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میرﺍﺙ بﺰرﮒ سرزمیﻦ ﺧرﺍسان

سرزمین کهن خراســان از چند هزار سال پیش تا کنون،
یکــی از مراکز مهــم فرهنگ و تمدن ایــران زمین بوده
اســت و تا جایی که ما نیز می دانیم ،از دوران اســتقرار
امپراطوری هخامنشــی تا پایان دوران ساسانیان و ورود
دین اســالم به فالت ایران زمین ،خراسان بزرگ یکی از
اصلی ترین ایاالت چهار گانه ایران بوده اســت .میراث خراســان بزرگ برای
تمدن ایرانی – اسالمی ،جدای از اقلیم شگفت انگیز و تنوع چشم گیر مناظر و
بدایع طبیعی و نعمت های خداوندی ،وجهی معنایی و معنوی نیز دارد .کلمه
و سخن ،فکر و فرهنگ ،و شعر و ادب میراث گران سنگ خراسان بزرگ است.
امروز و به مدد تحقیقات جدی و پیگیر تاریخ شناســان و پژوهندگان فرهنگ
و ادبیات ،بر همگان مبرهن اســت که بســیاری از جریانات فلسفی ،عرفانی
و نحله های بزرگ فکری دنیای کهن ،زاده خراســان زمین بوده اســت .والبته
بدون نگاه متصلب و جزم اندیشــانه قوم محورانه و نژاد پرستانه ،با افتخار می
توان گفت که میراث خراســان بزرگ ،میراث مشترک اقوام ایرانی است و همه
مردمان ســاکن این جغرافیا ،بدان افتخار می کنند .بارثــاوا یا پلثوه ،نام کهن
خراســان در گویش پهلوی است .نام سرزمینی که در روزگاران گذشته حدود
جغرافیایی و مرزهای فراخی داشــته است .از ســیحون تا جیحون ..از مرو تا
بلخ ..واز هرات تا توس ! این مرزهای وسیع ،جغرافیای فرهنگی فراخ تری نیز
داشــته است و بســیاری مردان و زنان بزرگ از این سامان برخاسته اند .کافی
اســت به نام هایی چون  :ناصر خسرو قبادیانی ،احمد غزالی ،فردوسی توسی
و عطار نیشــابوری – نیم نگاهی بیندازیم تا به عظمت این سلســله دراز دامن
فرهنگی پی ببریم و کاله از سر برگیریم !
بارثاوا ،ســرزمینی است که در آن خورشید هماره می تابد .فروزان است و گرما
بخش ! سرزمین آفتاب تابان ..محمد تقی بهار ،ملک الشعرا ،در وصف خراسان
می فرماید  :برادر جان خراسان است اینجا ! سخن گفتن نه آسان است اینجا !
باری ..اکنون که به همت گروهی از اهالی فرهنگ و هنر ،تصمیم گرفتیم کمر
همت به انتشــار بارثاوا ببندیم ،نیک می دانیم که یدک کشیدن این نام بزرگ،
مســوولیت های بزرگ تری را بر دوش ما می گذارد .ســال ها اســت که اهل
فرهنگ اســتان خراسان از نبود نشــریه ای فرهنگی و مستقل شکایت دارند.
نگارنده در طول سالیان اخیر و طی ســفرهایی که به مناطق مختلف استان و
سایر نقاط کشور ،تحت عناوین فرهنگی داشته ام ،همیشه با پرسشی مشترک
روبرو می شــدم  :چه شده که استان خراســان باوجود سرمایه های فکری و
فرهنگی غنی ،مدت ها اســت که هیچ جریان مســتقل مطبوعاتی – فرهنگی
ندارد ؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار بود .چرا که توضیحات و ادله بسیاری
می طلبید و شــاید موجب بحث و جدل فراوانی می شد .بنابراین گاه سکوت
می کردم و گاهی نیز با پاسخ هایی کوتاه سعی داشتم از این بحث پرهیز کنم.
اما پرســش اصلی ،با همه گزندگی و تلخی اش بــر جای خویش باقی بود.
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در ســال های دهه هفتاد و خصوصا اواخر این دهه ،شاهد مهاجرت گسترده
بسیاری از اهالی فکر و هنر از مشهد و سایر شهرهای خراسان بودیم .متاسفانه
کســی بدین فکر نیفتاد تا با آسیب شناســی فرار نخبگان استان و ایجاد بستر
های مناســب ،از وقوع فاجعه پیشگیری کند .در یک کالم ،در برابر نگرانی و
بهت بســیاری از ما ،خراســان رفت تا از نیروهای معنوی و بالنده اش یکسره
تهی شــود .تنگ نظری ،کژ تابی برخی مسوولین و دست اندر کاران فرهنگی
و غیر فرهنگی ،و همچنین عدم وجود بســترهای مناسب ،یکی از ده ها علت
انزوا یا مهاجرت این سرمایه های فرهنگی بوده است .اکنون و پس از گذشت
نزدیــک به دو دهه از رکود بزرگ فرهنگ خراســان ،جوانه هایی امید بخش بر
شاخسار کهنسال فکر و فرهنگ روییده است  :از تاتر گرفته تا ادبیات داستانی.
از موسیقی گرفته تا شعر و تصویر .این جوشش غیر دستوری و نو زایی هنری،
نه با مســاعدت و حمایت های مالی مسوولین شــهر ،که در پرتو خالقیت و
ســرزندگی نســل جوانی به وقوع پیوســته که بر خالف اسالف خویش ،عزم
گوشــه گیری و مهاجرت ندارند .آنان آمده اند کــه از هرطریق ممکن ،جای
پای خویش را در ســرزمین مادری محکم کنند و از همینجا به همگان نشان
دهند که می توانند صاحب تاثیر باشــند .نســل تازه فعالین فرهنگی و هنری
خراسانی ،سرشــار از انرژی مثبت اند .سماجت و پشــتکاری قابل تحسین
دارند و خالقیت و استعدادی قابل تامل .از این جهت ،شادمانم که تولد بارثاوا
به عنوان نشریه ای مســتقل در حوزه فرهنگ و هنر در چنین شرایطی رخ می
دهد .بارثاوا که خویش را میراث دار بخشــی از جریان مستقل فرهنگ و هنر
خراســان می داند ،متعهد اســت که به دور از هیاهــو و جنجال های کاذب،
دســته بندی های جناحی و شــخصی و هزار اما و اگر دیگر ،همچنان نهادی
مستقل بماند و بازتاب دهنده فعالیت های هنری این سامان باشد .هرچنـــد
قرار نیســت صرفا به محدوده جغرافیایی خراســان بسنده کنیم و از همین جا
دســت همه هنرمندان و اهالی مستقل فرهنگ ایران زمین را نیز می فشاریم.
در مجموع سخن ،بارثاوا نشریه ای است برای همگان .چه خراسانی باشند و
چه نه .اســتقالل رای و دوری از جزم اندیشی سرلوحه اصلی کار ما است و
سعی می کنیم در این راه با استفاده از تجربیات تلخ و شیرین گذشته ،به توفیق
و کامیابی دست پیدا کنیم .در پایان ضمن تشکر از همه یاران و عزیزانی که تا
کنون لطف خویش را از ما دریغ نداشته اند ،خود را رهین منت همه دوستانی
می دانیم که با تالش و بلند نظری خود ،زمینه انتشار نخستین نشریه مستقل
هنر و فرهنگ خراسان را فراهم آورده اند .ما خراسانی هستیم اما به مقوله مهم
هنر و فرهنگ ایران زمین با دقت و وســواس می نگریم و خویش را جدای از
جریــان های معاصر فرهنگی نمی دانیم .بنابراین ،آمــده ایم تا در این عرصه
نقش خویش را به قدر وســع و توان مان ایفا کنیم ..تحریریه بارثاوا از همین
شــماره نخست ،منتظر ارسال آثار ،نظرات و انتقادات مفید شما خوانندگان و
صاحب نظران بلند نظر خواهد ماند..
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ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ

دی ﻣـــــــــﺎه ١٣٩٥

ﻣﺎﻫﻨـــــــــﺎﻣﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﺳﯿﻨــاموادﺑﯿﺎت

ﺑﺮاےﺑﺎرﺛﺎوا
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل

علی رزاقی بهار

ﭼرﺍ ﺁمﺪهﺍیم و ﭼرﺍ بایﺪ بمانیم

در روزگاری که صدها مجله رنگارنگ با موضوعات مختلف و با رنگ های گوناگون بر روی پیشــخوان ها خاك می خورد و در روزگاری که
تیراژ بهترین ماهنامه های تخصصی و عامه پسند در سطح کشور هرگز از ده هزار نسخه عبور نمی کند؛ مگر به لطف حمایت های سازمانی
و ارگانی و اگر نه مردم نه حوصله خواندن دارند و نه فضای مجازی از جنس تلگرام و اینستاگرام می گذارد آنها بخوانند؛ در این میان و در این
راه پرســنگالخ و نامهربان ،تالش برای محقق شــدن آرزویی از جنس فرهنگ شاید غیر ممکن و دور از دسترس بود .اما با لطف یگانه خالق
هســتی ،مهربانی مسئوالن تدبیر و امید در وزارت خانه وزیر مستعفی و یاری دوســتانی ارزشمند مجوز الزم گرفته و به همگان قول دادیم به
طور ماهانه نشریه ای چاپ کنیم و از هزاران ممیزی و نگاه تعمدانه و غرض ورزانه عبور کنیم تا خراسان ،دیار مهربانان هنر که امروز روزگارش به تلخی می گذرد،
کمی نفس بکشد و شاید همین سیاهه ما بتواند کمی این مهربان دیار دیروز و افسرده شهر امروز را پرستاری کند و در جوار امام مهربانی ها آن طور که شایسته است
میزبانی کنیم .ما عهد کرده ایم که هنر جان آدمی است و در این اوراق به کمﻚ همه عاشقان این سرزمین ،ارادت مند تمامی اهالی فرهنگ و هنر خراسان هستیم و
در کنارشان می مانیم.
آرزوی همه ما بودنی ماندگار به یاری تﻚ تﻚ شما مردمان این سرزمین بهشت آسا است.

...و ﺗوﻟﺪ یﮏ پروﺍنه
محمد راعی فرد

عضو شورای سیاست گذاری
این که بخواهــی و بتوانی پیله درهم و ســختی که بر
فضای جامعه ات تنیده شــده را بشــکافی و مسئولیت
بر زمین مانده ای را که نیاز به خواســتن و توانستن دارد
را برداری و باتمام ســختی ها و اعوجاج هایش بردوش
کشــی ،آن هم در فضــای پر از مه دود سیاســت زده
ناهنجار ،کارستانی است فاخر ارزشمند.
هنر در خراسان بزرگ از سینما و تاترش بگیر تا نقاشی و خوشنویسی ،موسیقی
مقامی و...در طی ســالهایی که براو گذشته حرکت سینوسی معناداری را طی
کرده ،گاهی در اوج و اینک بیمار و درخود فرورفته.
بارثاوا را از آن باب عقد برادری اش را صیغه خواندم که شــاید دراین شوره زار
تفتیده و تشنه کام هنر افســرده اش ،روزنه ای باشد بر تابش انواری از ریشه
خراسانی اش که ســری برآورد در کویر طاق های خشکیده هنرش که جوانه

زند و دوباره آنی شود که باید ،حق خراسان از هنر این نیست که هست!
بزرگان هنــر این خطه آرام آرام هجرتی را آغاز کردنــد و در دیاری که فضای
تنفس بیشتر و بهتری داشت خویش را عرضه کردند و چه زود معدن درونشان
کشف شد و چه خوب به بار نشستند ،آنان چله نشینان محفلی شدند که قدر
دیدند و بر سریر مهر فرود آمدند.
خراسان بزرگ و تاریخی؛ اینک سخت به نگاهی نو و به جوانانی خوش فکر و
خالق نیاز دارد که هنرش را از قیلوله ای سنگین و ناخواسته برهاند ،به نسلی
نیاز دارد که به تجربیات بزرگان از کف رفته اش بنازد و تکیه کند تا بیرون آورد
از آب و گل این دنیای شگفت هنر درحال کمایش را.
بارثــاوا در این فضای مغشوش و هزار رنگ جریده های پرشمار ،دارد متولد
می شود و می شکافد پیله ای سخت را تا پروانه ای شود زیبا و به پرواز درآید
در دنیای هنری اصیل که ریشه در تاریخ این دیار کهن دارد.
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ﺑﺮاےﺑﺎرﺛﺎوا
نگارنﺪه بایﺪ ﺁزﺍد ،ﺁگاه و هوﺷیار باﺷﺪ
پیشکسوت هنر و ادبیات

امیر نخاولی

بی گمان در منزلت و منقبت و نقش ســزاور نگارندگان نشریات و
روزنامه نگاران می توان گفت :ایشــان تاریخ نویسان بی دروغ و بی
نقــــاب هر روزند که آنچه هر روز رخ می دهد به رشته تحریر در
می آورند تا داشته ها و نداشته های یک جامعه را بزرگتر کرده و عیان
نمایندونگاهجامعهرابروزرسانندوازروزمرگیودورباطلبرهانندتا
خواننـدگانآثارشانبداننددرکجایتاریخایستادهاند.ازبرونودرون
چهبرسرشانمیآیدوچهانتخابیبایدداشتهباشندتادربرابرسیلویرانگرهجومخوریخود
کلمه و بیگانه خودخواه ایستاده از حقوق حقه خویش دفاع کنند تا ملتی آزاده باشند تا کشوری
مستقل و صاحب اندیشه داشته باشند تا دچار تردید در انتخاب نشوند و استثمار و استعمار را
سدیباشندبینفوذنگارندگانپیامبرانراستینانسانند،معلمانهمیشهماندگاربشریتاندکه
ارزشهارادرکمیکنند،ارزشمیآفرینندومروجواالیآزادیوآبادیند.نگارندگانپیشاهنگان
صالحیاناصالحجامعهاند.
چرا غدارانی که با علم و آگاهی و انتخاب راه بر نگاه روندگان حال و آینده می افروزند تا راه از
چاهنشاندادهشود.نگارندگانآموزگارانسلحشورندکهتیغتیزشانقلمبراوبرنایایشاناست
تاهرآنکهبرشانانسانبتازدباتیزیقلمبرچشمدشمنبکوبندوسرمهدرچشمدوستبپاشند
تا با کوری دشمنان روشنایی چشم دوست را سبب باشند .نگارندگان ،بازیگران امشاسپندان و
دشمناناهریمنانومحبانخداوندگاررحمانرحیماندوعروانورحیمانشیطان.نگارندگان
هم اینند و هم آن یعنی هر آنچه از خوبی ســت با کالمشان جریان می یابد و با چشمه های
خودشانواندیشههایشانهرچهنابکاریونابخردیستدرطریقمسیلتاریخبازمیشویندو
پاکیزهمیکنندوهمآنکهمیتواننددرمقابلهراندیشهپویاسدیازنادانیوبالهتبرافرازندتا
مسیرحقیقترابهگمراهیرذالتبکشانند.
اما یک نگارنده خوب که بنیاد و خون مایه یک نشریه خوبست میباید دانا ،آگاه ،هشیار و
آزاد باشد تا بتواند رنگ دانایی و آگاهی و هشیاری و آزادی را با کالمی متکی به ایمان و اعتقاد بر
سطورجانآفریننشریهاشبیفشاندوهرسطرازنوشتههایشخونیاستکهانداماندیشهاش
میپراکندوتربیتوتقویتوتفکرجامعهاشراتغذیهمیکند.یکنگارندهبهوسعتآگاهیو
داناییوتأثیرگذاریشحیطهحضورشرادرتاریخترسیممیکند.اوتنهادریکناحیه،منطقه،
شهر،استانوکشورمیتواندنماندوجوالنتفکراتشرابابالخوشاندیشیوخوبنگاهیبر
سراسر جهان پرواز دهد .یک نگارنده خوب به اندازه آزادی و آگاهی و آبادیاش جهان را پرواز
میکندوهوایپروازرادرگوشجهانآوازمیدهد.تنفروشیکمترازقلمفروشیست.آنانکه
قلم میفروشند فاحشهگانند که تأثیر عمل ناروایشان از تن زخمی ناسورشان در گذشته است
و اسباب تخریب و تحقیر اذهان پاکیزه انسان های شریف اما کمدان جامعه را سبب میشود.
پسیکنشریهخوببرشانههاینگارندگانخوباستواروایستادهاست.ویکنگارندهخوب
باید دانا ،آگاه ،هشیار و آزاد باشد .دانا یعنی خوب را از بد تشخیﺺ دهد و دستمایه تعلقات
وگرایشاتوانتخاباتخودنشود.یعنیبهدگماتیسمویکبعدی نگری دچارنگرددوتحمل
شنیدنسازمخالفرادرارکستراسیونجهان(کهازهرسریصداییبرمیآید)داشتهباشد.
آگاه یعنی فریب این و آن نخورد ،تطمیع نشــود .ماهی صید نباشد که به اندک طعمهای دریا
بفروشدوبهخاکجانکندنبیفتد.آگاهیعنیمیانتقسیمجهانسهمجهانخویشرادرککند
ودرجهتایفایشبکوشد.هشیاریعنیبهتخمیروتحذیروتحقیرآلودهنشود.بهخوابرویایی
و تمجید و شهرت فرو نرود .حق را بشناسد و بپذیرد و از ناحق پرهیز کند و در مقابلش بایستد و
این هشیاری را با آحاد جامعهاش تقسیم کند .آزادی یعنی اندیشهاش ،روحش ،از خودکامگی
خودوخودکامگیدیگرانپرهیزکند.آنچهرابپسنددکهخداوندگارهستیآنراتأییدکردهاست
وتبلیغفرمودهاستکهخطعالیآزادیازعدالتاجتماعیوسرفصلآئینموحداننازلمعنا
گرفته است .دانا و آگاه و هشیار و آزاد باشید در پناه یزدان پاک.

نور موﺿﻌی با ﺁرزوهایی برﺍﯼ بارﺛاوﺍ
نویسنده وکارگردان

سعیدتشکری

رفیقان! نام قدیم خراسان بر پیشانی مجله ی شما مبارک.
به خصوص که ویژه ی ســینما و تاتر و موســیقی است.
وقتی رفیق سالیانم لطف کرد و گفت برای تولد مجله چند
خطی بنویسم بازهم مثل همیشــه سرشار از فروتنی بود
که من هیچگاه نتوانســته ام چنین باشم .سپاسم را قورت
نمیدهم و بگذار همه بدانند در برابرمهرش چقدر شادمانم.
اما بار ثاوا.اولین پرسشــی که دارم بحث ادبیات است .مگر تاتر و سینما بدون
ادبیات قابل گفتمان اســت؟ حتی موسیقی بدون ترانه سرا مگر موسیقی است؟
اگر هم دارید چرا این وجه ادبی آن را در عالم ادبیات خالی کرده اید؟ من بر سر
همین ادبیات نمایشی در هر شکلش کار دارم .یعنی ندیدن و نخواندن و اصحاب
ادب سرزمینم .دیدن این نیست که گاهی گداری به بهانه ای مکثی کنیم و نامی
به زبان آوریم .بلکه خواندن یعنی زیستن در رویداد واقعه .انتشارچهل نمایشنامه
داود کیانیان جدی ترین اتفاق این سالهاست .چرا؟ چون گزینش آثاری از دهه
چهل تا انتهای دهه هشتاد را در برمیگیرد .جای خالی که با نشرش توسط بنیاد
باران و همت حمید کیانیان پر شد .اما مطبوعات ما در برابر این رویداد یکه چه
کردند؟ جامعه ادبی و هنری مشــهد و بالطبع خراسان چه کرد؟ چاپ صد سال
تیاتر مشهد در چند مجلد توسط رفیق گرامی ام حمید رضا سهیلی رویداد بعدی
است .بازهم سکوت و سکون .ببینید به عنوان یک نویسنده از نویسندگانی دفاع
میکنم که چاپ آثارشان مدیون تالش شخصی و عشق آن ها به مشهد و مشهدی
است .معنای ساده اش می شود اینکه ما در برابر رویدادهای ناب ساکن،ساکتیم
و منفعل .نشــریات ما میزانســن ادبی ندارند .اکت ادبیات یعنی گسترش یافتن
حضور نویسندگان تاثیر گزار.اینکه چراغ های افق آنان را تاریک کنیم هیچ نشان
خردمندی نیست .پس آرزوی من برای نشریه شما و رفیق دلگشایم حمید کیانیان
همین است .نخست باید آداب همرهی دانست! این جمله برشت بزرگ را بارها
باید به هم بگوییم و ازهم بشــنویم با نویسندگان خود همرهی کنید و آرتیست
های دانایی را پاس بدارید .این چراغ را شما روشن نگاه دارید ،شاید دیگران هم
بیاموزند! تولدتون مبارک رفیقانم در بارثاوا .به امید پایندگی.
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ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ

دی ﻣـــــــــﺎه ١٣٩٥

ﻣﺎﻫﻨـــــــــﺎﻣﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﺳﯿﻨــاموادﺑﯿﺎت

ﺑﺮاےﺑﺎرﺛﺎوا
به نﺸریه ﺍﯼ مﻨﻄﻘی ،مﻨﺘﻘﺪ ،مﺒﺘﮑر نیازمﻨﺪیم
مدیر سایت مشهد تاتر

بیاییﺪ دوباره ﺁﻏاز ﮐﻨیم
دبیر شورای سیاست گذاری

حمید کیانیان

ما مــی دانیم که تغییر دادن زندگی و فرهنگ کار آســانی
نیســت؛ و می دانیم که باید منتظر درد ها و ســختیهای
فراوان دیگری نیز باشــیم؛ اما قرار نیست که دست از هنر
و آرزوهایمان برداریم .مــا می دانیم که همه به ما ملحق
نخواهند شد .ما می دانیم که باید جامعه هنری و هنرمندان
را جذب کنیم .ما قرار نیســت که وضع کنونی فرهنگ و هنر را که هم اکنون در
جامعه حاکم اســت دربســت بپذیریم .ما آمده ایم تا با کمک هنرمندان و هنر
دوستان که نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ و تولد یک جامعه دارند ،هنر را جانی
دوباره بخشیم ،تا زیباتر و عزیز تر دیده شود.
ادبیات ،تاتر ،موسیقی ،سینما و ...بوجود آمده اند تا بعد دیگری از وجود انسانی
و جامعه را نشــانمان دهند ،ارتقاء ببخشند و شادمانی بیافرینند و زیبا کنند و یاد
بدهند که زیبا ببینیم و زیبا بیاندیشــیم و البته انتقاد کنیم و مهم تر از همه انتقاد
پذیر باشیم.
هنرمندان و فرهنگ دوستان میدانند که اگر قرار است تغییری رخ دهد و پیشرفتی
حاصل شــود مستقیما به خود آنها بســتگی دارد ،به همبستگی ،هم اندیشی و
همراهی و هم دلی .پس دست ما را بفشارید.
کنار هم بایستیم و نه در مقابل هم برای ارتقاء و بقای هنری که به آن وابسته ایم
هنری که هر کدام سالهاست دغدغه آن را داریم.
خراســان مهد هنرمندان بزرگی بوده و هست ،اینان که پرچم فرهنگ و هنر این
مرز و بوم را برافراشته اند.
بیایید دوباره هنر را آغاز کنیم
دوباره ببینیم
دوباره اوج بگیریم
باهم
با شما
با مردم

آرش خیرآبادی

من مخاطب ،از یک نشــریه هنری توقــع دارم تا عالوه بر
اندیشهام ،برای چشــم ام نیز احترام قایل باشد .توقع دارم
نشریه ،با وســواس تمام ،جزییات یک نوشتار را ویرایش
کرده ،کلمات صحیح را با امالی صحیح به من ارایه کند.
توقع دارم وقت و حوصلهی مرا حرمت گذاشته و در کوتاهتر
زمانی ،غنیترین اطالعات را به من بسپارد .توقع دارم نشریه
زبان کسانی باشد که حرفی برای گفتن و ایدهای برای طرح کردن دارند .توقع دارم
نشریه ،جسور اما منطقی ،بدیع اما واقعی ،نوگرا اما معقول و نوجو اما میسور باشد.
نشــریاتی که جسارت را با تندروی ،شــجاعت را با ستیز ،نوگرایی را با تخریب و
آزادگی را با ولنگاری اشتباه میگیرند ،گرچه ممکن است چند صباحی مخاطبان
شورشی و آشوبگری را دور خود جمع کنند ،اما محکوم به فنا هستند .نشریهای
بقای مستمر دارد که در هر کجای دنیا اگر به چاپ برسد ،خواص آن را بپذیرند و
عوام از آن لذت ببرند.
زردنامههایی که بخش اعظم گفتار خود را به اخبار بیارزش و شایعات و حرفهای
درگوشی اختصاص میدهند ،حاصلی جز استهزای خالیق ندارند و محصولی جز
وقتگذرانی به بار نمیآورند.
نشریه شجاع ،آن است که طرف گفتوگویاش را به اندیشه وادارد و از هیچ مقام
و منسبی نترسد اما حرمت باورها را نگه دارد .نشریهای جسور است که «پرسش»
نخستین دغدغهاش باشد و «پاســخ» را به استدالل مخاطب واگذارد .نشریهای
خوب است که به جای مخاطباش فکر نکند اما از زبان مخاطباش جستوجو
نماید.
ما در میان نشریات هنریمان به نشریهای منطقی ،منتقد ،مبتکر و متنوع نیازمندیم
که با ایجاز تمام ،آسیبهای جامعهی هنری را بشناساند و درمان آسیبها را بدون
تعصب و خشکیدگی به متخصصان و کارشناسان واگذارد .ما نیازمند آموزشایم.
نشریهموفق ،اگر عاری و خالی از آموزش باشد ،تنها برگ کاغذی رنگارنگ است
کــه به کار تزیین میخورد .از هر کالم و هر مقال یک نشــریه باید آموخت و این
میسر نمیگردد مگر نویسندگان نشریه ،خود ،پیشتر از دیگران ،بیشتر از دیگران
آموختهباشند.
تخصﺺگرایی ،تفکیک صحیح عناوین ،دستهبندی کردن اطالعات و هدفمند
کردن هر شماره از نشریه ،متضمن حیات بیشتر آن است .و این در کنار آن است
کــه رکن رکین یک نشــریه« ،روزآمدی» و «همپایی با اطالعــات روز جهانی»
باشــد .در نتیجه ،نهضت ترجمه و بازنشــر آثاری کــه در فرهنگها و اقلیمهای
دیگر منتشر شدهاند ،خود ،حکایت جداگانهای ست که بیگمان یکی از وظایف
مهم هر مطبوعهی هنری ست .جامعه هنری ما نیاز به تریبون ندارد .نیاز به پایگاه
اطالعرسانی ندارد .نیاز به واحد خبری ندارد .جامعهی هنری ما به شدت نیازمند
کانون یا مرکزی اســت که در آن تمرین اســتدالل ،منطقگرایــی ،کار گروهی،
زیباییشناســی ،آموزش ،اســتعدادیابی و در یک کالم «تحلیلگرایی» کند .اگر
نشریهای توانست چنین فضایی را برای اهالیی هنر فراهم آورد ،شک نداشته باشید
که اقبال مخاطبان خود را در پی خواهد داشت.
و البته در پایان نیز بد نیســت خاطرنشان کنم ،نشریهای که قصد دارد دل همه را
به دســت آورد ،عاقبت دل خودش خواهد شکست .مطبوعهای که سمت نداشته
باشــد ،سلیقه نداشته باشد و هدفاش نگه داشتن جانب همگان باشد ،بیتردید
محکوم به فنا ست .از داشتن سلیقه نباید هراس داشت .اما فرصت ابراز سالیق را
برای همگان باید فراهم نمود .این آن نیاز مبرمی ست که ما داریم.
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ﺑﺮاےﺑﺎرﺛﺎوا
ﺣادﺛه ﺍﯼ ﮐم نﻈیر رﺥ دﺍده ﺍسﺖ
امیر راعی فرد

دبیر تحریریه
 .1همیشه در زندگی اتفاقاتی هست که افتادنشان یکجور
نعمت اســت .یکجور نعمت که اگر قدر شناسش نباشی
حوالهات بر می گردد به مثال شکر نعمت ،نعمتت افزون
کند  /کفر نعمت از کف ات بیرون کند.
یک اتفاق خوب و محترم افتاده است .یک اتفاق کم نظیر
در حوزه اندیشه و هنر .عده ای از دوستان که هر کدام کارنامه کاری شان به انداره
نامه اعمالشان پر و پیمان است ،آمده اند و دور یک میز نشسته اند و قلمهایشان
را برداشــته و افکارشان را روی کاغذ پیاده کرده اند .عاشقانه در کوچه فشارها و
تحدید ها قدم گذاشته اند برای باز کردن راهی تازه و هوایی نو.
وارد یک کارزار شــده ایم با شما .یک جور به اشتراک گذاشتن افکار و پایبندی
های ادبی اجتماعی مان با شــما .یکجور حرمت گذاشتن به ادبیات و تاتر .یک
جور سر خم کردن در برابر فرهنگی که دارد کمرنگ می شود .دارد از یاد می رود.
دارد نخ نما می شود در چرخه سواستفاده های سیاسی.
نه اینکه موضع سیاســی نداریم که اتفاقا از نوع شــفاف و صادق و شریفش را
داریم .اما اعتقادمان بر این پایه استوار است که عرصه ادب و هنر شان اخالقی

و انسانی دارد ،تا شان رقابتهای گاهی دست ساز سیاسی.
آمده ایم تا با شما بنشینیم سر یک میز بزرگتر و اطالعات و عقاید و داشته هایمان
را به اشتراک بگذاریم .نه اینکه معجزه ای در کار باشد که نیست قطعا.
اما ممکن اســت اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد خصوصا دراقلیم فرهنگ
و هنر .در آســمان شــهری که در آن به آلوده تر کردن هوایش مشغول بوده ایم.
در محــدوده خیابان تا خانه .در حوالی اتوبــان ها و ترافیک هایش .در نزدیکی
ساحت خانواده و عاشقانگی های کودکانه مان.
لذت ما این خواهد بود که شــما به همراه کسی که هست یا کسی که باید باشد
یا کســی که خواهد آمد  .بنشینید با یک استکان چای ،صفحاتی از افکار قابل
انتشــار ما را بخوانید.ما آمده ایم که لذت هنر و ادبیات را با شما شریک شویم.
باهم شــعر بخوانیم و عاشــقی کنیم .باهم قدم بزنیم .سری بزنیم به معضالت
اجتماعی مان ،یادی بکنیم از بزرگان و موثرانمان .ما می نویسیم؛ افرادی هستیم
که عادت به انتظار کشیدن ،جزو الینفک زندگی مان است ،می نویسیم تا شما
بخوانید و منتظر می مانیم تا بخواهید.

