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88498436سرويس فرهنگي

   حسن روانشيد*
ش��تر را گم  کرده ان��د و دنب��ال مهارش 
مي گردند! هر گوش��ه از جهان که نامي از 
ايران برده مي شود، عظمتي از فرهنگ و 
تاريخ را براي شنونده همراه با شهر موزه 
اصفهان تداع��ي مي کند که پر اس��ت از 
گنبدها و مناره هاي فيروزه اي و آجرنماهاي 
کنگره دار خفته در بستر ديوارهاي کاهگلي 
معطر از شميم ممزوج با س��فال گندم و 
گل رس آغش��ته به صفا و محبت توأم با 
لبخند هميش��گي بر لب و لهجه شيرين 
مردمان آن. اينجا همان اصفهان است که 
براي ارائه فرهن��گ و هنر ديرينه نيازمند 
موزه ها نيس��ت زيرا به تنهايي بزرگترين 
شهر موزه جهان را در خود جاي داده است 
که بيش از 4هزار ميراث ثبت شده جهاني 
و ملي دارد و 400 رشته صنايع دستي که 
امروز از برکت جمهوري اس��امي تعداد 

زيادي از آنها همچنان فعال هس��تند. در 
کوچه پس کوچه هاي تاريخي و سنتي اين 
کانشهر هنوز هم صداي اهلل اکبر اذان از 
گلدسته مس��جدها به عرش مي رسد که 
پر از صاب��ت آييني اس��ت و کبوتراني را 
در شکاف آجرهاي خود جاي داده است. 
اگرچه زاينده رودش از جور و جفاي زمانه و 
اجراي طرح هاي خودسرانه و نسنجيده در 
تناقض با قانون اعمال حقابه شيخ بهايي به 
کويري ترک خورده تبديل شده اما پل هاي 
متعدد و تاريخي آن همچ��ون اهلل وردي 
خان، خواجو، مارنان، جويي و شهرستان 
هنوز هم سرفراز ايستاده اند تا ثبتشان در 
ميراث جاويد بماند. اينجا شهر موزه ايست 
که منارجنبانش هنوز هم بي نظير است و 
ميدان نقش جهان آن عنوان بزرگ ترين را 
از نظر وسعت و قدمت به خود اختصاص 

داده است. 
از کدام گوشه اين ابرشهر تاريخي مي توان 
س��خن گفت که بايد ديد و قض��اوت کرد 
چگونه س��ياحان مش��تاق در آن به دنبال 
کوچه ه��اي باريک و تنگ آش��تي کنان و 
س��قاخانه هايي مي گردن��د ک��ه هنوز هم 
آب س��رد و گ��وارا را نذر لب هاي تش��نه 
سيدالشهدا)ع( و اهل بيت آن کرده اند. اما 
اين ش��هر موزه بي بديل منحصربه فرد که 

