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میزگرد جامعهشناسی جنگ به مناسبت اجرای یک تئاتر ،با حضور حمیدرضا جالییپور )جامعهشناس( و اشکان خیلنژاد )کارگردان(

به ِ
امید پیروزی واقعی ،نه در جنگ که بر جنگ

*

»پچپچههای پشت خط نبرد« نوشته علیرضا نادری ،به کارگردانی اشکان خیلنژاد ،تابستان و پاییز  ،۹۶پردیس تئاتر شهرزاد

ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
اجرای رپرتوار »پچپچههای پشــت خط نبرد« نوشــته علیرضا نادری و به
کارگردانی اشــکان خیلنژاد با بازی محمد اشکانفر ،سینا باالهنگ ،حمید
رحیمی ،کیوان ســاکتاف ،محمدهادی عطایی ،مهدی فریضه ،امیراحمد
قزوینی و نوید محمدزاده در تابستان و پاییز امسال در پردیس تئاتر شهرزاد،
پنج ســال پس از اجرای نخســت آن در تاالر مولوی از سوی همین گروه و
اســتقبال ویژه مردم از اجرای مجدد آن ،دستمایه شکلگیری میزگردی با
رویکرد جامعهشــناختی درباره پدیده جنگ و اتفاقات معاصر تاریخ ایران
شــد؛ میزگردی که در آن حمیدرضا جالییپور ،جامعهشناس و عضو هیئت
علمی دانشــگاه تهران ،با شاگرد سابقش در دانشکده هنرهای زیبا ،اشکان
خیلنژاد )کارگردان تئاتر »پچپچههای پشــت خط نبرد«( در روزي پاییزي
در دانشــکده علوم اجتماعي ،جنــگ را از زوایای مختلــف ،مورد واکاوی
قرار دادند .همچنین پروندهای ضمیمه این گفتوگو شــد ،با این هدف که
بتوان از منظری تازه به این تئاتر با محوریت جنگ هشتســاله نگریست و
ضرورت اجرای آن را مورد تأمل قرار داد.

حمیدرضا جالییپور :در دوران جنگ یک جریان سیاسی روحانیون
 روحانیت داشتیم ،ولی قابل مقایسه نیست با جبههبندی سیاسیفعلی یعنی اصالحطلبان و اصولگرایان .االن جبههبندی خیلی متمایزتر
است .آنموقع همه ذیل سایه نظام و امت همیشهدرصحنه بودند.