هﻨرمﻨﺪﺍن ﻗﺸر فرهیﺨﺘه و بی ﺗوﻗﻊ ﺍﺟﺘماﻉ
حمید سهیلی

نویسنده و کارگردان تاتر
فکر می کنید کسی که عمرش را در وادی هنر سپری کرده و
جز عشق و امید آرزویی نداشته ،از ماهنامه ای که قرار است
در بخش کوچکی از آن به هنر پرداخته شود ،چه توقعی دارد؟
جز عشق و امید و توجه به هنر و صدای هنرمند بودن.
ماهنامه ای که در شهر مشهد که مهد هنر بوده و هست ،نشر
می یابد ،وظیفه سنگینی دارد .باید با سیاستی پا به میدان بگذارد که عالوه بر نگاهی
به گذشته ،راه امیدی برای فردا بیابد .اینکه هنرمندان این شهر تا در اینجا ماندگارند،
مهجورند و چون راه هجرت بر می گزینند ،پیشرفت به استقبالشان می آید ،حرف
دیروز و امروز و فرداست که باید با دیدی کارشناسی به آن پرداخته شود و راهی برای
مقابله با این هجرتهای از روی اجبار پیدا کنیم .هنرمندان قشــر فرهیخته و بی توقع
اجتماعند .اینکه میگوییم کم توقع ،مظلومیت و عدم زیاده خواهی آنان است .کافی
است شما ســر یک چهارراه لحظه ای بایستید و از صاحبان ماشین های مدل باال
بپرسید شغلشان چیســت؟ یا به محله باالی شهر بروید و زنگ در خانه های گران
قیمترابفشاریدوازشغلصاحباناینمنازلسوالکنید.فکرمیکنیدصاحبانچند
ماشین مدل باال یا خانه های گران قیمت هنرمندان هستند؟ شاید بی اغراق بگویم
هیچ .مگر هنرمند کمتر از ساندویچ فروش و چلوکبابی و آن کارمند با پارتی مدیرکل
شده دولت و ...است که نباید از رفاه بیشتر برخوردار باشد؟ این قشر که با فکر مردم
سروکار دارند چرا باید از آنانی که با شکم مردم سروکار دارند ،از وضعیت مالی بسیار
پایینتری برخوردار باشــند؟ حاال این هنرمند که در واقع با فهم براین مهم در وادی
هنر پابرجا مانده است و به اصرار با این اجحاف دانسته روبرو و آن را پذیرفته است،

از ماهنامه ای که کارای اش نوعی هنر و همدلی با اوست چه توقعی می تواند داشته
باشد ،جز زبان او شدن و در راه جهادش هم قدم شدن؟
من از ماهنامه شما و از صفحه هنر آن فقط انتظار دغدغه هنر ،صراحت لهجه ،توجه
به همه ارکان هنری و زبان گویا و بدون ترس را دارم .همین.
چرا این شهر نباید دانشگاه هنر داشته باشد؟ چرا باید یکی از عناصر اصلی هنر یعنی
موسیقی در این شهر مهجور بماند؟ چرا با سابقه درخشان گذشته و وضعیت خوب
امروز تاتر این شهر نباید ما دارای سالن کافی و مجهز و متعدد در این شهر باشیم؟
چرا صنعت تولید فیلم در این شهر بزرگ نباید رونق داشته باشد؟ تا کی باید شاهد
مهاجرت هنرمندان و دور شدن آنان از این شهر برای رشد بهتر باشیم؟ اکنون سینما و
تاتر در مشهد از رونقی استثنایی برخوردار است .تماشاگران با این هنرها آشتی دوباره
کردهاند و باید از این ظرفیت خوب نهایت بهرهوری صورت بگیرد .یک نشریه خوب
باید منعکس کننده اتفاق های خوب ،و منتقد سیاست های غلط هنری در این شهر
باشد .در مجالس و نشستها به حد کافی شاهدیم که هنر مورد ظلم واقع می شود و
متاسفانه آنان که در جمع هستند ،نه تنها در برابر گوینده نمی ایستند که او را مورد تایید
قرار می دهند .گویا زبان اعتراض به ســخن اشتباه یک مقام را توهین به او می دانند
که در واقع سکوت در برابر این سخن اشتباه ،توهین به هنر و همه هنرمندان است.
امیدوارم ماهنامه شما جای خالی امر مهم فراموش شده را پر کند .دیگر آن که کامال
بی طرف باشد وبه دامن این جریان و آن جریان نیفتد .خبر رسان خوبی برای اهالی
هنر و عالقمندان به این مقوله باشد و الخ...
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ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ

دی ﻣـــــــــﺎه ١٣٩٥

ﻣﺎﻫﻨـــــــــﺎﻣﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﺳﯿﻨــاموادﺑﯿﺎت

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﺮاﯾﺪ اﯾﺮان
درﺁمﺪﯼ برﺍﯼ پﮋوهﺸگرﺍن ﺗاریﺦ مﻄﺒوﻋات ﺍیرﺍن
مصطفی اشتری  /پژوهشگر حوزه مطبوعات
بخش اول /آغــــــاز مطبوعات در ایــران از دربار
شروع شد تا وسیله ای برای بازپخش و انتقال و تبلیغ
نظرات شاهان و حاکمان باشد .لذا گزینش اخبار و
حذف و عدم درج آنچه که خالف نظرات حاکمان
بود خود دردسری بود که موجب شد که محل تولد
سانسور هم از دربار آغاز گردد .به بیان دیگر دوقلوای
بودند که در دربار محمدشاه متولد شدند.
البته از همان آغاز نشر روزنامه به زبان فارسی بودند
کسانی با نحوه انتشار اخبار مخالف بودند .یکی از
اولین کســانی که عرصه تاخت و تاز را از حکومت
گرفت امیرکبیر بود.
و پس از ان به مرور و طی ســالیان متمادی هر آنکه
احســاس مســئولیتی می نمود بر میدان این کارزار
وارد شــد اندیشــمندان و فرهیختگانی چون میرزا
جهانگیرخان شیرازی ،دهخدا اشرف الدین گیالنی،
ملک المتعلمین و دیگران روشنگری را فرض واجب
خود قراردادن و به نوشتن مقاالت کوتاه ،بلند ،تلخ و
شیرین ،طنز و هزل و جدی پرداختند و از سوی دیگر
مردمان تشنه دانستن با حمایت های مادی و معنوی
خود فانوس کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه را در گذر زمان
و به مشــعلی فروزان بدل نمودند تا بدان حد که تا به
امروز بیش ازده هزار عنوان نشریه و روزنامه ،مجله،
جریده شناسایی شده است.
سخن از سانســور به میان آمد به جاست که تأسیس
اولین اداره سانسور نشریات را از زبان پیشنهاد دهند
سانســور در ایران که خود اولین رئیس اداره سانسور
در ایــران گردیده نقل کنم کســی که لقب بزرگترین
استعـــمارگر علما و فضالی عصر خویش را یدک
می کشد .وی در کتاب المﺂثر واالثار تألیف خود در
باب هشتم نوشــته [در اوایل طلوع این دولت مقرر
گردیده که هیچ کتابی و جرید اعالنی و امثال ذلک در
هر کارخانه از مطابع جمیع ممالک محروسه ی ایران
مطبوع نیفتد اال پــس از مالحظه ی مدیر این اداره و
امضای وی از وقتی که مسئولیت انطباعات با نگارنده
شده اســت نشــان امضاء را مهری قرارداده مشتمل
بر عبارت مالحظه شــد .و صورت "شــیری خفته و
خورشید" اما علت تأســیس اداره سانسور آن بود که
نشریات فارسی زبان خارج از ایران از جمله استانبول
قفقاز،مصر ،لنــدن و بمبئی درباره ایران به آزادی قلم
فرسایی و داد سخن می دانند.

]وقتی رســاله خجر ســالله ی تألیف شیخ هاشم
شیرازی چاپ بمبئی را به طهران آوردند و نسخه ای به
حضور مهر ظهور بردند مشاهده اشعار هجو در حق
آن اعلحضرت دانشــوران و بزرگواران نعوذ باالله من
غضب الله شعله خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و
در وقت به تحجیر و اعدام تمام نسخ فرمان رفت .بنده
نگارنده " اعتمادالسلطنه" حاضر درگاه بود ،معروض
نمود که در دولت های اورپیه ســد راه این عیب را از
ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد کرده اند و اســم
آن]سانسور[ است و چون شرطی از شرایط و شئون آن
براندم ،بر خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فی الفور
فرمان رفت تا هم در تحت نظر این خانه زاد در حدود
ایران سانسور ایجاد شــود و از آن وقت راه این عیب
بسته است و رشته این تجارت گسسته[
در آن زمان در روزنامه ها و جرایدی که در خارج چاپ
میشوند ارشاد چاپ،باکو ،قانون ،چاپ لندن ،اختر
چاپ استانبول و حکمت در مصر از همه معروفترند.
نقلی از ادوار بران در تاریخ ادبیات و مطبوعات دوره
قاجار چنین است:
(در این میان روزنامه اختر چنان شهرت و اهمیتی در
ایران ،قفقاز عثمانی ،عراق ،هند بدســت آورد که در
بعضی از نواحی قفقاز و ایران و عثمانی مردم عوام که
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تحت نفــوذ روحانیون درباری بودند و بنا به فتوای
آنان خواندن روزنامه را کفر و گناه کبیره می دانستند،
روشنفکران و خواص را که اشتیاق به خواندن اختر
داشتند اختری مذهب می خواندند.
کســروی در جلد اول در تاریخ مشروطه در رابطه
با روزنامه اختر مینویســد در پیشامدهای مهم از
جمله داستان امتیاز توتون و تنباکو ،مقاالت مغزدار
و ســودمندی در اختر نوشته شــد .در رابطه با این
روزنامــه در جای خود مفصــالً به بحث خواهیم
پرداخت.
قبل از ورود به بحث چاپ اولین روزنامه فارســی
زبان در ایران بد نیست شرح حالی از اولین روزنامه
نگار ایران داشته باشیم .شــاهزاده عباس میرزا در
سال  1032قمری پنج نفر دانشجو برای تحصیل به
انگلستان و فرانسه اعزام نمود .در بین این اشخاص
دانشجوی بنام میرزا صالح شیرازی فرزند حاج باقر
خان کازرونی بود که به تحصیل زبان های خارجی
و علوم جدیــد پرداخت آنچه معلوم اســت میرزا
صالــح از هوش و ذکاوت وافری برخوردار بود وی
عالقه بی حدی به علم و هنر و امور دولتی و سیاست
داشته .از اینرو میرزا صالح شیرازی پیش از همه توجه
عباس میرزا را بخود جلب میکند رشته تحصیلی میرزا
صالح شیرازی در انگلستان آموختن زبان انگلیسی و
فن ترجمه بود میرزا صالح شــیرازی در مدت اقامت
در انگلستان از مطالعه تاریخ انگلستان و اروپا غافل
نماند بنا به اظهار خودش از هر فرصت برای بازدید از
دانشگاه های کمبریج و اکسفور استفاده می نمود و
بهره ها برد ،وی در سفرنامه اش مفصالً شرح میدهد
که از هر فرصت برای آموزش استفاده کرده و فن چاپ
و روزنامه نگاری را نیز آموخته.
بــه هر تقدیر پس از مراجعت میرزا صالح از لندن به
تشویق و توسعه صنعت چاپ پرداخت تا جایی که به
کمک او اسداله باسمه چی جهت آموزش قن چاپ
به روسیه اعزام شد ودر مراجعت چایخانه ای در تبریز
تأسیسنمود.
بدون تردید میرزا صالح شیرازی را باید یکی از نخستین
روشنفکران نیمه اول قرن نوزدهم در ایران دانست نفوذ
او و حمایت عباس میرزا در ترویج علم شیوه جدیدی
در اصالحات اداری دوره ســلطنت فتحعلی شاه و
محمدشاه قاجار بسیار اثرگذار و اثربخش بود.

ﺑﻬﺮام ﺧاراﺑاف ،ﺣﻤیﺪ زﺟاﺟی ،ژﯾنا سﺮﻫنﮕی،
اﺻﻐﺮ ﻋﺒاداﻟﻠﻪ زاده ،مﻬﺪی ﻏﻔﻮرﯾان ،اﺣﻤﺪ ﻓارسی،
ﻋﻠی ﺣﺴیﻦ قاسﻤی ،ﺣﻤیﺪ کیانیان ،وﺣیﺪ کیانیان ،رﺿا مﺒﺮا،
ﺣﺴیﻦ مﻈاﻫﺮی ،ﻋﻠی میﺮﻋالﯾی ،مﺴﻌﻮد میﺮﻋالﯾی،
رﺿا نﺠﻔی
در نﻤاﯾﺶ » داد و ﺑیﺪاد«
نﻮﯾﺴنﺪه و کارﮔﺮدان :داوود کیانیان
اﺟﺮا  :مشﻬﺪ ،ﺗﻬﺮان ١٣٥٧
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گروه نمایش پارت در گذر زمان
گروه تاتر خراســان از روزگار گذشته تا کنون یکی از مراکز اصلی هنرهای نمایشی
بوده است  .سبقه ی تاتر خراسان  ،خصوصا شهر مشهد  ،به دوران پیش از شهریور
ماه  1320باز می گردد  .بســیاری از بزرگان نمایش کشور از خراسان برخاسته اند .
چهره هایی چون  :عبدالحسین نوشین  ،تبار خراسانی داشتند و توانستند در سال های
پس از شهریور  ،جریانی نو و بدیع در تاتر ایران ایجاد کنند  .گروه تاتر پارت نیز  ،یکی
از پیشــرو ترین و جدی ترین جریان های مستقل تاتر خراسان در دهه های چهل و
پنجاه خورشیدی است  .بسته شدن نطفه ی گروه نمایش پارت  ،به سال های میانی
دهه ی چهل خورشــیدی باز می گردد  .زمانه ای شــگفت و متالطم  .هنوز مدت
زمان زیادی از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه  1332نمی گذرد و فضای التهاب و
اعتراض  ،خواب سنگین هیات حاکمه ی وقت را آشفته است  .در این شرایط سیاسی
و اجتماعی پر فراز و نشیب  ،چند تن از جوانان خوش ذوق و روشن فکر مشهدی ،
گرد هم می آیند تا تجربه های هنری و زیستی خویش را با یکدیگر تقسیم نمایند و در
سایه ی شرایط موجود  ،هنر خویش را به مخاطبان اصلی آن – یعنی مردم – ارایه دهند ..
اینان که سرهایی پر سودا و ایده هایی نو دارند  ،بانی تشکیل گروهی می شوند که مقدر
است تاثیر فراوانی در حیات فرهنگی خراسان بگذارد  :گروه نمایشی پارت !
داوود کیانیان  ،زنده یاد بهروز عارف  ،محمد تقی رفقی و اکبر اســکویی  ،از شمار
موسسان این جمع می شوند  .گروه نمایشــی پارت در طول حیات نه چندان بلند
خویش  ،به دستاوردهای بسیاری نایل می گردد  .از اجرای تعداد زیادی نمایش بر
صحنهیتاترمشهدوسایرنقاطایرانتاتالیفنمایشنامههایمتفاوتباهنجارهای
فرهنگی رایج و چاپ آنها ،راه اندازی تئاتر برای کودکان و اجرای نمایشهای خیابانی .
این موفقیت ها  ،پارت را به عنوان یکی از جریان های جدی روشن فکری خراسان نیز
تثبیتمیکند.درحقیقتوبانگاهیمنصفانه،پارتخراسانتنهایکگروهنمایشی
نیست  ،بلکه محل تجربه اندوزی  ،کالس درس و رکن اصلی زندگی کسانی است
که اوقات خویش را در آن صرف می کنند  .به گفته ی محمد باقر کالهی اهری  :ما
تاتر را زندگی می کردیم و شب و روزمان با هم سپری می شد  ...گروه نمایش پارت تا
مقطع پیروزی انقالب  57همچنان به کار خویش ادامه می دهد و ضمن همراهی با
فرآیند حرکت مردم  ،سعی می کند استقالل خویش را نسبت به جریان های سیاسی
و ایدیولوژیک آن روزگار حفظ کند  .شاید مهم ترین وجه ممیزه ی این گروه با سایر
همگنان اش  ،در همین نکته باشد  ..حال  ،نزدیک به چهار دهه از پراکندن اجباری
جمع اصلی اهالی پارت می گذرد  ،اما تاثیر ژرف خوی و منش آنان در بســیاری از
عرصه های شــخصی و جمعی مشهود است  .نقد پذیری  ،کار بی وقفه و منسجم
گروهی  ،حفظ رفاقت در عین اختالف جهان بینی  ،دوری از حاشیه های تفرقه زای
 ،و بسیاری ویژگی های دیگر – از جمله ی میراث اهالی پارت برای نسل امروز است
 .هنر تاتر ،امروزه رونقی دیگر بار یافته است و بدین جهت  ،سخن گفتن در باره ی
گروهی که حدود پنجاه سال پیش توانسته چنین راهی را هموار کند  ،ضرورتی گریز
ناپذیر است  .پس کوشیدیم در حد وسع و توان خویش  ،پرونده ای را برای این گروه
نمایشی مهم  ،باز کنیم  .باشد که با انجام پژوهش های جامع تر و گسترده تر  ،بخش
گم تاریخ فرهنگ خراسان بزرگ و خصوصا تاریخ نمایش مشهد  ،از محاق فراموشی
و زوال به در آید  .هرچند اگر کســی قدمی برای بارور نمودن فرهنگ سرزمین اش
برداشته باشد  ،از نظر تیزبین تاریخ و مردم دور نخواهد ماند  .پس گروه تئاتر پارت نیز
در تاریخ هنر ایران و خراسان جاودانه گشته است  ..آری ! زمان بهترین قاضی ممکن
است و به قول نیمای بزرگ  :یک نفر با غربال از پس کاروان می آید .
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استاد داوود کیانیان هنرمندی اصیل و دیریاب است  .بسیاری او را پدر معنوی تاتر کودک و نوجوان خراسان می دانند .
بنیان گذار گروه نمایش پارت .داوود کیانیان انسانی چند ساحتی است  :نمایش نامه نویﺲ  ،پﮋوهش گر  ،گارگردان تاتر و
بازیگری چیره دست  .زندگی استاد داوود کیانیان بیش از نیم قرن در مسیر خالقیت هنری سپری شده است  .داوود کیانیان
عزلتی دلپذیر و مشربی عارفانه دارد  .او را  -در باﻏچه ی زیبای خزان زده اش  ،واقع در قشالق مالرد یافتم  .با وجود کسالت
جسمی  ،مرا پذیرا شد و در خلوت کتاب خانه اش به گفتگو نشستیم  .داوود کیانیان با وقار و تانی سخن می گفت و گاه
و بیگاه مکث می کرد  .چیزی شبیه احضار گذشته در زمان حال .آنچه می خوانید  ،چکیده ی دو ساعت گفتگوی من با
استاد است که امیدوارم مجال دیگری داشته باشم تا ادامه ی گفتگو را پی بگیرم.

مﺤﺪودیﺖ هاﯼ فﻀاﯼ مﺸﻬﺪ در ﻃوﻝ ﺗاریﺦ باﻋﺚ ﺷﺪ هﻨرﺗاﺗر پویاﺗر و ﻋمیﻖ ﺗر ﺷود
سروش مظفر مقدم،امیر راعی فرد

به عنوان نخستین پرسش قدری راجع به فضای فرهنگی مشهد در میانه
دهه چهل و مختصری از فعالیت های تان در حوزه نمایش بفرمایید؟
عرض کنم حدود اواسط دهه چهل بود که من سربازی ام تمام شده بود .آن زمان
در ســپاه دانش بودم و پس از آن برای شغل معلمی استخدام شدم .خوشبختانه
با توجه به آشــنایی که رییس فرهنگ وقت با من داشت و به دلیل این که ایشان
رییس دبیرستان کشاورزی بود موفق شدم به مشهد بیایم .در آن سال ها فعالیت
های فرهنگی و هنری در دو بخش جداگانه انجام می شد .تاتر گلشن در خیابان
خسروی واقع شده بود و آقایان خدیوی و خراسانی هم در آن جا کار می کردند.
مــردم هم برای تفریح به آن جا می رفتند و طبیعتا دانشــجوها و برخی معلمین
هم خوراک فرهنگی داشتند .کار نمایش توسط چند نفر در دانشکده پزشکی آن
زمان یا تاالر رازی اتفاق می افتاد .آقای احمد شیرازی و چند تن دیگر که دانشجو
بودند تاالر را گرفته بودند و شب ها برنامه می گذاشتند .این برنامه ها صرفا تاتر
نبــود .در واقع یک برنامه فرهنگی بود .مثال بخش پانتومیم ،بخش موســیقی و
بخش تاتر داشــت .گاهی هم یک سخنرانی یا یک چیزی شبیه به این برگزار می
شد .طبیعتا این مساله مرا جذب کرد و نخستین نمایشنامه ام به نام مطرود را که
در دوران سپاه دانش نوشته بودم به این دوستان پیشنهاد کردم .آن ها نیز موافقت
کردند و این نمایش در آن جا اجرا شد.
آقای محمد غفاری که حاال یکی از اساتید تعزیه در آمریکاست و آقای محمد
مطیع و خود من در این کار بازی می کردیم .این نمایش خیلی سر و صدا کرد.
نه به این دلیل که از طرف مردم استقبال زیادی از آن شد ،چون این نمایش حرف
های تازه ای داشت و برای اولین بار روزنامه هایی چون آفتاب شرق ،خراسان و
روزنامه آزادی درباره اش مطالبی نوشــتند .در آن زمان جز ما گروه های دیگری
هم فعال بودند .گروهی به نام آپادانا ،آقای منوچهر خادم زاده و گروهشان برنامه
های متفاوتی در زمینه تاتر اجرا می کرد .در واقع پس از اجرای نمایش مطرود،

سنگ بنای ایجاد یک گروه تازه گذاشته شد .ما با دوستانی چون آقای محمد تقی
رفقی ،اکبر اسکویی و مرحوم بهروز عارف گروه تاتر پارت را تشکیل دادیم .بعد
برای خودمان اساس نامه ای نوشتیم که البته قرار نبود جایی ارایه شود.
تقریبا حدود چه سالی بود؟
نمایش مطرود به سال  1344اجرا شد و پس از آن هم این اتفاق افتاد.
قدری بــه گروه پارت بپردازیم .هدف شــما چه بود؟ بــه دنبال تاثیر
اجتماعی بودید؟
شاید در درجه اول مساله ما این بود که گروه تشکیل دهیم و فعالیت های تاتری
خودمان را تحت آن عنوان انجام دهیم .البته بچه هایی که باعث این اتفاق شدند
همگی اهل مطالعه و اهل هنر بودند .می خواســتیم در مسیر تاتر یک فعالیت
فرهنگی – اجتماعی داشته باشیم که از آن طریق هم کار هنری کرده باشیم و هم
فعالیت اجتماعی.
این مســیر ادامه پیدا کرد و ما با جاهای مختلفــی کار می کردیم .آن زمان این
گونه نبود که مثال شما تاتری بگذارید و بدون هیچ حمایتی بفروشید .بلکه باید
اسپانسری می بود تا این تاتر اتفاق بیفتد .تاالر رازی یکی اسپانسرهای آن زمان
بود .بچه های خیلی خوبی بودند و محیط مناسبی داشت .ما خیلی خوشحال
بودیم که اتفاق رخ می دهد .اداره آموزش و پرورش یکی دیگر از اسپانســرهای
آن زمان بود .از طرفی چون من معلــم بودم بعضی از اجراهای مان را با کمک
آموزش و پرورش انجام می دادیم .به عنوان مثال نمایش اسب سفید نوشته آقای
رکن الدین خسروی و نمایش دو جالد نوشته فرناندو آرابال و چند نمایش دیگر.
انجمن ایران و آمریکا هم از اسپانسرهای فعال آن دوران بود .محیط خیلی خوبی
داشــت و بســیاری از بچه ها برای یادگیری زبان انگلیسی به آن جا می رفتند و
در کنارش فیلم ســینمایی هم نمایش داده می شد .ضمنا انجمن ایران و آمریکا
کتابخانه خوبی داشــت که برنامه های منتوعی را تدارک می دیدند .یکی از این
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منزل شخصی استاد داوود کیانیان
قشالق مالرد
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برنامه ها که غالبا سفارش می دادند برنامه تاتر بود.
ما برای آن جــا چندین نمایش اجــرا کردیم .یادم
است در نمایشنامه ویولون ساز کرمونا دختر آقای
سوالونی ،رییس انجمن ایران و آمریکا هم بازی می
کرد .در واقع خط اجتماعی ما روز به روز پررنگ تر
می شد و حس می کردیم باید به این سمت گرایش
بیشتری داشته باشیم.
با توجه به پررنﮓ تر شدن خطوط اجتماعی
و سیاسی گروه تاتر شما از سوی نهادهای امنیتی
به خصوص ساواک برای اجراهای تان مشکلی
اجرا نشد؟
درست اســت .با توجه به مشی کاری ما این اتفاق
می افتاد .مثال نمایش از پا نیفتاده ها اثر غالمحسین
ســاعدی را یک شب در انجمن ایران و آمریکا اجرا
کردیم و شــب بعد ریختند فیلم هــا و عکس ها را
جمع کردنــد و گفتند این نمایــش دیگر حق اجرا
ندارد .من آن زمان پرســیدم واقعا چرا؟ کتاب پنج
نمایشــنامه از انقالب مشــروطیت در بازار کتاب
موجود اســت و این نمایش در تهران هم اجرا شده
و مشکلی نداشته است .گفتند شما بعدا به ساواک
مراجعه کنید تا برای تان توضیح بدهیم .وقتی به آن
جا رفتم متوجه شدم ظاهرا آقای عبدالعظیم ولیان،
استاندار وقت خراسان ،یکی از نوادگان کسی است
که در این نمایشــنامه مورد اشــاره و طنز قرار گرفته
است .از طرف دیگر برای نخستین بار بود که بلیط
می فروختیم و باید فکری به حال اجراهای شــب
های بعد می کردیم .این شد که مجبور شدیم همان
نمایشــنامه ویولون ســاز کرمونا را که از قبل آماده
داشتیم اجرا کنیم تا سالن خالی نماند.
آقای کیانیان ادامه فعالیت های تاتر پارت به
چه شکلی بود؟ قدری توضیح دهید.
این تاترها همان طور که گفتم تا ســال  48و  49به
آن صورت ادامه داشــت .حاال باید یک متولی پیدا
می شد تا با هماهنگی او اجراهایی داشته باشیم .در
سال های  49یا  50این روند قدری تغییر پیدا کرد.
آقای لطفی به مشهد آمدند و مرکز آموزش تاتر را راه
اندازی کردند .بعد از ما دعوت کردند که بیایید و با
مجموعه اداره فرهنگ و هنر کار کنید .خوشبختانه
آقای لطفی حالت همه جانبه ای داشت و همه گروه
ها را با گرایش های مختلف فکری جذب می کرد.
وقتی به فرهنگ و هنر رفتیم گروه را ســر و ســامان
دادیم و یک سلســله برنامه هــای داخلی هم برای
خودمان تعریف کردیم .برنامه هایی که احساس می
کردیم ضرورت دارند.
حــاال پــس از حدود  40یا  50ســال رشــته تاتر