همچنان بر تارک تمدن جهان مي درخشد 
از جور و جفا به دور نيست که هرروز شاهد 
بي مهري کسانيس��ت ک��ه ق��در و ارزش 
معنوي آن و ميراث هاي فرهنگي ملموس 
و ناملموس را نمي شناسند بنابراين به جاي 
اينکه زيبايي معنوي تاريخ آن را برجسته 
و به رخ س��ياحان و جهانگ��ردان داخلي و 
خارجي که تنها به نيت کسب آرامش، رنج و 
هزينه سفر را تحمل کرده اند بکشند از ابزار 
و لوازمي استفاده مي کنند که حکم بزک 
کردن را دارد تا زينت بخشيدن! اين شهر 
م��وزه به خودي خود صاح��ب پديده هايي 
منحصربه فرد از زيبايي و عظمت است که 
عاقه مند مشتاق را ناخودآگاه به سوي آنها 
مي کشد تا براي ديدن همه آنها 600 روز 
کاري را هزينه کنن��د بنابراين نيازمند آن 
نيست تا سازماني به نام زيباسازي شهر در 
عظمت تاريخ آن دست اندازي و با استفاده 
از کاغذ و پاستيک هاي الوان و ديگر اقام 
جش��ن تولد که در رنگ ه��اي مختلف از 
چين وارد مي شوند هنرنمايي کنند! شهر 
کاشي هاي الوان هفت رنگ در جاي جاي اين 
موزه بزرگ که خانه هاي قديمي نيز جزئي 
از آن است با تماش��اگر خود حرف مي زند 
و گچ بري هاي بي بدي��ل هنرمندان بزرگ 
از دوران سلجوقيان تا صفويه بر دروديوار 
مساجد و اماکن تاريخي شهر نقش خاطره 
مي زنند. درختان چنار تنومند در حاشيه 
خيابان هاي کهن از خاطرات 500 ساله خود 
از جمله عبور پادشاهان صفويه و متجاوزان 
افغان به سرکردگي محمود و اشرف سخن 
مي گويند. مادي هاي »نهر آب« متعدد در 
بافت قديمي بجا مانده از دسترنج تفکرات 
ش��يخ بهايي گله مند کس��اني هستند که 
دانسته يا نادانس��ته جور و جفا روا داشته 
و حقابه را از آنها بريده اند تا امروز خشک و 
بي روح شوند. اما درختان تنومند در حاشيه 
اين مادي هاي قديمي همچنان س��رفراز 
و پاي��دار مانده اند که بهش��تي را در کوير 
مي ماند. شهر به خودي خود زيبا، پرشکوه 
و دوست داشتني اس��ت و نياز به استفاده 
از کاغذه��ا، نواره��ا و بادکنک هاي رنگي 
چيني ندارد که اکثر آنه��ا از بازيافت زباله 
تهيه مي ش��وند و دليلي براي کج سليقگي 
و کمب��ود دانش در فرهنگ و فضاس��ازي 
مسئوالن اس��ت که اگر نبود کنار مادي ها 
با گياهان بدون نياز ب��ه آب که گونه هاي 
فراواني از آنها در حاش��يه کويرهاي لوت 
و مرک��زي به وفور يافت مي ش��وند نه تنها 
شهروندان بلکه همه هموطنان و جهانياني 
که عاقه مند به ميراث فرهنگي هس��تند 
از مس��ئوالن مي خواهند تا فکر خود را به 
کار انداخت��ه و اجازه ندهن��د قطع آب در 
زاينده رود شناس��نامه همه اين زيبايي ها 
را که زاده هنر، فرهنگ، تاريخ و تمدن اين 
جهان شهر اس��ت به بادکنک هاي چيني 

واگذار کنند!
    *روزنامه نگار پيشکسوت

در چنبره بازيافت هاي چيني!
تنها »شهر موزه« منحصربه فرد دنيا

  معصومه طاهری
در آستانه 40 سالگي انقاب اسامي هر 
چند در حوزه هاي مختل��ف کم و بيش 
به توفيقات خوبي دس��ت يافته ايم اما به 
نظر مي رس��د در روند توس��عه فرهنگي 
بس��يار کند بوده ايم.  متأس��فانه با وجود 
اينکه فرهنگ به نس��بت س��اير حوزه ها 
مهم تر و اصلي تر اس��ت و نياز به توجه و 
سرمايه گذاري بيشتري دارد، رويکردهاي 
فرهنگي دولت ه��ا در اين چه��ار دهه، 
الک پش��ت وار و آرام و حاش��يه اي بوده 
است. همين باعث شده تا دشمني که در 
حوزه نظامي ياراي مقابله با ما را نداشت 
با رص��د کم کاري هاي فرهنگ��ي از اين 
کانال ورود کند. معم��والً انقاب ها طي 
گذش��ت زمان در مخاط��ره يک رجعت 
و تجديد نظر طلبي ق��رار دارند و باز هم 
بايد ب��ه اين نکته توجه داش��ته باش��يم  
انقاب هايي ک��ه در يک فرصت کوتاه به 
پيروزي مي رس��ند، احتم��ال اين خطر 
برايشان به صورت تصاعدي باال مي رود. 
انقاب اس��امي ايران از هم��ان ابتدا به 
دليل نگاه ضداس��تعماري، به شدت در 
معرض اي��ن مخاطره ب��ود؛ از يک طرف 
متکي ب��ه جريان حزب گراي��ي نبود و از 
طرفي ديگر عمًا پروس��ه گس��ترش و 
پيروزي انق��اب در فرصتي کمتر از يک 
سال شکل گرفت. گرچه مباني پي ريزي 
انقاب سابقه اي طوالني داشت اما وقوع 
آن و عمومي تر شدنش در فرصت بسيار 
کوتاهي اتف��اق افت��اد؛ بنابراين از همان 
ابتدا اين خطر وجود داش��ت که انقاب 
در معرض تجديدنظرطلبي در ارزش ها 
و آرمان ه��ا قرار بگي��رد. در اين ميان دو 
پديده حاکم در شکل گيري انقاب ايران 
وجود داشت که مانع از آن شد. اول امام 
خميني به عنوان بزرگترين مرجع ديني 
که با وجود کهولت سن توانست مقتدرانه 
کنترل انقاب اسامي را به دست بگيرد و 
دوم هشت سال جنگ تحميلي؛ مجموعه 
اين دو عامل باعث شد انقاب اسامي از 
مسير مخاطره هاي سنگيني که از همه 
س��و آن را تهديد مي کرد، مصون بماند. 
بنابراين امروز پس از 40 سال فراز و فرود 
انتظار مي رود با قوت و شدت بيشتري از 
نهال در حال رشد انقاب حفاظت کنيم و 
اين مسئله بيش از پيش در حوزه فرهنگي 
امکانپذير اس��ت، لذا انتظ��ار مي رود در 
اين حوزه نگاهي جدي ت��ر و عميق تري 
داشته باشيم تا در ساير حوزه ها مشکات 
کمتري باشد به خصوص اينکه دولت از 
ظرفيت باالي منابع انس��اني به خصوص 
جوانان استفاده کند، زيرا بيشتر آنها قابل 
اعتماد، اتکا و از همه مهم تر پرانرژي توأم 
با توان مضاعف درعرصه فرهنگ هستند 
و مي توانند با انگيزه باال و روحيه انقابي 