نیســت .باید بروید و ببینید آن زمان ،در آن شــرایطی که بود ،اینها چهکار
کردند؛ بنابراین خیلی مشکل اســت برای جوانان که خودشان را ببرند آن
زمــان .جنگ هم تقریبا همینطور اســت .بنابراین ایــن نمایش از این نظر
خوب است ،یعنی طرف را میبرد یکمقدار در آن زمان ،در آن شرایطی که
بود .با این نمایش یکمقدار نزدیک میشوند ،از چشم نسلهای پیشین هم
اوضاع را میبینند ،نه از چشم نسل خودشان.
 آقای خیلنژاد آیا هدفگذاری شــما این بــود که این تئاتر را برای
نسل جدید روی صحنه ببرید؟ مخاطبشناسیای که داشتید ،چه بود؟
اشــکان خیلنژاد :بیشک ما میدانســتیم مخاطبی که با این تئاتر برخورد
میکند بهواســطه شناختی که از مخاطبهای قبلی تئاترهایمان داشتیم،
آن نســلی است که جنگ را تجربه نکرده ،مثل خود ما .باز من برای پاسخ
به این ســؤال برمیگردم بــه ذات تئاتر؛ ذات تئاتــر میتواند هر چیزی را
جای چیز دیگری بگذارد .مثال یکی از کارویژههایش این است که میتواند
جایگزینی از ســوی مخاطب انجام دهد .یعنی مثال شما راجعبه لهستان
و فضای خاص لهســتان صحبــت میکنی ،مخاطب خــودش را در یک
پوزیشین دیگری مثال در تهران تصور میکند و به درک مشترک با کاراکترها
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 حمیدرضا جالییپور که در جنگ هشتســاله حضور داشــته ،دو
بــرادرش را در آن جنگ از دســت داده و به بیان بهتــر جنگ ،تجربه
زیســت اوســت و حمیدرضا جالییپور که جامعهشناس سیاسی است
و درخصوص پدیده جنگ ارزیابیهایــی دارد ،با نمایش »پچپچههای
پشت خط نبرد« چه مواجههای داشت؟
حمیدرضــا جالییپور :اول به دو نکته اشــاره کنم؛ یکــی اینکه من وقتی که
میآیم یک نمایــش را میبینم ،فقط میخواهم بــروم ببینم -نه ارزیابی
کنم )خنده( .ولی یک وقت اســت که میگوینــد راجعبه این نمایش نظر
بده ،یک مشــکلی دارم و باید دوباره ببینم .یکی هــم اگر بخواهم تحلیل
جامعهشناســی کنم ،باید ببینم خود هنرمندان و حرفهایها راجع به این
اثر چه میگویند ،آنوقت بهتر میشود حرفهای جامعهشناسانه زد .االن
حرفهایی که من میزنم ،از این دو پیششرط محروم است.
ولی حــاال اجماال و سردســتی نظرم را خدمتتــان میگویم .من در
کردســتان بودم و بعد که جنگ شــروع شد ،از یک جایی جنگ در جنوب
»گیر« کرد و عملیات از مرزها و جبهههای جنوب به مرزهای کردســتان
آمد .آنموقع فرماندار و معاون اســتاندار بودم ،آنجا هم همه جبهه بود.
بنابراین با وضع و محیط ســنگرها آشنا بودم .آنموقعها میرفتیم مرتب
به ســنگرها سرکشی میکردیم .یادم اســت که اکیپهای کمک مردمی
که میآمد از اســتانها ،هماهنگ میکردیم با فرماندهان ارتش و ســپاه
که مثال این کاروانها را چــهکارش کنیم .حاال آخرهای جنگ کمکهای
مردمی کمي ســازمانیافتهتر شده بود ،ولی اوایل ،جنگ خیلی مردمی و
بینظم بود.
نمایش شــما درباره سال  ۶۱اســت .حاال چیزهایی که میتوانم بگویم
در همیــن دیدن اول؛ از نظر من تئاتــر »پچپچهها« خیلی واقعگرایانه بود،
یعنی ما واقعا چنین عقبههایی داشــتیم .همان ســرگروهبان خسته بود و
آن رابطه دوســتانه  -دستوری که با ســربازها داشت هم بود .سربازها در
ســنگرها واقعا تنوع داشتند چپ ،راســت ،بیخط ،مذهبی و غیرمذهبی
بودنــد .معموال کارهــای هنری یک ســطحی از انتــزاع را دارد .ولی این
تئاتر ،واقعنگرانه بود ،یعنی وقتی که توجه میکنم و مقایســه میکنم ،ما
همینها را از پشت جبههها میدیدیم.
معموال صداوسیما و مرکز اسناد جنگ رخدادها را ایدهآلیزه مینویسد،
یعنی برمیدارند ابعاد خیلی ایدهآل و مثبت را برجســته میکنند و ابعاد
واقعگرایانه در برنامههایشــان نمیآید .از این نظر این تئاتر ،بســیار جالب
بود .نکته دیگر آن تم آخرش ،نقد خشــونت بود و خیلی به نظر من جالب
بود .من یادم است همان ســالها هم چنین بحثهایی مطرح بود؛ نه به
صراحت ،اما بعد از آزادی خرمشهر ،در این جبههها و بین کسانی که درگیر
جنــگ بودند ،حاال بدون اینکه تصریح کنند ،این بــود که چرا یک تکاپویی
نمیشود که جنگ پایان پیدا کند.
البته فضــای ایدئولوژیک خیلی قوی در جریان بود که در این تئاتر زیاد
به آن اشاره نشده بود .در آن فضا گفته میشد »جنگ جنگ تا رفع فتنه از
جهان« و امثال جناب محسن رضایی هم به عنوان فرمانده سپاه که باید با
نگرش عقالنیت اســتراتژیک ارزیابی میکردند همین شعارها را میدادند.

