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آذر فخری

نویسنده:  علی موسویان
کارگردان: شهرام عبدلی

بازیگــران: مریــم معصومی، 
ســولماز غنی، نصرت میرعظیمی، 
علیرضا ناصحی، بهناز بستان دوست، 
افشــین غیاثی، علی بنایی، مهدی 
قمر، شهرام عبدلی و سیروس اسنقی

یک تراژدی در بستر کمدی!
»وقایــع اتفاقیــه«، آن چنان که 
شهرام عبدلی، کارگردانش می گوید، 
بازنگری و بازخوانی این حادثه است 
از زاویه ای دیگــر و اگر چنین حادثه 
تلخی، روی به ســمت کمدی دارد و 
تماشــاگر را می خنداند دقیقا به این 
دلیل است که زاویه نگاه تغییر کرده 
است و آدم هایی از امروز و عصر مردن 
به دوران ناصرالدین شاه سفر کرده اند 
و با این جابه جایی، طبیعی است که 
موقعیت حالت طنز به خود می گیرد. 

این نمایش در پی آن اســت که 
نشــان دهد با قرار گرفتــن افراد در 
عصروزمانه و طبعا در شــرایطی غیر 
از شرایط زندگی خودشان، با مسائل 
چگونه مواجه می شوند و آن مسائل با 
حضور آنان چه شکل خاص دیگری 

پیدا می کند. 
شــهرام عبدلی نــام کار خود را 
»کمــدی جابه جایــی« می گذارد؛ 
سبکی که در آن، با جابه جایی تاریخی 
و جغرافیایــی افراد، حتــی یک ابژه 
تراژیک چهره طنز به خود می گیرد. 
هر چند می توان این ایراد اساسی را 
به نمایش وارد کرد که چرا و چگونه 
ماجرای قتل یــک قهرمان محبوب 
ملی، دســتمایه یک نمایش طنز و 
حتی موزیکال می شود؟ آیا با چنین 
رویکردی، انتظار داریم تماشاگر به 
این قتل و ماجرایی تا این حد تراژیک 

بخندد؟ و اصال چرا باید بخندد؟
عبدلی خودش معتقد است نباید 

آدم ها و الجــرم حــوادث را مطلقا 
تک رنگ دید؛ آدم هــا و حوادثی که 
پدید می آورنــد؛ خاکســتری اند، 
منتهی برخی تیرگی بیشتری دارند 
و برخی روشنی بیشتر. عبدلی حتی 
در مورد شــخصیت ناصرالدین شاه 
سعی کرده اســت او را فردی باسواد 
و حساس نشــان دهد، شاهی که در 
زمانه خودش به زبان فرانسه مسلط 
بود و دوربین را وارد این مملکت کرد. 
پس او موجودی کامال سیاه و سفاک 
نیست و ویژگی هایی دارد که تا کنون 
دیده نشــده و از این زاویه باید نشان 

داده شود. 
 یک تراژدی موزیکال

وقایع اتفاقیه، نمایشی موزیکال 
اســت. موزیکالی کــه نوازندگانش 
در صحنــه نمایش حضــور دارند و 
به صورت زنده در خدمت نمایش اند و 
۱۲ ساز را می نوزاند. عبدلی در توجیه 
چنین تمهیــدی می گوید:»در این 

روزها تماشای چنین اثری که فضای 
شــاد و مفرحی دارد ضمن این که در 
خط داستانی آن پیام ها و حرف هایی 

وجود دارد، بسیار مناسب است.«
اما در عین حال موسیقی نمایش 
را حاصل ترشــحات ذهنی خودش 
می داند و نگاه و حســی کــه به اثر 
داشته است و نهایت تالشش گریز از 
کلیشه های چسبیده به شخصیت و 

