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حمیدرضا جالییپــور :آره  ۲+۶که گفتی ،همهاش جنگ
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 9
هم نبود .یک بخشهایی نه جنگ و نه صلح بود و یک
بخشهایی هم مثل کربالی پنج ،یعنی نبرد آدم و خون بود با مین .بنابراین من
فکــر کنم خود حضرت امام خوب موضــوع را فهمیده بود .گفته بود اگر کاری
میخواهید بکنید ،موقعش بعد از آزادی خرمشــهر اســت .ولی در آن فضای
ایدئولوژیک میگفتند خیر؛ و از این نظر آقای هاشــمی در آن مقطع خیلی آدم
مهمــی بود .چون جنگ را تمام کرد .چون من یادم هســت وقتی که قطعنامه
 ۵۹۸پذیرفته شد ،به بچههای ایدئولوژیک جبهه خیلی برخورده بود و دوست
نداشتند جنگ اینطور تمام شود .ولی امام با آقای هاشمی کار درخشانی کردند؛
چهبســا اگر آتشبس را نمیپذیرفتند اســتانهای غربی ما با بحران اساســی
روبهرو میشد.
نخســتوزیر زمان جنگ شده بود فرمانده پشتیبانی .به استاندار ما آنموقع
 ۵۰میلیون با کیســه پول داده بود که این استاندار ما میآمد در خط فرماندهها
را تشویق میکرد.
وقتی که امامخمینی قطعنامه را پذیرفــت ،دوباره صدام با منافقین همان
عملیات فروغ جاویدان را که انجام دادند ،دوباره یک حمله کردند .آنموقع ما
با استاندار میرفتیم و بچهها را در سنگر تشویق میکردیم .بنابراین خیلی آقای
هاشــمی به نظر من کار خوبی کرد و باالخره جنگ را تمام کرد .و بهنظر سقوط
صدام با پذیرش قطعنامه  ۵۹۸از سوی ایران شروع شد.
اشــکان خیلنژاد :این ایده بههرحال دو سال دفاع ،شــش سال جنگ ،باز همان
مواجهه واقعگرایانه است .ما که فقط هشت سال دفاع نداشتیم.
حمیدرضا جالییپور :یک چیزی بود که کمتر در پچپچهها بود .اول انقالب یک
ستیز بدی راه افتاد بین تخصص و تعهد .درصورتیکه هر سازمانی و هر حرکت
اجتماعی هم به تعهد احتیاج دارد و هم به تخصص .آنوقت یادم هســت در
جبهههــا از یک جایی به بعد اصال تخصص دیگر رفت کنار .این آخرها بود که
جناب محســن رضایی آمد و گفت ما فالن مقدار تانک و هواپیما میخواهیم و
بحث حســاب و کتاب تخصص مطرح شــد .بنابراین آن ستیز ویرانگر تخصص
و تعهد در جبهه هم به ما ضربه زد .چهبســا اگر تخصص ضربه نخورده بود،
زودتر جنگ تمام میشد.
 موقعیتی که در این اجرا ترسیم میشود یک موقعیت بیطرفانه و به قول
شما رویکردی واقعگرایانه به جنگ است .میخواهم بدانم این رویکرد چقدر
قابل تعمیم به جهان امروز و نه فقط ایران امروز ،هست؟
حمیدرضا جالییپور :جنگ شــده از یک طرف باید دفاع کنی از کشور از یک طرف
جنگ ویرانگر اســت .کســی آنموقع جنگ را مسخره نمیکرد .البته آن جریان
ایدئولوژیک بعدا خیلی جنگ را فرازمیني کرد.
اشــکان خیلنژاد :آتش جنگ میشد خاموش شود .میدانید کمدی عقالنیتش
باالتر از تراژدی اســت .در پایان نمایش ،با کمدی نشــان داده میشود که آتش
جنگ بهراحتی خاموش میشود.
حمیدرضا جالییپور :باالخره بهطورکلی که نــگاه میکنی ،در این جنگ ما از این
کشور دفاع کردیم .حاال میشد بهتر دفاع کنی ،میشد کمتر هزینه بدهی .اتفاقا
تئاتر شما جنگ را تمسخر نکرده؛ نقد میکند.
 فکر میکنید چقدر چنین اثری میتواند در جهان امروز تأثیرگذار باشــد؛
یعنی در ترویج نگاه صلحطلبانه و ضدجنگ؟
حمیدرضا جالییپور :جنگی که ما کردیم ،باالخره اثرات خودش را گذاشته؛ ابعاد
منفی و مثبت داشــته .بخشی از آن نیرویی که جنگید ،که باالخره طلبکار است
و ممکن اســت تا وقتی زنده باشــند ،این طلبکاری ادامه داشته باشد .این هم
درســت مثل همان ستیز تخصص و تعهد ،ما خوب نتوانستیم مدیریتش کنیم.