یعنی نمیگفتند ما در چه وضعیتی هســتیم ،چــه امکاناتی داریم و کجا
میخواهیم برویم و صالح کشــور چیست؟ االن بعد از  ۳۰سال که جنگ
تمام شده ،این جریان ایدئولوژیک هنوز هست .این رگه در »پچپچهها« زیاد
برجسته نشده بود؛ یادم است که یکی از بچههای جبهه میگفت بین ما و
آمریکا یک درهای است ،این با خون ما باید پر شود؛ یعنی به همین راحتی.
از ایــن حرفها هم بود ولی متقابال نقــد و »پچپچ« هم بود .باز بگویم که
آخر نمایش ،در نقد روشن نگهداشتن آتش جنگ خیلی جالب بود.
 من همچنان جواب بخشــی از ســؤالم را نگرفتــم؛ بهعنوان یک
جامعهشناس چه مواجههای با این اثر دارید؟
حمیدرضا جالییپــور :گفتم از این نظر که واقعنگرانه بــود و ایدهآلیزه نبود،
خیلی برای نســل جدید خوب اســت که بدانند جنگ چه بود؛ در برابر این
وضعیتی تبلیغاتی و رسمی جنگ که ایدهآلیزه میشود .از این نظر ،خیلی
به نظر من جامعه ما جالب اســت .میدانید چرا؟ یکی از مشــکالت نسل
جدید این اســت که واقعیت خیلی چیزهــا را نمیداند .مثال فکر میکنند
انقالب توســط یک عده آدمهای تندرو انجام شده! یعنی نفهمیدند چهکار
کردند و یکدفعه این کار شــد! در صورتی که میدانید که اصال اینجوری

میرســد .یعنی کارکردی دارد که ذهن مخاطب بهعنوان تماشاگر با ذهن
کاراکترهــای نمایش یکی میشــود ،چون در واقع کارگــردان و خالق اثر
میتواند یک بستر تاریخی و جغرافیایی مشابه با وضع خودش را دستمایه
قرار دهد .فکر میکنم »پچپچههای پشــت خط نبرد« در هر دو ســاحت
توانســت ایــن کارویژه را انجــام دهد ،یعنی هــم در مرحله اول خودش
کــه همان تاریخ و جغرافیای واقعی بــود عمل کرد و هم در مرحله دوم
خودش که تاریخ و جغرافیای نســل ما بود ،کارساز شد .بههرحال جمعی
از بهترین جوانهای این کشور در سالهایی که صلح برقرار نبود ،عمرشان
را گذراندند و این موضوع مهم تاریخ معاصر ماست که نمیتوان در برابر
آن ســکوت کرد .همانطور که شــما اشــاره کردید علیرضا نادری در این
متن میگوید میشــود این آتش را خاموش کرد؛ من که میتوانم ،تو هم
میتوانی ،درواقع شــدنی بود اما نشد .در سینما این اتفاق نه اینکه نیفتد،
ولی در یک اندازه دیگری میافتد .این نمایش دارد در دو ســاحت ،در دو
بستر حرکت میکند؛ یکی بستر واقعیاش و یکی بستر فعلیاش .ما از روز
اول دوســت داشتیم همچنین اتفاقی رخ دهد و چنین اتفاقی هم تا امروز
رخ داده ،یعنی هم ،نسلی مثل آقای جالییپور میآید ،این اجرا را میبیند
و راجعبــه یکســری واقعیتهایش حرف میزند که مثــال کلیدواژهاش
اجرائــی واقعگرایانه اســت ،چون یک شــکاف بســیار آشــکار بــا نگاه
ایدئولوژیک دارد .آقای علیرضا نادری بهعنوان نمایشنامهنویس به جنگ
یک نگاه جامعهشناسانه دارد .مثال علیرضا نادری هر نمایشنامهای را که
مینویســد ،از حوزه اولیهاش بیرون میآورد ،به خاطر همین هم میشود
نمایشنامه را حداقل با ریســک تمرین کرد .میگویــد این نمایشنامه را
میشــود اجرا کرد ،چون واقعیت است و کسی نمیتواند بیاید بگوید این
دروغ اســت .یعنی ممکن است بگویند االن وقتش نیست؛ چون میدانی
یک زمانی اجرا میشود و یک زمانی خوانده میشود ،ولی نمیتوان گفت
این دروغ اســت .کمااینکه ما راجعبه خیلی از فیلمها و تئاترها میتوانیم
بگوییم دروغ است .هم همنسالن خودمان که تجربه زیست جنگ ندارند
با این اثر ارتباط میگیرند.
حمیدرضــا جالییپور :یادم اســت آنموقــع مقامات مهــم بلندپایه که به
کردستان میآمدند ،ما همهاش نقد میکردیم بعد آنها واقعنگرانه تحلیل
نمیکردند ،به خدا واگذار میکردند .ما هم میگفتم خدا البته صبرش زیاد
است .ولی شما بیا و بگو باید چه کار کرد؟
اشکان خیلنژاد :بحث تشخیص است ،مثل پزشکی میماند .شما میتوانی
جسمت را بسپاری .مثال کسی در آزمایش اول یا چند مورد کوچک متوجه
میشــود چگونه باید مشــکل را رفع کرد .بعد عمدا یا غیرعمد در برخی
موارد انگار تشــخیص درستی راجع به بدن داده نمیشود و همینطور آن
جســم جان میدهد و نابود میشــود .فکر میکنم آخرین نکتهای که باید
راجعبه این مســئله بگویم ،ایده ۲+۶؛ دو ســال دفاع و شــش سال جنگ
است ،چون ما هم جنگیدیم ،هم حمله کردیم.
ادامه در صفحه ۱۱
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نگاهی به »پچپچههای پشت خط
نبرد« اشکان خیلنژاد