در جامعه سهم خوبي داشته باشند. 
فراموش نکني��م در ابت��داي انقاب و 

دفاع مقدس به س��رنمي بريم که تعداد 
انگشت ش��ماري از نيروه��اي انقابي 
در حوزه فرهنگ باش��ند – و دوباره از 
س��رناچاري و کمبود نيرو همان تعداد 
را بر س��ر امور قرار دهيم- ام��روزه در 
عرصه هاي مختل��ف فرهنگي نيروهاي 
جوان تازه نفس و پرانرژي اي داريم که 
با انگيزه باال و بدون هيچ چشمداشتي 
کار مي کنند. عمًا دو پديده مطرح شده 
فوق باعث شده نسلي در اين دو دهه و 
نيم شکل بگيرد که اکنون در عرصه هاي 
مختلف، حضور � حداقل � قابل طرحي 
دارد، لذا بايد ميدان را به نيروهاي جوان 
و متعهد بدهند تا در جوالنگاه فرهنگي 
قرار بگيرند و با توجه به روح زمانه و البته 
فاکتور هاي اس��امي، فعاليت داش��ته 
باش��ند هرچند تجارب و پيشکس��وتي 
نيروهاي گذشته الزم اس��ت تا مشاور 

آنها باشند اما تا زماني که عملکردي از 
نس��ل حاضر نديديم نمي توانيم درباره 
توانمندي ه��اي آنها س��خني بگوييم و 

تنها برايشان حرف بزنيم. 
اصوالً در عملياتي کردن برنامه ها به  طور 
طبيعي، حوزه فرهنگ مقوله اي اس��ت 
که بازده خود را به نس��بت ساير حوزه ها 
ديرتر اما عميق تر نش��ان مي دهد و مثل 
اقتصاد نيس��ت که با يک مصوبه ظهور و 
بروز آن س��ريع يا در يک فرصت کوتاه تر 
باشد، بلکه نياز به سرمايه گذاري و زمان 
دارد.  به همين خاطر نبايد انتظار داشت 
با چند همايش و مصوبه روي کاغذ، کار 
فرهنگي مفيد و مان��دگاري انجام گيرد. 
متأس��فانه مهم ترين نقط��ه ضعفي که 
در حوزه فرهنگي مي ت��وان دنبال کرد، 
ساده س��ازي و تقليل مس��ائل فرهنگي 
اس��ت، بنابراين حوزه فرهنگ را بايد در 
فضاي زمان خود با توجه به عناصر اصيل 
هويتي– اسامي جست وجو و متناسب 
ب��ا آن کار کرد،چراک��ه ن��گاه تقليدي و 
کپي برداري ش��ده از عناص��ر فرهنگي 
غيربومي به هيچ وج��ه اثرگذار نخواهد 
بود و ماندگاري نخواهد داشت و چه بسا 
ممکن است نتايج منفي و مخربي هم به 

همراه داشته باشد.