چون میدانید ،بعضیها اصال جزء آن ایثارگران هم نبودند ولی مدعی هستند.
ولی ما درسهای بزرگی گرفتیم و آن همان »ضرورت دفاع ملی« بود .بنابراین
االن درســت است که ما در قضیه استراتژی هســتهای اختالفنظر داریم ،ولی
در اســتراتژی دفاعی و موشــکی ،باالخره تجربه جنگ بود که اینجوری ایران
پیش رفته؛ هواپیما نمیتواند بگیرد ،ولی تسلیحات دفاعی درست کرده باالخره
ایران یک چیزی هست که جیغ راســت افراطی در آمریکا ،اسرائیل و عربستان
را درآورده اســت .اینها به خاطر تجربه جنگ اســت .آن نســل دیده موشــک
میخواسته ،دنیا به او نمیداده است .بهترین بحث را آقای ظریف کرد به زبان
انگلیسی که میگوید من میرفتم گدایی میکردم برای حفظ کشورم و کشورها
به من محل نمیگذاشتند و ما خودمان توان موشکی خود را افزایش دادیم.
 یعنی درس تاریخیای که باید از جنگ میگرفتیم را گرفتیم؟
حمیدرضا جالییپور :بله کامال .من فکر میکنم آن کســانی هم که پخته هستند
و مخالف ایران هســتند ،خوب میفهمند که با این مملکت نباید شوخی کرد.
درست است ایران خیلی ضربه خورده ،ولی دو تا تجربه مهم دارد؛ یکی انقالب
کرده ،یکی جنگ کرده اســت .چــون یك بار انقالب کرده و مــردم دیگر دنبال
انقالب نمیروند و سال  ۹۲میآیند آنگونه عمل ميکنند.
 یعنی شما میگویید آن آگاهی جمعی منجر به چنین رفتاری میشود؟
حمیدرضا جالییپور :بله .این یك تجربه جمعی است .عین همین ماجرا را ما در
تجربــه جمعی جنگ داریم .بعد هم تجربه جنگ را شــوخی نگیرید .من فکر
میکنم از خود انقالب کمتر نیســت .میدانید چــرا؟ چون انقالب یک حرکتی
بود یکســاله ،بخشی از جامعه در شهرهای بزرگ درگیرش شدند .بعد هم که
خب پیروز شــد و سوارش شدند ،ولی جنگ هشت سال تقریبا تمام ملت ایران
درگیرش بودند ،همه اســتانها ،همه شهرها ،همه روستاها و همه خانوادهها؛
یعنی یک فرایند خیلی وسیع مردمی بود .به نظر من هنوز فیلمی راجعبه جنگ
که این نکته را نشان بدهد ساخته نشده است.
اشکان خیلنژاد :به نظر من تنها اثر مهم راجع به جنگ در این چند سال در تئاتر
و سینما ،بخشیاش مدیون آقای علیرضا نادری است؛ یکی اینکه در خود جنگ
بوده ،دوم اینکه مسئلهاش جنگ بوده است.
 در ادبیات هم واقعا به نظرم آقای احمد غالمی خیلی خوب و دقیق به
جنگ پرداخته است .همیشه تصویری که او دارد از جنگ ارائه میدهد ،دقیقا
همان جوانبي است که هیچکس نمیبیند ،یعني آن کسی که در جبهه بوده،
لزوما فرشته نبوده و گاهي کار لغو هم میکرده است.
اشــکان خیلنژاد :بلــه واقعیت جنگ مثــل زندگی روزمره اســت .فرمانده هم
نیمســاعت ،یک ساعت حواسش به رزمندههاســت ،بعد از آن زندگی روزمره
جریان دارد .وقتی از رأس هرم میآیی پایین همهجور اتفاقی میبینی ،چون در
رأس هرم یک آدمی است که قرار است منزه و پاک باشد.
 با توجه به اینکه جنگ حتی نیروهای مخالف را متحد میکند؛ کمااینکه
در خارج از ایران ،ما را دشــمن مشترك دانستند و خیلیها بر سر شکست ما
دوســتی کردند .چرا داخل ایران براساس نمایشی که ما از اشکان خیلنژاد
میبینیم و علیرضا نادری نوشــته ،پشــت جبهه به قول شما آن پچپچهها،
درگیریها ،اختالفنظرها ،دستهبندیها و خطکشیها همیشه وجود دارد؟
یعنی چرا دشمن مشترک در جنگ ایران و عراق منجر نشده به اینکه آدمها
بگذرند؟
حمیدرضا جالییپور :پچپچ بود ،نه اینکه جبههبندی حاد.
 ســالهای اول جنگ که خطکشــیهایی بود ،یعنی همزمان با جنگ
درگیری داخلی هم داشتیم.
اشــکان خیلنژاد :بههرحال این واقعیت اســت ،ما موقع جنگ تسویهحســاب
داخلیمان را هم میکردیم.