آموزشــی درست شده است ولی در آن زمان ما تاتر
آموزش کار می کردیم .مثــال داد و بیداد یا چگونه
بیســت تومان میان ده نفر تقسیم می شود؟ جالب
است که در پوســترها و بروشورهای مان هم بحث
تاتر آموزشی مطرح می شــد .در واقع ما جدای از
ایــن که کتاب می خواندیم بــا چهره های مختلف
ادبــی و فرهنگی هم رابطه داشــتیم .حــاال چه در
زمینه موسیقی چه در زمینه های دیگر .مثال احمد
شــاملو که به مشهد میامد من و چند نفر از دوستان
در کنارش بودیم و از بحث هایی که در زمینه شــعر
انجام می شد استفاده می کردیم.
شنیده ام یک بار دکتر ساعدی هم به مشهد
آمده و شما ایشان را مالقات کرده اید؟
بله ،همین طور است .یادم است نمایشنامه بچه ها و
سگ ها را به ایشان ارایه کردم تا نظرشان را برای اجرا
بگیرم .آقای دکتر رفیعی هم دو مرتبه به مشهد آمدند
و ما هم مهماندارشان بودیم.
یکی از کســانی که به اصطــالح از نظر آکادمیک
خوراک ما را تامین می کرد ،رضا کیانیان بود .رضا
از دوران کودکی در گروه پارت شــکل گرفت و باال
آمد و تمام کارها را از طراحی پوســتر و بروشور تا
نصب تابلو و بازی در نمایش و هرکار دیگری که از
دستش بر می آمد ،به خوبی انجام می داد .آن زمان
رضا در تهران دانشــجو بود و موجبات یک سری از
این رابطه ها را فراهم می کرد.
بلــه ،آقای رضا کیانیان مــی گفتند که من
شاگرد داوود بوده ام ،درست است؟
جواب :آن موقع قضیه استاد و شاگردی بیشتر مطرح
بود و کسانی که می خواستند در زمینه مسائل هنری
و یا زمینه های دیگر فعالیت کنند باید از صفر شروع
می کردند .روی پای خودشــان می ایستاندند تا در
واقع خودشــان را خوب بشناسند و بفهمند به کجا
می خواهند بروند و چه می خواهند.
پــس از این که رضــا دیپلمش را گرفــت با این که
خانواده زیاد موافق نبودند من تمام تالشــم را کردم
تا بتواند به تهران برود و در دانشــگاه درس بخواند.
البتــه این قضیه به ما کمک کــرد .چون رضا همان
طور که در دانشگاه درس می خواند با اساتید بزرگی
در ارتباط بود .کســانی مانند بهرام بیضایی ،حمید
سمندریان ،رکن الدین خسروی و بسیاری دیگر.
رضا در ضمــن تحصیل تجارب خویــش را به ما
منتقل می کرد .یادم اســت به او می گفتم این جزوه
ها که شــما می خوانید مربوط به تاریخ تاتر است.
آن زمان ما هنوز تاریخ تاتر نداشــتیم .می خواستیم
ببینیم پیش از ما چه اتفاقی افتاده است؛ چون همین
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طور نمی شــود راه افتاد و رفت .می گفتند ما سال
هاســت که کار تاتر می کنیم و نمی دانیم که ریشه
اش کجاســت .این شد که رضا جزوه هایش را می
آورد و ما می خواندیم.
البته ما از افراد دیگری هم اســتفاده می کردیم .یادم
است خانم سیمین دانشور برای اجرای نمایش بچه
ها و ســگ ها در مشــهد بودند .مدتی پس از آن
دکتر علی شریعتی در مشــهد جایگاه ویژه ای پیدا
کرد .ایشــان می آمدند ،تاترها را می دیدند و از نظر
خودشان رهنمود می دادند که با جو زمانه و مسائل
اجتماعی آن دوران دقیقا منطبق بود.
دهه  50دوران التهابات سیاســی اســت.
عده ای بر این باور بودند که هنر باید ابزار انتقال
مضامین سیاســی باشــد .عــده ای هم چنین
باوری نداشــتند .گروه تاتر پارت در چه مسیری
حرکت می کرد؟ خود شما چطور؟
جواب :به نکته جالبی اشاره کردید .این دو طیف در
گروه ما حضور داشــتند و هر کدام سعی می کردند
گروه بدان ســمت کشیده شــود؛ اما خود من فکر
مــی کردم باید میان این دو رویکرد حرکت کنیم .به
طوری که نه کار تاتر از یاد ما برود و نه گرایش های
اجتماعی و سیاســی را کال کنار بگذاریم .ما بیشتر
سعی می کردیم جنبه آموزشی کار را فراموش نکنیم
به گونــه ای که گرایش های آموزشــی وجه غالبی
داشته باشد.
بازتاب کار تاتری شــما در خارج از اســتان
چگونه بود؟ آیا نمایشی را به شهرهای دیگر مثل
تهران ،اصفهان یا شــیراز می بردید و یا از شــما
دعوت می شد؟
جواب :بله .حاال ممکن بود که دعوت نشود ولی ما
خودمان این کار را می کردیم .مثال نمایش بچه ها
و ســگ ها را بعد از این که مدت مدیدی در مشهد
اجرا کردیم به شهرهای اطراف مشهد مانند قوچان،
بجنورد ،شــیروان و ســایر شــهرهای بردیم و اجرا
کردیم .گام بعــدی ما این بود که حاال می توانیم از
استان هم خارج شویم و در سایر استان ها هم اجرا
داشته باشیم .پس به شمال رفتیم و این کار را در آن
جا هم اجرا کردیم .درنهایت دو فقره از این کارها را
به تهران بردیم.
به یاد دارید که کدام کار در تهران اجرا شد؟
بله ،داد و بیداد در تهران اجرا شد.
جناب کیانیان ،در آن دوران جشــنواره هایی
بود که این نمایش ها در آن شرکت کنند؟
متاســفانه آن زمان جشنواره ای وجود نداشت .یک
جشنواره وجود داشــت که متعلق به کانون پرورش
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فکری کودکان و نوجوانان بود .این جشــنواره صرفا
تاتری نبود .این شــد که خودمان در مشهد پیشنهاد
کردیم کــه می توانیم جشــنواره ای برگــزار کنیم.
خوشبختانه آقای لطفی هم پذیرفتند .این برنامه چند
بخش داشت .مسئولیت یک بخش برعهده من بود و
بخش های دیگر را آقای صابری و داریوش ارجمند
برعهده داشــتند .در واقع جشنواره تاتر جوانان را در
مشهد راه اندازی کردیم.
رابطه شــما با جوان هایی که در گروه پارت
بودند از نوع اســتاد و شــاگردی بود یا مرید و
مرادی؟ بیشتر رفاقتی بود یا ترکیبی از این ها؟
ببینید من پیش از این که گــروه پارت را به صورت
حرفه ای راه اندازی کنم ،معلم بودم .این شغل رابطه
ویژه ای را میان معلم و شاگرد ایجاد می کند .بخش
دوم حضور پررنگ مسائل سیاسی و اجتماعی بود
که گرایش به ســمت کارهای جمعی را ایجاب می
کرد .بنابراین نمی شــد به آن حالت مرید و مرادی
توجه کرد .ما در گروه پارت کارهای آموزشی انجام
می دادیم و دوســتان می توانســتند همه گونه ابراز
عقیده بکننــد و پروژه های شــان را تعریف کنند.
خالصه برای ماندگاری و رشد گروه همه این اجازه
را داشتند که اظهار نظر کنند.
بنابراین می شــد که کسی خالف نظر شما
حرفی بزند و توسط شما و جمع پذیرفته شود؟
بله همین طور اســت .بارها این مساله اتفاق افتاد.
وقتی می دیدیم کســی حرف درستی می زند ،می
پذیرفتیم و به کار می بســتیم .بــه همین دلیل گروه
استفاده های فراوانی از این نظرات می برد و اگر قرار
بود به شــکلی یک جانبه و از باال به همه چیز نگاه
کنیم گروه راکد می شد.
اســتاد کیانیان شما در زمینه تاتر کودک هم
جزو پیشکسوتان صاحب سبک هستید .شنیده
ام در میانــه دهه  50گروه پارت دارای دو بخش
کودک و بخش بزرگســال بوده اســت و بخش
کودکان را شــما اداره می کردید .چگونه به این
حوزه عالقه مند شدید؟
این مســاله بازمی گردد به همان معلمی من .بچه
ها ســر کالس درس فوق العــاده اظهار عالقه می
کردند .تاتر را دوست داشتند و هنگامی که درس را
از طریق آن فرا می گرفتند برایشان جذابیت بیشتری
داشــت .فکر کردم حاال که این اتفاق در آموزش و
پرورش می افتد چه خوب اســت که در گروه ما نیز
انجام شــود و بچه های عالقه مند را جذب کنیم.
البتــه فعالیت های ما در بخش کــودک جدا از این
در مدرسه گوهریه واقع در خیابان خاکی هم انجام

می شد .بنابراین می شد ما تاترهایی داشته باشیم که
مخاطبین اصلی اش کودک و نوجوان باشند .اما این
کار نیاز به حمایت و مقاومت بسیار داشت.
در گروه پارت دوستان می گفتند حاال که تو اصرار
داری ایــرادی ندارد .اگر کار خوب پیش رفت ادامه
خواهیم داد و اگر متوجه شدیم که مناسب نیست و
ما را از کارهای بزرگســاالن می اندازد ،رهایش می
کنیم .اولین اجرای ما برای مخاطب کودک و نوجوان
نمایش بچه ها و سگ ها بود .خوشبختانه این تجربه
به قدری موفقیت آمیز بود که همه دبیرســتانی ها و
خانــواده های شــان آمدند و دیدنــد .در این میان
ساواک ما را یکی دوبار احضار کرد که دارید چه می
کنید .گفتیم نمایش اجرا می کنیم؛ همین .ساواک
مرتب ســوال پیچمان می کرد که این چه نمایشی
است؟ چرا در میان تماشاگران اعالمیه پخش شده
و از این حرف ها .من هم گفتم این دیگر دســت ما
نیست .این مساله ادامه پیدا کرد؛ بعد نمایشنامه دو
ضربدر دو؛ بعد نمایشــنامه داد و بیداد و نمایشنامه
چگونه بیست تومان بین ده نفر تقسیم می شود .این
ها تقریبا همه وقت من و گروه را گرفته بود؛ چون هم
باید می نوشــتم ،هم کارگردانی می کردم و هم بچه
هایی را که بازیگر بودند آموزش می دادم.
اســتاد کیانیان ،می دانم کــه مقاله تئوریک
مفصلی در زمینه تاتر کــودک و نوجوان تالیف
کرده اید و در آن نظریــه تازه ای را مطرح نموده
اید .می شود قدری در این زمینه صحبت کنید؟
بله ،در ســال های دهه  60فرصــت فراغتی پیش
آمــد تا به مجموع فعالیت های ســابق مان نگاهی
دوباره داشــته باشــیم .در ایران نظریه تاتری وجود
نــدارد به خصــوص در زمینه تاتر کــودک این فقر
نظری مضاعف شده اســت .من براساس تجاربی
که در کار با کودکان داشــته ام و بازی های نمایشی
کودکان را گردآوری کرده بودم بدین نتیجه رســیدم
که یک سیســتمی در بازی نمایشــی بچه ها وجود
دارد .این سیستم آن ها را خودکفا می کند تا از یک
اصــول ناخودآگاهی پیروی کنند .حــاال ما بیاییم
و به صورت آگاهانه این اصــول را انجام دهیم .در
واقع هم می توانیم کودکان را بیشــتر جذب کنیم و
هم با آنان ارتباط بیشــتری برقرار می کنیم .حاصل
این جستار ،کتابی شــد تحت عنوان تاتر کودکان و
نوجوانان که در ســال  1370منتشر شد .تا آن زمان
هیچ کتابی در مورد تاتر کودک و نوجوان نداشــتیم.
سال های ســال گذشت و کســی اظهار نظری در
مورد این مساله نکرد؛ اما من احساس می کردم باید
هرقدر می شود این تئوری را ترویج کرد و برای بچه

15

Monthly theater, cinema and literature

ها از این شیوه استفاده کرد .نام این نظریه و برداشت
را شیوه فطری اجرا گذاشتم .یعنی کودکان به صورت
به صورت فطری بازی های نمایشی خودشان را اجرا
می کنند .بر این اساس مقاله ای را تنظیم کردم که به
مرکز بین المللی تاتر کودکان و نوجوانان ارسال شد.
این مقاله در دانشگاه نیویورک پذیرفته شد و اظهار
عالقه کردند که مقاله را در آن جا ارایه کنم و کارگاه
های تخصصی بگذارم .متاســفانه به خاطر شکل
رابطه میان ایران و آمریکا این مهم عمال اتفاق نیفتاد.
اســتاد کیانیان می گویند که دوران تصدی
شما در تاتر مشــهد دوران شکوفایی بوده است
و شما حکم پدر را برای جوانان عالقمند بازی
می کردید .اگر امکان دارد قدری توضیح دهید.
فکر می کنم سال  1368بود که به من پیشنهاد شد
مسئولیت مرکز هنرهای نمایشی مشهد را قبول کنم.
طبیعتا به دلیل عالقه ای که داشتم قبول کردم .وقتی
مــن آمدم در واقع گفتیم انجمــن نمایش و نگفتیم
انجمن نمایش کــودک و نوجوان یا انجمن نمایش
روشــنفکری یا انجمن نمایش تاتر گلشــن و ...به
همین دلیــل گروه های مختلفی شــکل گرفت .از
طیفی که کارهای مدرن انجام می دادند تا کســانی
که کارهای کالسیک ،رو حوضی و کار تاتر کودک
انجام می دادند .همه این ها حمایت می شــدند.
چون ما معتقد بودیم این مجموعه با توجه به تنوعش
خــوراک فرهنگــی جامعه را فراهم مــی کند .یک
گروه خاص شــیوه خاص خــودش را دارد و طیف
مخاطبانش محدود هســتند؛ امــا وقتی همه با هم
باشند مخاطب ما وســعت بیشتری خواهد یافت.
این اســت که بعدا به تهران دعوت شدم و مدیریت
تاتر کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان را به عهده گرفتم.
به عنوان آخرین سوال ،فضای تاتر خراسان
را چگونه ارزیابی می کنید؟
مشهد همیشه در زمینه تاتر پربار بوده است ،ضمن
ایــن که در طول تاریخ همیشــه با محدودیت های
فراوانی روبرو بوده اســت .اتفاقــا من فکر می کنم
همین محدودیت های فراوان باعث شد پویایی تاتر
مشــهد بیشتر و عمیق تر شود و شاید به همین دلیل
رویکرد فعالین تاتر مشهد در دوران پیش از انقالب،
اجتماعی و سیاسی بود.
جناب استاد کیانیان از وقتی که در اختیار ما
قرار دادید ،بی نهایت سپاسگزارم.

رﺿا کیانیان و اﺣﻤﺪ رﺿا آزاد در نﻤاﯾﺶ » ﺑاران«
نﻮﯾﺴنﺪه :داوود کیانیان
کارﮔﺮدان  :سیﺪ مﺤﻤﺪ ﺗﻘی رﻓﻘی
ساﻟﻦ شیﺮو ﺧﻮرشیﺪ مشﻬﺪ ١٣٥٠
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یافتن رضا کیانیان ،هنرمند نام آشنای تاتر و سینمای کشور کار آسانی نبود .بعد از برقراری
تماس تلفنی و دریافتن موضوع گفتگو ،با روی باز ،ما را پذیرا شد .پﺲ در عصری پاییزی
به خانه ی هنرمندان ایران رفتیم تا رضا کیانیان را ببینیم .محل قرار کافه گالری دنﺞ تماشاخانه
ایرانشــهر بود .رضا کیانیان به موقع رســید و پﺲ از قدری گﭗ و گفت و نوشیدن چای،
گفتگوی زیر شــکل گرفت .کیانیان با حافظه ای دقیق و ذهنی روشن به سواالت ما پاسخ
گفت و در عمل چیزی از قلم نیفتاد .بخشی از این گفتگوی بلند را که در سه جلسه ی متوالی
صورت گرفته است ،در اینجا خواهید خواند

هﻨر در ﺫﺍت ﺧودﺵ مﺴﺘﻘﻞ و ﺣرﻑ هاﯼ زیادﯼ دﺍرد
سروش مظفر مقدم،امیرراعی فرد
گروه تاتر پارت در چه شرایطی و چگونه شکل گرفت؟
 دهه 40و 50ایران دههای است که شماری از روشنفکران شکل گرفتند ،آن جریانروشنفکری قاعدتا مخالف حاکمیت شــاه بود در کنارش هم جریان روشنفکری
دیگری است که کاری به سیاست ندارد همچون برخی از شعرا؛ ولی بیشتر افرادی که
فعالیت هنری میکنند در جریان روشنفکری آن دوران یک حالت اپوزیسیون داشتند.
این حالت اپوزیسیون در به اصطالح روشنفکران چپگرا و چه روشنفکران راست،
مســلمان و غیرمســلمان ،در همهی این طیفها وجود داشت .من فقط اشارهای
کوتــاه میکنم و بعد خواهم گفت این جریانات چه ارتباطی باهم دارند .قاعدتا این
گرایشهای شکست خورده سیاسی سالهای کودتا بودند که بعضاً به شکل دیگری
چونجنبشهایچریکیدرمیآمدندودرواقعمیرفتندتابرایرودرروییخصمانه
با حاکمیتی که آن زمان وجود داشت ،آماده شوند.
به یقین یکی از سرمنشأهای این جنبشهای چریکی ،شهر مشهد بود ،برای اینکه
«امیرپرویز پویان» و احمدزادهها و تعدادی دیگر از چریکهای وابسته به سازمان
چریکهای فدایی خلق اهل شهر مشهد بودند .در مورد سازمان مجاهدین خلق هم
وضع بر همین منوال بود ،یعنی شماری از اعضای رهبریت سازمان مشهدی بودند.
مشهد در آن دوران از قطبهای مهم فرهنگی و سیاسی بود .در آن تاریخ بسیاری از
روشنفکران تاثیرگذار دیگر هم بودند که از مشهد به تهران آمده بودند .حاال در این جو
و فضایــی که توصیف کردم در واقع وجه قالب ،وجه انقالبیگری بود .در این زمانه
گروه «تاتر پارت» هم شــکل میگرفت .تاتر پارت در واقع یکی از گروههای تاتری
مشهد در دهههای چهل و پنجاه است .فعالیتهای حوزه تاتر در مشهد از سابقهی
طوالنی برخوردار بوده ،به عنوان نمونه ساختمان چهارطبقه معروف مشهد که حاال
در حدود چهارراه دروازه طالیی است ،طبقه فوقانیاش محل فعالیت تاتر گلشن بود.
چند گروه تاتری دیگر هم قبل و بعد از شکلگیری تاتر گلشن بودند.
بله ،اصﻐر قفقازی معروف یکی از چهرههای تاتر گلشن بوده است.
در دوران قبل از انقالب تاتر مشهد ،شیراز ،جنوب و تهران در کشور مطرح بودند و
عمدتا نمایشنامههای ایرانی و خارجی را کار میکردند و سطح کارشان هم انصافا

بسیار خوب بود.
گروه تاتر پارت در واقع توسط چند نفر از روشنفکران جوان مشهد شکل میگیرد:
داوود کیانیان ،به عنوان پایهگذار اصلی ،بهروز عارف ،تقی رفقی و جعفر محدث که از
قضا شغلش در واقع منتقد و به اصطالح آن زمان روشنفکر تمام وقت بود.
بهروز عارف در حوزه موسیقی فعالیت می کرد ،تقی رفقی در آستان قدس مشغول
بود و داوود کیانیان هم معلم مدارس مشهد بود .اما وجه مشترک این افراد ،تعلقشان به
جریان روشنفکری زمانه بود .پس به اتفاق هم گروه تاتر پارت را تشکیل میدهند .این
گروه تاتر رفته رفته سروشکلی پیدا میکند و به صورت تشکلی اپوزیسیون و در واقع
چپ تبدیل میشود .البته چپ نه به معنای کمونیست بلکه به معنای رایج مخالف
رژیم شاه.
در مشهد گروههای دیگری هم بودند و بسیاری از آنها وابسته به وزارت فرهنگ و هنر
وقت بودند .گروه تاتر پارت هم مثل دیگران زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر کار میکرد.
ولــی به هر حال نوع نگاهی که در این گروه وجود داشــت ،نگاه چپی بود که هنوز
حالت انقالبی پیدا نکرده بود .همزمان در آن دوره در مشهد فعالیتهای انقالبی پیدا
و پنهانی هم وجود داشــت .مثال حضور علی شریعتی و روحانیتی که به هر حال
مبارزهمیکردند.کسانیمثلآقایسیدعلیخامنهایکهبارهابهزندانرفتهبودند.آقای
عبدالکریم هاشمینژاد هم با وجهه انقالبی و مذهبی ،در همین فضا حضور داشتند.
از آن طرف هم که گفتم گروههای مختلف دیگری با گرایشهای ضد رژیمی متنوع
بودند و همه این خاستگاهها باعث میشد که گروه تاتر پارت در واقع به لحاظ سیاسی
تقویت شود و شکل و نمود روشنتری پیدا کند.
البته قبل از بهوجود آمدن این گروه تاتر ،داوود کیانیان به صورت مســتقل تاتر کار
میکرد و چندینبار در چند نقطهی مختلف مشهد مثل تاالر (دبیرستان) فردوسی
و دانشگاه فردوسی ،نمایشهایی را روی صحنه برده بود .جالب اینجاست که داوود
کیانیان به بهانه تحصیل وارد دبیرستان کشاورزی مشهد شد اما هدف اصلی او اجرای
نمایش در سالن این مدرسه بود.
حاال این مقطع از زندگــی داوود کیانیان قصههای جذابی دارد که خودش تعریف
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خواهد کرد .پرت نشــویم؛ افرادی که نام بردم دور هم جمع میشوند
و گروه پارت شــکل میگیرد .من آن زمان هنوز کالس ســوم دبیرستان
بودم و در واقع دوســت داشتم کار تاتر انجام بدهم .اما تا آن زمان هیچ
فعالیت تاتری خاصی انجام نداده بــودم .فقط دنبال داوود بودم که مرا
توی نمایشهایش به کار گیرد .او هم کاری به کار من نداشت چون من
برادرش بودم و همیشــه میگفت اگر بــرادرم را برای بازی در تاتر بهکار
بگیرم ،دیگران خواهند گفت داوود کیانیان برادرش را آورده و به اصطالح
اینکه پارتیبازی کرده است.
داوود درآنزمانمعلمیضدرژیموانقالبیبودودردبیرستانهایمشهد
هم به عنوان چهرهی اپوزیسیون شناخته میشد و میگفتند سر کالسها
حرفهایــی میزند که به قــول معروف بو دار هســتند .داوود کیانیان
میخواست این حالت و وجههی خود را همیشه حفظ کند و بگوید که
من هیچ وقت پارتیبازی نمیکنم .من به داوود میگفتم کاربلدم و کسی
را که کاربلد است اگر بیاوری دیگر پارتیبازی محسوب نمیشود! و باز
به داوود میگفتم من به تو یکی ثابت میکنم که کار بلدم (خندهی رضا
کیانیان) ولی به هر حال او این کار را نمیکرد .این ماجرا ادامه داشت و
من برای اینکه وارد گروه تاتر بشم هر کاری را میپذیرفتم و هر خدمتی
کــه ممکن بود به یک گروه تاتری بکنی را انجام دادم یا به یک شــکلی
هر خفت و خواری را که یک نفر ممکن است بکشد را کشیدم؛ انجام
کارهای کوچکی در گروه همچون شستن لباسها ،واکس زدن کفشها،
کمــک کردن به دکوراتورها برای برپایی دکور و رنگ زدن در و دیوارهای
اتاق و صحنه ،نوشتن پرده و پالکارد و کمک کردن در چاپ پوسترها و
پخش پالکاردها .اینها کارهایی بود که من انجام میدادم به امید اینکه
یکروزی بازیگر تاتر شوم و مرا روی صحنه ببرند.
عالوه بر ارتباط با همین جو روشنفکری که برایتان صحبت کردم قاعدتاً
گرایشهای من هم به عنوان یک جوان گرایشهای انقالبی بود و چپی
شــده بودم .البته این جو غالب زمانه بود که مــن و امثال مرا با خودش
میکشید .وگرنه تصمیم شخصی من نبود .من در همان دوران روحیهای
داشتم که همچنان هم دارم و آن نوعی جستجوگری است که دوست دارم
بدانم پشــت پردههای این جهان چیست؟ رازهای جهان چیست؟ چه
اتفاقاتی افتاده که جهان به این شکل و شمایل در آمده است؟ و سوالهای
اولیه فلسفی مثل اینکه از کجا آمدیم و به کجا میرویم ،چگونه هستیم
و چرا هستیم.
خوب این سوالها برای یک نوجوان خیلی طبیعی است و فضای آن زمان
طوری بود که من به دنبال پاسخ این سوالها میرفتم و جوابهایی که
داده میشــد طوری بود که مرا به سوی انقالبیگری هدایت میکرد .در
همان دوران یک جریان قوی مذهبی در مشــهد وجود داشت که داوود
کیانیان با آن در ارتباط بود .برای پســر بچهای مثل من هم که سوالهای
اولیهفلسفیداشتم،جریانهایمذهبیمیتوانستندپاسخگوباشند.پس
به سمت دین و جریانات مذهبی رفتم تا پاسخ این سوالها را پیدا کنم.
سمتی که آقای خامنهای و هاشمینژاد حضور داشتند ،منبر میرفتند و
صحبتهایانقالبیمیکردند.
آقای ابطحی تنها کسی بود که روحیه انقالبی نداشت .ایشان پدر همین
آقای محمدعلی ابطحی رییس دفتر آقای خاتمی بودند .ایشان به اتفاق
آقای هاشمینژاد جایی داشــتند به نام کانون بحث و انتقاد دینی که در
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این مکان سعی داشتند به شکل مدرنتری به سواالت
مذهبی و شرعی جوانان پاسخ دهند .مثال سوالها را به
شکل علمیتری پاسخ بدهند .آقای مکارم شیرازی هم
با این تشکیالت (کانون بحث و انتقاد دینی) همکاری
داشتند .آن زمان من جذب جزواتی شدم که توسط آقای
مکارم شیرازی منتشر میشد .عالوه بر درس خواندن
در دبیرستان سعی میکردم با بچهها کارهای تبلیغاتی
کانون را از جمله نوشــتن خط و برگــزاری بعضی از
مراسمها و اجرای تاتر انجام دهم.
اجرای تاتر باز هم به پشــتوانه بــرادرم بود .خب این
رگه ،رگهی مذهبی بود که در این گروه وجود داشــت و
در ضمن ما به جلســات آقای شریعتی و پدر ایشان
اســتاد محمدتقی شــریعتی میرفتیــم و در اجرای
نمایشهایمان از آقای شریعتی هم دعوت میکردیم
و ایشان هم تشریف میآوردند.
گروه تاتر پارت ســنتی داشــت :همیشــه شب آخر
نمایش ،یک جلسه بحث و انتقاد با حضور تماشاگران
عالقمند برگزار و گفتگو میکردیم در آن شبها قاعدتاً
آقای شریعتی هم حضور داشت و در بحثها شرکت
میکرد.
گروه تاتر پارت چه نســبت و سنخیتی با این
گروهها و خصوصــا انجمن حجتیه داشــت؟
همچنیناگربهخاطرداریدبفرماییداینگروهدقیقا
در چه سال یا سالهایی شکل گرفت؟
سال دقیق شــکلگیری گروه پارت را نمیدانم .فقط
میدانم حدود سال 1345خورشیدی بود .همان سالی
که من سوم دبیرستان بودم .قاعدتاً ما قرابتی با انجمن
حجتیه نداشتیم چون انجمن حجیته گرایش انقالبی
نداشــت .کال گرایشهای انجمن حجتیه بیشتر وجه
مذهبی داشت و مبارزه با بهاییت که ما اعتقاد چندانی به
این نوع حرفها نداشتیم .آن وجه دیگر در واقع مذهب
بود که شریعتی و آقایان خامنهای و هاشمینژاد بودند و
بیشتر با آنها ارتباط داشتیم .اما انجمن حجتیه به طور
خزندههمهجابودکهبعدهامیدیدیمبعضیازدوستان
ما عضو انجمن حجتیه شدهاند .بعضیها میدانستند
و برخی خیر .مــا به هر حال با انجمن حجتیه ارتباط
چندانینداشتیم.
تاثیر اجتماعی تاتر یا ادبیات به طور کلی از نظر
روشنفکران مهم بوده است و اینکه چقدر شما به
عنوان گروه تاتر پارت و شخص استاد داوود کیانیان
به دنبال این تاثیر اجتماعی بودید تا بتوانید بازخورد
اجتماعیمطلوبخودتانراهمبگیرید؟
اصال نمایش را اجرا میکردیم که این اتقاق رخ دهد.
یعنی به وسیله اجرای نمایش آگاهسازی میکردیم .اما
در کنار آن سعی داشتیم اصول و مبانی تاتر را هم بفهمیم

یعنی در واقع کار آرتیستیک هم برای ما خیلی مهم بود.
فقط این نبود که از هنر نمایش به عنوان اعالمیه استفاده
کنیم ،درست است که در بسیاری موارد از تاتر به عنوان
وسیلهی آگاهیبخش اجتماعی استفاده میکردیم ،اما
یک گرایشی در همه ما وجود داشت که خود تاتر را هم
بشناسیم .بعدها آرام آرام به این نتیجه رسیدیم که اصال
هنر وسیله نیســت .هنر در ذات خودش به اصطالح
مستقل اســت و در ذات خودش حرف های بسیاری
بــرای گفتن دارد .اما آن دوران شــروع کار ما با همین
تعریفها و مسایلی بود که پیشتر گفتم .در واقع بیشتر
این بود که بخواهیم از هنر وسیلهای برای تبلیغ مواضع
سیاسی و ضد رژیمی بسازیم؛ اما به خاطر مطالعاتی
که به طور مرتب در گروه انجام میشد آرام آرام گرایش
ما به این سمت سوق پیدا کرد که هنر وسیله نیست.
یادم است با یکی دو نفر از اعضای گروه پارت
که صحبت میکردم تاکید داشــتند که عالوه بر
انجــام کار تاتر ،کتاب هم زیاد مطالعه میکردند.
یعنی استاد داوود کیانیان بچهها را موظف میکرد
که در ماه کتابهای زیادی بخوانند ،این چه تاثیری
در شیوه کار شما کذاشته بود؟ مخصوصا شنیدم
گروه تاتر پارت در دوران خودش گروه پیشرویی بوده
است .حاال قدری دربارهی شیوههای کار در گروه
پارتدقیقتروجزییترصبحت کنید!
در حال حاضر من  10عنوان کتــاب در بازار دارم که
تالیف همهی این آثار را مدیون آن دوره هســتم .داوود
کیانیان همه ما را در قالب جلسات گروه موظف میکرد
که حتما بنویســیم .حاال اگر نکته ،تحلیل یا انتقادی
در مورد یک نمایش خاص داشــتیم باید مکتوب ارائه
میدادیم.
وقتی ما به طــور غیرکتبی حرف میزنیــم هرچه در
ذهنمان است بیرون میریزیم و این روند به اصطالح
بحث و گفتگو میتواند تا ابد هم طول بکشد اما زمانی
که شما حرفهایتان را مینویسید یک اتفاق جادویی
رخ میدهد و اگر خود انسان یک مقداری منصف باشد
و شعور داشته باشد میفهمد که سوراخهای حرفی که
زده کجاست و چقدر در واقع آن حرف یا نکته ،سوراخ
پر نشده دارد در نتیجه برای اینکه آنها را پر کند مجبور
است بخواند ،استدالل و دوبارهنگری کند و زمانی که
مطلب نوشته شده سر و سامان بگیرد و نظام بندی شود،
خود به خود ذهن تو هم نظاممند شده یعنی ذهن من
نوعینظامبندیشدهاست.
این اتفاق که ما توانستیم ذهن نظاممندی داشته باشیم،
حرف بیخود و بی مبنا نزنیم و صرفا به گفتن یا حتی
خواندن بسنده نکنیم و اظهارنظر و اظهار وجود کنیم،
با آموزشهای داوود کیانیان محقق شد و تاثیر عمیق
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آموزشهای او بود که ما به اینجا رسیدیم .در جوهای
روشنفکری هنوز هم این عادات مخرب وجود دارد...
داوود کیانیان به ما یاد داد که سخن و حرف را مال خود
کنیم .یک جملهای نمیدانم از چه زمانی در ذهن من
شکلگرفتهوبهگمانمنقلقولیازآلبرتانیشتیناست
میگوید :زمانی فیزیک را فهمیدی که بتوانی به زبان
ساده برای مادربزرگت هم توضیح بدهی! خب پس تا
قبلشفیزیکرانفهمیدیوتنهامیتوانیمنتقلکنندهی
دانشفیزیکباشی.
داوود هم در محیط تاتر و هم در دبیرستانهای سطح
شهر مشــهد چنین معلمی بود .سالهاست که از آن
ماجراها و روزها میگــذرد اما در همین تهران گاهی
میبینمیکمسئولییامقامیکهمشهدیوشاگردداوود
بوده به من میگوید داوود به ما یاد داد که چه طوری فکر
کنیم .خوب همین چگونه فکر کردن و نظاممند کردن
تفکراتباعثمیشدکهماآرامآرامنگاهمانبههنرتغییر
کند و متوجه شویم که هنر وسیله نیست.
آقای کیانیــان! نمایشهایی که در گروه پارت
اجرا میشد عمدتا تالیف خود اعضا بود یا از سایر
متنها هم استفاده میکردید؟ و اگر ممکن است
قدری از خاطراتتان در مورد اجراهای صحنهای
پارتبفرمایید!
هر دو مورد وجود داشــت ،چندین نمایش ما نوشته
نویســندگان دیگر بود مثل «پهلــوان اکبر نمیمیرد»
آقای بیضایی و چند کار از آقای ســاعدی و کاری از
«اسالویمیر مروژک» و اما بحث نویسندگی نمایش،
چونداودکیانیانخودشنویسندهبودونمایشنامههایی
که او مینوشت خیلی بر فضای اجتماعی و سیاسی آن
روزگار منطبق بود ،خب آن نمایشنامهها برد بیشتری
داشت .مثل نمایشنامه باران که وقتی اجرا شد ،تمام
روحانیت مشهد روحانیت انقالبی آن دوران روی منابر
تبلیغ این نمایش را میکردند و جالب اینجاســت که
شریعتی هم تبلیغ همین نمایش را میکرد و گروههای
چپهمتبلیغمیکردند.
و بعد ما آن نمایش را در سالن شیر و خورشید مشهد که
حاال بدل به هاللاحمر شده است ،اجرا کردیم .جالب
اینجاست که فکر میکنم در طول تاریخ معاصر مشهد
اولین باری بود که طلبه در کنار خانم مینیژوپ پوش
برای دیدن یک نمایش در کنارهم نشسته بودند یا در یک
سالنبودند.
به نظر شما دلیل این موضوع چه بود؟
به نظر من نخســتین دلیل ،موضــوع آن نمایش بود.
یک موضوع انقالبــی که در واقع خیلی گســترده و
فراگیر بود نه اینکه به شکلی خاص صرفا یک طبقه و
گروه را مخاطب قرار دهد .به نظرم علت موفقیت این
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نمایشهــا در همین نکتهی ریز بود .داوود کیانیان چندین بار این ابتکار را انجام داد
که مثالً مشــهورترین نمایش او از این دست ،نمایش پیوندتان مبارک است .در این
نمایش داوود کیانیان نشــان میداد این انقالب از طرف چه طبقاتی و چرا به وجود
آمده است .نمیخواست خیلی به اصطالح یک طرفه نگاه کند و تمام اقشاری را که
در پیشبرد انقالب شریک و مثمرثمر بودند را روی صحنه نشان میداد .در این شرایط
نهگروههایمذهبیمیتوانستنداعتراضکنندنهگروههایمارکسیستیودرعینحال
که هم گروههای مارکسیستی و هم گروههای مذهبی آن نمایش را ( پیوندتان مبارک)
دوست داشتند و میدیدند .آن نمایش هم عمال همینطور بود و در واقع اگر دوباره و
پس از این همه سال مجددا اجرا شود فکر میکنم مورد استقبال قرار گیرد.
نتیجهگیری میکنیم با وجودی که کار مضمون سیاسی داشته منتها دچار
شعارزدگی و یا لو رفتگی ایدیولوژیکی نشده است و هنوز هم قابل بازیابی و
اجراست.
در واقع این نمایشها بیشتر انقالبی بود تا اینکه یک خط سیاسی مشخﺺ داشته
باشــد چون وقتی که انقالب اسالمی پیروز شد عدهای از بچههای همین گروه تاتر
پارت در ســپاه پاسداران بودند و چند نفر از آنها که از اعضای سازمان چریکهای
فدایی بودند نیز شهید شــدند .برخی از اعضای سابق پارت سردمداران چپترین
گروههای مارکسیستی بودند و بالعکس .همه طیفی در گروه ما حضور داشتند .حاال
انقالب که شــکل گرفت بالطبع و بر اساس خطکشیها و صفآراییهای فکری و
عقیدتی ،وقتی اینها از هم جدا شدند باعث شد گروه تاتر پارت عمال نابود شود.
بعد از سال  ۱۳5۷را میفرمایید؟
بله ،کار ما یک مقدار هم تا ســال  1359ادامه داشت اما بعدا رسما گروه تاتر پارت
را به اصطالح ممنوعالکار کردند و آمدند تمام وسایلش – انبار لباس و دکور  -را هم
توقیفکردند.
محل استقرار گروه پارت کجا بود ؟
در محل اداره ی فرهنگ و هنر مشهد ،وزارت فرهنگ و هنر در آن زمان در واقع تمام
گروه ها را در خودش جا میداد .آقای محمدعلی لطفی رییس اداره تاتر آن زمان بودند.
ایشان عمال هیچ فرقی بین یک گروهی مثل ما که این قدر چپ و به اصطالح انقالبی
بودیموگروههای دیگریکه اصالً چپو انقالبینبودندیا میانهرو بودندنمیگذاشتند
و سعی میکردند که برای همهی این گروهها بودجه بگیرند و سالن بگیرند و امکانات
موجود را میان همهی این گروه های هنری منصفانه تقسیم کنند .به همین دلیل بود
که تاتر مشهد در آن سالها رشد چشمگیری داشت .ایشان حالت پدری را داشتند
که همه را جدای از مشی و سلیقهی شخصی زیر پر و بال و حمایت خود میگرفتند.
در واقع مثل االن نبود که اگر یک گروه مخالف چیزی باشــد بالفاصله پرتش کنند
بیرون و بگویند تو حق کار کردن نداری! یا نمایش کسی را بیهوده توقیف کنند؛ در آن
زمان اگر موضوعی به اصطالح خیلی غلیظ میشد واکنش نشان میدادند وگرنه خود
ما هم اجرا داشتیم و هم سالن میگرفتیم.
یک صحبتی شد درباره مشی گروه تاتر پارت؛ درست است که گروه پارت
مشــی انقالبی داشــته اما همانطور که فرمودید ایدئولوژی خاصی را تبلیﻎ
نمیکرده ،چه شد که پﺲ از انقالب گروه پارت توقیف شد؟
این مساله را از داود کیانیان بپرسید چون ریز موضوع را میداند .اما برخی از بچههایی
که آن زمان از گروه پارت جدا شــدند بچه هایی بودند که به تدریج وارد ارگانهای
حکومتی شدند و بیشتر از طرف آنها این اتفاق افتاد .چون فکر میکردند که مثال این
کار تاتر حاال که انقالب پیروز شده مثال چه کار عجیب و غریبی است!
میشود این گونه نتیجه گرفت که وقوع انقالب موجب رو در رو قرار گرفتن
افرادی شد که تا دیروز در یک جبههی واحد کار میکردند و این فضا را درست

