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 ی تابستانجنون در نیمهتوقیف 

 رضا سرور

 
 

بار، دقیقاً بیست سال تا کنون دوبار توقیف شده است. اولین ی تابستانرویای شب نیمهنمایش 

گذشت و کارگردان نمایش، محمود کریمی سال از تشکیل دولت اصالحات میپیش بود. یک

را در برج آزادی به صحنه  ی تئاتر، نمایشرشتهز دانشجویان آوردن گروهی احکاک، با گردهم

ی نمایش، پس از گذراندن شبی عجیب و سرشار از آورده بود. در این کمدی، عشاق چهارگانه

ی پریان یافتند، جدال میان دوک آتن و ملکهمناسب خویش را می همسرسوء تفاهم، عاقبت 

گذشت، و عاشق سرکش او در میگیر از مجازات دختر طاغی خود یافت، پدر سختفیصله می
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ی مراسم بهانهیافت و گروه اصناف، بهباتم از کابوسی که در آن گرفتار شده بود رهایی می

مفرح خویش را در میان خنده و هیاهوی تماشاگران اجرا  های عاشق، نمایش  ازدواج زوج

ان را کمی امیدوار ، گروه جو76ی پس از دوم خرداد کنندهکرد. در این میان، فضای دلگرممی

مانند فراتر نهند و به فضای جشن« حرکات موزون»شان را اندکی از خط قرمز کرده بود که پای

خشند. همین امید کاذب باعث شد تا در چهارمین شب اجرای بتر بانتهای نمایش، حالتی واقعی

توقیف یند و آن را به میان صحنه بیا ،نمایش، افرادی که حراست از برج آزادی را برعهده داشتند

و هتک عفت ی فحشا اشاعهنمایش به رقص، های کوتاه صحنهاجرای در آن زمان، به دلیل کنند. 

 و کارگردان، باردیگر از ایران رفت.  گشتندسرعت متفرق عمومی متهم شد، بازیگران نمایش به

رفت، رغم تحوالت چشمگیری که امید آن میکه به کردمخود فکر میدالنه با ساده ،در آن دوران

های متعصب کاسته نشده و مفهوم تساهل و تسامح جا نیفتاده و هنوز مانده هنور از فشار گروه

ها و چه در میان نیروهای متعارض اجتماعی در ایران است تا مفهوم گفتگو ـ چه در میان تمدن

گذشت که از دید دادگاه، ام بیش از این نمیذهندر  ،ـ صورت واقعی خویش را بیابد. هرچه بود

 .شدای رقصی است که حرام تلقی میدلیل اصلی توقیف این نمایش، همان اجر
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. این بار نیز کارگردان، مریم کاظمی، رخ دادماه گذشته، دوباره همین اتفاق برای این نمایشنامه 

ن کمدی سرشار از سوءتفاهم را بر گروهی از هنرجویان جوان تئاتر را گردهم آورده بود تا ای

های داد و همین صحنهصحنه آورد. فیلم تبلیغاتی نمایش، رقص گروهی از بازیگران را نشان می

آیا در این بیست سال چیزی عوض ، و یا موجبات توقیف نمایش را فراهم آوردند.  ،ضبط شده

گری که اباحهنه یک هنر، دی، و شا ، تمدنی رفاهرقص، نه نشانه بدتر، نشده بود؟ آیا هنوز هم

 شد.ظاهراً می شد؟تلقی می

ی این بیست سال، نظر من دربارهاگرچه قضاوت قضات در باب رقص تغییر نکرده است، اما در 

ها، تغییر یافته است و دیگر مانند روزگار کم کمدیها، و یا دستدلیل اصلی توقیف نمایش

های کوتاه رقص را دلیل اصلی توقیف وجود صحنهلوح و خام نیستم که قدر سادهجوانی آن

برخوردار  یادرام  امروزی را متخصصان اتاین بدان معنا نیست که من قضّ البته ها بدانم.کمدی

ها، سازوکاری آنخشماگین واکنش در بلکه  ،از ذهنی خودآگاه راجع به ساختار نمایش بدانم

