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حسین جاوید

اگر بتوان دو دلیل برای شــهرت 
آرتور میلــر )۱۹۱۵ـ۲۰۰۵( بیان 
کــرد یکــی از آن هــا ازدواجش با 
مریلیــن مونرو )مشــهورترین زن 
ایــاالت متحــده در آن ســال ها( 
اســت و دیگری نمایش نامه  »مرگ 
فروشــنده«. این آمریکایی نام دار 
در بروکلیــن بزرگ شــد و از همان 
ســال های جوانــی در دانشــگاه 

میشیگان اســتعداد تئاتری خود را 
به نمایش گذاشت. 

میلــر نمایش نامه ها و نوول های 
زیادی نوشــته اســت کــه از بین 
آن ها می تــوان به این آثار اشــاره 
کرد: »همه  پســران من«، »نگاهی 
از روی پــل«، »پس از ســقوط«، 
»ارزش«، »خاطرات دو دوشنبه«، 
»حادثه  درویشی«، »ارکستر زنان 
آشــویتس«، »ناجورها« و »پس از 

پاییز«. 
»مرگ فروشنده« از مشهورترین 
آثار هنری قرن بیســتم آمریکاست 

و هرکس در جست وجوی قله های 
تئاتر و ادبیات ایاالت متحده باشد، 
نمی توانــد بی تفاوت از کنــار این 
نمایش بگذرد؛ گــو این که مضمون 
و درون مایــه  آن با توجه بــه تکرار 
فــراوان در فیلم هــا و کتاب هــای 
مختلف و زایل شــدن موضوعیت 
آن، شاید باب طبع خواننده  امروزی 
نباشد. »مرگ فروشنده« را باید در 
ظرف زمانه  خودش دید و سنجید، 
یعنــی ســال های ۱۹۴۰ و اندکی 
پــس از بحــران بــزرگ اقتصادی 
در آمریــکا. »مــرگ فروشــنده« 

نمایش نامه ای ســت در ســه پرده، 
اما درواقــع پرده هــا در آن بی معنا 

هستند. 
دیواری بین اتاق هــا و صحنه ها 
و حال و گذشته وجود ندارد و مدام 
با فلش بــک و تغییر زمــان و مکان 
مواجه ایــم. حتی رویــا و خیال هم 

تفکیک ناپذیرند. 
البته میلر به سبک رئالیستی اش 
پایبند اســت امــا کاراکتــر اصلی 
نمایــش، ویلــی لومان چنــان در 
چنــگال گذشــته و فرصت هــای 
ازدســت رفته اش اســیر اســت 
 که مــدام غرقه  رویاهــای بیداری 

)Day Dreams( می شود. 
ب  یــا ر ا ز با ن  مــا لو یلــی  و
دوره گردی ست که برای یک شرکت 
در نیویــورک کار می کنــد و تمام 
عمرش را در ســفر بوده تــا بتواند 
محصوالت شــرکت را به خریداران 
در ایالت های مختلف بفروشــد. او 
حاال ۶۳ سال دارد و دیگر نمی تواند 
مثل سابق سفر و فروشندگی کند. 
اکنون ۳۶ سال از روزی که کار برای 
شرکت واگنر را آغاز کرده می گذرد. 
واگنر پیر، مرده و پسرش هوارد زمام 
امور را در دست گرفته است. این آغاز 
شوربختی های ویلی نیست اما اوج 

آن است. 
واگنر جوان ابتــدا حقوق ثابت 
ویلی لومان را قطــع می کند و به او 
فقط پورسانت می دهد و اندکی بعد 
او را اخراج می کند. پسران ویلی هم 
وضع شــان چندان تعریفــی ندارد 

و او آرزوهایــی را کــه بــرای آن ها 
داشــته بربادرفته می بیند. ویلی در 
خیاالتش روزهای خوش گذشــته 
را مرور می کند و افسوس می خورد 
که چــرا موفقیت هــای  خودش و 
خانواده اش متوقف شــده است. او 
بارها تالش می کند که اوضاع را سر 
و ســامان بدهد و بارها هم تصمیم 

می گیرد خودکشی کند. 
درواقــع بین امیــد و حرمان در 
نوسان اســت و نمی خواهد بپذیرد 
هیچ راهی برای گریز از جهنمی که 
در آن گرفتار آمده ندارد. سرانجام به 
این نتیجه می رسد که برای خالص 
کــردن زن و فرزندانــش از نکبت، 
هر جور شــده باید خودش را بکشد 
تا غرامت ۲۰ هــزار دالری بیمه به 