کردند؟
درستنکردنددرواقعکسیبانقشهیقبلیچیزیراشکلنداد.
ببینید!انقالبباعثشدهمهتفکراتازحالتغیرعلنیوزیرپوستیخارجشودوبه
اصطالحباالبیاید.اینتفکرات،قبالآنزیرهابودندولیباوقوعانقالبعلنیمیشوندو
رومیآیندووقتیکهایناتفاقمیافتدبهروییکدیگرتیغمیکشند.
لطفاازنخستیننمایشجدیایبفرماییدکهخودتاندرآننقشیداشتید؟
اولینتاتریکهبرایخودمخیلیخیلیجدیبودیکنمایشیبودازآقای غالمحسین
ساعدی به اسم از پا نیفتادهها که در سالن انجمن ایران و آمریکای آن زمان که واقع در
خیابانجمامروزیاست،اجراشد.چونکارگردانشداوودکیانیانبودبهمنهمنقشی
داد .نمایش در مورد انقالب مشروطیت در فضای داخلی یک امامزاده میگذرد که در
واقعقرارهایانقالبیوندرآنجاشکلمیگیرد.
نقشــی که داوود به من داده بود یک زائر بود که باید از این سوی صحنه وارد میشدم و
میگفتمالسالمعلیکمیا...وبعدازطرفدیگرصحنهخارجمیشدم.ایناولیننقش
جدی من بود .اینقدر برای من این نقش جدی بود که بارها تمرین میکردم و در عین
حال میدیدم که بچههای دیگر به من میخندند .مثال زیرچشمی نگاهم میکردند که
این طفلک را ببین چقدر دلش خوش است! ولی من همان زمان فکر میکردم که همه
چیزخیلیجدیاستوهنوزهمپسازگذشتاینهمهسالفکرمیکنمجدیاست
چون اولین حضورم روی صحنه بود .آن نمایش شب اول که اجرا شد توقیف شد چون
استاندار خراسان آن موقع نوه صمدخان شجاع الدوله(حاکم خوی و مراغه در دوران
استبداد)بودکهدرواقعآدمبدنمایشبود؛شباول،همیشهدرآنزماناستاندار،شهردار
و مقامات میآمدند و نمایش را میدیدند .استاندار هم آن نمایش را دیده بود حالش بد
شده بود و بعد رفته بود بیرون به ساواک گفته بود داوود را ببرید و حالش را جا بیارید .او
رابردندمانشستهبودیمکهساعت 2شببرگشت.گفتیمچیشدگفتنمایشتوقیف
شد و حاال ما مثال 4و 5شبی بلیط از قبل فروخته بودیم و مردم میآمدند .چیکاربکنیم
چیکارنکنیم.داوودوآنگروهکهمنخیلیکوچکبودمولیمیشنیدمکهآنهاتصمیم
گرفتند یک نمایشــی که قبالً اجرا کرده بودند به اسم ویولنساز کرمونا را اجرا کنند .آن
نمایش را چون قبلتر اجرا کرده بودند ،همه یک شبه تمرین کنند و یک شبه دکورش را
بسازندوفردااجراکنندکهمردمدرواقعدستخالیبرنگردند.همهدوشببیداربودند
وتمرینمیکردندودکورمیساختندولباسهارامرتبمیکردندوباالخره نمایشرااز
ساعت 2شبتافردا 5بعدازظهربهاجرارساندند.
در آن نمایش به من نقشی دادند که باز برایم خیلی جالب بود .قصهاش این بود که در
طبیعتشهرکرموناهرسالیکفستیوالیبرگزارمیشدوهمهسعیمیکردندبهترین
ویولن را بسازند .رییس آن فستیوال یک دختر زیبا داشت که خیلیها عاشقش بودند و
گفتهبودهرکسبهترینویولنراساخت،دخترمرامیدهمبهاو.ازجملهیکپسرخیلی
خوشچهره که ویولنساز بود و خسرو نیکآموز این نقش را بازی می کرد .چون او آن
زمان واقعا به اصطالح آتشپارهای بود در مشهد ،و از زیبایی کلی کشته و مرده داشت و
دخترهایبسیاریعاشقشبودند.
جایزه اولین و بهترین ویولن یک گردنبند بود با یک زنجیر پهن من نقشم کسی
بود که بالشــتکی دستم میگرفتم و آن جایزه که روی آن بود را میآوردم و رییس
فستیوال آن را برمیداشت میانداخت گردن خسرو نیکآموز و بعد من میرفتم.
آنجا برای همان هم خیلی فکرها داشــتم که چه کارهایی باید بکنم .یک شــب
یادم است هدیه را که تقدیم کردم و رییس فستیوال انداخت گردن او ،خودم محو
نمایش شده بودم یادم رفته بود از صحنه خارج شوم و می گفتم به به خوب حاال
این به آن می رسد که باالخره رییس فستیوال من را بیرون انداخت .این دو مورد
نقش خیلی جدی من بود اما بعد از این دو تا یک نقش اول به من داد.
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تمرینهای صحنهای را برای ما عنوان کنید؟داوود کیانیان در کار
با هنرپیشهها که شماها بودید چه سیستمی را به کار میبست که در
نظر شما منحصر به فرد هستند؟
بعــد از مدتی که داوود تاتر کار میکرد گروه تاتــر پارت را به دو بخش
تقسیم کرد یک بخش گروه بزرگساالن و یک بخش گروه کودک و نوجوان.
خودش آمد در گروه کودک و نوجوان و بخش بزرگساالن را تقی رفقی و
بقیه به عهده گرفتند .بعدها آقای رفقی که رفت تهران ،افراد دیگری آمدند
در گروه مثل آقــای کالهی .در واقع این دو تا گروه در دل یک گروه بود.
داوود همچنان کارش را روی نگاه تحقیقی ادامه میداد و نمایشهایی را
که کار میکرد بیشــتر سعی داشت آن موقع بر اساس تئوریهای برشت
باشد ،تئوریهای برشت آن موقع برای ما نامفهوم بود یعنی یک حرفایی
میزدند و یک مزخرفهایی میگفتند به اسم تئوری برشت که در ذهن
همه بود ،متاســفانه هنوزهم هســت .مثل االن نبود که اینقدر اینترنت
هســت و همه به همه چیز دسترســی دارند .چند تــا کتاب کوچک و
مهجوری بود که توده ای ها منتشر کرده بودند چون میخواستند برشت
را بچســبانند به شوروی .ما در حد همانها میفهمیدیم .تا وقتی که من
دانشجو شــده بودم ،علی رفیعی از فرانسه آمد و من سال سوم دانشگاه
بودم .ایشان اولین کسی بود که توانست در مورد برشت به عنوان تئوری
علمی و جدا از به اصطالح سیاســت صحبــت کند .از آنجا بود که من
علی رفیعی را دعوت کردم آمد مشهد و چندین جلسه با بچهها کار کرد
و تازه آن زمان متوجه شدیم برشت واقعی یعنی چه! اما با تمام این احوال
ما همچنان همان نگاه را داشــتیم هم آن نگاه یعنی برشــتین را به نسبت
تاتر داشــتیم .تاتری که هنوز هم که نگاه میکنم میبینم درست داشتیم
میرفتیم اما خیلی غریزی و غیــر علمی؛ هنوز هم نوع بازیگری من به
همین شکل است .بارها در مورد این مسأله صحبت کردم .اکنون هم ،
هم آن بازیگری را دارم چون این طوری پرورش پیدا کردم.
قبــل از این که گفتگوی این جلســه را تمام کنیــم .آدم هایی
میآمدند توی گــروه تاتر پارت .قطعا از اینهــا خاطراتی دارید.
جالبترین یا میشــه گفت سمپاتیکترین آنها را که به سمتشان
کشش داشــتید و با آنها دوست شــده بودید ،چه کسانی بودند؟
دوست دارید راجع به آنها صحبت کنید؟
کسانی میآمدند مثل نیکآموز ،مثل کالهی.
شخص خاصی بوده که تاثیر برجســتهای بعد از داوود کیانیان
روی گروه تاتر پارت داشته باشه که شما بشناسیدش و بخواهید از
او اسم ببرید؟
تاثیرهیچ کدام را نمی توانیم با داوود مقایسه کنیم .دوستانی که میآمدند
مثال آقای کالهی اهری ،من با ایشان خیلی دوست صمیمی بودم یعنی
شبها و روزها با یکدیگر زندگی میکردیم .اما داوود در سطح دیگری
بود.
فکر می کنم همچنان باید در خصوص تاریخچه تاتر و خصوصا
گــروه نمایش پارت با یکدیگر به گفتگو بنشیینیم.ازشــما بی نظیر
سپاس گذارم.
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در راســتای پرداختن به موضوع گروه تاتر پارت،سراغ یکی از کم سن و
سال ترین بازیگران دهه  50این گروه رفتیم .او هم اکنون سرپرست گروه
تاتر بچه های باران می باشــد .گروهی که از  ۱02نفر معلول جسمی و
حرکتیتشکیلشدهاست.
در یک ظهر برفی و سرد،حمید کیانیان با لبی خندان و یک فنجان قهوه داغ
درمحل کارخودکهفضایی کامالتاتریهمداشتمیزبانمابود .قسمتی
از گﭗ و گفت نسبتا مفصل ما را با حمید کیانیان در زیر می خوانید.

بﭽه هاﯼ ﺗاﺗر فﮑر می ﮐردنﺪ پﺴر دﺍوود هﺴﺘم
سروش مظفر مقدم،امیر راعی فرد
آقای حمید کیانیان خیلی ممنونم وقت گذاشــتید برای صحبت با ما و به
نوبه خودمان کسب موفقیت اخیر گروه تاتر باران را خدمت شما تبریک عرض
میکنیم .در ابتدا لطفا مختصری از فعالیتهای تاتری خودتان بگویید .از زمانی
کــه نوجوان بودید و پیش از انقالب تا زمانــی که به طور حرفه ای وارد این کار
شدید ،یک مقدار راجع به این قضیه برای ما صحبت کنید و اینکه حمید کیانیان
از چه زمانی وارد حوزه تاتر شد ؟
من حدود هفت سالم بود ،در ســال  1350گروه تاتر پارت نمایشی را کار کرد به نام
«بچهها و ســگها» که داســتان بچههای محلی بود که زمین بازی نداشتند و پشت
خانهی فرد ثروتمندی ،یک خرابهای بود که آنجا با سگهایشان بازی میکردند و این
آدم پولدار قصد داشــت همیشه این زمین را خراب کند .این کار اولین کار تاتری من
بود که داوود کیانیان به من پیشنهاد کرد .من جزو بچههای محل بودم به قول رضا که
میآمدیم از آنجا رد بشــویم و در اصل نقش خودم را بازی میکردم به عنوان بازیگر،
بعد از آن هم «دو ضربدر دو بود»« ،چگونه بیست ماهی میان ده نفر تقسیم میشود»
و بعد«داد و بیداد» و دیگرمن کم کم دیالوگ داشتم.
»بچهها و سﮓها« نوشته خود آقای داوود کیانیان بود؟
در تاتر «آنکه گفت آری آنکه گفت نه» که کار میکردند دوستان ،من کسی بودم که
میگفتم نه .که اثری از برشت بود و کارگردان آن هم داوود نبود .فکر کنم هادی شاهعلی
یا محمود شاهعلی بودند .این تاتر به یک سبک ریاضی کار میشد و قدمها جور خاصی
برداشته میشد و خیلی همه چیز زاویهدار بود در اصل همان سبک فارسیگذاری که
آن زمان آمده بود و هنوز هم کامل معروف نبود را بازی کردم و تا ســال تقریبا  58که
گروه تاتر پارت دیگه کم کم از هم پاشــید و من تا سال  62و  64یکی دو تا کار کردم
مثل «صدبار اگر توبه شکستی باز آی» و «حق الیقین» و پس از آن رفتم سربازی و 28
ماه سربازی بودم .بعد که برگشتم دیگه کار تاتری نکردم چون مدت زیادی از جامعه
دور بودم .ولی چون همیشه بزرگترین دغدغه من و تنها کاری که به واسطه آن از لحاظ
روحی تامین شــدم و با آن بزرگ شدهام ،تاتر است سال  75و  76دوباره شروع کردم
به کار و به حوزه تاتر برگشــتم و ماجراهای بهلول را که در زمان حضرت موســی بن
جعفر(ع) بوده کار کردیم که اولین جشنوارههای تاتر مذهبی کشور در اهواز اجرا شد.

در آن جشنواره من بهترین کارگردانی را گرفتم و بازیگران ما تندیس بازیگران نقش اول
را کســب کردند .البته قبل از این تاتر و جشنواره یکی دو کار با سعید تشکری کردم به
نام قاصدک و بعد از آن سراغ ماجرای بهلول رفتم و چند سال کار کردم و بعد باز دوباره
سیزده سال وقفه افتاد و اینبار به خاطر مسائل خانوادگی بود .همسر من دوست نداشت
تاتر کار کنم و میگفت تو وقتی تاتر کار میکنی همه چیز را فراموش میکنی؛ در واقع
کســانی که کار هنری میکنند واقعا به همین صورت هستند .خب شما خودت هم
وقتی میخواهی مقاله بنویسی همه چیز را فراموش میکنی تا وقتی که تمام شود .ولی
تاتر ســختتر است و آن هم به این دلیل که یک کارگردان و حتی بازیگر وقتی شروع
میکند ،کاری دســت بگیرد باید شخصیتپردازی کند یعنی خلق یک انسان جدید
و این کار با تمام خصوصیات اخالقی خاص به خاطر اینکه بتواند یک شــخصیت
نمونه باشــد و کلیشهای نشود بسیار سخت است و با این شخصیت زندگی میکنی
و خالق میشوی و این خالق بودن احتیاج به تحقیق ،تفحﺺ ،مطالعه و نگرش دارد
و خصوصیات اخالقی از آدمهای مختلف را جمع میکنی ،چیزهایی که هرگز دیده
نشــده است .مثال وقتی میبینید یک پیرمرد قرار است بازآفرینی شود همه میگویند
یک عصا ولی پدر من  93سال عمر کرد نه کمرش خم شد و نه از عصا استفاده میکرد
و یک پیرمرد بود و وقتی مینشست پشت پاچال مغازه بچههایی که رد میشدند با او
شوخیمیکردند.
پس آدم باید پیرمردی خلق کند که جذاب باشد و این هست که کار را شاخﺺ میکند
و اگر رضا کیانیان در نقشهای خودش شــاخﺺ اســت به خاطر همین خصیصه
میباشــد یعنی شما مثل او را هیچ جا ندیدید .در حالی که تمام خصوصیاش با شما
آشناست .مثال در فیلم «کفشهایم کو» چند سکانس و پالن دیدید که راست میگوید
ولی تا حاال اصال نگاه نکرده بودید و خلق اینها احتیاج به تفکر و خلوت دارد و اینکه
آدم شــاید ســاعتها از جامعه و خانواده دور باشد تا بتواند خلق کند و کسی هم که
میخواهد کلیشهای کار کند و اگر کسی میخواهد درست کار کند معموال اطرافیانش
این دوریها را باید تحمل کنند.
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شــما از یک خانواده تاتری بلند شدید .استاد
داوود و رضا کیانیان و به طور کلی خانواده هنری،
بهتر است بگویم که هر کدام از خواهرها و برادرها
توی یک رشــته هنری تخصص دارند .میخواهم
بدانم این گروه تاتر پارت و فضای دهه  50با توجه به
اینکه شما نوجوان بودید چه تاثیری بر روح و روان
شما گذاشت و به سمت دادن شما به این طرف در
واقع با وجود این است که حاال وقفهای زیاد هم بین
فعالیتهای شما افتاده چه نقشی داشته است.
تمام زندگی من شــایدمتاثر از ســال  50تا  57باشد.
اگــر االن کــوه و طبیعــت را دوســت دارم به خاطر
کوهنوردیهای آن زمان است .چون بهترین لحظات
عمر من آنجا ســپری شد اگر به اصول کار جمعی آگاه
هســتم و بلدم کار جمعی کنم مربــوط به همان زمان
است .چون ما کار جمعی میکردیم و این تنها چیزی
اســت که در حال حاضر در ایران مطرح نیست و بلد
نیستندانجامدهند.
میراث دهه  50و میراث تفکر با آدمهایی هست که در
آن زمان بودند و تمام این رویکرد من مربوط به آن زمان
است و برای همین االن میتوانم یک گروه  102نفرهی
معلول را رهبری کنم به این خاطره که آن زمان یاد گرفتم.
کارهای داوود را نگاه میکردم در صورتی که مدیریت،
نگرش و بینش داوود با من به هیچ وجه قابل مقایســه
نیســت ولی در هر صورت یک هزارم آن را یاد گرفتم و
بسیار به من کمک کرد اگر توانستم دید جدیدی نسبت
به اطرافم داشته باشم مربوط به آن دوران است .آن زمان
همه زندگی میکردیم ولی بچههــای پارت به گونهای
دیگر زندگی میکردند .آنها یک جور دیگر در من نهادینه
شده بودند .میشد گفت کار و زندگیشان با هم عجین
شــده بود و من یکی از بزرگترین دغدغههای زندگیام
همیشه این بوده که عاشق کارم باشم .مثال کارمند بانکی
نباشم که صبح تا شــب پول مردم را بشمارم و وقتی به
خانه باز میگردم افسرده باشم .من حدود بیست سال در
مغازه پدرم کار کردم .پاچالدار مغازه پدرم بودم .من هم
آن پشت تاتر بازی میکردم که بسیاری از مشتریانی که
میآمدند در مغازه ما میگفتند حمید فقط میایم بخندیم
و بریم ،خــب آن خنداندن یک کار هنری بود پشــت
پاچال .درست است من کله پاچه سرو میکردم ولی با
مردم ارتباط داشتم.
این در واقع یعنی تجربه زندگی زیســتی را باال
بردید.
ارتباط جمعی ،چیزی که ما واقعا در کشور با آن مشکل
داریم  .مــا نمیتوانیم ارتباط برقــرار کنیم و بزرگترین
مشــکل جامعه االن ما این اســترس است که درصد
باالیی از ما احســاس تنهایی میکنیم .اگر ترس نباشد
که تو اســترس نداری .ترس از چه چیزی داریم؟ ترس
از عــدم امنیت  .عدم امنیــت از چه چیزی میآید؟ ما

در جامعه ای هســتیم که بدبختیهایمان را برای همه
میگوییم ولی از خوشبختی ها حرفی نمیزنیم .ببینید
من االن گروهی از بچههای معلول را میبرم شهرستان،
خوب اجرا میکنیم 20 ،روز در ســفر هستیم .یکی از
آیتـــمهای من برای پاداش دادن و دستمزد دادن به این
بچه ها همکاری جمعی هست .یعنی عالوه بر اینکه کار
خودش را میکند اگر بدون اینکه به آنها گفته شود به
دیگران که مشکالت جسمی بیشتری دارند کمک کنند
اینجا یک پاداش خواهند داشت.
حاال یک نکته ،ما در به اصطالح گفتگوهایی که
در حوزه تاتر پارت داشتیم در این فاصله هم با استاد
داوود و رضا کیانیان و هم خود شما و دیگران به این
نتیجه رسیدیم که گروه تاتر پارت به گونه ای میشود
گفت زندگی جمعــی و رفاقت و کار را با هم پیوند
میزند ،یعنی در واقع گروه تاتر پارت آموزش میدهد
به افراد که چگونه تاتر را زندگی کنند .کمی در این
حوزه هم صحبت کنیم و این تجربیات را بعدا شما
چگونه در کار خودتان به عینیت رساندید؟
معتقدم افراد باید هــم کار و هم زندگی کنند و مهمتر
اینکه عاشقانه زندگی کنند .این به نظر من خیلی مهمتر
هست از زندگی کردن ،چون خیلی از ماها واقعا ممکن
اســت زندگی کنیم ولی زندگی مان زندگی عاشقانهای
نیســت مثال ببنید یک مولفی که عاشق نوشتن باشد و
یک مولفی که فقط به اصطالح پــول در بیاورد .هر دو
در جامعه ما حضور دارند؛ کســی که عاشقانه بنویسد
بیشتر به دل مینشیند  .ما باید عاشق کارمان باشیم این
عاشق بودن هست که به نظر من تاثیر میگذارد  .حاال
میخواهد تاتر و یا کله پزی باشــد ،مثل من که بیست
سال در کلهپزی بودم ،یا میخواهد داوود کیانیان باشد
که مدتی از عمرش را دخل بگیــر مغازه بابای من بود
همان پشت هم بهترین نمایشنامههای خودش را نوشته
است.یعنی شــرایط فیزیکی که فرد در آن قرار میگیرد
الزاما تاثیر منفی بر روی عالقمندیهای فرد نمیگذارد.
بزرگیمیگفتهرکاریکهانجاممیدهیددرستانجام
بدهید .دقیقا همانجا خدا کنار تو هست .میگفت چاه
میکنــی چاه را روی کله قندی حفر نکن چون پایینش
گود هست کسی نمیبیند! من  19سال و خوردهای درب
مغازه پدرم را صبحها ساعت سه باز میکردم زمستان و
تابستان دقیقا بیست سال! باور میکنید! در این سالها
به من گفته شد ببین کسی که می آید کلهپاچه میخورد
بسیاری از آنها صبحها میروند حرم .چرا غذای پاکیزه
به آنها ندهیم و در ثوابش شریک باشیم تا دعای آنها بهتر
مستجاب شــود .در عالم بچگی این نحوه درست کار
کردن را به من آموزش میدادند .یعنی تو باید کار خود را
درست انجام دهی دیگر به نتیجهاش کاری نداشته باش.
مطمئن باش تو نمیتوانی نتیجه را بگیری .وظیفه ما این
هست که کار را درست انجام دهیم یا االن یا سالهای
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بعد از مرگ ما ،ولی نتیجه به وجود میاد و تاثیر خودش را
خواهد گذاشت .گروه تاتر پارت این مهم را به ما یاد داد.
در آن زمان ما تنها گروهی بودیم که حرکات صدا و بدن
و ریلکسیشن را تمرین می کردیم و تمرین بدن و تنفس
داشتیم چیزهایی که حاال مد شده است .میبینم که من
همه اینها را درهفت سالگی انجام میدادم.
میخواهم برای ما از نقش داوود کیانیان به عنوان
لیدر و به عنوان پدر معنوی گروه تاتر پارت بفرمایید.
از خودشــان هم پرســیدم و جالب بود که برخورد
خیلی بامزهای پیش آمد .پرسیدم آقای کیانیان شما
یک رکن قاعــد و رهبری معنوی داشــتید و آقای
کیانیان از سر تواضع این حرف را نپذیرفت ولی حاال
شما که برادر کوچکتر هستید نقش داوود کیانیان
دقیقا برای شــما چه بود یک سرپرست بود صرفا یا
یک پدر بود؟
داوود برای من یک ذره فرق داشــت چون من برادر داوود
بودم .شاید من بیشترین تربیت زندگیم را از داوود گرفتم تا
از پدرم چون پدرم بچه که بودم سه صبح میرفت سر کار تا
ظهر،بعدمیخوابیدتاچهارعصروچهارمیرفتشرکت
کلهپزانچونمدیرعاملشرکتبودواینجورقضایا،هفت
وهشتشبمیآمدوتلویزیوننگاهمیکردومیخوابید.
خب حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت .البته نهضت
رفتبعدازانقالب.بیشترینتربیتمارویدوشمادرمان
بود؛ خدا رحمتش کند مادر ما هم آدم سختی بود ،از پنج
سالگی ما را بوس نمیکرد میگفت بچه لوس می شود و
ارتباط سختی به وجود می آورد .این وسط تنها کسی که آن
نیازهای عاطفی و معنوی روحی ما را تعیین میکرد داوود
بود .داوود کجا بود؟ گروه پارت بود.
بــرای همین بود که رفتیم گروه پــارت با مطالعه و کتاب
خواندن و روابط اجتماعی آشنا شدیم و تمام آن ارتباطاتی
که آنجا داوود برقرار میکرد مثل نیکآموز ،احمد هماپور و
کالهیوبزرگانشانمثلاحمدرضاآزادبرایماالگوبودند.
درست است که جنس روابط روشنفکری بود و سیگار و
دود و بحثهای آنچنانی که البته من حداقل آن قسمت ها
رانگرفتم.
چطور می شــود در خانواده ای با اینکه از سطح
سوادپایینیبرخورداراستسهبرادرمثلداوودورضاو
حمیدکیانیانواردجامعهشوند؟
پــدر و مادرمان با ما دوســت و رفیق بودند ممکن بود ما
را برای گردش بیــرون نبرند و لوس نکنند اما من که بچه
بودم پدرم میرفت ســینما من را هم با خودش میبرد و
آپاراتچیهابابابارفیقبودندویکساندویچیبودبهاسم
ساندویچی هما کهصاحب اصلی اش با بابام دوست بود.
ساندویچهای بزرگ بود و بچهگانه که برای من ساندویچ
بچهگانه درستمیکردودنیایمندرهمانساندویچبود
و من همه ی ساندویچ را با کاغذش می خوردم ،در سینما
از بس که محو آن فیلم میشدم .کنار پدرم به عنوان یک
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حمایتگر.االن نیست این چیزها .پدر وقتی به خانه می
آید اینقدر خسته هســت و چک و این قضایا را دارد که
دیگر به چیز دیگر نمی رســد .من فکر میکنم در سال
 50یادم میآید دغدغه خانوادهها پول نبود؛ االن چون با
پول میشود همه چیز را بخری ،اعتبار ،مدرک ،دانشگاه
و همسر در واقع انگار همه چیز با پول مدیریت میشود.
اتفاقات فعلی جامعه ما دالیل متعددی دارد که شماها
بهتر از مــن میدانید .چیزی که در گروه پارت بود ما را
با قوانین انسانی رشد داد ،احترام به بزرگتر ،درست کار
انجــام دادن و اینکه در کار جمعی کار بزرگ و کوچک
ندارد .من خیلی وقتها ســالن جارو میکردم و رضا
کیانیان اسب سفید بازی میکرد و کالهی میآمد اجاق
کور را بازی میکرد و من برای خودم میپلکیدم و جارو
میکردم و ساندویچ با نان وپنیر درست میکردم و اصال
بازی میکردم برای خودم و می دیدم خود رضا کیانیان
هم دارد صحنه جارو میکند ،به ما یاد می دادند در هر
مرتبه ای هســتی در کار جمعی کوچک و بزرگ ندارد.
در کشورهای اروپایی بازیکنی می خرند چند میلیارد
یورو و آخر بازی چند دقیقه بازی میکند ولی وقتی برنده
میشوند همه با هم خوشحالی میکنند برای اینکه کار
جمعــی را بلدند .حاال در کشــور ما اگر بازیگر نقش
اول را به کســی ندهند مثال حالش بد میشود ،در کار
جمعی منیت وجود ندارد و فردیت به خویشتن پرستی
تبدیل نشــده و این در دهه  50بوده من میگویم اگر در
کار جمعی وظیفهات را خوب انجام بدهی ،من بودنت
باال میآید.
تمام ایــن مدت که من تاتر اجرا کــردم یک بار باالی
صحنه نرفتم همیشه گفتم بچهها این کار را کردند ولی
همه به من تبریک میگویند با اینکه من نیستم و حضور
ندارم .آنجا من که نمیروم تعظیم کنم که این اثر گروه
پارت هست .من گروه فعلی تاتر خودم را ابتدا با  11نفر
شروع کردیم و االن  102نفر هستیم.
میتوانم یک جمع بندی داشــته باشــم که در
بخشی ازمسائلی که به آنها رسیدید از تجربیات،
داشتهها و از تحلیلهایتان را مدیون سالهایی بودید
که بــا گروه پارت کار کــردی و میخواهم به اینجا
بحث را برسانم که تشکیل گروه تاتر بچههای باران
و کمک به معلوالن به منظور شناختن توانمندیهای
خود و تبدیل کردن آنها بــه افرادی مولد در جامعه
را چگونه میتوان به تجربه شــما در گروه تاتر پارت
نسبت داد؟
هم موردی که شما اشــاره کردهاید هست و هم مدیون
داوود هستم .من فوقالعاده مدیون داوود هستم .داوود
از برادر خیلی برای من فراتر است .من االن با داوود 21
سال اختالف سنی دارم ولی نزدیکترین فرد به من فقط
داوود است .من مشورت و درد دلهایم با داوود است و او
هم خیلی وقتها این کار را با من میکند با اینکه من 21