حمیدرضــا جالییپــور :بلــه؛ در دوران جنــگ یــک جریــان سیاســی
روحانیون  -روحانیت داشــتیم ،ولی قابل مقایسه نیست با جبههبندی سیاسی
فعلی یعنی اصالحطلبان و اصولگرایان .االن جبههبندی خیلی متمایزتر است.

رمضان هزارو سیصدو
شصتویک بود

آنموقع همه ذیل سایه نظام و امت همیشهدرصحنه بودند .در سال  ۶۰چالش
مسلحانه بود ،ولی دیگر از بعد آنکه موسوی نخستوزیر شد و مجاهدین خلق
مســلح را در تهران جمع کردند ،ما رفتیم در یک دوره هشتساله یکپارچگی.
کسانی هم که دگراندیش بودند ،یا رفتند یا به حاشیه رفتند یا با آنها برخورد شد
در فضای جنگ هم راحت میشد این کنترل انجام شود.
 بعد از دوره جنگ و سازندگي ،به دوره اصالحات ميرسیم .شما درواقع
فکر میکنید که چقدر تجربه جنگ و هشت سال بعدش منجر به این میشود
که مــردم از آن فضا فاصله میگیرند و به ســمت دوران اصالحات حرکت
میکنند؟
حمیدرضا جالییپور :اتفاقی که میافتد این است .انقالب که شد ،مردم مطالبات
داشتند که جنگ شد و جای پیگیری مطالبات نبود و مردم از کشور دفاع کردند؛
بیکار نبودند .جنگ ،دفاع از کشور ،دفاع از خانه؛ تا جنگ تمام شد ،با پرچمداری
آقای هاشمی بهدرستی گفته شد که کشور در اثر جنگ آسیب دیده؛ مردم بیاییم
بازســازیاش کنیم؛ بیشــتر مطالبات اقتصادی بود .ولی دوره بعد از هاشــمی
واقعا مطالبات سیاسی انقالب مطرح شد ،توسعه سیاسی مطرح شد .بنابراین
اینبــار در دوره اصالحات ،اصالحطلبان و آزادیخواهــان از درون وفاداران به
انقالب و رزمندگان برآمدند .مثال چرا من توانستم امتیاز روزنامه تأثیرگذار جامعه
را در دوره اصالحات بگیرم .چون ســه تا از برادرهای من شــهید شــده بودند،
خودم  ۱۰ســال در منطقه جنگی بودم ،وگرنه به یــک آدم معمولی که مجوز
نمیدادند .بعد هم نمیدانســتند که این را به من بدهند ،اینطوری میشــود،
بعد یکدفعه اینطوری شــد .همه اصالحطلبان همینطوری بودند .شــما به
خود خاتمی توجه کنید .فرزند یک آیتاﷲ شناختهشده و نزدیک به امام بود ،او
نویسنده بیانیههای راهپیماییهای انقالب بود ،یعنی هیچکس نمیتواند بگوید
تو انقالبی نبودی .بعد زمان جنگ و امام وزیر ارشــاد بوده ،همکار نزدیکترین
فرد به امام بوده یعنی نخستوزیر زمان جنگ .اینها همه پشتوانه مهمی است؛
آنوقت زیر ســایهاش میشد اصالحات را پیش برد .همین حجاریان؛ سالهای
اول مسئول اطالعات کشــور بوده است .یعنی شما ببین دیگر نمیتوانند به او
بگویند تو ضدانقالب هستی؛ همه اینها یک نسبتی با انقالب ،ایثارگری ،جبهه و...
داشــتند .حتی خود مخملباف؛ خود مخملباف حصار در حصار را درست کرد.
یعنی هنرمند انقالب و ایدئولوژی بود.
اشکان خیلنژاد :در جامعه ما که تئاتر سابقه خیلی طوالنیاي ندارد،
از طرفی در منطقه خاورمیانه و کشورهای اطراف اتفاقا صاحب تئاتر
هستیم ،متأسفانه همین که جمعی ،میزاني از زمان با هم شروع به
فکرکردن میکنند ،اتفاق بزرگی است .یعنی تأثیر مهم آن این است که
جمعی دارند در میزانی از زمان با هم فکر میکنند .کجای ایران چنین
امکانی در طول تاریخ بوده است؟
اشکان خیلنژاد :یک بحثی که همیشه بین آدمهایی از نسل ما مطرح است؛ شاید
برگردد به همان مبحث تشــخیص ،میخواهم بگویم که این آدمها آن سالها
کجا بودند ،یعنی خیلی سنشــان پایین بود؟ مثال آقای حجاریان ســال  ۶۱کجا
بود ،چرا هیچ مصاحبهای ،هیچ حرفی از ایشان در آن دوران نیست؟ یعنی یک
محافظهکاری را همیشه نسبت میدهند.