ماجرای امیرکبیر بوده است. 
امــا واقعیت این اســت که اغلب 
مســائل مربوط بــه دوران قاجار و 
بخصوص ناصرالدین شــاه، معموال 
به ســخره گرفته می شــوند. در این 
نــوع نمایش ها،درباریان و همراهان 
شاه  ابله و دلقک نشان داده می شوند. 
حتی اگر عبدلی خواسته باشد زاویه 
نگاه متفاوتی داشته باشد و با رویکرد 
کمدی جابه جایی به این تراژدی نگاه 
کند، نمی توانــد و نباید چنین واقعه 
تاریخی جدی را و حقیقت پنهان در 
آن را به سخره بگیرد تنها به این دلیل 
که با تمهید طنز و موسیقی تماشاگر 
را به سالن بکشــاند و سعی در دیده 

شدن داشته باشد. 
ما بایــد وقایع مهــم تاریخی را با 
جدیت و موشــکافانه دنبال کنیم و 
به صورتی دراماتیک بــه مخاطبان 
و تماشاگران نشــان بدهیم. وگرنه 
این روزها اغلب صحنه های نمایش 
در تسخیر شــبه نمایش های طنز و 
لوده گری هایی هســتند که مردم را 
به اندازه کافی و گاه بیــش از اندازه 
کافی می خنداند. پس چه دلیلی دارد 
که یک واقعه و شــخصیت محبوب 
دستمایه یک نمایش طنز موزیکال 

بشود. 
وظیفه وکار یک نمایش تاریخی 
چیســت؟ آیا شکســپیر نیز فجایع 
تاریخی سرزمینش را با چنین روشی 
به صحنه برده اســت؟ نقــش درام 
در این میان چیســت وقتــی با یک 
فاجعه تاریخی و بازخوانی آن مواجه 

هستیم؟!
اگربخواهیم واقعه مهم و اسفباری 
چون قتل امیرکبیر را که کشــور ما 
را صد ســال به عقب راند در تئاتر به 
نظاره و بررسی بنشینیم، الزم است 
کل موضــوع وحواشــی آن را مورد 
تحلیل و نقد و بررسی دقیق قراردهیم 

وعلل وقوع آن ها را واکاوی کنیم و به 
حقیقت دست یابیم و از این رهگذر 
چراغی برافروزیم برای نســل حاضر 
و نســل های بعدی .ببینیم چگونه 
شد که ناصرالدین شــاه  را به جایی 
رساندند که دستور قتل پیر و مراد و 

مرشد و استاد خود را صادر کرد.
امیر کبیــر مردی بود بــا چهره 
مردانه، قوی بنیه،با نــگاه و کالمی 
نافذ، جوانمرد، باهوش و اندیشمند 
وعالم، مرد خــدا و زاهدمنش وبلند 
طبع. تمام این ها مــی تواند انگیزه 
حســادت اطرافیان و از دالیل قتل 
امیرکبیر باشــد. ایــن دالیل خاص 
است که باید در نمایش تاریخی مورد 
واکاوی قرار بگیرند.  ناصرالدین شاه  
می دانســت امیر کبیر در حال انجام 
چه تغییراتی اســت و با او موافق بود 
. اما دسیســه ها و فتنه های دسیسه 
چینان وخیانت کاران وجاسوســان 

و... مانع کار هر دو شدند. 
نمایش وقایع اتفاقیه می خواهد 
که از فتل امیر بگوید.  اما در حد همان 
کمدی تکراری و کلیشه ای )علی رغم 
ادعای عبدلی( باقی می ماند که بارها 

به انحاء مختلف شاهد آن بوده ایم . 