سال از داوود کوچکتر هستم.
جای پسرش را دارید در واقع.
خیلی از قدیمیها فکر میکردند من پســر داوود
هستم و میگفتند تو پسر داوودی یا داداش داوود؟!
این باالخره درست است خیلی چیزها ژنتیکی از
پدر و مادر به آدم رسیده است ولی تربیت اجتماعی
من دست داوود و گروه پارت بوده و فکر نکنم گروه
تاتر پارتی به آن صورت که تشریح کردم دیگر در
تمام ایران تشکیل بشود.
من تصور میکنم کــه گروه پارت کماکان
وجود دارد.
بله .روحش وجود دارد ما خیلی سعی کردیم که
گروه پارت را دوباره به همین اسم راهاندازی کنیم
خب ولی هیچکس نتوانست چرا که آن مدیریت
دیگر وجود نداشــت مگر اینکه با حضور داوود
دوباره یک اتفاقی بیافتد ولی داوود با  74سال سن
و دغدغههای خاص خودش توانمندیاش خیلی
کمتر شده وگرنه داوود اگه باشد تشکیل میشود.
جمع بندی پایانی داشــته باشیم  .من فکر
میکنم گروه پارت در آدمهایش تکثیر شــد.
مثــل حمید کیانیان و خیلیهــای دیگر را که
ما میشناســیم در واقع به صورت سلولهای
کوچکتــر تکثیر شــد و قطعا ایــن به حیات
خودش ادامه خواهد داد ،امروز و ســالهای
سال بعد و این تاثیرات گروه پارت هست.
من می خواســتم این موسســه را به ثبت برسانم
و باید خیریه باشــد و میگفتم خیریــه باید پیاز
و ســیبزمینی بدهد و مــن میگفتم خب من
میخواهم هنر بدهم که ســالهای سال درون تو
میماند و میتوانی تکثیرش کنی برای مردم و هنر
خیلی تاثیرش بیشــتر از بهترین غذای دنیاست.
وقتی یک مقاله زیبا بخوانی پیر که بشــوی مقاله
هنوز جمالتش در ذهنت میچرخد .مثل بعضی
از صحنههای یک فیلــم یا موزیک آن در ذهنت
میچرخد.
صحنههای فیلمی که در بچگی دیدم توی ذهنم
حک شده گاهی اوقات خوابش را میبینم.
بنابرایــن من ایــن تعریــف را میپذیرم و
میگویم چقدر درســت است .چقدر خوب
بود واقعا فکر کنیم که همینجوری که ما اینجا
در ایــن گفتگو خیلی چیزهــا را یاد گرفتیم و
دیدیم و چشــمانمان باز شــد ،خوانندههای
نشــریه ما هم وقتی این گفتگو را بخوانند یک
تحولی درونشــان اتفاق میافتد و یک چیزی
درونشان جا به جا خواهد شد.
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استاد کالهی اهری یکی از کسانی بود که می توانست در تاریخ نگاری
گروه تاتر پارت به ما یاری برساند.شاعر و داستان نویسی که در دهه 50
بعنوان بازیگر و دستیار ،همراه گروه تاتر پارت بوده است.
استادکالهیدریکصبحسردپاییزیدرمنزلخود،میزبانماهنامهبارثاوا
شد و در گﭗ و گفتی دوستانه به نقل خاطراتی از گروه تاتر پارت پرداخت.
قسمتی از گفتگوی ما با محمدباقر کالهی اهری را در ذیل می خوانید.

ما با ﺗاﺗر زنﺪگی می ﮐردیم
سروش مظفر مقدم،امیر راعی فرد
استاد کالهی اهری عزیز ابتدا طبق مرسوم همه گفتگوها که با شما داشتیم
تشکر میکنیم که وقت خود را برای گفتگو با ماهنامه بارثاوا اختصاص دادید
و با روی گشــاده ما را به حضور پذیرفتیــد .در واقع محور اصلی گفتگوی
امروز ما در ارتباط باگروه تاتر پارت اســت و نحوه حضور و آشنایی شما با
این گروه .
عالقه من به تاتر به عنوان اینکه مثال هر کســی یک آدم بازیگر در درون خود دارد
که فرد سعی میکند آن را به عرصهی جامعه معرفی کند .چون ما معموالً از معرفی
خودمان پرهیز میکنیم و خودمان را پشت آدمی که در ذهن خود ساختیم پنهان
میکنیم و ســعی داریم آن را معرفی کنیم که در واقع اسمش هم نقش هست .ما
کالملت بازیگری هم هستیم به قول خواجهی شیراز میفرمایند:
دردی کشم در محفلی
حافظم در مجلسی
یعنی هرجا که می رویم یک آدم دیگهای میشویم.
و شاعر میفرماید:
تا همه خلق بدانند که زناری هست
یا من از این دلق مرقع به درآیم روزی
زنار آن چیزی که در پشت آن پنهان شده و آن شخصیتی که ما از خودمان ابراز می
کنیم بسته به میزان بازیگری و هنرمندی ما میتواند تجلی کند یا مغفول بماند و
این حالت در من هم بود .البته زمینههایی هم بود .من در محلهای زندگی میکردم
که از کودکی تماشــاچی بودم .چون در روستایی که بودم من با بچهها هیچوقت
بزرگ نشدم .من بزرگترین بچه و بزرگترین برادر بودم یعنی عموهای من بچههایی
در ســن من نداشتند .یک پسردایی داشتم که او همبازی من بود که او هم به ثمر
نرسید .من در اقوام مادرم نیز جزءِ بچههای بزرگ و تنها و تماشاگر بودم .بعد هم
عموها و عمههای من شــخصیتهایی دیدنی بودند .آدمهایی بودند که آدمهای
زندهای بودند .نشســتن و برخاستنشان و جوش و جال زدنشان حرص و جوشی
کــه میخوردند ،آدم را بر می انگیخت .آدمهای تخت و اطو کشــیدهای نبودند.
اینها مثل آدمهای داستانها بودند .یعنی من در تاتر زندهای زندگی میکردم .مثال
میرفتیم خانه عمه و آنجا بچهای نبود می نشستند ،صحبت میکردند،عصبانی
میشدند ،داد میزدند ،و بعد اوقات تلخی و بعد باز آشتی می کردند .اینها همه
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اش دیدنی بود.
اتــاق آن خانه هم یک فضای خاصــی بود که مثل
تماشــاخانه که یک قســمت دورنمایی روی دیوار
کشــیده بودند .نقاشــی که آنجا را نقاشی کرده بود،
دورنمایی راه انداخته بود .آن دورنما بکگراند خاصی
داشت که آدمهایی نشسته بودند و پشت سر دریایی
بــود ،در این نقاشــی همه چیز بــود .دریا و قصر و
گوسفند و پادشاه همه را کشــیده بود که یک جهان
خیلی کوچک و فانوس خیــال ،انگار در این لحظه
فیکس شــده بود و آدم همه جهان را که بتدریج باید
میدید در یک لحظه دیده بود.
خالصه تمام اینها مرا برمیانگیخت که خوب ببینم.
این چیزهایی که من میدیدم باعث میشــد که من
تقلید هم بکنم مثال یادم هســت و همسرم میگوید
برایش تعریــف کردهام ،زمانی که در روســتا بودیم
اصالً همهی آنهــا برای من عجیب بودند ،انگار من
داشتم آنها را تماشا میکردم .پدرم به علت شغلی که
در قدیم داشت و بعد ازدواج با مادرم رفت به آنجا و
مجبور شد ما را هم ببرد و این ما را وارد دنیایی کرد با
بسیاری از اتفاقات .
ما داشتیم در این دنیا سیر میکردیم مثل همان داستان
سینما پارادیزو آن بچه که میرود نگاه می کند .منتها
من در خود آن فیلم و در دنیای واقعی آن صنعت دو
بعدی زندگی میکردم مثالیادم هست شوهرعمهای
داشتیم که یک دفعه با یک دوچرخه آمده بود و چون
تقریبا  30کیلومتر بیشتر با مشهد فاصله نداشتیم با
دوچرخه آمده بودند و بعد آن زمان که داشت میرفت
به یاد دارم پایش را گذاشته بود روی دوچرخه.
گفتیم ســاعت چند است چون ســاعت نگاه نمی
کردیم اصال ساعتی نبود و او در حالی که مچ دستش
را نگاه میکرد گفت سه بعدازظهر و این نگاه کردن و
این رکاب و این ســرعتی که این کارها را باهم انجام
داد مثل یک نوع جادوگری در ذهن من بود .خوب به
یــاد دارم ،من با یک صندوق در نقش دوچرخه برای
خودم بازی میکردم.
من در کودکی زیاد خواب میدیدم .آن خوابها هم
در عالــم بیداری برای من باز یک نوع رفرنســی بود
که مرتب به رویاهای خودم رجوع میکردم و ســعی
میکردم خــودم را در آن خوابها بازســازی کنم و
گاهی میآمدیم شهر و برمیگشتیم .همه اش شهر و
آن آدمها را خواب میدیدم.
به یاد دارم در اتاقی که میخوابیدم ،مادرم ســفره هم
پهن میکرد .وقتی بیدار میشدم خورده بودند و رفته
بودنــد و جمع نکرده بودند که من هم بلند شــوم و
غذا بخــورم .در ضمن باید بگویم که من بچه عزیز
دردانهای بودم که مادرم دو سه تا بچه سقط کرده بود
و این باعث شد که همیشه نگران سالمتی من باشد

و البته همین وســواس شاید باعث شد که من ضربه
مغزی شدم و اتفاقاتی را تجربه کردم تقریبا من چند
ساعتی هم بیهوش بودم .خالصه اینکه این اتفاقات
باعث میشــد که من بازیگر زندگی نباشــم وانگار
زندگی را بر پرده خیال خودم بازســازی کنم و اینکه
مثال دلم بخواهد بروم یــک جایی و هیچ وقت هم
نمیرفتم چون ترســو بودم .به هــر حال بعد چهار
ســال ،ما از روســتا به مشــهد آمدیم و وارد شهر و
خیابان طبرسی شدیم .انگار یکی از محلهایی بود
که خیلی جا افتاده بود و همه چیز ســر جایش بود و
وقتی وارد میشــدیم در خیابان طبرسی چهارشنبه
بازار بود و بعدش مردهشور خانه مشهد و کالنتری بود
روبرویش هم چند تا گاراژ وجود داشت که یکی از
آنها گاراژ اموات بود .من در یکی از داستانها نامش
را آوردم.
بعد ما از آنجا آمدیم خیابان ضد و به تور چند تا بچه
خوردم که بعد یک دسته بازیگر شدیم .کودکی ،در
خانههای یکدیگر جمع میشدیم  .حتی خانوادهها
هم کم کم عالقمند شدند که چه اتفاقی دارد میافتد.
در تاتر قدرتی هســت که در سینما نیست ما در تاتر
قرار میگذاریم که اینجا مثال قصر اســت ،با اینکه
چهار تا صندلی بیشتر نیست.
یعنی میتوان گفت که تاتر بیشتر وجه انتزاعی
خیلی قویتری دارد؟
در تاتر بازیگر و تماشاچی مکمل یکدیگرند و بدون
هم دچار کاستی میشــوند .مثال فرض کنید قصر
هانری پنجم هست و اینکه یک اتفاق نظر به وجود
می آید یــک مبادله روحی خیلی خــوب ،یک امر
انسانی و تماشاچی هم کامل میپذیرد که مثال این
افراد از رودخانه رد شدند و تماشاچی هم میپذیرد.
وبرای این امر یک المانی فقط کافیســت مثال یک
پارچه را تکان بدهند و بعد بازیگرها بگویند مثال از
رودخانه رد شدیم .مثل قصه گفتن می ماند یعنی به
آن دنیای انتزاعی نزدیکتر اســت و این یک مابهازایی
دارد که این مابــهازا در جهان واقع اتفاق نمیافتد در
جهان خیال اتفاق میافتد .مثال در سالوادور در نظر
بگیرید کامال خیالی هســت هیــچ کس نمیتواند
تصور کند که دو تا آدم به این شــکل االف یک آدمی
باشند که او نیامده باشد و آنها همیشه معطل او بودند
و بعد آمدم و رفتم و از اینجا دیگر وارد دنیای شــعر
شــدم که باز هــم در آنجا یک نــوع بازیگری بود و
وقتی میرفتم بعضیها را در بیرون میشناختم و در
انجمن ادبی که میآمدم باز با یک شمایل دیگر آن جا
خودشان را معرفی میکردند .به هر حال در جامعه و
در مدرسه این اتفاقات میافتاد تا اینکه اتفاقا با آقای
علی جواهری در ســال  50در تبریز در خوابگاه هم
اتاق بودیم که آقای حمید رحیمی هم آنجا دوســت
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مشترکمان بود.
حمیــد ،خانه داشــت و خانه او نیــز میرفتیم  .ما
در خوابــگاه با علی بودیم و بعــد او با داوود کیانیان
نامهنگاری میکرد .خب چون رفیق بودند به یکدیگر
نامه میدادند .علی از پیش خودش از قول من هم به
داوود سالم میرساند و متقابال باز از طرف او هم به
من سالم میرساند .من با علی هم خیلی در زندگی
مچ شدم چون روزها و شبهای زیادی با هم بودیم
تا اینکه به هر حال اتفاقاتی افتاد و منجر شــد که من
رفتم ســرکار و علی هم زن و بچه داشت .علی وقتی
که سال دوم دانشکده به مشهد آمد ،من نیز خود را به
مشهد منتقل کردم ،علی هم از ادبیات به روانشناسی
تغییر رشــته داد کنکور مجدد داد و آمد اینجا .مغازه
آقای عبدالوهاب جواهری نبش خیابان جنت بود.
من که میآمــدم آن اطراف میچرخیدم و علی را در
مغازه میدیدم یک دفعه آمد گفت امشب یک شب
شعر است اگر میآیی با هم برویم و من به شرطی که
نگوید من شاعرم قبول کردم .رفتیم آنجا آدمهایی شعر
میخواندند ،آقای تیمور قهرمان شعر میخواندند و
بعد چند نفر هم نشسته بودند و گوش میکردند و این
شعرخوانی تمام شد و با این آدمهایی که آنجا نشسته
بودند صحبت ما گل انداخت .علی خداحافظی کرد
و رفت و من هم با یک آقایی آمدیم بیرون به ســمت
میدان سراب .بعد این آقا من را به منزلش دعوت کرد
و فهمیدم ایشان داوود کیانیان است .از اینجا بود که
داوود به من گفت :که سهشنبهها با بچههای گروه دور
هم جمع میشویم و دوست داریم با دیگر هنرمندان
ارتباط داشته باشیم.
لطفا در صورت امکان بفرمایید داوود کیانیان
در ســالی که با وی آشنا شــدید چه تیپی و چه
شکلی بود؟
داوود آن زمان که من دیده بودم به عنوان کسی که در
فرهنــگ کار میکرد و معلم بود و خب به هر حال و
باید یک سر و پزی میداشت .داوود اهل ظاهرآرایی
نبود ولی خب همیشه آراسته بود و تر و تمیز و اصالح
سرش همیشــه به اندازه معینی بود و سبیلش شکل
خــاص خودش را داشــت و مهمترین چیزی که در
داوود بود قدرت کارگردانی او بود.
و این مثال یادم هســت آقای اطمینان دوست ما در
بانک بود .داوود گفت اگر بشود ایشان بیاید کارهای
حساب و کتاب گروه را انجام دهد و دخل و خرجها
را حساب کند و ایشان که آمد بعد کم کم منجر شد به
کسی که به عنوان بازیگر در گروه مشغول به فعالیت
شد و روی صحنه رفت و خود من تاتری کار کردم که
ایشــان بازی کرد و آقای اطمینان هم خیلی خوب و
زود وارد بازیگری شد.
داوود یک نوع استعدادیاب بود و چنان دقیق هدایت

ﺗﺎﺗﺮ
میکرد که طرف میگفت که چقدر خوب شد که آمدم این کار را انجام میدهم و
خیلی آدم را برمیانگیخت .ما سهشنبهها میرفتیم جلسه با گروه پارت و چندین
جلســه مداوم االن من میخواهم یک پرانتــزی بازکنم که دهه  50دهه تحوالت
سیاسی و التهابات اجتماعی و دانشجویی بود اصال علت اینکه من از تبریز آمدم
به مشهد همان التهابات دانشگاه تبریز بود .چون دانشگاه در یک محوطهای بود
که همه دانشــکدهها در کنار هم بودند و من واقعا آمادگی نداشتم که بخواهم در
این وقایع حضور داشته باشم .به عنوان تماشاگر بودم و خیلی کار احمقانهای بود
که من در جریانی که اصال نه ســر پیازم و نه ته پیازم سر بخورم در این قضیه .به
اضافه که من بکگراند آقای کمال در مشهد را داشتم و میخواستم به اینها رجوع
کنم و خب حاال این که گفتیم این دهه اینجوری بود در این گروه هم بعدا فهمیدم
تمایالت دیگهای هم در حال شکل گرفتن هست.
رضا و داوود هر دو از افرادی بودند که خیلی اندیشه سیاسی داشتند اما داوود خیلی
نمیخواست گروه را به افراد سیاسی پیوند بزند .آن زمانی بود که داوود با ذهنیت
اسطورهای و مذهبی و عرفانی و نوعی چیزهای بنیادی بیشتر درگیر بود و بخصوص
که مثال من می دانستم که هیپنوتیزم هم کار میکند  .مثال آن زمان مسائل مختلف
بود که من به این نتیجه رســیدم که داوود به دنبال یک عالم شــهود است نه عالم
مشهود .این من را به داوود نزدیکتر کرد .یک شب داوود نمایشنامه ای داشت در
آن سهشنبهها کسی اگر اثری داشت میآورد و مطرح میکرد .داوود نمایشی به نام
اجاق کور را برای اولین بار خواند و مورد نقد قرار گرفت .نقد محتوایی که به نظر
من بیمارگونهترین نوع نقد هم است که این تودهای ها این را به کشور ما وارد کردند
و ما هنوز هم داریم همین را قرقره میکنیم و اگر با کســی موافق باشیم میگردیم
عللی برای موافقت خودمان پیدا میکنیم و خالصه دیدم استقبالی از داوود نشد
من خیلی تعجب کردم و به من نگاه کرد و گفت تو نظرت چی هست و من گفتم
داوود به نظر من این کار خیلی خوبی اســت و این من را به یاد یک حکایتی در
کتاب اسرارتوحید شیخ عطار میاندازد .ضمنا من به دلیل آن گرایشات خانوادگی
و بعد هم یک بکگراندی که داشتم تقریبا متون صوفیه جزو کتابهای بالینی من
بود .مثل اسرار توحید و تذکره االولیا که بارها خوانده بودم و این حکایتهایش در
ذهنم میچرخید و گفتم این کامال به آن حکایتها شباهت دارد.
وقتی آن نمایش را خواند اســتقبالی از نمایش نشد .یک فضایی ابزورد به معنای
ایرانیاش داشت  .مثال در ابتدا در شرح صحنه میگویند ،یک هشتی یعنی به ما
نمیگوید بیمارستان امراض روانی .شبهایی بود که آن زمان منزل ما احمدآباد
بــود و داوود میآمد در خانه ما و یک عالمتی داشــت و میزد به در و میگفت
من دارم میروم تپههای وکیلآباد .ما شــبهایی تا دیرهنگام با داوود نشســتیم و
خلوت هایی از جنس همین تاتر با هم داشتیم .انزواهای خودمان رو برای هم رو
کردیم خودمان را در پستوهای هم شریک کردیم و به پستوهای هم سر زدیم با هم
خالهبازی کردیم.
یک روز داوود به من گفت :آن نمایش یادت است؟ گفتم بله گفت نظرت راجع به
آن نمایش چه بود گفتم که آن نمایش کار درجه یکی هست و من آن زمان کارهای
مدرن را خوانده بودم مثال برشــت رو میشناختم و فکر میکردم حادثه در تاتر
چیزی نیست که روی صحنه رخ دهد ،آن حرکت باید در ذهن من اتفاق بیافتد .به
این نمایش الیههای متعدد شــعر را میشد نسبت داد  .یک روز داوود به من گفت
میخواهــم این نمایش را کار کنم و دنبال یک چهره جدید میگردم که نمایش را
با او کار کنم و من فکر میکنم فیزیک تو برای نمایش این نقش مناسب است من
خندیدم چون به این موضوع فکر نکرده بودم که تاتر بازی کنم .خب در این مواقع
بالفاصله آن بازیگری که در هر کسی هست سرش را در می آورد و میگوید که آقا
من هستم .گفتم باید به این موضوع فکر کنم گفتم داوود جان من ترغیب نمیشوم
به این کار ولی خب نمیخواهم نه بگویم .کمی فکر کردیم و چون دوست داشتیم

28

Monthly theater, cinema and literature

ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ
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ﺗﺎﺗﺮ
با هم باشیم گفتم من عالقمندم در این کار همراه تو
باشم و این که حاال این نمایش به اجرا هم در بیاید و
آیا این من را راضی خواهد کرد یا نه؟ و چون اینها را
نمیدانستم ،شرطی با داوود گذاشتم و آن اینکه تا یک
جایی با هم میرویم اگر من دیدم که حسش هست
و دوســت دارم ،این کار را ادامه میدهیم و اگر حس
کردم که دیگر نمیخواهم ،ولش میکنم.
داوود هم گفت این برای من خیلی خوب است و من
نمیدانم چه از آب در بیاید و من گفتم پس هردو حق
وتو داشته باشیم .نهایتا به این شرط روخوانی نمایش
و کار کردن روی نمایش را شــروع کردیم .آن زمان
،خانمی به اسم میترا طهماسبی بود و بعد ها با آقای
مهدی یوسفیان ازدواج کرد و بعد از گروه جدا شدند.
داوود گفت خانم طهماسبی بازیگر خوبی هست و
نقش مقابل تو را بازی میکند و رفتیم خانه داوود در
منزل پدرش تمرین کردیم و مصادف شــد با ازدواج
خانم طهماسبی و مهدی یوسفیان و آنها از گروه رفتند
و تمرینات تعطیل شد .البته بعدا خانم زهرا نظری را
جایگزین کردیم و آمد و نمایش اجرا شد و در خانه
نمایش روی صحنه رفت.
این نمایش به خاطر تمی که در پشت اون قضیه بود
خیلی بحث برانگیز شد من یادم هست دکتر ذاتعلیان
استاد ادبیات فرانســه در دانشگاه فردوسی نمایش را
دیــده و گفته بود این تاتر را در دانشــگاه اجرا کنید و
داوود هم قبول کرد که البته بورس برای ایشــان پیش
آمد و آقای دکتر علوی مقدم جایگزین ایشــان شد
و یکی دو مرتبه رفتیم و آمدیم و نشــد و نمایش هم
دیگر جا باز کرد و جا داشــت بیشتر از این خودش
را نشــان بدهد .به خاطــر دارم که داریوش ارجمند
خیلــی خوب با گروه کار میکــرد و همه گریمها را
داریوش انجام میداد .از آن نمایش ما با داوود بودیم
و بعد داوود نمایش «پســرای عمو صحرا» براساس
«دخترای ننه دریا»ی شــاملو نوشته شــده بود .در
انتهای نمایش،من ترانه «مرغ سحر ناله سحر کن داغ
مرا تازه تر کن» را مــی خواندم و یک صدایی هم به
اندازهای که کارشــان را راه بندازیم داشتم .این را هم
اضافه کنم که براین اساس داوود به دنبال احیای هنر
سنتی و بومی نقالی در آن نمایش بود و من هم در آن
بودم که نمایش پســران عمو صحرا که یک جای آن
شــعر پریای شاملو را میخواندیم  .آن را داوود آورده
بود و من میخواندم و من آهنگ را روی آن گذاشــته
بودم .آهنگ مرا ببوس که گل نراقی با این مطلع که دل
دارم قلوه دارم دالی بامزه دارم توی هم قل می خورد
قل واقل می خورد و شــعر شاملو را هم با این آهنگ
میخواندم که اجرا نشد.
از این جور کارها هم میکردیم خسرو نیکآموز هم
آنجا پارتنر من بود یک مدتی آن نمایش را کار کردیم

نشــد اجرا کنیم امکانات نبود .مثال یکی از علتها
این بود که آنها میخواستند در مناسبتها اجرا بشود
و برای این نمایش که اجرای بزرگ میخواست باید
میرفتیم شیرخورشــید شبی پانصد تومان میدادیم
بعد بلیط دوتومن بود .شما دویست و پنجاه تا بلیط
هم که میفروختید اگر شهرداری هم برنمیداشت که
شهرداری هم درصد خودش را برمیداشت میشد
که فقط پول کرایه سالن رو بدهید.
نمایش بعدی نمایش قرعه برای خوردهشــدن را که
برگردانی از زورق سرگردان مرژوک بود که خودم اجرا
کردم بردم در شــیر و خورشید و چند شب توانستیم
پول تاتر را دربیاوریم و مردم برای دیدنش می آمدند.
از کارهای جالبی که در شیر و خورشید انجام شد این
بود که بچههای مدرسه علم میخواستند نمایش آنجا
که ماهیها ســنگ میشوند از خسرو حکیم را اجرا
کنند .آنها شروع به تمرین کرده بودند و یک کارشناس
از فرهنگ و هنر خواسته بودند که آنها هم گفته بودند
کار داوود اســت و از او خواسته بودند که بیاید .اما
آنها هم یک کارشناس که اسمش را نمیخواهم ببرم
فرستاده بودند .این آقا رفته بود و در مرحله روخوانی
توانسته بود یک کاری کند ولی میزانسن نتوانسته بوده
بدهد ولی بچهها تقریبا آماده بودند و حرفشان این بود
که سال تحصیلی تمام میشود ،این همه ما زحمت
کشیدیم و هزینه هم شــده و این کار باید خروجی
داشته باشد .نمایش بزرگی بود و باید جمع بشود.
ظرف ده پانزده روز کار جمع می شــد .داوود برای
انجام کار به خســرو پیشنهاد داد .خسرو سرکار می
رفت بعد به من گفتند .من یادم است می رفتیم آمفی
تاتر دانشکده علوم در فاصله بین صبح و ظهر که آنجا
کالسی برگزار نمی شد بچه ها را می بردم .این نمایش
را من میزانســن دادم .محمد حامد رو به این نمایش
اضافه کردم چون کسی که بتواند نقش الغر را بازی
کند در بچه ها نبود .گفتم این آقا را می آوریم که این
نمایش باال بیاید .ما یک کارهایی هم کردیم مثال در
صحنه میدان عمومی شهر از بچه ها می خواستیم با
گاری دســتی و دوچرخه وارد صحنه بشوند و داخل
صحنه لباس عوض کنند  .یعنی یک مقداری تا می
شد زندگی را به این متن اضافه کردیم و بعد من گفتم
برای اینکه کس دیگری زحمت کشیده اسمی از من
ننویسند و ایشان را به اسم کارگردان معرفی کنند .من
فقط یک کمک کوچکی کردم و همین هم به نفع من
شد بعدا آنها را گرفتند و خوب شد من را نشناختند.
غرض اینکه دهــه  50دوره طالیی تاتــر در ایران و
بخصوص در مشهد بود و انسجامی که در بچه های
مشهد بود در بچه های تهران وجود نداشت.
چون بچه ها و مخصوصا ما انگار بیشتر با هم زندگی
می کردیم .یادم هست رضا کیانیان که گفتید ،در واقع
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اگر رضا در قضیه کتاب اول من که درآمد کاتالیزور
نبود ،من این کارو نمی کردم .من یک دایی داشــتم
که یک روز گفت من پول انتشــار کتاب را می دهم.
من هم به هر حال سخت بود که از کسی پول بگیرم
و به رضــا گفتم .رضا هم گفت دیوانه چرا این کار را
نمی کنی باالخره یک نفر باید کمک کند و شــماره
دایــی ام را گرفت و رفت انتشــاراتی .در ضمن رضا
در انتشارات شــبگیر که آن زمان انتشارات معروفی
بود یک مجموعه ای به نام صدای معاصر قصه برای
بزرگســاالن را درآورد و همزمان با محســن یلفانی
داشتند یکی از داستانهای محسن یلفانی را بصورت
فیلم ســینمایی در تهران اجرا می کردند و بازیگرانی
هم که در این فیلم قرار بود بازی بکنند مثل محمود
دولت آبادی و مهدی فتحی و عزیز هنرآموز بودند.
شما آن زمان هم  24یا  25سال داشتید؟
بله  .من متولد  1329بودم آن موقع سال  52بود.
یکی دو شــب دیگــر خانه عزیز هنرآمــوز بودیم و
داوود هم می آمــد و در واقع اواســتاد تاتر ما بود و
دور هم بودیم و اینهــا یعنی که جریانات خوبی در
شرف شکل گرفتن بود .در دهه  50و این ارتباطات
هماهنگ شد و بعد ساعدی آمد مشهد و با داوود به
سراغ ساعدی رفتیم.
خالصه اینکه این دنیای ارتباطات روحی ما با هم بود
مثال شبی که داوود داشت داماد می شد ،من و رضا
کیانیان و خسرو نیک آموز نمیدانم چطور شد دنبال
چه ماموریتی سر همین قضیه رفتیم به طبرسی و در
برگشتن جلوی اون پرده ها یک عکس یادگاری داریم
که خســرو نشســته با لباس عربی و من و رضا کنار
ایستادیم .در هر صورت ما با تاتر زندگی می کردیم.
یعنی در واقع تاتر هم بخشــی از زندگی شما
بود؟
بله بخش پررنگی از زندگی ما بود ما فقط غذا را نمی
خوردیم همه کارهایش را با هم می کردیم و بعد دیگه
از اون بچه ها بچه های بااســتعداد دیگری به عرصه
آمدند.
کسانی که کنار شما با گروه تاتر پارت همکاری
مــی کردند مثل نیک آموز .اگر خاطره ای از آنها
دارید خوشحال می شویم شنونده باشیم.
خسرو نیک آموز خیلی سریع چون استخدام شد و
جذب یک محیط کار فنی شــد و بعد هم رفت دوره
هایی برای کار خودش در شــرکت گاز بییند و عمال
فرصتــی برای اینکه ما کار تاتــر زیادی با هم بکنیم
نداشتیم .مثال خسرو نمایش «تفنگ های ننه کارار»
برشت را دست گرفت که کار کند .می خواهم بگویم
ما آن زمان رو صرف چه کارهایی می کردیم ما انگار
بیشتر داشتیم یاد می گرفتیم و تمرین می کردیم .انگار
ورک شــاپ بود ما برای بازیگر نقش ننه کارار مانده