حمیدرضا جالییپور :نمیشــود گفت محافظهکاری .اوال اینکه جوان بودند ،ولی
همان موقع هم کارهای درخشانی میکردند .آقای حجاریان چهکار کرد؟ وقتی
اطالعات از ســپاه جدا شــد ،وزارتخانهاش کرد .نگفت برود زیر نظر امام .یعنی
حجاریان میفهمیده ،ولی خب سنوسالش جوان بوده.
اتفــاق دیگري که افتــاد ،بهتدریج بهجای چپ خط امــام محافظهکاران یا
اصولگرایان یا راست تندرو تقویت شد .خیلی هم رخداد بزرگی است.
 شــما صحبتی کردید که جنگ موقع دفاع بود ،بعدش موقع سازندگی و
بعدش موقع طرح مطالبات .اساسا رخدادهایي مثل جنگ یا انقالب ،چقدر
به توسعه سیاسی آســیب میزند یا به توسعه سیاسی کمک میکند؟ یعنی
پس از عبور از جنگ ،ما توسعه سیاسی داریم یا نداریم؟
حمیدرضا جالییپور :با جنگ و انقالب ميشــود دو جور برخورد کرد .یکی اینکه
عدهای با رویکرد انقالبی انقالب را »بیاورند« ،یکی هم ســالها کشــور بد اداره
میشود و یکدفعه انقالب »میآید« .از منظر اول اگر نگاه کنید ،برای تغییرات در
جامعه راهحل »اصالحات« از »انقالبکردن« کمهزینهتر است .ولی وقتی هم
انقــالب »میآید« ،جامعه هزینه میدهد ولی اتفاقات دیگری هم رخ میدهد.
آنوقــت این انقالب هم پیامدهای منفی برای توســعه دارد و هم مثبت .مثال
یکی از پیامدهای مثبت انقالب ایران برای توسعه ،افزایش مشارکت خانمها در
امور عمومی مثل آموزش ،بهداشــت و اقتصاد بود .به آنها اعتمادبهنفس داد.
مخصوصا خانمهای مذهبی را از خانه بیرون آورده؛ اصال خیلی به نظر من به
مشارکت زنان مسلمان کمک کرد .درس خواندند ،سر کار میروند دیگر آمدهاند
بیرون و این خیلی به نظر من رخداد بزرگی است در توسعه ایران؛ یعنی خانمها
خیلی فرق کردند با خانمهای قدیم.
در جنــگ هم درســت همینطــور .از یک نظر جنــگ ،فکر کنــم دارد به
دموکراسی ما در بلندمدت کمک میکند ،میدانی چرا؟ چون ایران تجربه جنگ
دارد و میتواند کشــور را امن کند و امنیت شــرط الزم دموکراسی است )البته
که شرط کافی نیست( .یعنی از درون ناامنی ،دموکراسی درنمیآید ،اصالحات
درنمیآید .بنابراین این خیلی مهم است ۲۰ .سال است در ایران بحث اصالحات
است ،خوشــبختانه ناامنی نشده است .شــما نگاه کنید ،همین کارها که شما
میکنید یعنی نمایشــی که هزاران نفر آن را میبینند ،در چه شــرایطی فراهم
است؛ اگر قرار شود ساعت هشت شب آژیر بکشند ،چه کسی میتواند برود تئاتر

را ببیند ،یا اگر تئاتر را هم ببیند ،به چه دردی میخورد با آن اضطراب؟ بنابراین
من فوقالعاده معتقد به امنیت ،دموکراســی و اصالحات پابهپای هم هستم.
بنابرایــن با اینهایی که میخواهند براندازي کنند تا دموکراســي حاصل شــود،
مخالف هستم .آنوقت یک پریود نامعلوم ۱۰ساله۲۰ ،ساله بیدولتی و ناامنی
مثل افغانستان پیش میآید که همهچیز را خراب میکند .در ناامنی اقتدارگرایی
میشود ،فرقی هم نمیکند اقتدارگرایی چپ باشد یا راست باشد .بنابراین با این
امنیت اســت که تکثر که الزمه دموکراســی است پذیرفته میشود .به نظر من
خیلی مهم است و من معتقدم رابطه مستقیمی است بین دولت قوی )منظورم
دولتی است که بتواند امنیت همین مردم کوچه و بازار را برقرار کند و گرسنگی
در کشور اتفاق نیفتد( و دموکراسی .امنیت پیشزمینه دموکراسی ،اصالحات و
اینهاست و جنگ ما االن به تقویت ساختارهای امنیتی کشور کمک کرده است.