آنچه در»وقایع اتفاقیه« روی داده است؛

لودگی در یک تراژدی تاریخی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کاهش بودجه تئاتر
 افزایش بیکاری تئاتری ها

یک مدرس و کارگردان تأتر معتقد است: کاهش 
بودجه تئاتر در سال 98 می گوید باید امسال کمتر کار 
کنیم و تئاتر را به عنوان شغل اصلی مان کنار بگذاریم 
و با این همه سابقه و تجربه به سراغ رشته دیگر برویم. 
این مسائل برای خانواده هنرمند و تئاتر بسیار سخت 
اســت. عادل بزدوده با بیان این که: »طبق آخرین 
اخباری که شنیدم بودجه سال 98 نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته است و با این اتفاق تئاتر را در 
بزرگ ترین فشار قراردادند.« گفت: من در این حوزه 
با هیات دولت و مجلس شورای اسالمی که بودجه  
کمی برای هنر و تئاتر در نظر می گیرند، مشکل دارم. 
چرا فکر نمی کنند جامعه به مسائل فرهنگی نیاز 
دارد؟ چرا به مسائل تربیتی و مسائلی که به ترویج 

فرهنگ کمک می کند، کم توجهی می کنند؟
او ادامه داد: به نظر مــن تمام هنرمندانی که در 
ایران تحصیل کردند و هنر را به عنوان شــغل خود 
انتخاب کردند، نادیده گرفته می شــوند، خانواده 
هنر به خصوص هنرمندان تئاتر بیشتر مشمول این 
موضوع می شوند و بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. 
همین امر موجب می شود به نازل ترین وجه ممکن 
کارهای خود را ارائه دهنــد، بدون اینکه بخواهند 
تأثیرات فرهنگی داشته باشند. بزدوده تصریح کرد: 
خانه تئاتر شانه به شانه مدیرانی را که کشتی تئاتر را 
هدایت می کنند، همراهی می کنند و کمک کننده 
هستند. این در حالیست که در بودجه نویسی و تجزیه 
و تحلیل بودجه اجازه ورود ندارند و همچنین بساطی 
به وجود می آید.  این هنرمند عرصه تأتر با اشاره به 
اینکه کاهش بودجه کار هنرمندان در شهرستان ها 
را هم تحت تأثیر قرار می دهد، افزود: جامعه ما فقط 
تهران نیست، جامعه ما، جامعه ایران است. قباًل که 
به بچه های شهرستان بودجه کمی تعلق می گرفت، 
حاال هم با کاهش بودجه، ســهم کمتری دارند و 

بیکاری هنرمندان شهرستانی هم افزایش می یابد.
    

معرفی شورای جدید انتخاب 
آثار تئاتری تاالر هنر

مدیر تاالر هنر طی حکمی شورای انتخاب آثار 
نمایشی سال 98 این سالن تئاتری معرفی کرد.

حسین موذن طی حکمی منصور خلج نویسنده، 
کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر، فائزه فیض طراح 
صحنه، لباس و عروسک، محقق و مدرس نمایش 
خالق و فهیمه میرزاحسینی نویسنده و کارگردان، 
طراح عروسک، عروســک گردان و عروسک ساز 
و مدرس دانشگاه را به عنوان شــورای انتخاب آثار 

نمایشی در سال 98 معرفی کرد.
    

برگزاری یادنامه محمد مطیع
 در تماشاخانه سنگلج

در پی درگذشــت محمد مطیع، بازیگر توانای 
تئاتر، ســینما و تلویزیون یادنامه این هنرمند روز 
شــنبه ۳۱ فروردین در  تماشاخانه سنگلج برگزار 
می شود. محمد مطیع لیســانس تئاتر از دانشکده 
هنرهای دراماتیک، فعالیت نمایشی خود را از دهه 
۴۰ در مشهد آغاز کرد و بعد از حضور در دانشکده 
هنرهای دراماتیک در نمایش های بسیاری ایفای 
نقش کرد که همه این آثاردر تماشاخانه سنگلج روی 
صحنه رفت. مرحوم محمد مطیع در سریال های 
»هزار دســتان«، »سلطان و شــبان«، »کوچک 
جنگلی«، »امیر کبیر«، »تبریز در مه« و فیلم هایی از 
جمله »دایره مینا«، »کالغ«، »تکیه بر باد«، »گفت 
هر سه نفرشــان«، »آقای هیروگلیف«، »آوار« و 

»گردبار« نیز ایفای نقش کرده بود.