همچنان ُکميت فرهنگ 

 

لنگ مي زند

ح�وزه فرهن�گ مقول�ه اي 
اس�ت ک�ه ب�ازده خ�ود را 
ب�ه نس�بت س�اير حوزه ها 
ديرت�ر اما عميق تر نش�ان 
مي ده�د و مث�ل اقتص�اد 
نيس�ت که با ي�ک مصوبه 
ظهور و بروز آن سريع يا در 
يک فرصت کوتاه تر باش�د

اينجا ش�هر موزه ايست که 
منارجنبانش هنوز هم بي نظير 
اس�ت و مي�دان نقش جهان 
آن عن�وان بزرگ تري�ن را 
از نظ�ر وس�عت و قدمت به 
خود اختصاص داده اس�ت. 
از کدام گوش�ه اين ابرشهر 
تاريخي مي توان سخن گفت

   فرزين ماندگار
 ماجراي قتل عام 70 هزار ايراني به دس�ت وزير 
يه�ودي درب�ار خشايارش�اه موضوعي اس�ت 
که احتم�االً بخش اعظم�ي از ايراني�ان حتي به 
گوشش�ان هم نرس�يده اس�ت. فاجعه اي که در 
روز س�يزده فروردين به وقوع پيوسته و نحسي 
اين روز ني�ز ناش�ي از همين ماج�راي تاريخي 
اس�ت. حاال ي�ک نماي�ش ب�ا محوري�ت همين 
داستان در تاالر حافظ به روي صحنه رفته است. 
دس��تمايه ق��رار دادن موضوعات تاريخ��ي در هنر 

موضوع تازه اي نيس��ت. تئات��ر هم��واره و از ابتداي 
پيدايش روايتگر قصه هايي بوده است که از دل تاريخ 
سربرآورده اند. اين مسئله اگرچه در ايران به موازات 
گرايش به نمايش هايي که اغل��ب فرم گرا بوده اند تا 
حدودي به حاشيه رفته است اما نگاه به داستان هاي 
کهن تاريخي و البته اجراي درس��ت و هنرمندانه آن 
بر صحنه تئاتر موضوعي اس��ت که مي تواند به غناي 
بيش��تر اين هنر کمک کند.  نمايش »هامان کشان« 
به کارگرداني عليرضا مهران که در تاالر حافظ روي 
صحنه اس��ت، روايتگر يکي از همين داس��تان هاي 
تاريخي است. داستان قتل عام بيش از ۷0هزار ايراني 

توسط يهودي ها در روز سيزدهم فروردين. 
  نفوذ در نفوذ براي  اجرا نرفتن

کارگردان اين نماي��ش در گفت وگو با مه��ر درباره 
اين اثر به نکته اي اش��اره مي کند ک��ه حائز اهميت 
اس��ت:» تينو صالحي چند باري براي اجراي نمايش 
»هامان کشان« اقدام کرد ولي اجازه اجراي عمومي 
نمايش داده نش��د و کارگردان نيز رغب��ت خود را از 
دس��ت داد.« اينکه چرا در حالي که در عرصه تئاتر 
همواره ش��اهد آثاري هس��تيم که به لحاظ تکنيک 
و فرم از کيفيت پاييني برخوردارن��د و در محتوا نيز 
مباح��ث غيراخاق��ي و بي ربط با فرهن��گ و عقايد 
ايراني را ترويج مي دهند اما به راحتي مجوز نمايش 
مي گيرند اما نمايشي درباره نفوذ يهود در ميان دربار 
ايران که اسناد تاريخي فراواني براي آن وجود دارد با 
سنگ اندازي روبه رو مي شود و اجازه اجراي عمومي 
به آن داده نمي ش��ود، جاي سؤال جدي دارد. جالب 
است که اين نمايش در حالي اجازه نمايش عمومي 

نمي گيرد که جزو آثار برگزيده جش��نواره فيلم فجر 
هم بوده است. »نمايش هامان کشان در سال ۹۲ و با 
کارگرداني تينو صالحي در بخش چشم انداز جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر به صحنه رفت و از آثار برگزيده 
اين بخش جش��نواره ب��ود. در آن زمان م��ن بازيگر 
نمايش بودم. پس از آن تصمي��م گرفتم که نمايش 
هامان کشان را روي صحنه ببرم که بعد از سه مرحله 
بازخواني و دو مرحله بازبيني، توانستيم اين اثر را اجرا 
کنيم. اين نمايش درباره نحسي روز ۱۳ فروردين يا 
همان »سيزده بدر« است. موضوع نمايش به ماجراي 

نفوذ فردي يهودي به دربار ايران در زمان خشايارشاه 
و دسيس��ه کردن عليه دربار و مردم اي��ران مربوط 
است که اين دسيس��ه منجر به کشته شدن ۷6 هزار 
و 660 ايراني در روز س��يزدهم فروردين مي شود.« 
سنگ اندازي براي نمايشي که روايتي تاريخي از نفود 
يهود در دربار ايران را روايت مي کند، ذهن هر شاهد 
منصفي را به اين مس��ئله ارجاع مي دهد که ماجراي 