 آقای خیلنژاد شما موقعی که با سرنوشت نسل حاضر در جنگ مواجه
شدید و ســال  ۹۰که میخواستید این نمایش را کارگردانی کنید ،و در اجرای
همین امســال ،چقدر اساســا برای خودتان رویکرد جامعهشناختی مطرح
بود؟ یعنی افزون بر آن چیزی که متن به شما میداد ،چقدر در پی مطالعه و
بازنمایی جامعهای بودید که خودتان هم درکش نکرده بودید و تجربه زیست
خودتان هم نبود؟
اشــکان خیلنژاد :به نظرم هم در متن و هم در اتفاقاتی پیرامون متن ،تزریق یک
نوع جســارت به ما صورت میگرفت ،چه بابــت حقیقتگویی یا واقعگویی و
چــه حتی پس از آن ،تحمل این وضعیت ،باعث میشــد کــه این متن حداقل
برای گروه ما خیلی متن ویژهای محســوب شود؛ یعنی این متنی است که دارد
برخالف جریان راجعبه مسائلی صحبت میکند و پای این مسائل هم ایستادیم؛
فقط کلمه نیســت ،تکست نیست ،فقط تئوری نیست ،چیزی است که وقتی در
دهه  ۷۰آن را اجرا رفتهاند ،مورد برخورد واقع شــدهاند .این خودش یك رفتار
کنشمند اســت .فکر کنم مهمترین چیزی که در آن ســالها برای ما دستاورد
داشــت ،این میزان از جســارتی بود که متــن به ما تزریق میکــرد ،میزانی که
بهعنوان هنرمند بحث سیاست و هنر پیش میآید که درواقع هنرمند در فضای
ایدئولوژیک جامعه ما در نســبت با سیاســت چه انتخاب یا مسیری را در پی و
پیــش دارد؟ و میگویم علیرضا نادری بهعنوان یک نمونه ،این دســتاورد و این
آموزه را برای ما داشــت که میشــود پای نگاه درست جامعهشناختی ایستاد،
و نکته اینجاست که در ســال  ۹۶وقتی »پچپچههای خط نبرد« اجرا میشود،
نزدیک  ۲۴ ،۲۳هزار نفر میآیند این تئاتر را میبینند ،درصورتیکه آن زمان نشد
 ۱۰۰یا  ۲۰۰نفر پچپچههای این آدمها را بشنوند.
حمیدرضا جالییپور :نظر شــما چه بــود اگر این تئاتر مثال در تــاالر وحدت اجرا
میشد؟
اشکان خیلنژاد :از لحاظ شکل اجرائی ،نمایشی است که باید در یک بلکباکس
اجرا شــود ،یعنی ابعادش شــاید به کیفیت اجرا و فاصله ما با بازیگر آســیب
بزند ،ولی مــا بههرحال روزهایی که دو اجرا میرفتیم ،بــه اندازه تاالر وحدت
صاحب مخاطــب بودیم .البته فکر میکنم این آن نکتهای اســت که علیرضا
نادری میتواند بگوید بعد از مثال  ۷۴تا  ،۹۶بعد از  ۲۲سال راجع به پچپچههای
خاموشی صحبت کرده و االن دارد با استقبال شنیده میشود .البته این را بگویم
که هنرمند ناگزیر از جامعه مدنی ایران جلوتر است ،این خیلی واژه تلخی است،
هنرمنــد اصوال باید در بین مردم و با مردم باشــد ،چون آنوقت نقش آموزگار
را پیدا میکند که این نقش ویژهای نیســت بــرای هنرمند ،در هیچ کجای دنیا.
هنرمنــد باید یک کجای دیگر را نگاه کنــد ،نه اینکه جلوتر را نگاه کند .وقتی ما
میبینیم یک هنرمند در یک ســال یک فکری میکند و االن مورد اقبال اســت،
وقتــی برمیگردیم ،آن حواشــی را زده کنار ،با خود ماجرا روبهرو شــده ،چون
عقالنیت داشته و در عقالنیتش آگاهی داشــته و آگاهیاش االن دارد پذیرفته
میشود .سال  ۷۴نمیشود ،سال  ۸۱و سال  ۹۶دارد شکفته میشود .تلخ است،
ولی باز قابل تقدیر است.
 در یــک نگاه تاریخی بــه دوره معاصر ما ،در نهایت نقــش تئاتر را در
کنشمندشدن آرا و افکار جامعه چطور میبینید؟
اشــکان خیلنژاد :در جامعه ما که تئاتر سابقه خیلی طوالنیاي ندارد ،از طرفی
در منطقه خاورمیانه و به نسبت کشورهای اطراف اتفاقا صاحب تئاتر هستیم،
متأســفانه همین که جمعی ،میزاني از زمان با هم شروع به فکرکردن میکنند،
اتفاق بزرگی اســت .یعنی تأثیر مهم آن این اســت که جمعی دارند در میزانی
از زمــان با هم فکر میکنند .کجــای ایران چنین امکانی در طــول تاریخ بوده
اســت؟ وقتی راجعبه انگلیس یا فرانســه صحبت میکنیم ،شاید آنها سابقه
چندصدســاله دارند و از امکانات ابتدایی تئاتر که یک امکان ابتداییاش همین
بود ،عبور کردهاند و به مسائل کالنتری ميرسند .مثال مهم است یک تئاتر تغییر
اجتماعی-سیاسی به وجود آورد ،گاهی توقیف یک تئاتر ،حتی مرکزگریزی تئاتر،
یکدفعه از مرکز میرود به ســمت جایی دورتر ،کاری که برشت میکند و اینها
خودش اتفاقهای سیاســی-اجتماعی اســت و قطعا ارتباطی هم بین حوزه
نظری و تئاتر وجود دارد ،در وهله بعدی ادبیات و شعر و در وهله آخر سینمایی.