تأملی در تئاتر »پچپچههای پشت خط نبرد«
نوشته علیرضا نادری

گفتوگو به جای جنگ

در ستایش زندگی رهاشده پشت خط نبرد

ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﯿﺎﻧﻮشراد*
»هرگز جنگــی خوب ،و صلحی
بد وجود نداشته است«.
نمایــش پچپچههــا ،نمایشــی
ضدجنگ است.
صلح و زندگی ،و نگاه اومانیستی
بــه پدیدهها مضمــون و درونمایه
اصلی نمایش است.
در نمایــش پچپچههــا،
ایدئولوژیهــا و عقایــد روبنایــی
و تفاوتهــا نیــز فرعــی انگاشــته
میشــود ،اصــل و زیربنــای روابط
آدمهای نمایــش ،میل به زندگی و
باهمبودن است.
بهدرســتی معلــوم نیســت
تــودهای ،حزباللهی ،دانشــجوی
ازدرسمانده ،یهودی و بقیه چرا در
جبهه هســتند؟ چرا جنگ بهوجود
آمده و چرا ادامه مییابد؟
گفتهانــد :جنگ ادامه سیاســت
یا بخشــی از سیاســت اســت .اما
این مردمان هســتند کــه در جنگ
روبهروی هم قرار میگیرند.
علیرضــا )نوید محمــدزاده( ،با
بازی نفسگیر و درخشانش ،فضایی
برای رهایی از خشم جنوب و نقمت
جنــگ فراهم میکند ،امــا از جنگ
گریزان اســت ،از مرگ میهراسد و
بازیگوشیهایش برای زندگیکردن
و ماندن است.
نمایش هیچ توصیه و شــعاری
نمیدهــد ،فقط روایتــی صادق از
بخشی از واقعیات جنگ را به تصویر
میکشد؛ واقعیاتی که البته کمتر در
تریبونهای رســمی از آن ســخنی
میشــنویم و از شــخصیتهای
نمایش و پچپچههایشان در راویان
جنگ سخنی نیست.
اینشتین مینویسد» :هرگز جنگی
خوب و صلحی بد وجود نداشــته
اســت« .علیرضا سایه مرگ را بیش
از هــر چیــزی احســاس میکند و
از مردن میهراســد .میترســد که
پــس از مــرگ هــم ،تصویــر او در
آینده ملعبه دســت کودکان شده و
فراموش شود.
»اگر شکســت میخوردیم ،داغ
و دردش را پــدران و مــادران مــا
و روســتاهای متــروک مــا و مزارع
خراب مــا تحمــل میکــرد ،و اگر
پیروز میشــدیم ،افتخــار و قدرت
نصیب کسانی میشد که ما هرگز و
هیچگاه در فخر و غنیمتش ســهیم
نبودیــم) .«...علی شــریعتی ،آری
اینچنین بود برادر(.
علیرضــا در پایــان ،بــا تمثیــل
خاموشکردن شــمعی ،به تماشاگر
میفهماند راههای بهتر و سادهتری
بــرای خاموشکــردن آتش جنگ
وجــود دارد» .آوردهانــد که عارفی
تشــتی نهاده بــود و مــاه را در آن
مینگریســت ،عاقلی بــه او گفت:
اگر دُمــل در گردن نــداری چرا در
آسمانش نمیبینی؟«.
نمایــش بــرای نســل جــوان
جنگنادیــده ،پــر از ســؤال و
مســئله اســت؛ ســؤاالتی که البته
سیاســتمداران باید پاسخگوی آن
باشند.
همه جذابیت متن و بازیها ،به
همین چراییهای جنگ بازمیگردد.
راســل گفته اســت» :من حاضر
نیســتم بهخاطــر عقایــدم کشــته
شــوم ،زیــرا ممکــن اســت بعدا
معلوم شــود اشــتباه بوده است«.
آدمهای نمایش ،میلی به جنگیدن
ندارنــد ،امــا واقعیــت جهــان ما،
هنوز پــر از جنگاندیشیهاســت.
کاســبان جنگ
هنــوز مشــتاقان و
ِ
در جهــان ،جنگ را بهتریــن بازار و
سوداگری مییابند.
ادامه در صفحه ۱۱

اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺻﻐﺮزاده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم
کشــتن یا نکشــتن؟ مســئله این اســت .آیا جنگ ،ایدئولوژی و
پررنگکردن گســلهای خط نبرد اســت که آدمهــای یک جامعه
را تطهیــر میکند؟ یا انســانها برای آدمترشــدن نیازمند ســتایش
زندگی و آزاد زیســتناند؟ ولی این جنگ است که در فرهنگ ،هنر و
ادبیات بشری تأثیر بســزایی گذاشته است؛ جنگ اوج کینخواهی و
نفرتپراکنی باالترین بحران بشری است و حاال تأثیر این بحران بیش
از هر چیز در هنر نمایش )تئاتر( که سیاسیترین مدیوم است ،نمایان
میشود .بدون آن واقعا قابل تصور نیست که بتواند درامی آنهم در
نوع نمایشــی را شکل داد .مانند ادبیات نمایشی منطقه خاورمیانه،
تئاتر ما هم بر خالف سینما و ادبیاتمان ،در زمینه بهرسمیتشناختن
حق زندگی برای دیگری ،صلحخواهی و صلحپرستی بهشدت فقیر
و کمزور است .اما خاورمیانه ،خاور خون و جنون است؛ نفرین جنگ
و نفرت از دیگری دامن هر گوشه از خاک و تاریخش را گرفته است.
این خــاک از فقدان هنر و ادبیاتی که عشــق ،آزادی و زندگی ،را به
تصویر کشد کمبهره اســت .گویا در این سرزمین لمیزرع تخم تکفیر
و کینپروری نسبت به غیر تنها حاصل میدهد .مردم این منطقه از
جهان صلح را تنها در »نه جنگ« دیدهاند .گویا در فرهنگ و آدابشان
صلح به ما هو ،صلحدوســتی و صلحطلبی بار معنایی مســتقل و
اکتیوی ندارد .اوایل دهه  ۷۰بود ،یعنی زمانی که چندان از یک جنگ
فرسایشــی خانمانسوز نگذشــته بود که نمایشنامه »پچپچههای
پشــت خط نبرد« به قلم علیرضا نادری ،دریچه جدیدی را به روی
ادبیات نمایشی ما گشود .با آنکه او بهعنوان یکی از نویسندگان دفاع
مقدس شــناخته میشد با قلم موشــکافانهاش معادالت ادبیات و
تئاتر جنگ را به هم ریخت و از میل بهزندهماندن گفت .تعلیق میان
ترس و شجاعت را در نوشتهاش برجسته کرد و با دادن ضربآهنگ
تند در دیالوگ آدمهای نمایشنامه به آرمان پرســتش زندگی ریتم
تندتری بخشــید .او نشان داد که بهجای شــخصیتهای مرگآگاه
شــهادتطلب سراغ آدمهایی میرود که در پشت خط نبرد ،ترس و
شجاعت را توأمان با خود دارند و اکنون اشکان خیلنژاد چیرهدستانه