نفوذ همچنان در حال قرباني گرفتن است. 
   اگر حمايت جدي به عمل مي آمد 

کارگ��ردان »هامان کش��ان« در بخ��ش ديگري از 
سخنانش به اين نکته اشاره مي کند: »در حال حاضر 
رژيم صهيونيس��تي روز ۱۳ فروردين جش��ني را با 
عنوان »هامان کشان« برگزار مي کنند که پايکوبي 
براي کشتن بيش از ۷0 هزار ايراني بوده است.«  نوع 
و کيفيت کاري که با موضوع هامان کش��ي در حال 
اجراست نيز مسئله مهمي است. فکرش را بکنيد اگر 
اين قصه دستمايه يک نمايش باشکوه قرار بگيرد که 
توانمندي ارتباط با مخاطب عام از رده سني کودک تا 
بزرگسال را داشته باشد چه اثرگذاري وسيعي خواهد 
داش��ت. در اين باره کارگردان اث��ر توضيح مي دهد: 
»با اش��اره به اينکه اين نماي��ش داراي ۲4 بازيگر و 
۱۲ موزيس��ين اس��ت که به اجراي زنده موسيقي 
مي پردازند، اما به نظر مي رسد که عده اي از مديران 
براي اجراي اي��ن نمايش راغب نبوده اند و س��ال ها 
جلوي آن س��نگ مي انداختند به همي��ن جا ختم 
نمي شود چراکه به نظر مي رسد زماني که اين نمايش 
توانسته باالخره مجوز نمايش بگيرد نهادهاي مختلف 
حتي ب��راي تبليغات مناس��ب اين اثر ني��ز پاي کار 

نيامده اند. درباره بازخورد مخاطب نسبت به نمايش 
»هامان کش��ان« بايد بگويم که م��ا فرصت و امکان 
کافي براي تبليغات نمايش را نداشتيم ولي با حمايت 
اعضاي گروه کار را به صحنه برديم. مخاطباني که تا 
کنون از نمايش ديدن کرده اند واکنش خوبي داشتند 
و براي ما مهم اس��ت که از اين پس نيز مخاطبان به 

تماشاي اين اثر بنشينند.«
   سلبريتي نداريم و نياز به حمايت داريم 

مهران با اش��اره به اجراي نمايش »هامان کشان« 
تا ۱5 آبان به اين مورد هم اش��اره مي کند که قصه 

و متن خوب اگر در کنار اجراي مناسب قرار بگيرد 
مي تواند به موفقيت يک اثر کم��ک کند. او درباره 
وضعيت اجراي نمايش��نامه هاي ايراني نيز اينگونه 
اظهارنظر مي کند: »متأس��فانه گفته مي ش��ود که 
در فضاي تئاتري ما نه نمايشنامه هاي خوب ايراني 
وجود دارد و نه کارهاي خ��وب ايراني که من با اين 
موضوع مخالفم. اگر نمايشي دغدغه ها و موضوعات 
روز جامعه را مدنظر ق��رار دهد و مورد حمايت قرار 

گيرد مي تواند در جذب مخاطب نيز موفق باشد.«
دغدغه اجراي نمايش��نامه هاي خ��وب ايراني که بنا 
به هر دليلي اجرا نش��ده اند نيز موضوعي اس��ت که 
کارگ��ردان »ماهان کش��ان« به آن اش��اره مي کند: 
»دغدغه ام اجراي نمايش��نامه هاي ايراني بر اساس 
قصه هاي خوب ايراني اس��ت که کار نش��ده اس��ت 
و روي صحن��ه نرفته ان��د.« به گفته اي��ن کارگردان 
تئاتر، تماش��اگرها بايد از تئاترهاي مستقل حمايت 
کنند زي��را نمايش هاي��ي چون »هامان کش��ان« از 
حضور س��لبريتي ها اس��تفاده نکرده ان��د و با حضور 
دانش��جويان و فارغ التحصيان تئاتر اجرا مي شوند. 
در مجموع همين که نمايش��ي با اين موضوع درباره 
نفوذ يهوديان و قتل عام هزاران ايراني توانسته از ميان 
همه کارشکني هاي مخفي گذر کند و از سوي چند 
دانشجوي رشته تئاتر  به شکلي مهجور به روي صحنه 
برود را مي توان به فال نيک گرفت و اين رويداد را آغاز 
يک فصل پررونق براي توجه بيش��تر مديران آگاه و 
دلسوز و هنرمندان وطن پرستي قلمداد کرد که هنر را 
دريچه اي براي آگاهي بخشي به مردم تلقي مي کنند و 

به آن ايمان دارند. 

 روايت جاسوس يهودي 
که ۷۰ هزار ايراني را در سیزده بدر قتل عام کرد

نمايش »هامان کشان« به روي صحنه رفت