حمیدرضا جالییپور :من یک مثال میزنم؛ شما فکر کنید میخواهید نوشیدنیاي
را شــیرین کنید .معموال با شــکر شــیرین میکنند .تئاتر در بحــث غنیکردن و
شــیرینکردن هنر مثل شکر نیست ،مثل عسل است .یعنی هم آدمهایی که کار
میکنند و هم آنهایی که میآیند و میبینند؛ درســت مثل عسل و شکر ،هر دو
شیرین است ،ولی این یک چیز دیگر است و واقعا الزم است برای یک کشور .ولی
ممکن است تئاتر روی  ۸۰میلیون نفر اثر نگذارد ولی باور کنید برای  ۸۰هزار نفر
هم ارزش اســت ،اگر این اتفاق بیفتد .حاال اگر روی هشت میلیون اتفاق بیفتد
که خیلی عالی است .یعنی منظورم کل تیمی است که تولید میکند و تیمی که
مصرف میکند؛ هر دو .درست مثل فرق عسل و شکر است.
*سطری از زندهیاد قیصر امینپور

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﺧﺪاﯾﻰ
علیرضا نادری در »پچپچههای
پشت خط نبرد« روایتگر آن دوران
پساانقالبی است که جنگ مناسبات
مردمانش را دگرگون کرده اســت؛
مردمانی که بنابر ضرورت ،وظیفه
یا هر چیز دیگري به جبههها اعزام
شــدهاند تا مقابل دشــمن مشترک
جامه رزم بر تن کنند .برای جامعه
انقالبی و درگیر تضادهای طبقاتی
و قومیتی دهه  ،۶۰ماشــین جنگی
عــراق بــا آن میــزان از آمادگی و
تجهیزات ،عامل مهمی است برای
وحدت و دلبستن به هویت جمعی
تحت نام ایرانیبودن .نادری روایت
خود را معطوف کــرده به رمضان
 ۱۳۶۱و محل اســتقرار یک دســته
پیاده را هم در جبهه ترســیم کرده
است .ســربازان و درجهدارانی که
در آتشبس ماه رمضان امکان آن
را مییابند تا اندکی از فضای جنگ
فاصله گرفته و بهقول خود نادری
مشــغول »پچپچههای پشت خط
نبرد« شــوند .مکان اینجا در نسبت
با زمان آتشبــس ،فضایی برزخی
ایجاد کرده که مهمترین مؤلفهاش،
انتظــار اســت و گفتوگوکــردن؛
معلقماندن در فضایی آســتانهای
کــه نه جنگ اســت و نه صلح که
امکان پدیدارشــدن ساحت تازهای
از اعزامشــدگان بــه جبهههــا را
ممکــن میکند که چگونه از خالل
گفتوگوها و مناسبات انسانیشان
میتــوان بــه مســائل طبقاتــی،
دغدغههای دینی و پایگاه قومیتی
آنهــا پی بــرد .علیرضا نــادری در
یــک انتخــاب اســتراتژیک ،زمانی
برزخــی و تعلیقگونــه را انتخاب
کــرده تا گفتمانهای پســاانقالبی،
در بــاب جنگ ،انقــالب ،مذهب و
تضادهــای طبقاتی اعــالم موضع
کننــد .از این منظر و با اســتناد به
آلتوسر در نوشتاری به نام »ادبیات
به مثابه فرم ایدئولوژیک« ،میتوان
»پچپچههای پشــت خط نبرد« را
تــالش علیرضا نادری دانســت در
تبیین شــیوه ایدئولوژیک خاصی از
هنر و تأثیر زیباشناختی آن .یا حتی
آن پرســش کــه »چگونــه ممکن
اســت وضعیت و جایگاه طبقاتی
نویســنده) ،یا مواضــع طبقاتی که
شــاید فینفســه متناقض باشند(
نویسنده و بیشــتر از لحاظ محتوا،
»متن ادبی« را در چارچوب مبارزه
طبقاتی ایدئولوژیک تحلیل و تبیین
کرد؟« نادری در اینجا ،از یک منظر
طبقاتی و با فرم رئالیستی که اتخاذ
کرده ،همدلی خود را با سنت چپ
و فرودستان جامعه به نوعی آشکار
میکنــد .از منظــر نــادری تهاجم
عراق به ایران ،فرصت طالیی برای
سرمایهداری داللصفت مهیا کرد
که از وضعیت آشفته دوران جنگ،
کمال اســتفاده را کرده و مشغول
انباشــت اولیه ثروت شــده است.