اخبار نمایش

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایــش »ســقراط« بــه نویســندگي و کارگرداني 
»حمیدرضا نعیمي« جدا از متن زیبا و مفهومی و در عین 
حال ســاده و روان، از جنبه های بصری بسیار چشم نواز و 
جذاب نیز برخوردار است که در نتیجه ما حصل مجموعه 
این عوامــل در کنار هم منجــر به یک نمایــش فاخر و 

چشمگیر شده است.
ســقراط نمایش بســیار دلنشینی اســت که فارغ از 
بحث های سیاسی و اجتماعی روز که همیشه در تئاتر  در 
جریان است، از این قاعده مستثنی نبوده و بسیار نقادانه و 
طنازانه به مسائل معاصر طعنه مي زند و دغدغه هاي انسان 
معاصر را در زرورق شخصیتي تاریخي - فلسفي مي پیچد 
و شبیه سازي مي کند. نمایش »سقراط« عالوه بر اشاره به 
بحران های اقتصادي و نوســانات اجتماعي جامعه امروز، 
یک جمله طالیــی را نیز از پدر علم فلســفه به مخاطبان 

خویش هدیه می دهد؛ اینکه سقراِط عالم و دانشمند مدعی 
آن است که تا اینجای زندگی می داند که چیزی نمی داند؛ 
به بیانی دیگر ســقراط با برخــورداری از آن همه فضایل 
اخالقی و علم و دانش، ادعا می کند می داند که هنوز نادان 
اســت؛ او علت دانایي خود را در ناداني اش تعبیر می کند؛ 
و بار ها به کرات به شــاگردان و اطرافیان خویش متذکر 

می شود که برای دانایی ابتدا خودت را بشناس!
 تعبیر دیگری که از سخن سقراط ممکن است برداشت 
شود این اســت که منظور او این بوده که او علم ناچیزی 
دارد، آن قدر ناچیز که در برابر مجهــوالت عالم، علم وی 
صفر اســت؛ درواقع با نگاهی روانشناسانه می توان گفت 
اگر آدمی بپذیرد که تنها ذره ای از این کهکشــان عظیم و 
سترگ است و باید خیلی از مسائل و موضوعات کشف نشده 
در مسیر راه خویش را بشناسد، کشف کند و در جستجوی 
کســب دانش و علم اندوزی گام های جدی بردارد،  قطعا 

می تواند موفقیت را در آینده خویش رقم بزند.

 سقراطی که فرهاد آئیش روی صحنه تاالر  وحدت زنده 
کرده، شاید از بسیاری جهات، ربط چندانی به شخصیت 
حقیقی »سقراط فیلسوف و دانشمند« نداشته باشد، اما 
دست کم از این ویژگی برخوردار اســت که با زبان عامه با 

مردم ارتباط برقرار می کند. 
در حقیقت مخاطبــان در اجرای این نمایش شــاهد 
اجرایی اتوبیوگرافی از زندگی یک فیلسوف نیستند بلکه 
در وهله اول انسانی را می بینند که فیلسوف است و با علم 
و دانش بســیاری که دارد با مردم اطرافش با زبانی ساده و 

قابل فهم ارتباط برقرار می کند. 
در این نمایش شــاهد زندگی یک فیلســوف یونانی 
هستید که در شــهر آتن زندگی می کند و به دلیل باورها 
و البته دانشی که دارد از سیاست و اساسا جامعه ثروتمند 
آتن دوری می جوید و یک زندگی بســیار ساده و فقیرانه 
را انتخاب می کند. البته در ادامــه نمایش با صحنه هایی 
روبرو می شــوید که متوجه خواهید شــد ســقراط نیز 
می توانست در زمره یکی از متمولین آتن باشد؛ با اتفاقاتی 
که در خالل نمایش رخ می دهد محبوبیت ســقراط نزد 
شاگردان وآتنی ها چنان شــدت می یابد که در نهایت به 
دسیسه چینی سیاسیون برای مرگ این فیلسوف نامی با 

نوشیدن جام شوکران منجر می شود.