ﺗﺎﺗﺮ
بودیم ،خانم داوود  -خانم میرعالیی -یک همکالسی
داشت که فامیلش یادم نیست .ایشان به گروه پیوست
که این نقش را ایفا کند خب کار سنگینی بود تفنگای
ننه کارار تعداد زیادی جمله و فراز و فرود دارد .خسرو
این نمایش را دســت گرفت کــه کار کند در ضمن
ســرکار هم بود ساعت تمرین ما یک زمانی چون آن
اداره هم در اختیار ما نبود و دولتی بود و  7بعدازظهر
می بست می رفت ما ساعت تمرین را باید  4تا  6می
گذاشتیم و یا  5تا  . 7من می رفتم هماهنگ می کردم
که این جلسه چه موضوعی را با بچه ها تمرین کنم.
در واقع من به عنوان دستیار می آمدم و کار می کردم
و دیگه از کارهایی که انجام شد در آن زمان یک آقایی
از ایتالیا آمده بود که یک پروژه داشت که اجرا کند باید
می رفت ارائه می کرد که آقا من این کار را انجام دادم
این هم عکسها و مشخصاتش .آمد با گروه تاتر پارت
مشغول شد باز من دستیار او هم بودم که نمایش آنکه
گفت آری آنکه گفت نه ترجمه مصطفی کریمی بود
و شعرهایش هم می خواندیم این کار باز یک سبک
خاصی در تاتر بود .تاتر خطی بود که آدمها حرکاتشان
به صورت زوایای مثال قائمه اجرا می شد انگار همان
کاری که برشت می خواهد بگوید .می خواهد بگوید
که بازیگران آن آدمها نیستند و دارند نقش ها را ایفا می
کنند و فاصله گذاری برشت از طریق این سطح می
خواست این خواســته را نشان بدهد .خب گروه تاتر
پارت خیلی خوب توانســت این پروژه را اجرا کند و
فردایش حاصل کار خودش را به آنجا برد .یعنی گروه
فعالی بود.
فکر کنم تاتر بخش کودکان که دست خود داوود بود
و آقای رفقی هم در واقع بخش تاتر بزرگساالن بودند،
ایشان از موسســان گروه تاتر پارت بودند و قرار شد
نمایش دکتر استوکمان را اجرا کند .من یادم هست که
شب بود می رفتیم احمدآباد دیدم چراغ گروه روشن
هست گفتم من یک لحظه بروم ببینم چه خبر هست
.آنجا دیدم تقی رفقی آنجا هست و دارد کار می کند.
یک مــوردی هــم از عروســی داوود تعریف کنم .
عروسی داوود در باشگاه سینما دیاموند که یک تاالر
داشت برگزار می شــد که البته مراسم عروسی داوود
دو تا ســیانس بود .ســیانس اول عروسی برای کسبه
و آدمایی که در ارتباط های ســنتی بودند و برای آنها
موسیقی و ساز چیز مطبوعی نبود و پرده گروه موسیقی
را پایین کشــیده بودند و من خاطره ای که دارم اینکه
خب مجلس هم به هر حال داشت سنتی برگزار می
شــد و منزل پدر داوود کنار مسجد بود و با آن حالت
دیگر نمی توانستند ســروصدا به پا بکنند و من یادم
هست که آنجا خب تمرین تاتر هم مرتب می کردیم
همیشه در حال نقش بازی کردن بودیم و نمیدانم کدام
یکی از بچه ها گفت کی میتونه برود نقش خواننده رو

بازی بکنه و من رفتم و خواندم .
یک شــب دیگر با داوود خاطــره مهیبی دارم .با هم
رفتیــم گرمابه عمومی که بعضــی وقتها با بچه های
پارت هم می رفتیــم .داوود گفت محمد تو بیا نقش
آدمی را بازی کن که مــن دارم تو را می برم حرم امام
رضا دخیل ببندم ،ببینم چه اتفاقی می افتد .مثال من
الل هســتم و من را آورده حمام و بعد من را می برد و
آنجا واقعا من یک آدم اللی بودم که داوود داشت من
را می شست و چند نفر از مشتری های حمام دلشان
سوخت و پرســیده بودند جریان چیست و این جور
حرفها .اما وقتی سر حمام آمده بودیم دیده بودند که
من و داوود داریم با هم صحبت می کنیم و با یک طرز
متشنجی فرار کردیم .ما کال از این کارها می کردیم.
این نمایش مثال تاتر تقی رفقی که می خواســت کار
انجام بدهد گفت بچه ها بروید نمایش را گیر بیاورید
که من فقط یک نسخه از این دارم بخوانید .این نقش
هــا را تعدیل کنید؛ قرار بود دو تا از نقش های اصلی
نمایش که نقش "دکتر استوکمان" و برادرش شهردار
بود را داریوش ارجمند و داوود اجرا کنند .نقش های
اصلــی آنها بودند ما هم نقش هــای مکمل را بازی
کنیم.
ضمنا تاتر مشهد در یک دوره های قبل تر از آن زمانی
کــه روس ها می آیند اوج مــی گیرد که حتی بازیگر
با اســب روی ســن هم آمده .یعنی در مشهد چنین
اتفاقاتی در تاتر افتاده بوده و گریم های خیلی مفصل
به سبک روسی کار می کردند .سبک روسی که خیلی
متکلف و خیلی ناتورالیستی و خیلی شبیه سازی می
کند و مو به مو همه چیز را درست می کند .اینها قبل
ترها بوده اســت  ،بازیگرانی مثل میربازل مربوط به
نسل های قبل تر بودند .حاال خالصه عرض کنم که
در دبیرســتان مستوفی ما دو شب شعر برگزار کردیم.
شب اول شعرای کالسیک مانند آقای قهرمان و آقای
کمال و شــب دوم شعرای جوان شــعر خواندند ،که
همین شعرای جوان مشهد بودند که آن زمان آقای عطا
مهاجرانی بود و برادرش که مربی فوتبال شــد و برادر
ایشان شاعر بود و کارمند شرکت نفت بود و شعر نو
می گفت و شعرخوانی می کرد .این شب های دوگانه
که برگزار شد ســاعدی برای فیلم دایره مینا به مشهد
آمد.
فکر کنم سال  54یا  55باید باشد.
اســتاد عزیز جناب کالهی اهــری از اینکه
وقتتــان را در اختیار ما گذاشــتید از صمیم قلب
سپاسگزاریم.
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ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ

دی ﻣـــــــــﺎه ١٣٩٥

ﻣﺎﻫﻨـــــــــﺎﻣﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﺳﯿﻨــاموادﺑﯿﺎت

پارت ٢ﭼگونه ﺷﻜﻞ گرفﺖ؟
عضو گروه پارت

نﻤاﯾﺶ » ﭼﮕﻮنﻪ ﺑیﺴﺖ ماﻫی میان ده نﻔﺮ ﺗﻘﺴیﻢ می شﻮد!«
نﻮﯾﺴنﺪه :داوود کیانیان
کارﮔﺮدانان :داوود کیانیان ،رﺿا سﺮﻫنﮕی
ساﻟﻦ شیﺮوﺧﻮرشیﺪ سﺮخ مشﻬﺪ ١٣٥٦
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حسین رزاقﻲ بهار

من دانش آموز ســال دوم دبیرســتان دانش
بزرگ نیا ســال  ١٣٥٣مشهد بودم که توفیق
داشــتم آقاي داوود کیانیان بــه عنوان معلم
دینﻲ در خدمتشــان باشم در آن سال ایشان
عالوه بر معلم دینﻲ به مســایل تربیتﻲ هم
توجه ویژه اي داشــت .لذا به تعدادي از بچه هاي دبیرســتان
پیشنهاد کار در تئاتر را دادند.
چون تعداد بچه هایﻲ که از این پیشــنهاد اســتقبال کردند زیاد
بود؛ لذا ایشــان به خاطر اینکه بچه ها ناراحت نشوند پیشنهاد
دادند که در هر نقش دو نفر کار کنند و نمایشــنامه پیشــنهادي
'بچه ها وســگ ها' بود که هم نویســنده و هــم کارگردان خود
ایشان بودند.
کاراکترهــاي این نمایشــنامه عبارت بــود از :کوچیکه ،بزرگه،
الغره ،چاقه ،خبرچین ،مامور غذا ،خله ،مرد زشــت ،نوکر مرد
زشت و بچه هاي محل.
من به علت داشــتن جثه ي کوچﻚ براي نقش کوچیکه در گروه
 ١انتخاب شــدم .چون همانطور که گفتم نمایشنامه کامال با دو
گروه انجام شــد .به جز نقش چاقه که فقط یﻚ نفر چاق بود بر
خالف امروز که تعداد چاق هاي هر کالس زیاد هست.
کار شروع شد با زحمت زیاد موفق شدیم براي اجراي نمایشنامه
دبیرســتان دخترانه فروغ که در خیابان خاکﻲ مشــهد بود را به
عنوان محل تمرین از آموزش و پرورش بگیریم .کار پیش رفت
پس از مدتﻲ آماده به صحنه رفتن شــد و نمایشــنامه با استقبال
بسیار خوبﻲ روبه رو شد .چندین بار در تاالر شیر و خورشید که
همین تاالر هالل احمر مﻲ باشــد انجام شد بعد از آن در سالن
کوچکﻲ در خیابــان احمدآباد که محل اداره تئاتر آن زمان بود.
مثال در روز جمعه  ٢نوبت در صبــح و  ٢نوبت در بعدازظهر
اجرا شد .نمایشنامه خیلﻲ موفق بود و به شهرستان هاي خراسان
راه پیدا کرد و در آن سال ما موفق به راهیابﻲ به اردوگاه رامسر که
هر ســاله از بهترین هاي ایران در آن جا جمع مﻲ شدند دعوت
شــدیم .در آن زمان آقاي رضا کیانیان در تهران دانشجوي هنر
بودند؛ به خوبﻲ به یاد دارم که ایشان هم به این اردوگاه آمدند و
مســئول اردوگاه بعد از دیدن اولیه نمایشنامه درخواست کرد که
بخشــﻲ از نمایشنامه سانسور شود که با مقاومت آقایان کیانیان
روبه رو شد و ما هر روز به خاطر اینکه مسئول اردوگاه را تحت
فشار بگذاریم بخش هایﻲ از نمایشنامه را روي مقوا به گردنمان
آویزان مﻲ کردیم و در ســطح اردوگاه راه مﻲ رفتیم ولﻲ به علت
سیاسﻲ بودن نمایشنامه متاســفانه ما موفق نشدیم که کار را در
رامسر اجرا کنیم.

ﺳﻴﺎﻧﻮﺭﻓﻴﻠﻢ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻗﺮﺹ ﻣﺮگ؟
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نگاهی به فیلم سیانور
گروه سینما سیانور قبل از این که فیلم سینمایی باشد ،بر اساس تعاریف داروشناسی اسید سیانیدریک و
دستهای از نیتریلها هست که از نظر شیمیایی جزء هیدروکربنهای ازتدار با فرمول  R- CNاست؛ عامل
 CNآنها به شــدت سمی است و موجب خفگی نسجی میشود .قرصی برای مرگ مبارزان سیاسی قبل از
دستگیری و مجبور به اعترافات و تحمل شکنجه که معموال چریک ها زیر زبان خود نگاه داری می کردند.
نام همین قرص و همراه داشتن بسیاری از مبارزان قبل انقالب و به تعریف علمی تر چریک ها شاید تمثیل
جالبی برای فیلم تاریخی بهروز شعیبی کارگردان  -بازیگر مشهدی سینمای ایران است که پیش از این با فیلم
سینمایی دهلیز توانمندی هایش را در عرصه سینما نشان داده است .سیانور شعیبی ،دهه  50تاریخ مبارزات
گروهی موســوم به سازمان مجاهدین خلق را نشان می دهد که در همین ســال ها با انشعاب و دگردیسی
فکری ،با محوریت تقی شهرام مشی خود را از مبارزه اسالم گرایانه و مکتب اسالم تغییر و تبدیل به گروهی
شــبه تروریستی و مارکسیستی می شود که ایدئولوژی اش می شود اسلحه .همین تغییر مشی و آغاز تصفیه
همرزمان مخالف خود با ترور مجید شــریف واقفی و سوزاندن آن در سال 54؛ و فاصله گرفتن از آرمان ها
و خواسته های خلق و رفتن در خانه های تیمی و مخفی ،ماهیت اصلی اشان را با ترورهای کور در سال 60
بیشــتر نمایان می کند و نشان می دهد هیچ اثری از آموزه ها و خواست موسسان این سازمان در افکارشان
یافت نمی شود.
خالصه داستان
در خالصه فیلم آمده اســت :پایان یک ســکوت طوالنی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را مییابند ،در
حالیکه یک انتخاب بیشتر ندارند ،سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.
تاریخ نگاری فیلم
رفتن سراغ برهه های تاریخی یکی از کم بودهای جدی سینمای ایران است .انقالب  57به عنوان بزرگترین
رویداد قرن بیســت ایران یکی از آن دسته رویدادهایی است که هنوز هیچ فیلم ممتازی برایش ساخته نشده
است .همین اتفاق برای خیلی از شخصیت های مثل :معلم شهید علی شریعتی ،شهید مرتضی مطهری و
آیت الله طالقانی هم افتاده است و عمال ما سینمای تاریخ نگار و شخصیت نگار نداریم.
درام عاشقانه
شــجاعت شعیبی به عنوان کارگردان و ســید محمود رضوی به عنوان تهییه کننده به عنوان زوج مشهدی و
هنری اش در پرداختن به این قسمت از تاریخ و برشی هنرمندانه به آن که با استقبال مخاطبان جشنواره فیلم
فجر و عدم توجه داوران روبرو شــد قابل ستایش است .هرچند درام عاشقانه آن به نظر نگارنده ضعیف ،نا
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چســب و بدون قصه است و به شــدت باعث ضعف داستان شده و مثل وصله
ناجوری فیلم را تا دقیقه  100پیش می کشد.
فضا سازی تاریخی و بازی هنرمندانه
نقطه قوت فیلم ،بدون شــک و تردید فضا ســازی بســیار هنرمندانه ای است
کــه تاریخ آن زمان را به خوبی تصویر کرده اســت .از طراحی لباس ،کافه ها،
دانشــگاه ،خیابان ها و حتی چهره افراد در شبیه سازی تاریخی که بسیار خوب
از کار در آمده بود.
بازی فوق العاده مهدی هاشــمی در نقش بازجو معروف ساواک (بهمنش) در
کنار بازی بســیار هنرمندانه هانیه توسلی ،طناز طباطبایی و بابک حمیدیان در
نقش مرتضی صمدیه لباف از شــاهکارهای این فیلم اســت .فیلمی که بهروز
شــعیبی کارگردان اثر؛ نقش مجید شــریف واقفی را بازی می کند و بعدها نام
دانشگاه صنعتی شریف از اسم او تاسی می گیرد.
متعهد به تاریخ
سیانور بر خالف مجموعه تلویزیونی پر مدعای «معمای شاه» که نه اثری است
هنری و نه اثری است تاریخی و مرتب به شکل های گوناگون از تلویزیون پخش
می شــود تا شاید مخاطبی بیابد ،سعی کرده است به شدت به تاریخ ،متعهدانه
نگاه کند و به اعتراف تارخ نگاران و حاضران در آن دوره وقایع تسویه در سازمان
مجاهدیــن خلق را آن طور کــه بوده،خوبی روایت کند .نشــان دادن چهره ای
باهوش و عملیاتی از ساواک ،رفتار داخلی اعضای سازمان با یکدیگر از جمله
شاهد ،مثال های این مدعا است.
جوایز
سیانور در بخشهای بهترین بازیگر نقش اول مرد ،بهترین بازیگر نقش مکمل
زن ،بهترین فیلمبرداری و بهترین طراحی صحنه و لباس جشن انجمن منتقدان
و نویسندگان ســینمای ایران نامزد دریافت جایزه شد .همچنین این فیلم جایزه
بهترین فیلم جشنواره جایزه ققنوس را دریافت کرد.
نظر بازیگران درباره فیلم
بهنوش طباطبایی درباره فیلم «ســیانور» گفت" :این مقطــع زمانی از انقالب
برای من بسیار جذاب بود .نام لیال زمردیان را نمی شناختم و تحقیقات میدانی
بسیاری درباره او انجام دادم .دوست ندارم فرصت ایفای نقش شخصیت های
اینگونه تاریخی را از دست بدهم.
هانیه توسلی درباره فیلم «سیانور» گفت" :اولین کاری که برای درک شخصیت
می کنم این است که خود را جای آن شخصیت می گذارم .کتاب هایی از بانوان
زندانی در قبل از انقالب را مطالعه کردم .آن ها آرمانی داشــتند که برای رسیدن
به آن حاضر بودند جانشــان را بدهند ولی جامعه امــروز فرق دارد .در آن برهه
از زمان ،فضای ملتهب سیاســی وجود داشته است ولی حاال جوانان و جامعه
منفعل هستند.
حامد کمیلی درباره حضورش در نقش وحید افراخته در فیلم «سیانور» گفت:
"وحید افراخته یکی از ســخت ترین نقش هایی بود که تا به حال ایفا کردم زیرا
تعریف تاریخی این شــخصیت مشخﺺ اســت و از طرف دیگر من به عنوان
بازیگر باید به این شخصیت حق می دادم .من با سازمان منافقین از طریق سریال
«پروانه» آشنایی داشتم اما وقتی نام وحید افراخته پیش آمد جلساتی را با گروهی
از منافقین برگزار کردیم تا به حدی که بتوانم به شخصیت نزدیک شوم.
فروش فیلم
سیانور با آغاز اکران در 28مهرماه 1395به فروش بیش از دو میلیارد رسید و نشان داد
فیلم های سیاسی -اجتماعی توانایی رسیدن به فروش استاندارد وجلب رضایت تهیه
کننده را دارند اما به شرط تعهد به تاریخ و شخصیت نگاری صحیح.
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چند نکته کوتاه در باره فیلم «سیانور» بهروز شعیبی

ﺷلیﮏ به رفاﻗﺖ!
سردبیر ماهنامه هنر بین الملل
 .1رفتن به سراغ مضامین تاریخی و سیاسی در سینمای ایران،
چندان به نتیجه خوبی ختم نشده و همیشه ،دشواری هایی
ورای مشکالت مرســوم اینگونه فیلم ها در سینمای جهان
داشته .مشکالتی نظیر نداشــتن منابع مشخﺺ تاریخی،
خطوط قرمز مرســوم و اعمال نظرهای شخصی .البته باید
سالیق سیاسی کارگردان و فیلمنامه نویس را هم مد نظر قرار داد که در طی این سالها و
درهمانمعدودفیلمهاییکهبهاینگونهمضامینپرداخته،همیشهتابعسلیقهسفارش
دهنده(اکثرا دولتی) بوده اســت و این ،یعنی یک فیلم جهت دار ،با نگاه مشخﺺ!
تبعا این نوع نگاه در فیلم ،هر چند از منظر سینمایی شایسته ارزشگذاری باشد ،از
نظر تاریخ نگاری یا سیاسی( ،حداقل برای آن دسته از مخاطبان سینما که برای وجه
سیاسی یا تاریخی اثر نیز اهمیت قایلند) ،فاقد ارزش به شمار می رود.
« .2سیانور» بهروز شــعیبی ،فیلمی است که با نگاهی عاشقانه ،بر بستر سیاسی
حوادث دهه پنجاه ایران می گذرد .دورانی که شکل گیری گروه های سیاسی مختلف
و ترور چهره های سرشــناس و اوضاع ملتهب اجتماعی ،دستمایه قدرتمندی را در
اختیارفیلمسازقرارمیدهدتابتواندازخاللایناتفاقات،نگاهیبهشرایطاجتماعی
این دوران پرتنش داشته باشد و البته ،شعیبی ،به هر سختی که هست ،می تواند خود
را افتان و خیزان ،از البالی این کالف سیاست و اجتماع و عاشقیت ،بیرون بکشد و
تصویری قابل قبول از دهه پنجاه این سرزمین ارائه کند.
« .3سیانور» نگاهی داستانی به موضوعی واقعی دارد .از درگیری های درون گروهی
سازمان مجاهدین خلق /منافقین و تنش های آنها با هم گرفته تا درگیری مارکسیست
ها /اسالمی ها و البته حضور پررنگ ساواک در میان همه اینها! ملغمه ای از تئوری ها
و نظریه پردازی های سیاسی /اجتماعی و خط داستان عاشقانه کمرنگی که قرار است
عالوه بر روایت آنچه اتفاق افتاده ،خط داستانی اثر را نیز تقویت کند.
« .4سیانور» اما ،فارغ از مساله و مشکل بزرگی به نام «فیلمنامه» که با آن دست و پنجه
نرم می کند ،تقریبا در بقیه موارد ،توانسته قابل قبول به نظر برسد .مشکل فیلمنامه هم
بیشتر به ظرف زمانی فیلم و تعدد حوادث و شخصیت ها برمی گردد و اینکه فیلمنامه
نویس /فیلمساز نتوانسته برای این همه موضوع و شخصیت واقعی که دستمایه کار
خود قرار داده ،زمان پرداخت مناسبی پیدا کند .نتیجه آن شده که روایت های مختلف
و شکست های زمانی متفاوتی که قرار است پیکره کلی فیلم را شکل دهند ،نتیجه ای
جز ســرگردانی در ذهن بیننده به جا نمی گذارند و آدم های داستان ،گنگ و نامفهوم
باقی می مانند و همدلی برانگیز نمی شوند .حتی آدم هایی نظیر لیال زمردیان و بهرام
آرام(دو شخصیت عاشق فیلم) هم ،نمی توانند آنقدر که باید و شاید ،فرصتی برای
طرح خود و داســتان عاشقانه خود پیدا کنند و ناکام در ارتباط با مخاطب ،پایان می

علی جعفری
گیرند .نکته مهمتر البته در شخصیت پردازی آدم های داستان آن است که شعیبی،
سعی کرده فارغ از نگاه سیاسی خاصی ،به آدم های قصه اش نگاهی متعادل داشته
باشد و همین مساله باعث شده تا همه شخصیت های فیلم ،خاکستری به نظر برسند
و همین مساله ،تماشاگر را در انتخاب یک شخصیت از میان این همه و همراه شدن با
او باز می دارد و قدرت تاثیرگذاری را از او می گیرد.
« .5سیانور» اما ،در فضاسازی و میزانسن ها و پرداخت های تصویری خوب عمل
می کند و تصویر بصری مناسبی از آن برهه زمانی ارائه می دهد .طراحی لباس ،گریم و
دکور خوب است و به درک بهتر فضا کمک می کند ،اگر چه گاهی اوقات ،تاکید بیش
از حد بصری فیلمساز بر عناصری نظیر «کتاب» در شکل دهی به تفکرات گروهی
مجاهدین/منافقین(نظیردیواریازکتابدرپشتسرشخصیتهایفیلم)ازقدرت
تاثیرگذاری آن می کاهد.
 .6اما فارغ از نقاط قوت و ضعف فیلم ،ویژگی پررنگ «سیانور» ،ایجاد فضایی برای
بازی و خودنمایی مهدی هاشمی به نقش بهمنش ،سربازجوی ساواک است .نقشی
کهمیتوانستبهراحتیتبدیلبهیکنقشکلیشهایوتکراریشود.معموالبازیگران
این چنین نقش هایی ،بیشتر بر بازی بیرونی صورت و ابهت فیزیکی خود تکیه می
کنند و وجه بیرونی شخصیت را مورد تاکید قرار می دهند ،اما انتخاب مهدی هاشمی
باقدنسبتاکوتاهوهیکلنسبتاچاقش،نمیتوانستهبرایناساسباشد.انتخابمهدی
هاشمی برای این نقش ،راه را برای او باز گذاشته تا حاال که از وجه فیزیکی بازجوهای
ســاواک به دور است ،این نقش را به گونه ای دیگر بازی کند ،هم از این روست که
بازجوی ساواک «ســیانور» ،تبدیل به آدمی لمپن مﺂب می شود که در عین داشتن
خصلتهاییاینچنین،تیزهوشیودقتنظریککارآگاهزبردسترادارد.هاشمیبه
خوبی این شخصیت را ،در همان فرصت های محدودی که در اختیار دارد ،با نوع بیان
دیالوگ ها ،راه رفتن و حرکت در صحنه و استفاده درست از لحن و فیزیک پردازش می
کند و پررنگ تر از حتی بازیگران اصلی فیلم ،در خاطر می ماند.
« .7سیانور» در زمانه ای که کسی به سمت ساخت فیلم تاریخی /سیاسی نمی رود و
چنین ریسکی نمی کند ،یک اتفاق خوب است که با احتساب همه محدودیت هایی
که بهروز شعیبی در این فیلم با آنها مواجه بوده ،قابل قبول از کار درآمده .اگر آشفتگی
فیلمنامه را که در میانه پرداختن به چند مضمون و خط فکری متفاوت سردر گم مانده
کنار بگذاریم ،فیلم می تواند نمره قابل قبولی بگیرد و تجربه خوبی برای کارگردانی به
حساب آید که ظرف سه سال ،از یک فیلم نسبتا آرام و راحت چون «دهلیز» ،به سمت
یک فیلم حساس چون «سیانور» آمده و موفق هم بوده است و این در سینمای ایران،
اتفاقکوچکینیست!
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مﺴﻌودﯼ ﮐه فرﺍسﺖ نﺪﺍرد
گروه سینما جمالتی تکراری با کلماتی بد آهنگ .چهره ای مغشوش و دستانی که دامنه
حرکتشان بیشتر از دامنه لغاتش است .یک طرف داستان مردی نشسته است با چهره ای
که هنر از سر و رویش میبارد و یدک کش نام منتقد است ،سمت دیگر داستان هم زیاد
توفیری ندارد در حل معادله سینما و فراستی.
کلمات عصبانی همراه با دالیلی مشابه برای حل مساله های گوناگون.
مسعود فراستی بعنوان یک منتقد باســواد سینما چند سالی ست که ساعاتی از زندگی
عالقمندان سینما را در اختیار خود گرفته است.
برنامه تلوزیونی هفت با مدیریت های مختلف همواره بعنوان مامن و سنگر فراستی سعی
خود را معطوف به اثرگذاری در حوزه سینما نموده است.
در این مجال ،هدف نگارنده پرداختن به روشمندی برنامه هفت با مدیریت بهروز افخمی
نخواهد بود و این بار ،مساعی مان را معطوف به تاثیر حضور منتقد همیشه در صحنه ای
خواهیم نمود که در ورود به دنیای نقد غیر علمی ،از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
با کمی تمرکز و دقت بر نحوه رفتار ناقدانه مسعود فراستی به سادگی می توان به مدخل و
مخرجانتقاداتوی پیبرد.انتقاداتیکهبیشتردربرگیرندهعقایدفیلمسازاستتاتخصﺺ
فیلمسازیاش.
فیلمنامه،تصویربرداری،شخصیپردازی،موسیقی،بازیگردانیو...جملگیبخشهای
تخصصی سینمایی هستند که فراستی با وام گرفتن از این حوزه های علمی و با توجه به
عقبه محترم نقادی اش ،سعی در منکوب کردن نحله های خاص فکری در سینمای نیمه
جان ایران را دارد.
تقلیل دادن نقش سینما در حد سرگرمی و حمالت همه جانبه به این هنر به بهانه هایی
بعضا ساختگی ،جفایی است که مسعود فراستی دانسته و با علم به عواقب ناگوار آن بر
کالبد سینمای ایران روا می دارد.
چقدر دردناک است که پزشــکی از روی عمد بیمارش را به قصد کشتن مورد آزمایش
قرار دهد .مسعود فراستی با عقبه عقیدتی اش امروزه مبدل به بلندگوی جریانات خاص
فرهنگی شده است جریانی که با زیرکی خاص از توانمندی علمی و تخصﺺ غیر قابل
انکار فراستی در پیشبرد اهداف فرهنگی خود بهره می برند و این رفتار فراستی را نمیتوان به
حساب ناآگاهی اش از عملکرد منتقدانه خود دانست.
بریدن ریشه و ساقه فیلم ها با تیغ زبان و شمشیر کلمات ،دست یازیدن بر ادله تکرار شونده
جهت بی رمق نشان دادن جریانی خاص در سینمای کشور ،تخریب وجهه شخصی و
برخیفعاالنعرصهسینمابهبهانههاییهمچونداستانمضحکوکودکانه،سیاهنماییو
بسیاری موارد دیگر را می توان به عنوان نماد نقادانه فراستی در کارنامه ایشان به ثبت رساند.
عدم مشارکت سینماگران مولف معاصر در گپ و گفت های ظاهرا سینمایی مورد اشاره
و سکوت معنادار موثران عرصه هنر سینما و تاتر در برابر رجز خوانی های مسعود داستان
ما ،نه تنها نشان از بروز اتفاقی بدآیند در عرصه نقد منصفانه دارد بلکه به گونه ای زوال یک
معرکه تک صدایی را نوید می دهد .مسعود فراستی در باب هنر و با در نظر نگرفتن ادبیات
موهن و سخیف اش نسبت به افراد و جریانات هنری ،هنوز هم می تواند با تغییر در مشی
رفتاری خود و بازگشتی قهرمانانه به عرصه تخصصی ،به عنوان یک طبیب حاذق به وظیفه
هنریخویشبپردازد.
البته باید در نظر داشت تا زمانی که غم نان و شهوت نام ،سایه شوم خود را از سر برخی از
صاحب نظران عرصه هنر کوتاه نکند امیدی به تغییر رفتار آن ها نخواهد بود.
نیک می دانیم که این داستان ادامه خوهد داشت با مسعود عزیزی که فراست ندارد. ...
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ﺷﻬرت ﺧونیﻦ
هادی تقی زاده /نویسنده
آن روزها،علی بهروزیان شــهرتی نداشــت.کارهایی می کرد که همه بچه های
محله میکردند.کسب وکار درست وحسابی هم نداشت.صبح تا شب پای ستون
ســیمانی چراغ برق می ایستاد.سیگاری می کشید وسه شیر می ریخت.گاهی
می برد وگاهی هم میباخت.مثل همه ی ما بود.ماهم گاهی می بردیم وگاهی می
باختیم.جیب مان خالی بود.اما نه انقدر که نتوانیم ســیگارهایمان را پر کنیم.نه
آنقدر که نتوانیم پیکی بزنیم.دله دزدی هم میکردیم.شیشه های نوشابه ی مغازه
ناظمی را به رقیبش سیروس خدابنده می فروختیم وشیشه های نوشابه ی مغازه
ی خدابنده را به ناظمی می دادیم وبه جایش ســیگار آزادی می گرفتیم.ناظمی
برای خودش شــهرت داشت.نه این که واقعا باشــد.صبح ها در کشتارگاه کار
میکرد.وقتی ماموران اداره بهداشت،سالمت گوشت ها را تایید می کردند،روی
کمر الشه ها،مهر آبی می زد.برای همین شده بود ":ناظمی".
اما آن روزها،علی بهروزیان هنوز شهرتی نداشت.کسی آدم حسابش نمی کرد.
ولی به نظر من آدم جالبی بود.شاید زیباترین دزدی عالم را به خودش اختصاص
داده بود.من دزد حرفه ای زیاد دیده ام.دزدانی که کارشــان شــعبده ی محﺾ
اســت.از علی زاهدی تا برات ســفید افغانی.آنها می توانند شورتت را از روی
شلوار بدزدند.می توانند چنان پول های درون جیبت را کف بروند که حس کنی
جیبت سنگین تر شده است.
اما علی بهروزیان چیز دیگری بود.مرا به یاد وودی آلن در فیلم"پول رو بردار وفرار
کن"می انداخت.البته دست وپا چلفتی نبود.در واقع خیلی هم رند وزرنگ بود.
اما ساده لوحی معصومانه ای داشت که عموما کار دستش میداد.
دوازده یا ســیزده ساله بودیم .مدرسه راهنمایی پاسداران می رفتیم.شیفت عصر
بودیم ویک هیوالی کت وشــلوار پوش به مــا درس جغرافیا میداد.تازه درس را
شــروع کرده بود که مرد جوانی در کالس را باز کرد وداخل شد.پشت سرش هم
مامور پلیسی با دستبند واسلحه ی کمری آمد در کالس.
معلم جغرافیا با ابروهای درهم کشیده به سمت شان رفت وپرسید:بفرمایید،چه
امری دارید؟