و در قالب یک اجرای درخشــان ،آن نمایش را روی صحنه آورده و
با بهکارگیری مهارت بازیگرانی همچون نوید محمدزاده به نیروهای
اجتماعی نهفته در پس آن موقعیت نمایشــی جان بخشیده است؛
اجرائی بینقص و بینیاز از فاصلهگذاریهای برشــتی که مخاطب
را در بســتر اندیشه و پرسشــگری میخکوب میکند .شخصیتهای
نمایش به هیچ عنوان یکدســت فرشــته و معصوم نیســتند .جنگ
در نمایش مقدس نیســت .ســربازان نمایش در تقالی بقا هستند.
حتــی آنان در میدان جنگ ،به جای ســنگر در فضای باز زیر مهتاب
شــب را روز میکننــد و معتقدند بدترین صلحهــا از جنگها بهتر
است» .پچپچههای پشــت خط نبرد« در حقیقت متعلق به زمانی
اســت که رزمندگان در فاصله دو حمله در جبهه به سر میبرند و
تعــدادی از آنها قصد دارند مرخصیشــان را طوری تنظیم کنند که
هنگام حمله اصلی در خانه باشــند .کورســویی از خاتمه جنگ به
چشــم خورده و یک آتشبس شــکننده و موقتی فرصت فکرکردن
به زندگی را برایشــان فراهم آورده است .رزمندگان صحنه نمایش
هر یــک نماینده گروه فکری و بخشــی از موزاییک جامعه ایران در
جبهه هســتند بیکموکاســت .این مســئله موجب تقابل کالمی یا
پچپچههای بســیار میشود .حلقه وصل این پچپچهها نیز یک بچه
رند و تخص جنوبشــهری به نام علیرضاست؛ کسی که در انتهای
نمایش پیشبینی میکند چه بر سرشــان خواهــد آمد .با همه این
ضدونقیضهــا و بیم و امیدها البته هدف مشــترکی که آنها را گرد
هــم آورده فرامــوش نمیکنند؛ دفاع از سرزمینشــان .برای همین
هم دیالوگ میان آنها تا این پایه واقعی به تصویر کشــیده میشود.
مهمتر اینکه جنگ آنها را تطهیر نکرده تا فقط فرشــته باشــند؛ آنها
رنگینکمانی از خوبیها و بدیهاینــد .این همان عینک واقعنگری
است که در سیاســت و فرهنگ تسطیحشده فعلی بدان محتاجیم.
تئاتر اشــکان خیلنژاد نقطه تالقی زندگی و جنگ اســت؛ درســت
جایی که قرار است نگاه مخاطب به جهان هستی و آینده بشریت را
تغییر دهد و از مفروضات بدیهی تصورشده ساختارشکنی کند .حاال
که تئاتر برای پرسشهای قدیمیمان در تدارک پاسخهای نو و جدید
است ،جا دارد به احترامش بایستیم و ادای احترام کنیم.