، همچون خطری ها و ساختار کمدینمایهنسبت به درو بینم کهمی خودانگیخته و ناخودآگاه

 یهای اولیه، جزو کمدیی تابستانرویای شب نیمه. نمایش دهندالعمل نشان میعکس ناشناخته،

و نسل  جدالی هست میان نسل کهن ساختی،شکسپیر است و در آن مانند هر کمدی خوش

 ی این نسل کهننمایندهدر هرمیا، گیرد. اجیوس، پمیجدیدی که آرزوها و امیال خویش را پی

های کالسیک، از یونان و روم باستان تا دوران مولیر و در تمام کمدی چنین شخصیتی، است 

شود، چنین پدر )پدر پیر و خشمگین( شناخته می Senex Iratusماریوو حضور دارد و با نام 

تابد، اگر مینگونه نظر مخالفی را براست و هیچاعتنهای فرزندانش بیخشمگینی به خواسته

فرستد، از ارث بعید میراند، به تمیی او پیروی نکنند، آنها را از خانه فرزندان از رای مستبدانه

کند: یا مجازاتی دوگانه را برای دختر نافرمانش مقرر می ،سازد و یا مانند اجیوسمی شانمحروم

ری است برای دختری ها مجرد ماندن، این مجازات درخومرگ و یا تا آخر عمرهمچون راهبه
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یک معنا، پدران پیر و خشمگین، نیروهایی ضد کند. بهپیروی نمی مستبدش فرمان پدراز که 

گذارند هستند که تا آخرین لحظات نمایش، نسل جوان را تحت فشار می یضدقهرمان یا کمیک و

در آثار شکسپیر، طیف این پدران مستبد از  رانند.پیش میمرز نابودی بهتا  آنان را یگاهحتی و 

این  برخی ازسیمبلین تا لئونتس، پولیگزینس و سیمونیدس گسترده است.  و باپتیستا، اجیون

ی وصایای ، اما سایهتاجر ونیزیاند، مانند پدر پورشیا در پیش از شروع نمایش مردهحتی پدران 

هر حال، دارد. بهباز می شانی سرنوشتهآزاداننمایش را از انتخاب  انقهرمان وپا گیر آنها،دست

آخرین لحظات های متفاوت، تا ها و انگیزهبا آرمانهایی نسلدر کمدی، جدال میان این دو نسل، 

 در اما نمایدو دور از دسترس میپیروزی نسل جوان بس بعید  یگاهنمایش جریان دارد، 

گیر مشکالت هستیم، پدران و حاکمان سخت ی جوانان بری آخر هر کمدی، ما شاهد غلبهصحنه

نمایش با یک شوند و شوند، موانع از سر راه برداشته میمغلوب شور و خرد نسل جدید می

کم کمدی ناپذیر کمدی ـ و یا دستجشن پایانی نمایش، عنصر جداییپذیرد. جشن پایان می

ه وصال یکدیگر کالسیک ـ است. در این جشن، که معموالً جشن عروسی است، عشاق ب

ی این جشن، است، نشانه دردسرسازهمه ها اینرسند و رقصی که در اجراهای ایرانی کمدیمی

ی نسل قدیم است. اعتراض ی شور و خرد نسل جوان بر عقاید کهنهی غلبهو فراتر از آن، نشانه

 به رقص در کمدی، فارغ از مسایل شرعی، اعتراضی بر این تفوق است.

زنندگان و آفرین ، تهمتهای کالسیک، پدران خشمگین، شرورهای مشکلکمدی در بسیاری از

شوند و یا با دعوت نشدن به جشن، تحقیر از جامعه رانده می ی نمایشچینان در انتهادسیسه

های شکسپیر جایی ندارند. شکسپیر مرد در کمدی افراطی گونه از رفتارهایشوند. اما اینمی

هایش، پدران خشمگین های پایانی کمدیکند. در جشنصبی دوری میاعتدال است و از هر تع

دیگران به شادی با اند و همراه گشتهمتنبه های اند، خبیثو مورد عفو قرار گرفته آرام گشته