در گوشه گوشــه اجرای این نمایش سخنان فلسفی و 
شعار های همیشگی ســقراط برای بهبود اخالق بشری و 
همچنین تزکیه روح انسانی دیگر مواردی هستند که به 
کرات بطور مســتقیم خطاب به آتنی ها شنیده می شود. 
البته نکتــه قابل تامل دیگــر در متن و اجــرای نمایش 
»ســقراط«، وجود زنان است؛ ســه کاراکتر  زن داستان 
»سافو«، »زانتیپه« و»تئودوته« نقش مهمی را در انتقال 
مفاهیم و تعمیق شــناخت به مخاطــب از واقعیت های 

پیرامون دارند. 
درواقــع کارگردان با قرار دادن ســه زن برجســته و 
مهم بــر روی صحنه نمایش و همچنین یــاد کردن از نام 
»مده آ« زنی افســانه ای در اســطوره ها و داســتان های 
 یونانی سعی دارد نقبی به واقعیت وضعیت زنان در جامعه 

معاصر بزند.
در پایان باید خاطر نشــان کرد نمایش »ســقراط« با 
وجود نقص های محدود که آنها را نیز با برجســتگی ها و 
ویژگی های قابل تامل جبران کرده، اجرایی زیبا، ستودنی و 
به یاد ماندنی درباره جایگاه و مرز معنایی تعاریفی همچون 
انسان، زندگی، عدالت، آزادی، و رستگاری واقعی است؛ و 
از این منظر که دغدغه اندیشیدن دارد در زمره تئاتر های 

ارزشمند و دیدنی قلمداد می شود.

نگاهی به نمایش »سقراط«؛ دانایی که می داند، هیچ نمی داند!

روایتي معاصر از نخبه کشي 

یادداشت

» وقایع اتفاقیه« روایت قتل امیرکبیر است از زاویه و نگاهی دیگر و در بستر امروز و اکنون؛ گرچه در نهایت همانی 
را نشان می دهد که نمایش ها و داستان های پیشین نشان داده اند و گفته اند. خانواده ای که در حال سفر خارج از 

کشورهستند و در هواپیما نشسته اند؛در آب های مثلث برمودا سقوط می کنند. پدر و پسر این خانواده از این طریق به 
گذشته و دوران ناصرالدین شاه پرت می شوند؛ پسر که مورد لطف و محبت و توجه ناصرالدین شاه قرار گرفته به هر ترتیبی 
تالش می کند جلوی قتل امیرکبیر را بگیرد اما نمی تواند؛زیرا حتی با سفر به گذشته نمی توان آن چه را که قرار است اتفاق 

بیفتد یا اتفاق افتاده است تغییرداد. تاریخ همواره مسیر خاص خود را طی کرده است. 

این ایراد اساسی  به نمایش 
»وقایع اتفاقیه« وارد 
است که چرا و چگونه 

ماجرای قتل یک قهرمان 
محبوب ملی، دستمایه 
یک نمایش طنز و حتی 

موزیکال می شود؟ آیا با 
چنین رویکردی، انتظار 

داریم تماشاگر به این قتل و 
ماجرایی تا این حد تراژیک 

بخندد؟ و اصال چرا باید 
بخندد؟

وظیفه وکار یک نمایش 
تاریخی چیست؟ آیا 
شکسپیر نیز فجایع 

تاریخی سرزمینش را با 
چنین روشی به صحنه برده 

است؟ نقش درام در این 
میان چیست وقتی با یک 
فاجعه تاریخی و بازخوانی 

آن مواجه هستیم؟!

شماره  215  /                چهارشنبه  21  فروردین  1398  /   4 شعبان 1440  /   10   آوریل   2019