خانواده اش برسد.
میلر تصویری از کاراکترها آفریده 
که خواننده آن ها را در مقام »قربانی« 
می بیند. لومان ها نیرومند، بااراده، 
مســتعد و ســخت کوش اند، اما در 
بســتر جامعه فقط پول اســت که 
اهمیت دارد و هــر قابلیت و لیاقتی 
باید با آن گره بخورد وگرنه محکوم به 
نابودی ست. کاراکترها سعی دارند 
وضعیت شان را تغییر دهند اما هر چه 

می زنند به در بسته می خورد. 
گویــی میلر می خواهــد بگوید 
تفاوتی نمی کند که هســتی و چه 
اراده می کنی در نظام سرمایه داری 
نمی توانی کاری از پیش ببری و گامی 
رو به جلو برداری، تو محکوم هستی 
به کارگر بودن و خدمت رســاندن، 

همیــن و بس. »مرگ فروشــنده« 
مرثیه ای ست بر مرگ انسان در نظام 
ســرمایه داری و تبدیل او به کاالیی 
مصرفی. در این نظام انســان به یک 
شــی  تقلیل یافته اســت و صرفا تا 
وقتی ارزش دارد که به درد بخورد. 
استثمار انســان تا جایی پیش رفته 
که مرگ به نقطه  امید و مایه  آسایش 
او بدل شده است. »مرگ فروشنده« 
در دوره ای نوشته شده که دوره  اوج 
تقابالت ایدئولوژیک بین اندیشه های 
کمونیســتی و بورژوازی ســت. 
نویسنده ها و نمایش نامه نویس های 
زیــادی در آثارشــان بــه تعریف و 
تمجید یــا نکوهش هر یــک از این 

اندیشه ها پرداخته اند. 
البته آرتور میلــر، برخالف مثال 
»اچ. جی. ولز« در »ماشــین زمان« 
به وضوح به ســتایش کمونیســم و 
نکوهش ســرمایه داری نمی پردازد 
اما تــم کار او نقد نظــام اقتصادی 
آمریکاســت. این نمایش نامه  آرتور 
میلر در ایران با نام هایی مثل »مرگ 
فروشــنده  دوره گــرد«، »مــرگ 
دســت فروش« و »مــرگ پیله ور« 
هم شناخته می شــود. شش هفت 
ترجمه  مختلف از این کتاب موجود 
است. من فقط ترجمه  عطاهلل نوریان 
را خوانــده ام و آن را بــا متن اصلی 
هم مقابله کــرده  ام. می توانم بگویم 
ترجمــه  دقیق و قابل قبولی ســت. 
»مرگ فروشــنده« در سال ۱۹۴۹ 
جایزه  پولیتــزر را از آن خود کرده 

است.

»مرگ فروشندهِ« آرتور میلر را پیش از مرگ باید خواند؛

 مرثیه ای بر تبدیل انسان به کاالیی مصرفی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

  هیات انتخاب و داوری بخش 
تله تئاتر معرفی شد

بیژن بیرنگ، روزبه معصومی و رضا حامدی خواه؛ 
مســئولیت انتخاب و داوری آثار بخش تله تئاتر و 
گزارش های صحنه ای سی و نهمین جشنواره تئاتر 

فجر را برعهده گرفتند.
بیژن بیرنگ متولد ۱۳۲8 در تبریز تهیه کننده، 
کارگردان و نویسنده تئاتر، سینما و تلویزیون است. 
وی تاکنون کارگردانی مجموعه های نمایشــی 
»باز هم زندگی«، »خانه ســبز«، »چاق و الغر«، 
»همسران« و...، فیلم های سینمایی »قصه عشق«، 
»ســیندرال«، »علی و غول جنگل«، نویسندگی 
»محله برو بیا«، »محله بهداشــت« و ســاخت 

تله تئاترهای متعددی را برعهده داشته است.
روزبه معصومی، فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر 
از دانشکده هنرهای زیبا و فارغ التحصیل از مرکز 
آموزش فیلمسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
نویسنده و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما است. 
وی کارگردانی مجموعه های نمایشی »گلخند ۱«، 
»گلخند۲«، »کدو مطبخ«، »هزارو یکشب«، »رنگ 
نوروزی«، تله تئاترهای »نماینده ملت«، »روابط 

سود جویانه« و... را در کارنامه کاری خود دارد.
رضا حامــدی خــواه متولد ســال ۱۳۴۶ در 
سبزوار کارگردان، مدرس دانشگاه و تهیه کننده 
تئاتر، ســینما و تلویزیون اســت. وی کارگردانی 
و تهیه کنندگی بیــش از ۴۰ نمایش تلویزیونی، 
مجموعــه نمایشــی، فیلــم و ســریال از جمله 
کارگردانــی نمایش های صحنــه ای »اعترافاتی 
درباره زنان«، »شهر شطرنجی«، »تلفن مشترک« 
و ...، نمایش های تلویزیونی »سوپ قارچ«، »ژنرال 
ماسیاس«، »قلم عمه خانم«، »گمسک«، »تیغ 
کهنه«، »روژانو«، کارگردانــی فیلم های »هفت 
سین«، »چکمه های استالین«، »دیوار کاه گلی« 

و... از جمله سوابق حرفه ای این هنرمند است.
سی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر به دبیری 
حسین مسافر آســتانه ۱۱ تا ۲۱ بهمن ۹۹ برگزار 

می شود.