پلیس ورقه ای را نشان داد وبلند گفت":علی بهروزیان"
معلم به بهروزیان گفت:پاشــو،گم شــو! علی بهروزیان خیلی الغر بود وگردن
بلندی داشت شــاید برای همین معلم مان هوس کرد یک پس گردنی هم به او
بزند وبگوید:خاک بر سرت.پدرت آدم محترمی ست،حمال!
آن روز علی بهروزیان با آن ها رفت وســه سال نیامد.اهالی محله می گفتند":او
را برده اند دارالتادیب"
می گفتند:رفته خانه ی همسایه اشان دزدی".
بعدها فهمیدم آن مرد جوان همسایه شان بوده .می گفتند":همسایه شان تازه داماد
بوده .با زنش رفته مسافرت وعلی بهروزیان هم فرصت را غنیمت شمرده و رفته
خانه اشان را شخم زده.
سه سال بعد که ماجرا را ازش پرسیدم.گفت":از راه مدرسه که می آمدم به فکرم
رســید بروم خانه ی همســایه مان دزدی.از روی در پریدم داخل حیاط شــان.
کتابهایم را با کش بستم وگذاشتم داخل کاپشن ام.هربار خم می شدم تا چیزی
بردارم،ایــن خط کش مادر به خطا می رفت توی پک وپوزم.خط کش ریده بود
توی اعصابم.من هم شکســتمش وپرتش کردم توی اتاق.خرت وپرت هاشان
رابرداشتم وزدم به چاک.
بعد خندید وادامه داد":ما را بردند سربازی،بایک سال اضافه خدمت.
گفتم":عجب!"
گفت":روی خط کش نوشــته بود :علی بهروزیان .مدرسه راهنمایی پاسداران.
دوم یک.
اما این ماجرا برایش شــهرتی به ارمغان نیﺂورد.فقط برات ســفید گفته بود":گه
خورده که رفته است دزدی".
علی بهروزیان سر محله می ایستاد.وقتی آدم حسابی ها نبودند،سرمحله را قرق
می کرد.بعضی از روزها دیوانه بود.وقتی جیب اش خالی بود،دیوانه می شد.آن
روز هم دیوانه شده بود.
ســه تا از بچه های محله مصلی،آمده بودند تا ســه شیر بازی کنند.تقلب کرده
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وقتی رســیدیم ســر محله،هنوز جای
انگشــتان خونی شــان روی ســتون
سیمانی خیﺲ ونمناک بود.

بودند.بعضی ها می گفتند:علی بهروزیان تقلب کرده اســت.به هر حال تقلبی
شده ودعوایی راه افتاده بود.علی بهروزیان هم یکی از شیشه نوشابه های ناظمی
را شکسته بود وافتاده بود به جان آن سه نفر.
وقتی رســیدیم سر محله،هنوز جای انگشــتان خونی شان روی ستون سیمانی
خیس ونمناک بود.
گفته بودند:برمی گردند ومحله را به آتش می کشند.
سی،چهل نفری سر محله جمع شده بودیم.ده،دوازده چوب پوست کنده را تکیه
داده بودند به دیوار مغازه ناظمی.علی بهروزیان روی جدول خیابان نشســته بود
وچاقوی هفت دنــده اش را با لبه ی جدول تیز می کرد.علی ســلیمانی هم از
توی وانت اش چهاررشــته زنجیر گاوبنــد آورد والی کاج مغمومی پنهان کرد.
هیچ کس حرفی نمیزد.انگارهمه منتظر بودند تا اتفاق ناگوری بیافتد.اصغر گچی
مثل همیشه هفت تیر کوچکش را از پشت شــلوارش در آورد ودوباره گذاشت
سرجایش.با این کارش ما را متقاعد میکرد که اتفاق مهمی نخواهد افتاد.برادران
شمشیری هم دسته ی تبر هاشان را فرو کرده بودند توی آستین کت شان وتیغه تبر
را توی مشت گرفته بودند.هروقت برادران شمشیری می آمدند حتما یکی کشته
می شد.علی زاهدی وغالم چارشاخ هم آمدند.با موتوری که اگزوزش پاره بود.
همه از جایشان بلند شدند.
غالم چارشاخ از علی بهروزیان پرسید":چرا دعوا کردی؟"
ـبازی می کردیم.تقلب کردند.دعوا شد.
زدی یا خوردی؟زدم.غالم از موتور آمد پایین.رفت جلوی علی ایستاد وگفت":سر چقدر بود بازی؟"
علی بهروزیان به آرامی گفت":پنجاه تومن".
غالم چارشــاخ پوزخندی زد وگفت":گداصفت .سر پنجاه تومن زدی بیچاره ها
را آش والش کردی؟"
علــی بهروزیان یکدفعه دیوانه شــد.رفت بین بچه ها ایســتاد ودیوانه وار فریاد
زد":برویــد خانه هایتان.نمی خواهم برای من دعوا کنید".بعد راهش را کشــید
ورفت.
فقط علی زاهدی پرسید":کجا میروی؟"
میروم مصلی از دل شان در بیاورم.الشه ات را می دهند به سگهای محله شان.پاسخی نداد وبر سرعت قدم هایشافزود.میگویند:علی بهروزیان آن شــب رفته بود مصلی تا از دل شان در بیاورد.
بهشــان بگوید:اشــتباه کرده وپنجاه تومن ارزش دعوا نداشته است.اما مهلتش
نداده بودند.بیست نفر ریخته بودند سرش واو را با چاقو زده بودند.
در گزارش پزشــک قانونی آمده بود":ســی وچهار ضربه با جسم تیز به چهارده
نقطه از بدنش اصابت کرده و موجب جراحات شدیدی شده است.مرگش در اثر
پارگی بطن چپ و هر دو ریه حادث گردیده.
علی بهروزیان بعداز مرگش مشــهور شد.پس از آن روز،نامش را عوض کردندو
دیگر از او با نام قبلی اش یادی نشــد.حاال سال هاســت که او را "علی بیست
نفره"می نامند.یعنی یک علی که با بیست نفر درآویخت وهمه می دانستند این
کار خیلی دل وجگرمی خواهد.

38

Monthly theater, cinema and literature

ﺷﻤــــــــﺎرهﯾـــــﮑﻢ

دی ﻣـــــــــﺎه ١٣٩٥

ﻣﺎﻫﻨـــــــــﺎﻣﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﺳﯿﻨــاموادﺑﯿﺎت

ادﺑﯿﺎت

ﺗﺮﺟﻤﻪ

نﺘوﺍنﺴﺘﻨﺪ ﺗرﺍنه هایش رﺍ بﮑﺸﻨﺪ
علیصنعوی/ترجمهآثارویکتورخارا

«آنسان که هر سلول از زندانهای شیلی
حکایتی از اشکهای شکنجه شدگان را یادآور می شود،
به یاد آر "آلنده" را ،به یاد آر روزگار گذشته را،
به یاد آر روزگاری پیش از آنکه ارتشی بر کشورت مسلط شود،
به یاد آر روزگاری پیش از آنکه حکومت نظامی بر تو مستولی شود،
لطفی بر خویش کن و به یاد آر "ویکتور خارا" را،
آنچنانکه در استادیوم سانتیاگو ندای آزادی سرداد.....
چه حقیقت تلخی نهفته است
در گلولههای تفنگی که دیگربار واشنگتن به تاریخ هدیه داد».....
ترانه «فشنگ های جرج واشنگتن» از گروه Clash
«ویکتور لیدیو خارا مارتینز» یا به صورت مختصر «ویکتور خارا» ()1932-1973
آموزگار ،کارگردان تاتر ،شاعر ،ترانه سرا ،آهنگساز و خواننده شیلیایی ،فعال سیاسی
و عضو برجسته حزب چپ گرای اتحاد مردمی ،بدون شک امروز یکی از سرشناس
ترین چهره های آمریکای التین به شمار می رود .او نه تنها به دلیل فعالیت و تالش
موفقیت آمیز در حوزه های مختلف در طول عمر کوتاه اما خالقانه ،که حتی شاید
تحت تأثیر زمان و شیوه فرا رسیدن لحظه مرگ به اسطوره ای در میان نسل خویش
در سراسر جهان بدل شد .از سویی در مقام کارگردانی متمایز خود را وقف پیشرفت
تاتر کشور شیلی نمود تا عرصه گسترده نمایش های بومی را به سوی اجرای بهترین
نمایشــنامه های کالسیک جهان و حتی تجربه های آزمایشــی کارگردانان بزرگ
اروپایی دوران خود چون «آن جلیکو» هدایت کند و از ســویی دیگر همزمان با
این جریان با ایفای نقشی محوری در کنار هنرمندان موسیقی «نئو فولکلور» و به
خدمت گرفتن جنبش نوین موسیقی شیلیایی ،همراه با تحوالت عمیق اجتماعی و
سیاسی در حال وقوع و بر سر کار آمدن دولت سالوادور آلنده ،انقالبی را در عرصه
موسیقی مردمی کشورش و آمریکای جنوبی رهبری کرد.
«خارا» در حوالی شهرکوچک «النکوئن» در نزدیکی «سانتیگو» ،از پدر و مادری
روســتایی و فقیر به نام های «مانوئل خارا» و «آماندا مارتینز» متولد شد .پدرش،
«مانوئل خارا» فردی بی ســواد و عامی بود کــه ترجیح می داد فرزندانش به جای
تحصیل در مدرســه هر چه سریع تر به کار مشــغول شوند .بنابراین «ویکتور» از
سن شش سالگی به کار در مزارع کشاورزی مشغول شد« .مانوئل» که بعنوان یک
کشاورز توان فراهم نمودن نیازهای اولیه معاش برای خانواده پر جمعیتش را نداشت

و از سوی دیگر نمی توانست شغلی ثابت برای خود بیابد ،رفته رفته به دلیل افراط
در نوشیدن به فردی دائم الخمر تبدیل شد که گاه و بیگاه رفتارهایی سبعانه از خود
بروز می داد .با رو به سردی گراییدن روابط پدر و مادر« ،مانوئل» به بهانه دستیابی
به شــغل و درآمدی بهتر خانواده را ترک کرد و به منطقه ای دیگر کوچ نمود .به این
ترتیــب مادر که همواره بر لزوم آموزش و تحصیل مناســب فرزندانش اصرار می
ورزید از فرصت به دست آمده استفاده نمود و با پشتکار فراوان به تدریس «ویکتور»
و سایر کودکانش پرداخت« .آماندا» که یک دورگه اسپانیایی -سرخپوست بود و به
لحاظ خانوادگی ریشه هایی عمیق در قبیله «آراکانیا» ،ساکن جنوب کشور شیلی،
داشت افسانه های باستانی سرخپوستان و مفاهیم عمیق و رمزآلود نهفته درون آن را
در قالب تدریس ادبیات و نمایش های کودکانه به «ویکتور» می آموخت و اگرچه
فردی آموزش دیده نبود اما بگونه ای خود آموخته گیتار و پیانو می نواخت و از آنجا
که بر موسیقی فولکلور و آوازهای کهن ســرزمین و قبیله اش وقوف کافی داشت
تمامی دانسته های خویش را به فرزندان منتقل می کرد.
«ویکتور» پانزده ساله بود که مادر خود را از دست داد تا از آن پس به تنهایی مسیر
دســتیابی به آینده خویش را بیابد .ابتدا مدتی به تحصیل حسابداری پرداخت اما
پس از مدتی کوتاه آن را رها کرد و به مدرســه علوم دینی قدم نهاد تا کشــیش شود
اما خاموشــی و غرقه شدن در دنیای رها از خویشتن خویش حاکم بر کلیسا برای
کشیشی که شعر می سرود ،ترانه می گفت و موسیقی می ساخت و نوشته هایش
عموماً تحت تأثیر نویســندگان و شاعران و موزیســین های مبارزی نظیر «پابلو
نــرودا»« ،ویولتا پارا» و «یوپانکی» بود معنا و مفهومی نداشــت .پس از چندی
شیفتگی خود به کلیسا را از دست داد و آن را نیز رها کرد تا به خدمت سربازی برود و
پس از آن به شهر زادگاهش بازگشت تا به آنچه که از دوران کودکی و بر اساس آموزه
های مادر برایش مقدر شده بود بپردازد؛ موسیقی و تاتر.
حضور او در عرصه تاتر و به صحنه آوردن نمایشــنامه هایی از سراســر جهان که
رنگ و بوی اعتراض های اجتماعی و سیاسی داشت و منطبق نمودن آنها با فضای
زمانی و مکانی که خود در آن می زیست و استفاده از موسیقی بومی در کنار اجرا
وی را به عنوان کارگردانی نو اندیش و ساختارشــکن در میان جوانان و دانشجویان
مطرح ســاخت«.خارا» اگرچه از اواسط دهه  1950همکاری هایی با گروه های
مختلف موســیقی انجام داده بود اما در اوایل  1960با اوج گیری جنبشهای چپ
گرای سیاسی در آمریکای جنوبی و عضویت در حزب سوسیالیست و آشنایی با
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هنرمندان جوان و پرشــور مبارز این فرصت برایش فراهم شد تا در جشنواره بزرگ
موســیقی «پنا» که توســط «آنخل پارا» مدیریت می شد ،ترانه هایی اجرا کند که
ناگهان با درخششی کم سابقه روبرو شد تا حدی که ناچار شد صحنه تاتر را برای به
ثمر رساندن آرمانهایی که به نظر می رسید از طریق موسیقی فراگیرتر و پر مخاطب
تر است رها کند و به جنبش نوین موسیقی فولکلور شیلی پیوست .نخستین ضبط
موســیقی وی در سال  1966انجام شــد و ترانه های «به یاد می آورمت آماندا» و
«خطابه ای به انسان» با موفقیتی چشمگیر روبرو شدند .با کاندیداتوری «سالواتور
آلنده» در سال  1970برای ریاست جمهوری کشور شیلی ،ترانه های او ناگهان به
سمبل مبارزات انتخاباتی تبدیل شد و «خارا» که حال عضوی برجسته در حزب
«اتحاد مردمی» و هنرمندی پرآوازه بود به سراسر کشور سفر می کرد و در دانشگاه
ها و مکانهای عمومی تور مجانی موســیقی بر پا می کرد ،ترانه هایش بیانیه هایی
بودند که سیل جمعیت مشــتاق آزادی و عدالت را به حرکت در می آورد و نقشی
اساسی در به هم پیوستن قشرهای مختلف جامعه ایفا نمود .با پیروزی «آلنده» در
انتخابات و به قدرت رسیدنش «خارا» از طریق اشعارش به سخنگوی غیر رسمی
دولت تبدیل شد تا مسیر را برای اصالحات اجتماعی و سیاسی که در صدد ایجاد
تغییرات بنیادین و رفع تبعیﺾ های اجتماعی در کشور بود هموار سازد اما زمان به
وی و همفکرانش فرصت کافی نداد .در یازدهم ســپتامبر  1973نیروهای مسلح
ارتش شیلی با هماهنگی سازمان ســیا ،طی کودتایی نظامی به فرماندهی ژنرال
«پینوشه» خواستار استعفای «آلنده» شدند .رییس جمهور مقاومت کرد و در این
مســیر کشته شــد« .خارا» که در آن زمان در دانشگاه سانتیاگو تدریس می کرد به
جمع دیگر اساتید و دانشجویان معترض پیوست و شب را به همراهی آنان گذراند
و در حمایت از مقاومت مردمی آواز خواند .صبح روز دوازدهم ســپتامبر به همراه
صدها تن دیگر دستگیر شد و به استادیوم شهر سانتیاگو منتقل گردید در آنجا تحت
شکنجه قرار گرفت ،استخوان های دست و انگشتانش را شکستند و از او خواستند

آواز بخواند و او ســرود «ما پیروز خواهیم شــد» که در حمایت از حزب «اتحاد
مردمی» سروده شده بود را خواند .در شانزدهم سپتامبر تیرباران شد و جسدش را
در یکی از خیابانهای شهر سانتیاگو در حالی که چهل و چهار گلوله بدنش را منهدم
نموده بود رها کردند.
اشــعار و ترانه های «ویکتور خارا» با محتوایی سرشــار از مفهوم عشق ،صلح و
عدالت اجتماعی امروز وی را به نمادی از یک مدافع حقوق بشر تبدیل کرده است
که الهام بخش بسیاری از آهنگســازان در آمریکای جنوبی و دیگر مناطق جهان
است .آنچه در پی آمده ترجمه چند شعر بر جای مانده از این هنرمند پرآوازه است
در پایان نیاز به ذکر اســت در ترجمه اشعار به منظور ایجاد انطباق زبانی و درک و
لذت بیشتر خواننده گاه بازسرایی انجام گرفته که ممکن است در صورت مقایسه
بین متنی با زبان انگلیسی یا اسپانیایی تغییراتی کوچک مشاهده گردد.
چه فانی می نمایی ای ترانه
ما پنج هزار نفریم،
محبوس شده در بخشی کوچک از شهری بزرگ،
ما پنج هزار نفریم،
نمی دانم چندین هزار نفر چون ما در این سرزمین بسر می برند؟
چونان بخش بزرگی از بشریت
که با گرسنگی ،سرما ،ترس و درد همبسترند.
چندین نفر از میان ما ناپدید گشته اند،
می دانم که اکنون در میان ستارگان سیر می کنند،
تنی کشته شده و دیگری لگد مال،
اگرچه هرگز در ذهن خویش نپنداشته ام
که چگونه توانند انسانیت را لگد مال کنند،
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تنی با جستن از بامی مرگ خویش را به نظاره نشسته است،
دیگری با خونابه مغز خویش دیوار را نقش به ترسیم گرفته،
چه غریبانه در چشمان مرگ خیره نگریسته ایم.
ما ده هزار دستیم،
بی آنکه به کاری بیایند،
نمی دانم ،چندین میلیون چون ما در این سرزمین بسر می برند؟
توان جویبار خونی
که امروز از قلب جمهوری ما جاریست،
توان مشت کوبانی که با فریاد هر انسان کند پرواز،
بشارت های روز تازه ای را آورد همراه.
چه فانی می نمایی ای ترانه!
آنگاه که نیاز به سرودن دوباره است ،ناتوانم.
نمی توانم چرا که هنوز زنده ام،
نمی توانم چراکه مرگ نزدیک است.
هراسانم از کشف خویشتن،
گمگشته ای در لحظات الیتناهی،
و آنگاه که سکوت و فریاد با هم درآمیزند،
شعری دوباره خواهم سرود،
می بینم آنچه را که هرگز ندیده ام،
لمس می کنم آنچه را که هرگز احساس نکرده ام،
و در شعری که خواهم سرود،
بهاری دیگرگونه خواهم ساخت.
خطابه ای به انسان
برخیز،
بر کوه ها نظری افکن،
بر سرچشمه باد ،روشنایی و آبهای جاری،
بر خویشتن نظری افکن،
که خود سر منشأ تغییر جریان رودهایی
تویی که با روح در پروازت
بذر پر ثمر آیندگان را می نشانی.
برخیز،
بر دستان خویش بنگر و
دستان برادرت را بگیر،
که اینسان بزرگ خواهی شد،
ما در کنار یکدگر خواهیم بود تا پای جان
تا سوی روشنای آینده سفر کنیم،
و بدان که آینده
می تواند ازهمین امروز آغاز شود.
رهایمان ساز از بند اربابان پستی
که این تقدیر توست ،بی گمان ،در زمین.
همچون نسیم جان افزا وزیدن گیر،
چون گل های خودروی مسیر کوهستان روییدن گیر،
تطهیر کن لوله تفنگم را،
چون آتش گلوله شلیک شونده.
آنسان که تقدیر توست ،بی گمان ،بر زمین،
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بر ما شهامت و قدرت ستیز عطا کن.
پس برخیز و
بر دستان خویش بنگر،
تا بتوانی دستان برادرت را بگیری،
و اینگونه رشد خواهی کرد،
و ما با یکدیگر مسیرها را در می نوردیم،
تا پای جان،
اکنون و در همین لحظه،
تا آن زمان که مرگ ما را در کام خود کشد.

در مسیر کار
در پیمودن مسیر هر روزه ام به سوی کار،
به تو فکر می کنم.
در گذار هر روزه از خیابانهای شهر،
به تو فکر می کنم.
آنگاه که به چهره ها خیره می شوم،
در پشت پنجره های غبار گرفته،
بی آنکه بدانم که هستند،
بی آنکه بدانم کجا می روند،
به تو فکر می کنم،
تویی که دوستت می دارم ،به تو فکر می کنم.
تویی که شریک حال و آینده نامعلوم من هستی
در روزگار طوالنی درد و لحظات کوتاه شادی.
تویی که توان زیستن با کارگری را داری
که جان کندن از ازل بر وی مقدر شده
بی آنکه پایانی داشته باشد.
آنگاه که کار روزانه به پایان می رسد
و سایه های شامگاه با قامت بلند
بام خانه های محقری که با دستان خویش بنا کرده ایم در می نوردد
در راه بازگشت
در میانه گفتگوی دوستان
در همهمه و جدل میان بودنها و نبودنها
به تو فکر می کنم
تویی که دوستت می دارم ،به تو فکر می کنم.
تویی که شریک حال و آینده نامعلوم من هستی
در روزگار طوالنی درد و لحظات کوتاه شادی
تویی که توان زیستن با کارگری داری
که جان کندن از ازل بر وی مقدر شده
بی آنکه پایانی داشته باشد.
و آنگاه که به خانه می رسم
تو آنجا هستی
تا در کنار یکدیگر رویاهایمان را قسمت کنیم،
فارغ از آنکه
جان کندن از ازل بر ما مقدر شده
بی آنکه پایانی داشته باشد.
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ادﺑﯿﺎت
ﺷﻌــــﺮ

ﺧانوﻡ مﻌلم
محمدباقرکالهیاهری/شاعرونویسنده
اشعاراختصاصیبرایماهنامهبارثاوا

درقنسولگری

خانوممعلم

درباره ﻏول ها

در قنسول گری
به ما سربازان بی آتیه
میگفتن حمال بی سواد
بعدا سواد باب شد در مملکت
از دم همه را فرستادن دبستان
سر آدم را ماشین می کردن
یقه سفید میبستن به گردن آدم
آدم آب می خورد از لیوان شخصی
و زیر ناخنش می باید تمیز باشد
پس چی خیال کردیم درباره تمدن جدید!...
بعدا ما همه بی حواس بودیم
آس و پاس بودیم
را می رفتیم تو خیابون با یک مدرک کاغذی

تو سایه ههاصدای بلبل های مقوایی هست
و دسته پیشاهنگان شهرها
که توی باغ درندشت گردش می کنند
بچه ها از امتحاناشون تازه خالص شدن
خانوم معلم داره میگه  :میوه نشسته نخورین!
از دست غریبه ها خوراکی قبول ننکنین
از همدیگه دور نشین!
اونوخ من که از دسته بچه ها دور شدم
این است وضعم
با موی سپید ،ابروهایی سر پایین
ای خخداروزهای رفته
ای آموزگار ایام و پندها
ای خانم معلم بچه ها
از رو دلسوزی بیا دست منو بگیر

نزدیک عبور کولیان
ستاره ای روشن بر من تابیده بود
و سایه های دراز بر من می تراوید
من در میان صدای سگها
و ارتفاع سنگها عبور می کردم
غولهای قصه ها به سربازی می رفتند
و به شهرشان باز می آمدند
عروس های پر افاده برای غولها پشت چشم
نازک می کردند
غولها دنبال کارهایی با مواجب کم می گشتند
اونهم گیر نمی آمد
می گفتند نون خوردن خیلی سخته
کتکخوردنازنونخوردنآسونتربهنظرمیرسید
تازه حاال آدم را کتک نمی زدند
ول می کردن توی خیابون
تابه خودی خود جونش دربیاد
بد وضع و مراتبی بود
هر غولی به حسرت روزگار حشرات بود
حتی به حسرت روزگار مورچه هایی
که حشره کش حسابشان را می رسید

سرباز خونه
موش با دهن الغر
سر ماه گرد را در آسمان به دندان می گیرد
و مثل پنیر ،گاز می زندش در هوا
نورهای اریب توی پنجره ها می تابند
منبیتابازخوابناجوریکهدیدممیپرمیکهو
سرم به چوب سفت تخت سربازخونه می خورد
در دوره رضا شاه
ما سربازای بی سواد
یا خواب موش می دیدیم
یا خواب پنیر
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ﺷﻌــــﺮ

و ﺍز ﻋﺸﻖ...
حمیدپژوهش/شاعرمعاصر

اشعاراختصاصیبرایماهنامهبارثاوا

و از عشق...
بیاموزم از عشق
چیزی
بیاموزم از مهربانی
کالمی
سکوت از سر ما گذشته است ؛
به یادت
به دهلیز این انتظار قدیمی
می افروزم از سقف ظلمت
چراغی
زنی از تبار وزش های وحشی
زنی از تبار پریشانی گیسوان کمندش ؛
سیه خال لب را نظر کن !
نگاه سپیدار بر راه خشکید
قدم تند کن شب بلند است
چه تاریک و تلخ است برمن
جدایی
بیاموزم از مهربانی
کالمی
و از عشق
چیزی...

کالم

همهمه

نیلوفرکبود
بر دریاچه ی تلخ.
دریچه ها را سراسیمه می بندی
بر رقﺺ نیمکاره ی یک حرف.
کدورت دیرپا
چشمه آفتاب را
تاریک می کند
ریزش مداوم روح
تا دره های شبه.
کوه کالم خود را گفت
باد وزید و غرید و وزید و غرید
ابر بلورهای نابش را
پراکند.
گیسو شالل داد
و دست نوازش اش را
درگودی کمرگاه
گم کرد.
لب ....اما
فرصتنیافت
و کالم
در کام
خشک ماند.

روی سکوی بـ ـ ـ ـاد
همهمه یی است
در شب تاتار
با گیسوان سیاه بافته شان
با چشمان تنگ.
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خنجر کج
تهیگاه تاریخ را
بی محابا می درّد
و غالم هندی
زمرد خویش را
در دستارش می پیچد
به راه گنگ.
اگر اژدهاست بر ره
و یا آنکه در بیشه کسی
یوزپلنگان خفته را
بیدار کرده است.
غالم هندی
دستارش را می گشاید
روی سکوی بـاد
و در نی لبکش می دمد
تا افعی اش را افسون کند
در پیچ و تاب رقﺺ معشوق نازک اندیش اش
و برق گردن آویز زمردش
در شب تاتا ر.