صحنــه دوم نمایشنامــه نادری،
یکــی از خواندنیتریــن متــون در
رابطه با نقــش نیروهای اجتماعی
در فردای انقالب اســت .اشــکان
خیلنــژاد اجــرای وفادارانهای به
متن دارد؛ اجرائی که فضای جبهه
را بــا انتــزاع بیشــتری در طراحی
صحنــه همــراه کــرده و از وجــه
ایدئولوژیک متن به نوعی کاســته.
اصوال فضای وســیعتری که سالن
شهرزاد در اختیار گروه اجرائی قرار
داده ،امکان تحرک و فاصلهمندی
را برای شخصیتها مهیا و فضای
برزخــی آتشبس را نمایانتر کرده
اســت .نکتــه مهــم در بازنمایی
دوران جنگ و فضای پســاانقالبی
آن اســت کــه بهنظر دشــوارتر از
قبل شــده و خاطره جمعی نســل
جدیــد تــوان کمتــری در اتصــال
بــا آن دوران دارد چراکــه جنــگ
بهتدریــج در حــال تاریخیشــدن
و از دســترس خارجشــدن بــرای
روایتمندی اســت؛ نکتهای که در
اجرای نزدیکتر خود نادری نسبت
به دیگــر کارگردانــان میتوان پی
گرفت ،برای مثال اجرای ســال ۸۱
سالن قشقایی از پچپچهها.
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روى ﺻﺤﻨﻪ آﺑﻰ
نگاهی به تئاتر دفاع مقدس به بهانه اکران  ۲نمایش

سیطره گفتمان رسمی و محجوریت

ﻋﻠﻰ وراﻣﯿﻨﻰ
جنگ پدیده زیبایی نیست ،همانطور که مقدس هم نیست .اما تا
بوده وجودش بر سر بشر بوده .تأثیر جنگ بر هنر هم قدمتی همپای
همان تاریخ جنگ دارد .طبیعی اســت .بشر نمیتواند از آن چیزی
که خودش و اجدادش دائما و همیشــه با آن درگیر بودهاند بِکند و
رها کند .بســیاری از هنرمندان ســعی کردهاند این پدیده نازیبا را در
بستری زیباشناســانه بازنمایی کنند .تا زشتی و زمختی آن بیشتر به
جان بنشیند .تا شــاید جنگی کم شود که کم نشد .اما مگر نه اینکه
»به راه بادیهرفتن به از نشستن باطل«؟
ما هم کم جنگ نداشتهایم در طول تاریخ دور و درازمان .آخرین
آن خیلی دور نیســت .نامش را »دفاع مقدس« گذاشتهاند .چه نام
پرمســمایی .خود انتخاب این نام اثری هنری اســت .آنچه مقدس
نام گرفته »دفاع« اســت و نه »جنگ« .تبلــور این »دفاع مقدس« و
بازنمایــی آن در هنر هنرمندان معاصر امــا آنگونه نبوده که امروز
بتوان از آن دفاع ســفت و ســختی کرد .در حوزه تجسمی که تنها
بســنده کردیم به نقاشیهای سفارشــیای که روی در و دیوار شهر
از ســر رفع تکلیفی نقش بســتند و در حوزه موسیقی هم به تعداد
انگشــتان یک دســت نمیتوان از آثار فاخری نام برد .ژانر جنگ در
سینما فرازونشــیب زیادی داشــت که صحبت مفصل آن در اینجا
نمیگنجد .فقط به همین اشــاره کنم که ســؤال »تــا کی باید فیلم
جنگی ساخت و دید؟« تقریبا دیگر به یک کلیشه تبدیل شده و لقلقه
زبان بســیاری از مردم است .این در حالی است که در دیگر کشورها
یکی از جدیترین ژانرها و موردتوجهترین آنها همین سینمای جنگ
اســت؛ جنگهایی که بســیار دورتر از دفاع مقدس ما بودهاند .پس
اشکال از موضوع نیســت .از نوع بیان آن است .اما درباره تئاتر که
مورد بحث این یادداشــت است ،ســخنی چند پیرامون دو نمایشی
که اخیرا روی صحنه رفتند ،میتواند به حدی گویای وضعیت تئاتر
بازنمایی دفاع مقدس در تئاتر باشــد .یکی از این نمایشها »هفت
عصــر هفتم پاییز« ،به کارگردانی ایــوب آقاخانی بود؛ تئاتری درباره
شــهید محمد جهانآرا .نمایش که با بازی بســیار بــد لیال بلوکات
شروع میشــود از همان ابتدای کار سیطره خوانشهای کلیشهای
بــر متن و اجرای آن کامال هویدا میشــود .مؤلف اثر چیز مازادی از
رادیونمایش برای مخاطب ندارد .شــهید جهانآرا همان اســطوره
زبان یکی از مریدانش )با بازی رحیم نوروزی(
فراانسانی است که از ِ
در صد دقیقه بازگو میشــود .نه دکوپاژ در خدمت متن و اجراست،
نه شــخصیتپردازیای صورت گرفته و نه روابط که اساس داستان
اســت ،شکل گرفته .مخاطبی که از اجرای این نمایش بیرون میآید
هیچ چیزی اضافه بر آن چیزهایی که تا بهحال از صداوسیما شنیده
است با خود به خانه نخواهد برد.