 عوارض خروج 400 هزار تومانی 
هدیه سال 1400 به گردشگران  

سخنگوی کمیسیون  
تلفیق الیحــه بودجه 
۱۴۰۰ از مصوبــه این 
کمیسیون برای تعیین 
عــوارض ۴۰۰ هــزار 

تومانی خروج از کشــور برای مســافران در 
ســال آینده خبر داد و این در حالی است که  
گردشــگران ایرانی روی عوارض خروج ۲۶۴ 
هزار تومانی ســال ۹۹ را ندیدند. در حالی که 
مرزهــای زمینی بــه روی مســافران ایرانی 
کماکان بســته اســت و پذیرش مســافران 
ایرانی در کشورهای دیگر با سختگیری انجام 
می گیرد، عوارض هوایی خروج از کشور برای 
 مســافران در ســال آینده ۴۰۰ هزار تومان 

تعیین شد.
    

سفر بین شهرهای زرد و آبی 
آزاد شد

با آزاد شــدن تردد 
بیــن شــهرهای زرد 
و آبــی پــس از ۵۰ روز 
ممنوعیت، برنامه ریزی 
بــرای ســفرهای بین 

شهری از سر گرفته شــد، هرچند هنوز تردد 
به ۳۷ شهر شمالی کشــور ممنوع و مشمول 
جریمه است. وزارت بهداشت ۷ شهر را قرمز، 
۳۰ شهر را نارنجی، ۲۱۹ شهر را زرد و ۱۹۲ شهر 
را آبی )شاخص جدید( اعالم کرده است. تردد 
بین شهرهای زرد و آبی بدون مجوز و جریمه 
امکان پذیر شــده اســت؛ اما ممنوعیت ورود 
خودرو با پالک غیربومی به شــهرهای قرمز و 

نارنجی کماکان ادامه دارد.

تئاتر

گردشگری

نگار فیض آبادی

متخصصان ســالمت در دوران کرونــا، خانه ماندن 
را توصیه می کنند امــا تلویزیون مــدام تبلیغ خرید از 
فروشگاه ها را پخش می کند. اگر از ابتدای کرونا تا امروز، 
پیام های بازرگانی را دیده باشــید متوجه می شوید که 
کار تلویزیون چقدر با توصیه پزشــکان و سالمت مردم 
در تناقض اســت. گویی هیچ هماهنگی و نســبتی بین 
توصیه ها و آگهی ها وجود ندارد و قرار اســت هرکدام راه 
خودشان را بروند راهی که به مقصدی یکسان نمی رسد.

 تبلیغ هایی که جیب تان را خالی می کنند
طرح های تخفیفی که البته خیلی های شــان بیشتر 

به نفع فروشگاه ها هستند تا مشتریان سعی می کنند با 
وعده های عجیب قاپ مخاطب را بدزدند و آن ها را راهی 
فروشــگاه ها کنند. اما آیا این به نفع کنترل همه گیری 
کرونا است یا صرفا قرار است بودجه تلویزیون تامین شود 

و فروشگاه ها سود کنند؟ 
بدیهی اســت کــه قاعــده منفعــت نمی گــذارد 
صداوســیما خریــد محلــی )خریــد از نزدیک ترین 
مغــازه( را در کانون توجــه مخاطبانش قــرار دهد، اما 
این همه ترویج خریــد در دوران کرونا بیــش از اندازه 
زیاد و مضر اســت. بگذریم از این ناهماهنگی عجیب و  
خنده دار، که بازیگر معروف در تیــزری می  گوید: »در 
شــرایط کرونایی به کســب و کارتون رونق بدید«، اما 
 در زیرنویــس می خوانیم که این تصاویــر قبل از کرونا 

ضبط شده اند.
ضمن اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی مردم، بسیاری 

از این فروشگاه ها حکم نمایشگاه دارند و بازدیدکنندگان 
فقط می توانند عامل طوالنی شــدن صف ها و تجمعاتی 
باشند که کار را برای سرایت ویروس کرونا آسان می کند. 
یادمان نرود که طرح های تخفیفی، مشــتری ها را برای 
خرید بیشــتر ترغیب می کنند و این همان اتفاقی است 
که کارشناسان مختلف صداوسیما تقبیحش می کنند! 
مصرف گرایی روزافزونی کــه فعاًل تمامی ندارد و  ممکن 
است مشــتری ها برای باال بردن شــانس بردشان، پول 

بیشتری از کف بدهند.