اﺟﺘﻤﺎﻋﮯ

ﺟلﺐ ﺣمایﺖ ﺍﺟﺘماﻋی برﺍﯼ ﺍیﺪز
گروه اجتماعی کشور ایران در مواجهه با پدیده ی جهانی همه گیری اچ.آی.وی
با سه موج دست به گریبان است .موج نخســت پس از واردات خونهای آلوده در
اواســط دهه ی شصت ،پیش از اجرای سیاست پاالیش صد در صدی خون سالم
توسط سازمان انتقال خون کشــور ،بیماران هموفیلی و محتاجان به خون سالم را
آلوده کرد .موج دوم در اواسط دهه ی هفتاد با اپیدمی اچ.آی.وی در میان زندانیان و
مصرف کنندگان تزریقی مواد که اقدام به استفاده از سرنگ مشترک می نمودند آغاز
شــد و اکنون موج ســوم همراه با موج دوم ،کشور را در برگرفته و آن انتقال از طریق
تماسهای جنســی خارج از چارچوب خانواده است که می تواند منجر به بارداری
های ناخواسته ،مدیریت نشده و تولد کودکان مبتال گردد.
موج سوم شیوع اچ.آی.وی به طور معمول نسل جوان و بخصوص زنان را که آسیب
پذیر تر هســتند قربانی می کند .تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به ســمت مواد
روانگردان موجب شده است فرد مصرف کننده به سهولت در معرض رفتارهای پر
خطر جنســی قرار گیرد .این در حالیست که انتقال از راه رابطه ی جنسی حفاظت
نشده در بسیاری از کشورهای جهان کاهش چشمگیر داشته و در حال کنترل است.
جای بسی تاسف است علی رغم اینکه پیشــگیری از اچ.آی.وی بسیار ساده می
نمــــاید ،اما بدلیل عدم آموزش و اطالع رسانی کافی ،ویروس همچنان قربانی
می گیرد.
مطابق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
در حال حاضر حدود  32هزار نفر مبتال به اچ.آی.وی شناسایی شده اند که از میان
آنهــا  5هزار نفر مبتال به ایدز و بقیه به ویروس اچ.آی.وی آلوده اند 84 .درصد این
افراد را مردان و مابقی را زنان تشــکیل می دهند .تخمین زده می شود میزان واقعی
مبتالیان به اچ.آی.وی بنابر معیارهای جهانی  5برابر موارد شناسایی شده در کشور
باشد .شیوع بیماری در میان زنان و الگوی ابتال به سمت تماسهای جنسی خارج از
ازدواج در کشور در حال رشد است.
در حال حاضر  35میلیون نفر در سراسر جهان به اچ.آی.وی آلوده اند و  39میلیون
نفــر تا به حال جان خود را از دســت داده اند .باید توجه داشــت که  70درصد از
مبتالیان نسبت به آلوده بودن خود به این ویروس بی اطالعند.
سازمانهای غیر دولتی در قالب "باشگاه های مثبت" در ایران از سال  2006میالدی
کــه جایزه روبان قرمز تعریف گردید تا کنون موفــق به دریافت چهار جایزه روبان
قرمز ،دو بار در مشــهد در سالهای  2008و  2014میالدی ،یکبار در سال 2012

در کرمانشاه و بار دیگر در سال  2016میالدی در تهران شدند .جایزه روبان قرمز به
جوامعی که در زمینه ی پیشگیری از همه گیری اچ.آی.وی فعالیت می کنند ،کمک
می کند تا بتوانند توجه بین المللی را به سازمان های غیر دولتی که بسیار خالقانه و
تاثیر گذار در زمینه پاسخگویی به اپیدمی اچ آی وی عمل کرده اند ،جلب نمایند.
این جایزه طی کنفرانس بین المللی اچ.آی.وی/ایدز که هر دو سال یکبار برگزار می
شود ،به 25سازمان از میان 500کاندیدای جهانی که در 5نقطه متفاوت جغرافیایی
قرار دارند اختصاص پیدا می کند.
کانون همیاران مثبت مشهد در سال  2008میالدی به عنوان نخستین سازمان غیر
دولتی ایران نه تنها به عنوان یکی از دریافت کنندگان اصلی جایزه روبان قرمز ،بلکه
به عنوان یکی از  5ســازمانی که جایزه ی ویژه از طرف هیئت داوران در هفدهمین
کنفرانس بین المللی ایدز در شهر مکزیکوسیتی را دریافت کرده ،شناخته شده است.
کانون همیاران مثبت مشهد در ماه می 2007میالدی تاسیس و با موسسات محلی،
ملی ،بین المللی در شمال و شرق ایران جهت حمایت از افراد مبتال به اچ .آی.وی و
جمعیت های در معرض خطر همکاری نزدیک داشته است.
این کانون ،گروه های همیاری ای بوجود آورد که آموزش همســانان ،کارگاههای
پیشگیری از اچ.آی.وی ،سیستم ارجاع حمایت از افراد مبتال به اچ.آی.وی ،مشاوره
و نظام مراقبت در منــزل را ارائه می نمود و همزمان از رهبران مذهبی در این زمینه
حمایت طلبی می کرد .این انجمن همچنین با تمرکز هرچه بیشتر فعالیت هایش به
افراد مبتال به اچ.آی.وی /ایدز و گروه های در معرض خطر همچون مصرف کنندگان
تزریقیمواد،شاغالنجنسیوپناهندگانافغانی،سرویسهایهمهجانبهوگسترده
ای را در یک محیط پیچیده ارائه می نمود.
فعالیت های کاهش آسیب کانون همیاران مثبت در زمان دریافت آن جایزه منجر
به پوشش  2500مصرف کننده ی تزریقی مواد و بیش از  16000جوان و نوجوان
در معرض بیشترین خطر ابتال به اچ.آی.وی در شهر مشهد شد و همچنین صدای
خود را به تعداد زیادی از افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند ،از طریق نشریات
فصلی خودرسانید.
این مجموعه برنامه ی مشترک مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،دفتر برنامه ی مشترک سازمان ملل در زمینه ی ایدز در ایران ،انجمن
تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون سالمت و بهداشت بود.
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احسان مطلبی،مدیر برنامه های کانون همیاران مثبت،به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز )  ۱0آذرماه( پﺲ از ارائه ی این مقدمه و
آنچه در پیش رو می خوانید ،پرونده ای برای جلب حمایت اجتماعی نسبت به افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند ،در همین مجال
گشوده است .امید که همت همگان را برای مبارزه با این بیماری برانگیزد.
تصور چند مواجهه ی متداول در طی فعالیت های جامعه محور مبتنی بر جامعه ی
محلی در زمینه ی پیشگیری از اچ.آی.وی به ما کمک می کند تا پیچیدگی امر را بهتر
درکنماییم.
 مدد جویی بی سرپناه ،مبتال به اچ.آی.وی و اچ.سی.وی ،در روزهای سرد زمستانمدتی ست برای دریافت خدمات به مرکز سرپناه همیشگی اش مراجعه نمی کند.
سرانجام پس از قدری جســتجو ،صبحگاهی وی را در کنار خرابه ای درحالیکه با
برف پوشیده شده و یکی از پاهایش به موجب تزریق ناصحیح به اندام های تحتانی،
عفونی ،معوج و متورم شده است پیدا می کنند.
 کودکی 4یا 5ساله که چادر مادرش را در کنار خیابانی در حاشیه ی شهر مشهد میکشد و برای مصرف مواد مخدر التماس می کند.
 کودکی 3ساله ای که وسیله ی آزمون کیفیت مواد مخدر برای نمایش آن به مصرفکنندگاناست.
 دختری  16ســاله ،بدیل تجاوز مرتب ناپدریش فراری شده و به خانه ای پناه بردهاست که در آن زندگی با مصرف مواد مخدر را برای پابند شدنش می آموزد و سپس
بهره کشی جنسی ،مخارجش را توجیه می نماید .فرار از آن خانه را هم تجربه کرده اما
اگر سرما ،سگها ،گرسنگی و آوارگی امانش دهند توسط انسان نمایان دریده می شود.
 پدر مصرف کننده ای که کودک معتاد تازه متولد شده اش را به گدایان کرایه می دهدتا اسباب ترحم مردم را فراهم آورند و هر گاه الزم شد با فرو کردن سوزنی بر بدنش او
را به گریه اندازند تا جلب مال بیشتری کنند.
 پسرک بد سرپرستی که خود را در اختیار گنده الت محله شان قرار می دهد تا کسیجرات تعدی به او را نیابد.
 فرد مصرف کننده ای که صبح از خرابه ای بیرون می خزد و با خرده پولی که معلومنیست چگونه برای تهیه ی مواد فراهم آورده است به سمت اولین توزیع کننده ای که
همپلکیهایشتضمین میکنندحرکتمیکنداگرسرنگچندبارمصرفخودش
را که در جرز دیواری مخفی کرده نیابد اولین سرنگی را که در محلهای مصرف ،کف

خیابان در محل بازی کودکان ،در کنار کال می یابد استفاده می کند و یا به جمع سایر
مصرف کنندگان که دور هم نشستند می پیوندد و از همان یک سرنگ مشترک ،همه
استفادهمیکنند.
 بانویی که طی مالقات شرعی با همسر در بندش در زندان به اچ.ای.وی مبتال شدهو اکنون به صورت تصادفی متوجه آلوده شدنش می گردد و توسط خانواده ی خود و
همسرش طرد می شود و انگ نامربوط می خورد.
و...
چونین است که فعالیت در این حوزه نیازمند روحیه ای مقاوم و در عین حال حمایتگر
ست .برخورد به جهت حمایت ،آموزش ،مشاوره و همدلی بخصوص با کودکان و
زنان آســیب دیده ی اجتماعی که ناگزیر درگیر اعتیاد به مواد مخدراند و یا شاغالن
جنسی که برای بقای خود به همین سیستم انسان شکن که خود را بازتولید می کند
دست انداخته اند جان آدمی را می سوزاند .مواجهه ی فعاالن اجتماعی در این زمینه
ها ،معنویت و انسان شناسی ای را می طلبد تا چیزی بجز بطالت ،اشمئزاز و انزجار را
در ایشان برانگیزد .عشق به همنوع و تجسم وجود زیبایی ها در این افراد که مدفون در
الیه های بی مایگی ست ،اراده را معطوف به درافتادن با سیستم های پیچیده و چندگانه
ی بیماری های اجتماعی ،روانی ،خانوادگی و اقتصادی ایشان میکند.
زیســتن در گاش و خرابه ها ،این طرد شدگان ،واماندگان و آسیب دیدگان اجتماعی
را در سطح تکاپو برای زنده ماندن محدود و زندگی را در کامشان خاکستر می کند.
کودکانی که معتاد به دنیا می آیند و کرایه یا خرید و فروش می شوند ،کودکانی که برای
حفظ امنیت خود در جامعه ی بیمار محلی شان در مقابل همگان خود زنی می کنند،
زنانی که برای سیر کردن شکم خود و کودکانشان خودفروشی می کنند و ...زباله های
اجتماعنیستند.اینانآینهتمامنمایهیاجتماعاند!چشمانداختندراینآینهبدونآنکه
بخواهی از کنارش عبور کنی شجاعت و همیت می خواهد زیرا که مسوولیتی عظیم
را بر دوش خواهد نهاد ،و ســایه ی آن خواب را از چشمان خودآگاهان و کنشگران
اجتماعیخواهدربود.
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ﺍﭺ.ﺍﯼ.وﯼ /ﺍیﺪز نﺸــــ
کشــور ایران ،به واسطه فعالیت های گســترده ی کارآمدان و متولیان امر ،اکنون
الگویی نمونه در منطقه در پیشــگیری از انتقــال اچ.آی.وی و حمایت از افرادی
است که با این ویروس زندگی می کنند.
ایــن بیماری عفونی -رفتاری آنطور که از نامش برمی آید تا زمانی که زمینه های
تحقق رفتارهای پرخطر و ناسالم در جامعه ای موجـــود باشد بروز و گســترش
می یابد .برای درک میزان گستردگی فعالیت برای مهار این ویروس کافیست تا به راه
های انتقال آن که بطور معمول اعتیاد و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده
است توجه شود که هر کدام از این دو ،چنان ریشههای عظیمی از علت و معلول را
در خود تنیدهاند که پرداختن به آن نیازمند عزمی ملی است ،بدین گونه که تک تک
هموطنان به همراه متولیان ،قانون گذاران ،نیروهای انتظامی و امنیتی ،روحانیان،
اصحاب رسانه ،کمیته ها و نهادهای امدادی -اجتماعی ،وزارتخانه ها ،سازمانها
و ارگان ها در هر سطح و با هر وظیفه به رهبری نخبگان و صاحب نظران امر چنان
هماهنگی بین بخشــی و شبکه ســازی حمایتی را دراندازند که از هر سو راه را بر
گسترش این ویروس ببندند.
آنچه در این میان نیازمند توجه و پرداختی نســتوه اســت مقوله ای ســت با نام
"پیشگیری مثبت" که مبتنی بر ایجاد شــرایط مناسب برای افشای فردی است که
با این ویروس زندگی می کند .شــرایطی که در آن انگ و تبعیﺾ رخ نمی نماید و
حمایت خواهی و پذیرش این افراد را میسر می کند.
همگان آگاهند که طرد شــدن و انگ خوردن از جانب جامعه به انزوای مبتالیان
منجر و در نتیجه روند انتقال خاموش این بیماری را تســریع می کند .اگر یکایک
ما بدانیم که ابراز هراس ،تبعیﺾ و قضاوت نادرست در مواجهه با این افراد که ما
نیز می توانستیم به راحتی جزوی از آنان باشیم چگونه احتمال ابتالی عزیزانمان را
به این سندرم افزایش می دهد آیا باز هم صرافت برخوردهایی اینچنین نامطلوب
را حتی به ذهن خطور می دادیم!؟ برخوردهایی که غیر مستقیم ،آسیب پذیرترین
عزیزانمان را هدف قرار داده است!
اگر به دلیل فشارهای ناشی از نوع نگرش جامعه ،فرد مبتال به پنهان کاری در مورد
بیماری خود بپردازد ،شیوع اچ.آی.وی شتاب فراوان به خود می گیرد .از سوی دیگر
بســیاری از مشکالت به وجود آمده برای فرد بیمار ،به خاطر تلقی نادرست افراد
جامعه از شخصیت بیمار و نوع بیماری اوست.
مادامی که این بیماری ننگ اجتماعی به همراه دارد ،مبتالیان به آن حتی نسبت به
برخورداری از حقوق قانونی کارآمد محروم می شــوند .همچنین ترس کاذب از
انتقال بیماری بوســیله ی ارتباط روزمره با این افراد ،باعث شده است تا مبتالیان
برای استفاده از خدمات مورد نیاز درمانی و برخورداری کامل از خدمات اجتماعی
دچار مشکل گردند .اکنون که ساز و کار بیماریابی از مراتب رازداری و مشاوره ی
داوطلبانه برخوردار است و اجباری برای پیگیری و دریافت حمایت های موجود در
مراکز بیماریهای رفتاری و عفونی یا همان کلینیک های مثلثی وجود ندارد و کارکنان
دوره دیده ی این مراکز به صورتی کامال حرفه ای با این افراد برخورد می کنند ،ایجاد
بستر مساعدی از حسن ظن و عدم پیش داوری در جامعه ،افراد پرخطر را تشویق به
انجام آزمایش و دریافت مشاوره و آموزشهای الزم می نماید و مبتالیان را به ادامه
ی زندگی پربار و مسوولیت پذیر رهنمون می گردد.
نخستین وسیله ی جلوگیری از تبعیﺾ نسبت به حامالن اچ.آی.وی پیش از توسل
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ــــــانگان نﻘﺺ سیﺴﺘم ﺣمـــــایﺘی
به قانون ،آموزش و فرهنگ ســازی در این مورد است .نهادینه شدن این دیدگاه که
"فردی که با اچ.آی.وی زندگی می کند ،یک بیمار اســت نه یک مجرم" منجر به
ایجاد یک رابطه ی مسئوالنه ی دو طرفه خواهد شد بدین ترتیب که فرد مبتال خود
را در برابر انتقال بیماری به دیگران مسوول می داند و متقابال افراد جامعه حقوق او
را به رسمیت می شناسند.
بسیاری از افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند از درماندگان و آسیب دیدگان
اجتماعی هســتند .کودکان کار ،بی خانمان ها ،کســانیکه مــورد بی توجهی و
نامالیمات شدید خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته اند .اینان قربانی سیاست های
غلط و بی مباالتی جامعه و خانواده در قبال خویش هستند .کمتر یافت می شوند
آنانی که از ســر دلخوشی و بی همتی مبتال گشته باشند .جامعه می بایست تشنه
تولدهای دوباره باشد صرفنظر از علت گمراهی .گرامی داشتن هر بازگشتی از مسیر
انســان شکن ،سنتی ست که همواره مورد اقبال جوامع پویا و انسان مدار واقع می
گردد .و اگر کســی ادعای جلوه ی انســانی از خود و جامعه اش دارد ،باید چنین
باشد .از طرفی اگر بتوانیم یک انسان را بازسازی کنیم گویی تمام انسانها را حیات
داده ایم و اگر ما هم در آن نقش داشــته باشــیم ،گویی جامعه ای را زندگی دوباره
بخشــیده ایم .پس حمایت از این افراد و یاری رساندن به ایشان ،یاری رساندن و
حیات بخشیدن به جامعه است.
در این مســیر طی استفتاء هایی که از مراجع معظم تقلید شیعه انجام شد ،نه تن
از ایشان پیشتازانه حمایت از افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند را برای آنان
که مطلع اند و تمکن دارند واجب اعالم نمودند ،همانطور که انسانیت حاکم آن
است ،آنطور که بزرگان ادب و هنر و دین توصیه نــــمودند .پیامبر اســالم (ص)
می فرمایند" :هر آنکس که بشنود مسلمانی او را صدا می زند که به داد من برس و
اغاثه کن مرا و پاسخ او را ندهند پس او مسلمان نیست".
در عمل ،برنامه های پیشــگیری از اچ.آی.وی با چهــار رویکرد می تواند چهار
مخاطب اصلی خویش را پوشش دهد.
نخســت ،رویکرد "کاهش آسیب" که تنها بر کنترل رفتار پرخطر ،از طریق توزیع
ابزار های پیشگیری و ارایه ی آموزشهای الزم بخصوص در میان مصرف کنندگان
تزریقی مواد مخدر و شاغالن جنسی تاکید دارد.
دوم رویکرد مبتنی بر آموزش و فرهنگ سازی و بهره گیری از حمایت های روانی
و اجتماعی برای بازگرداندن این گروه های با بیشترین رفتار پرخطر به زندگی سالم
اســت ،که می تواند منجر به ترک مواد مخدر و ســایر رفتارهای پرخطر گردد .پر
واضح اســت که اجرای رویکرد دوم برای این افراد بسیار دشوار ،زمانبر و نیازمند
حمایتهای چند جانبه خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی و درمانی است .لذا هر دو
رویکرد با یکدیگر برای دست یازیدن به نتیجه ای سریع و مانا بایسته است.
رویکرد سوم معطوف به افرادی ست که متاثر و یا در معرض بیشترین خطر ابتال
به اچ.آی.وی هســتند مانند زنان ،کودکان و نوجوانانی کــه در مناطق و خانواده
های پر خطر زندگی می کنند از جمله حاشــیه نشــینان شهرهای بزرگ .آموزش
های گوناگون ،حمایتهای بهداشتی و اقتصادی از ابزارهای این رویکرد پیشگیرانه
است .در رویکرد چهارم عموم مردم هستند که در معرض آموزش های الزم برای
پیشگیری قرار می گیرند .آموزش و پرورش و رسانه های عمومی می توانند در این
امر پیشتاز باشند.
تمامی روش های ذکر شده بدون توجه به فرد مبتال ناکارآمد خواهد بود" .پیشگیری
مثبت" که بیشتر معطوف بر افراد مبتالست رویکردی عمدتا حمایتی را با تاکید بر

موارد ذیل پیش می گیرد:
 برخورد با تبعیﺾ جنسیتی برای افرادی که با این ویروس زندگی می کنند، مشارکت این افراد در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها بازبینی و اصالح قوانین و وضع قوانین حمایتی جدید، تامین و گسترش شرایط دسترسی هر چه بیشتر این افراد به درمان، فعال تر کردن و گسترش آزمایش و مشاوره ی داوطلبانه، حمایت های مضاعف از مادران و کودکانی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند، راه اندازی گروه های تخصصی حمایتی و...بدین ترتیب فعاالن این حوزه ،جامعه را برای رفع انگ و تبعیﺾ ،مخاطب قرار داده
و از طریق آموزش و فرهنگ سازی در میان مردم برای این افراد جلب حمایت می
کنند .و از طریق مشارکت خواهی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ،سیاست
گذاری و تخصیﺺ امکانات را محقق می کند .از جمله برای اشتغال زایی ،پوشش
های بیمه ای و امدادی ،ازدواج و باروری ،تحصیل و مهارت آموزی و...
متولیان و نوک اصلی پیکان مبارزه با اچ.آی.وی و بیماری ایدز عبارتند از :وزارت
بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی از طریق کلینیک های بیماریهای رفتاری و
عفونی ،مراکز و خانه های بهداشت ،مراکز گذری و سرپناه ها ،سازمان بهزیستی
از طریق مراکز گذری و ســرپناه ،تخصیﺺ امکانات مهارت آموزی و اشتغال و
حمایــت های اقتصادی و حرفه ای به مبتالیان و گروه های در معرض بیشــترین
خطر ،شهرداری ها ،سازمان مبارزه با مواد مخدر ،سازمان زندانها ،کمیته ی امداد
امام خمینی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،نیروی انتظامی ،خیریه ها و سازمانهای
جامعه محور غیر دولتی و سازمان ملل متحد از طریق یونیسف ایرانUNAIDS، ،
.UNODC، WHO
هماهنگی و تشــریک مساعی بین این سازمان ها و نهادها می تواند به عنوان سد
بزرگ و نیرومندی در برابر رشد روز افزون مبتالیان به اچ.آوی وی عمل نماید.
در کنار تمامی فعالیت های متولیان و دلســوزان همه ی ما قادریم در این امر مهم
نقش آفرین باشیم .بدانیم ،دوست مان که مبتال اچ.آوی.وی ست هنوز هم دوست
ماســت! او را طرد نکنیم .بدانیم رفتارهایی که در قبال کودکان خود داریم ممکن
اســت آنها را یک قدم به اعتیاد و این بیماری نزدیک نماید .بدانیم ،دست زدن به
رفتارهای پرخطر به یکباره انجام نمی شود بلکه گام به گام است.
بدانیم ،فرد مبتال به اچ.آی.وی لزوما از طریق رفتارهای غیراخالقی بدان مبتال نگشته
است! بدانیم ،هر گونه که امروز در خصوص دیگران قضاوت کنیم فردا همانطور
در موردمان قضاوت خواهد شد! بدانیم ،کوچکترین ابراز محبت و پذیرش نسبت
به فرد مبتال بزرگترین قدم در راه پیشگیری از اچ.آی.وی ست! بدانیم ،اچ.آی.وی
پایان کار نیست بلکه می تواند زندگی ای طوالنی در انتظار مبتالیان باشد .بدانیم،
انسانیت ،شرع و قانون ،حامیان این افراد را حمایت می کند.
پر واضح است حمایت از کسانی که با اچ.آی.وی زندگی می کنند ،روحیه و توان
مضاعف بدیشــان داده و موجب افزایش طول عمر و زندگی پربار و مسئوالنه می
گردد .الگوسازی و تمجید افراد موفق اچ.آی.وی مثبت به سایر مبتالیان نشان می
دهد که جامعه پاسخگوی رفتارهای مسئوالنه و تالش ایشان برای داشتن زندگی
بهتر است .این تصویری است که جامعه باید آن را تقویت کند.
هرگز فراموش نکنیم که سالمت همه ،وامدار این مسوولیت پذیری دوجانبه است.
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ابد و یﻚ روز
محمد امین نجیــب /بدون هیچ
شــﻚ و تردیدی از دید نگارنده بعد
از اثــر بین المللی اصغــر فرهادی
(فروشــنده) فیلم ســینمایی ابد و
یﻚ روز بهترین فیلم ســال  ١٣٩٥و
جشنواره های سال  ١٣٩٤است .نه
اثر تحسین برانگیز ایستاده در غبار و
نه فیلم صفر و صــدی بادیگارد و نه
هیچ فیلم دیگری به این اندازه خوش
ساخت و اثر گذار نیست.
ابد و یــﻚ روز بعد از اکــران موفق
حاال در ســینمای خانگــی به بازار
آمده است و به نظر می رسد بسیاری
از کســانی که این فیلم را در سینما
دیده اند حاضرند بار دیگر و این بار
در منزل فیلــم را نظاره کنند .فیلمی
با یﻚ داســتان محــوری و چندین
پیام مشــخﺺ از تو در توی جامعه
ایرانی که گرفتار فقر ،اعتیاد و از هم
گســیختگی اجتماعــی_ فرهنگی
است .ابد و یﻚ روز برخالف خیلی
های دیگر هم پلیس را متهم می کند(
صحنه درخواست برای اعتراف برادر
کوچﻚ و دادن آدرس برادر بزرگش)
و هم مــادر خانواده را همراه با اعتیاد
و فضای داســتان نشــان می دهد.
اتفاقاتــی که مثل پوتﻚ رو ســر آدم
فرود می آد و به نوعی ساختار شکنانه
است.
در کنار همه این داســتان و پردازش
خوب ،بــازی هــای فــوق العاده
بازیگران هم به شدت به خوب شدن
فیلم کمﻚ کرده است .دیالوگ و بازی
تاثیر گذار نوید محمد زاده(محسن)
با پریناز ایزد یار(سمیه) در سکانس
رفتن به افعانســتان و یا لهجه غلیظ
دامــاد افغان و خانــواده اش که غم
غربت در  .چشــم های ســمیه را
نقاشی می کند .نشان می دهد همه
چیز در کنار هم از ساختار مناسبی بر
خوردار است تا تصویر واقعی برشی
از جامعه امروز را نشان دهد.

ﮐﺘﺎب

عاقبت بگو مگو
گروه ادبیات/عاقبتبگومگو،دفتری
از قصــه ها و حکایت های محمد باقر
کالهی اهری است که به تازگی توسط
انتشــارات آرادمان منتشــر شده است.
کالهیاهریراسالهاستکهخوانندگان
ادبیات به عنوان یکــی از جدی ترین و
خالقترینشاعرانمعاصرمیشناسند
و آثار او در حوزه ی شــعر به قوام و دوام
رسیده است .اما ،انتشار این دفتر رخداد
تازه ای نیز هســت  :کالهی اهری قلم
شیرین و نثر طنازی دارد .او با استفاده از
ظرفیتهایپایانناپذیرزبانکوچهوبازار
وضربالمثلها،نکتههاوحکایتها
و تکیه کالم های مستور در این فرهنگ
توانستهآثاریجالبتوجهخلقکند.قصه
هایکتابعمدتابسیارکوتاهاند.یعنیبه
لحاظفورمی،مینیمالیستیمحسوب
می شوند .نویسنده تمام سعی اش را در
کاربســت لحن ( در تک گویی ها ) و
قصهپردازیبهکاربردهاستوعمالقصه
هــا وروایت های این کتاب جایی میان
داستان و حکایت ایستاده اند .در واقع به
معنایدقیقکلمه،داستانیرخنمیدهد
بلکهباتوجهبهآتمسفروساختارفشردهی
قطعاتروایی،چیزیشکلگرفتهکهگاه
بهافسانه(فابل)تنمیزندوگاهبهسوی
روایتهایشفاهیبسطنایافتهمیلپیدا
میکند.کالهیبراینوشتناینقطعات
متصل و منضم به هیچ اســلوب ادبی
پیش اندیشیده ای نیست و همین نکته،
برجذابیتقلماشمیافزاید.بعضیاز
قطعاتروایی،صرفاگفتگوهاییهستند
میان دو یا چند شخصیت .خواننده آدم
های گفتگو کننده را نمی شناسد و هیچ
پیش زمینه یا پــس زمینه ی پررنگی در
کار نیست .او ،تنها از خالل پیگیری این
دیالوگها،بهجانکالمیامضموناصلی
قصه پی خواهد برد .گاهی نابهنگامی و
استفاده از عنصر ضربه ی نهایی چنان
پررنگ می شود که خواننده را به مکثی
عمیقوامیدارد.وگاههمهچیزچناندر
هم می آمیزد که رویداد ها بدل به کالفی
سردرگممیشوند..

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

میالد دوباره
مرتضــی کرامت/میــالد دوباره
آلبومی است با خوانندگی میالد
رحیمی که پس از گذشت هشت
سال از انتشار آلبوم موفق پیشین
او با نام ســکوت دریــا ،آذرماه
امســال از ســوی موسسه غزل
علم و هنــر ایلیا منتشــر گردید
کــه در اکثر قطعــات آن پیش از
این به صورت تک آهنگ شنیده
شده بود.
ایــن اثر کــه می تــوان آن را در
ســبک پاپ کالسیک دسته بندی
کرد دارای هشت قطعه می باشد
که آهنگســازی آن توسط میالد
رحیمــی ،تــورج شــعبانخانی،
ســتار اورکی ،امیر بکان و بابک
بیــات صــورت گرفته اســت؛
همچنیــن در فهرســت تنظیــم
کنندگان آن ،نام هایی چون علی
موثقی و پو یا نیک پور به چشــم
می خورد.
در میان ترانه ســرایان این آلبوم
نام میــالد رحیمی ،فریبا وکیلی،
یغمــا گلرویــی ،عبدالجبــار
کاکایــی؛ بابــک صحرایــی به
چشم می خورد.
نــام ترانه های ایــن آلبوم گوش
نواز:نمیــرم ،نگاهم کــن ،تنهام
نزار ،قبــل از غــروب ،دریا رو
ویلچر ،ســکوت دریا ،زندگی.
ترانه ساز است.
در میــان نوازندگان نیز این نام ها
دیده می شــود« :کارن کبیری»،
«مســعود تاجیک»« ،مینو قاسم
پــور»« ،بهــزاد خدارحمــی»،
«همایــون نصیــری»« ،باربــد
بیــات»« ،حســین میرزایــی»،
«امیــد حاجیلــی»« ،ناصــر
رحیمــی»« ،کریــم قربانــی»،
«پو یــا نیــک پور»،آنــدره
آرزومانیان»« ،امیر بکان» و...
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نفﺲ
بهار احمدی«/نفس» سومین فیلم
نرگس آبیار پس از «اشــیا از آنچه در آینه
میبینید به شــما نزدیکترند» و «شیار
 »١4٣اســت که با محوریت نوستالژی
کودکان دهه شصت و روایت مستندگونه
زندگیآناندراینبرههزمانیساختهشده
است .فیلم هر چند نگاهی به دوران دفاع
مقدس و تبعات آن دارد ،اما محور اصلی
قصه آن ،روایت تخیلــی و فانتزیگونه
زندگی دختر بچهای با پدر و مادر بزرگ و
خواهروبرادرانشدریکروستااست.
در طول داستانی که چندان اوج و فرودی
ندارد،تلفیقیازاتفاقاتروزمرهزندگیاین
خانواده را با بهرهگیری از انیمیشن و پیوند
قصههایکودکانهواتفاقاتروزمرهشاهد
هستیم.اینبهتصویرکشیدنمستندگونه
رویدادهای اجتماعی ایران در دهه های
 5٠تا،6٠جذابیتیبهفیلمنداده،بلکهآن
را تبدیل به روایتی طوالنی و بدون چالش
و گرههای منطقی کرده که دنبال کردن آن،
سختوحوصلهبراست.چراکهمتأسفانه
فیلم،درقصهگوییبهشدتناتواناست.
گرهاصلیدرام،نقاطاوجوفرودش،نقاط
عطف و بحرانش برای مخاطب روشن
نیستوفیلمدرانتهابرایرساندنپیامش
ابترمیماند.
«نفس»بهشدتبهبازیقویبازیگرانپر
قدرتخودمتکیاست.پانتهآپناهیهادر
نقش زنی سی سال بزرگتر از خود بسیار
خوشدرخشیدهاستوبازیگرخردسال
نقش بهار ،به خوبی از پس انتقال حال و
هواوحسکودکانجنگوانقالببرآمده
است.
پایان بندی غافلگیر کننــده از مولفهها و
موتیفهای اصلی آثار نرگس آبیار است.
که متاسفانه این بار و در این فیلم به دلیل
نداشــتن گره داستانی درســت یا افت و
خیــز دراماتیک در روابط انســانی میان
شخصیتها ،ناموفق عمل کرده است
و ســکانس پایان بندی ،مانند تصاویر
و عکسهایــی اخبارگونه و خشــک به
نمایشگذاشتهمیشودوتصویریبهاین
جانکاهیبدونذرهایتاثیربربینندهبهپایان
میرسد.