 شاش، خودشوند ) و تنها استثنا مربوط به شایالک یهودی است که بنا به شریعتمشغول می
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 یشدر نماپندارد( می و گناه آن را اسرافطرزی کنایی بهخواهان شرکت در هیچ جشنی نیست و 

 یساندربه ازدواج دخترش با ال یتدر نها ین،و خشمگ یرپ یوساج یزن تابستان ییمهن شب یایرو

در واقع، در . کندیعشاق شرکت م یو خود به همراه دوک آتن، در جشن عروس نهدیگردن م

ی پرتنش گیرد، که بر خالف جامعهای جدیدی شکل میهای شکسپیر، جامعهکمدی انتهای

اش را بر بخشایش، وحدت ی جدید، اساسقبلی، در آن تفاهم و رواداری حاکم است، این جامعه

ی مبتنی بر گفتگو و اگذارد و تاسیس جامعهو اعتدال می ، تسامح) چه جسمانی و چه روحانی(

های شکسپیر، تماشاگران نیز کمدی در پایانگیرد. و پایکوبی جشن می رواداری را با رقص

های صعب واقعیت فارغ از شوند تابه شرکت در این جشن شادمانه دعوت میطور تلویحی، به

این ی ذهنی تجربهکنند. ای را در ذهن تجربه چنین جامعهگیری خیالی ، شکلشانگیزند

 بخشد.لذتی است که کمدی به تماشاگران خویش میحداقل ، آمیزصلحجدید و  یجامعه

 
ی ممنوعیت رقص، توقیف شد، ، به بهانهشب تابستانرویای نیمهنمایش  1377وقتی در بهمن 

ـ  ی جدیدی کهن هنوز جامعهتوانست این باشد که نیروهای متخاصم جامعهمعنای آن می

ی تابند و به بارزترین نشانهبرنمی را باشد ـ بر گفتگو و تفاهم مبتنی خواستای که میجامعه

شاید در ذهن آنها فقط ممنوعیت شرعی کنند. ، حمله میجوانان سرخوشانهو  پرشورآن، رقص 

ی آن، چیزی بیش از اهداف رقص مطرح بود، اما در عالم سیاست، و در ناخودآگاه ستیزنده

ی جدید نداستن جامعه در واقع، مشروع نداستن رقص در حکم مشروعپاکدینانه در کار است. 
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پایانی خوش در کار نبود و سناریو را  ی نوپای آن روزگار،م، در جامعهیگونه که دیدهمانبود. 

نبودند. برای تماشاگران منفعل خویش ی روزگار بازیگرانی ایفا کردند که متناسب با صحنه

بدتر اجرا شده باشد. جای  نمایشی نیست که بد نوشته ودیدن تر از کنندهایرانی، هیچ چیز ناامید

سناریوی جهان ما را شکسپیر ننوشته است و مردان خشمگین، تا آخرین  بسی تاسف است که

 دهند.خویش ادامه میی خصمانهبه کردار  ،لحظات

ور یست؟ تابستانی غوطهچدر تابستان امسال  ی تابستانرویای شب نیمهاما معنای توقیف          

کابوس که بیشتر به » ور در با مردمانی غوطه ،تفته زیر خورشید مصایبسرزمینی در جنون، 

ز گفتگو، مذاکره، صلح و رواداری در کار احتی اسمی هم ؛ «بخشماند تا خوابی آراممی مرگ

ی جدید را قرار بود جشن بگیریم که به رقص خیالی آن نیز کدام تفاهم، کدام جامعهنیست. 

های خیالی نسل جدید را ترین سرخوشیحتی کوچکپدران خشمگین، حمله کردید؟ 

 اماشاید آنها کمدی را دوست ندارند، برند. ی خیالی آزادی هم یورش میتابند و به سایهبرنمی

 خواهند داشت.دیدن تراژدی ن ای جزچنین کسانی الجرم گزینه

نیز  منکه  تشکر شود، پس شاید بد نباشد مخاطباندر پسگفتار هر کمدی مرسوم است که از  

در این  کنم که با ما رفتار خوبی داشتند وعوامل دادگستری تشکر ، از مانند آن دوست عزیز

 ی جدید رهاندند.تابستان دیوانگی، ما را از بند توهم جامعه