 از کاالهای مصرفی تا بسته های آموزشی
البته تیزرها فقط در حوزه کاالهای مصرفی نیستند. 
مثاًل در زمینه آموزشی هم با شعار عدالت آموزشی قصد 
دارند دانش آموزان روســتایی را هم به عنوان مشــتری 
جذب خودشــان کنند؛  امــا کــودک و نوجوانی که در 
روستاهای سیســتان و بلوچســتان کمترین امکانات 
را ندارد چطور می تواند یک بســته آموزشــی گران را 
خریداری کند؟ گویی در سرزمین شعارها به سر می بریم!

 تناقض هایی که تمامی ندارند
توصیه برای مصرف بهینه، نکوهش مصرف گرایی و 
ترغیب مردم به حضور در خانه از یک طرف، آگهی هایی 
که هر لحظه می خواهند مردم را خانه های شــان بیرون 
بکشــند و راهی فروشگاه ها کنند از ســویی دیگر فقط 
می توانند تناقض-های بزرگ تلویزیون را عیان کنند. اما 

آیا مسئله برای شان اهمیت  دارد؟
درســت اســت که به لطف آگهی ها، اعتبار مالی به 
جیب صداوسیما واریز می شود، اما آیا اعتبار معنوی هم 

نصیبش می شود؟

تبلیغات تلویزیونی روی اعصاب مردم

فریبا مالیی

 در میان اخبار ملتهب و فضای احساسی 
این روزهــای جامعه اگر بخواهــم از احوال 
جهان، نقش پــر رنگ فیلم »جهــان با من 
برقص« بنویســم این اســت که فقط عشق 
می تواند جهان را نجات دهد عشقی که از اتکا 
به صلح و آشتی در درون جهان که نمایشی از 
پیرامون ما است شکل گرفته باشد. افسوس 
که چسبیده ایم به زندگی که رهای مان نکند، 

اما دریغ که او ساز خودش را می زند. 
»جهان با من برقص« فیلمی که اسمش 
را باید هر روز تکرار کرد. قصه برخالف ضربه  

اولش در واقع از مرگ نمی گوید، در نکوهش 
تنهایی است؛ اما از طعم فیلم دهان مان تلخ 
نمی شود و همین برای سینمای ما نویدبخش 

است. 
این کارگردان نام آشنای فیلم اولی سینما، 
می خواهد به مخاطب بگوید که دنیا بی رحم تر 
از این است که با هم خوش نباشیم. این قصه  
تلخ آمیختــه به کمدی دچار گسســت، در 
صحنه هایی بــرای من یــادآور فیلم »گاو« 
مهرجویی اســت اما با این تفــاوت که این 
صاحب گاو اســت که مرگش نزدیک است 
و ایــن آخرین تولــد زندگی اش اســت که 
دوســتانش را کنار هم می بیند. جهانی که 
توقع دارد همه از رفتنش غمگین باشــند، 
اما دوســتانش ناآگاهانه این اتفــاق را یک 

روزمره  طبیعی جلوه می دهند و از دل جهان 
بی خبرند که در دنیای خودش با هر ســازی 
می رقصد و در انتها همین است که جهان را 

خوشحال می کند.
اگرچــه شــخصیت اول فیلــم، منفعل 
اســت اما بازی های همســان و یکدســت 
تمام بازیگــران در آن لوکیشــن بی نظیر با 
ترکیب موجودات طبیعت، حال مان را خوب 
می کند. فیلم ما را سمت دوستی می کشاند، 
این احســاس غریــب در وطــن امروزمان 

 که می توانیــم حتی بــا وجود مــرگ هم 
خوشبخت باشیم. 

چون همان قدر که بــرای ناراحت بودن 
دلیل هایی هســت برای ناراحت نبودن هم 
وجود دارد. این دوست داشتن است که آدم ها 

را زنده نگه می دارد. بــرای آواز خواندن باید 
دوست داشت، برای خوشــحال بودن، برای 
زنده بودن. چون باالخره یک آواز مشــترک 
هست که هم تو دوستش داری، هم من. خوب 

بگرد قبل از اینکه مرگ، تو را بمیراند.

نظری بر فیلم »جهان با من برقص« آخرین ساخته سروش صحت

از مرگ لذت ببر

پردهنقرهای

این قصه  تلخ آمیخته به کمدی دچار 
گسست، در صحنه هایی برای من 

یادآور فیلم »گاو« مهرجویی است؛ 
اما با این تفاوت که این صاحب گاو 

است که مرگش نزدیک است و این 
آخرین تولد زندگی اش است که 

دوستانش را کنار هم می بیند
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