»پچپچههای پشــت خط نبرد« دیگر نمایشی بود که با موضوع
دفــاع مقدس ،با متنــی از »علیرضا نادری« و کارگردانی »اشــکان
خیلنژاد« در همان روزهــا روی صحنه بود .نمایش »پچپچههای
پشــت خط نبرد« که به واســطه دراختیارداشــتن نوید محمدزاده
توانســته بود اقبال مخاطبان بســیاری را هم جلب کند ،تماشاگر را
هم ناامید نمیکرد» .پچپچههای «...داســتان چند سرباز وظیفهای
اســت که دوران خدمت سربازیشــان را میگذرانند؛ دورانی که از
بخت بدشــان با حمله عراق و همپیمانانش به کشورمان همزمان
شــده اســت و آنها به حکم وظیفه میبایســت کــه در جبهه نبرد
حضور پیدا کنند؛ جوانهایی که بازتاب جامعه ایران پســاانقالب و
دهه  ۶۰هســتند؛ همان مذهبیها ،چپها ،بچههای جنوبشهر و
اقلیتهای دینياي که با هم برای فردایی بهتر انقالب کردند .حال
دور هم جمع شدهاند که این بار با تهدید بیرونی بجنگند .همه آنها
آدمهایی هستند مثل تمام افرادی که در طول زندگی با آنها مواجه
شــدیم .عقیدههای مختلف دارند و تو سروکله هم میزنند سر این
عقاید .آنها مثل من و شــما از صدای پرتابشــدن خردهسنگهایی
وحشتناک آتشبس موقت را میشکنند ،میترسند .آنها
که سکوت
ِ
دســت به هرکاری میزنند تا کسالت ســهمگین پشت خط نبرد را
بشکنند .داســتان پچپچههای ...داســتان همان انسانهای پوست،
گوشت و اســتخوانداری اســت که درد و رنج میبرند که از جنگ
فراریانــد امــا میدانند ناچار بــه ماندن در خط نبرد هســتند که
داســتان همان
باید بمانند و دفاع کنند به هر ضرب و زوری شــده.
ِ
عکسهای دســتهجمعی است که ســر آخر یکی از آن جمع ماند
و بــار ماندن را بهتنهایی به دوش کشــید .پچپچههــای ...با همه
ضعفها و قوتهایش ازآنرو مورد اقبال قرار میگیرد که خوانشی
نو و غیررسمی پیشِروی مخاطب ارائه میکند؛ خوانشی که سعی
میکند مبتنــی بر واقعیتهای جامعهشــناختی و روانشــناختی
باشــد .مخاطب در این نمایش بازتابی از انســانهایی مانند خود را
وضعیت ناخوشــایند جنگ میبیند و ازاینرو میتواند با داستان
در
ِ
همدل شود و ته آن دست خالی بازنگردد .اگر کارهایی مانند این اثر
که گفتمان رسمی از جنگ را نمایندگی نمیکنند اجازه بروز و ظهور
پیــدا کنند ،تئاتر دفاع مقدس هم از محجوریت بیرون خواهد آمد و
به سوژهای جذاب برای مؤلف-مخاطب تبدیل خواهد شد.
پذیــرش یا عدم پذیرش و کارکــرد خوانشها فقط با اجازهدادن
به بیان گفتمانهای مختلف اســت که میتواند در بوته محک قرار
بگیرد .سیطره یک گفتمان از جنگ و بازنمایی آن در تئاتر یا هر هنر
دیگری کارکردی جز مخاطب و اینکه مســئله مهم و بنیادینی مانند
جنگ را به مسئلهای دمدستی و حلشده تبدیل کند ،ندارد.
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گفتوگو به جای جنگ
نمایش پچپچهها را نسل قدیم و جدید باید ببینند و قضاوتها و
پاسخهایشان را دوباره مرور کنند .نسل امروز از جنگ هیچ تجربهای
ندارد و نمایش خیلنژاد آنها را به نقد گذشته مینشاند .زیرپوست
سیاســت ایران ،اتفاقات شــگرفی در جریان است و سیاستمداران
کمتر متوجه آن هســتند و بخشی دیگر اصال آن را نمیبینند .پایان
سیاستورزی ،آغاز جنگ اســت و رسالت سیاستمدار ممانعت از
جنگ از طریق گفتوگوســت .آدمهای عادیِ پشت خط نبرد ،همه
در انتظار پایان جنگ و آغاز صلح و آشتیاند.
*نماینده اصالحطلب مجلس ششم

