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اخبار نمایش

دستمزد باالی سلبریتی ها 
برای حضور در نمایش ها

وقتی صحبت حمایت از مردم به میان می آید 
ســلبریتی ها، در صف اول اظهارنظر در فضای 
مجازی حضور دارند؛ حضوری کــه برای آن ها 
هزینه که ندارد هیچ بلکه فایده نیــز دارد، زیرا 
محبوبیت آن ها را بین مردم افزایش می دهد. اما 
وقتی زمان عمل فرا می رسد، نفع شخصی بر نفع 

مردم و حمایت از آن ها غلبه می کند.
ایــن روزها که بحــث تعییــن قیمت های 
غیراســتاندارد برای بلیت تئاترها داغ شده این 
موضوع جدی تر مطرح می شود که سلبریتی ها 
برای حضور در این نمایش ها رقم های بسیار باالیی 
دریافت می کنند و این امر در باال رفتن هزینه تولید 
یک تئاتر تاثیر مستقیم دارد، از سوی دیگر این امر 
هم بهانه ای برای افزایش قیمت بلیت ها شــده 
است، چرا سلبریتی ها در چنین شرایطی و برای 
حمایت از مردم به ویژه اقشار متوسط و متوسط رو 

به پایین حاضر به اقدام عملی نیستند؟
در دوره ای که مردم در شرایط سخت اقتصادی 
به سر می برند، سلبریتی های عرصه هنر می توانند 
با عمل خود حمایت شان را از مردم نشان دهند 
و شرایطی فراهم کنند که کاالی هنری از سبد 
خانوار حذف نشــود و از این طریق برای بهبود 
روحیه و تزریق نشاط در جامعه تاثیرگذار باشند. 
ولی اتفاقا در همین شــرایط شاهد هستیم که 
دستمزد این بازیگران نه تنها کاهش پیدا نمی کند، 
بلکه با باال بردن دستمزد خود بهانه ای دست برخی 
کارگردان ها و سرمایه گذاران می دهند تا با افزایش 
بهای بلیت توجیهی برای تامین هزینه های تولید 
آثار خود داشته باشند و در این میان سودی چند 
صد میلیونی و حتی میلیاردی به دســت آورند. 
این روند که به باال رفتــن بی قاعده قیمت بلیت 
برخی تئاترها منجر شده است، با واکنش جامعه 
تئاتری هم رو به رو شده، ولی تنها نکته ای که به 
چنین کارگردان هایی جسارت می دهد، حضور 
چهره های بازیگری در کارهای شــان است که 
دســتمزدش از طریق فروش بلیت با بهای باال 
تامین می شــود. بازیگران محبوبــی که داعیه 
همراهی با مردم را دارند، بهتر است در عمل نیز 
حمایت خود را از مردم نشــان دهند و شرایط را 
برای حضور اقشار مختلف جامعه در سالن های 
نمایش فراهم کنند نه این که خود، زمینه ای برای 

سودجویی شوند.
    

شورای تعیین قیمت بلیت تئاتر 
تشکیل می شود

مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد مذاکراتی 
برای تشکیل شورای تعیین قیمت بلیت های تئاتر 
انجام شده تا دیگر قیمت های غیراستاندارد و گران 

برای بلیت نمایش ها تعیین نشود.
شــهرام کرمی در مورد نیاز به شکل گیری 
سازوکاری قانونی برای تعیین کف و سقف بهای 
بلیت آثار نمایشــی گفت: تا به حال تئاتر درگیر 
چنین وضعیتی نشده بود و در سالن های دولتی 
تئاتر، نرخ گذاری بلیت ها به صورت معقول بوده 
و نگرانی ایجاد نمی کرد. ولی در چند سال اخیر، 
با شکل گیری سالن های خصوصی نرخ گذاری 

بلیت ها باعث نگرانی شده است.
کرمی در مورد این که تشکیل چنین شورایی 
تنها توسط خانه تئاتر نمی تواند تاثیرگذار باشد 
و باید به مانند شــورای صنفی نمایش سازمان 
سینمایی متشکل از بدنه دولتی و هم چنین نهاد 
صنفی باشد، بیان کرد: تنها صنف نمی تواند این 
شورا را تشکیل دهد و اداره کل هنرهای نمایشی 
و خانه تئاتر باید در کنار هم دارای چنین شورایی 
شوند. ضرورت ایجاد این شــورا احساس شده و 
امیدوارم هر چه زودتر شکل بگیرد. وی درباره این 
نکته که بخش اعظمی از هزینه های تولید برخی 
آثار نمایشــی، به دلیل دستمزد باالی بازیگران 
چهره ای است که در آن ها حضور دارند و این روند 
نباید باعث شود تا فشار تامین هزینه های گزاف 
بر مخاطب تئاتر وارد شود، تصریح کرد: یکی از 
دالیل اعتراض به قیمت گذاری باالی بلیت تئاتر 
این است که نباید به مخاطب تئاتر فشار بیاید. ما 
نباید به ســمتی برویم که تئاتر تبدیل به هنری 
لوکس شود. ما سعی می کنیم تا اعتبار محدودی 
که در اختیار داریم به صورت عادالنه تقسیم کنیم. 
از طرف دیگر تئاتر مدت ها است گریبانگیر این 
شده که برای فروش بیشتر سراغ چهره ها برود و 

این هزینه های تولید را باال برده است.
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آذر فخری، روزنامه نگار

نمایش: مثل شلوار جین آبی
 نویسنده و کارگردان: احسان 

گودرزی
پرده اول:

»مثل شلوار جین آبی«، نمایشی 
اســت با یک بازیگر و در واقع کاراکتر 
محور، بی هیچ دکوری. بازیگر با همان 
لباسی در صحنه حاضر شده، که ممکن 
است در هر جای دیگری حاضر شود. 
یک آدم به ظاهر معمولی که خودش 
تاکید می کند اصال معمولی نیست و 
در طول نمایش، این غیرمعمولی بودن، 
به اثبات می رســد. پس مثل ما که بنا 
به عنوان نمایش، منتظر شــخصیتی 
با شــلوار جین آبی بودیم، نباید گول 
عنوان نمایش و ظاهر کاراکتر را خورد. 
او غیرمعمولی است و شما را به دنیای 
غیرمعمولی خود می کشاند و تا سرحد 

جنون، دچار سرگیجه تان می کند.
نمایشــی در یــک پــرده، که با 
مونولوگ های در نگاه اول پریشــان و 
بی ربط بازیگر، می تواند و باید تا حدودی 
خسته کننده باشد، اما چنین نیست. از 
دو سه جمله اول به بعد، کامال محو این 
پریشان و تک گویی می شوید؛ پسر در 
پدر، پسر در مادر، پسر در همسر، پسر در 
دختر، پسر در خرگوش، پسر در تاریخ، 
پسر در بیمارستان و... پسر در آشوبی 

که زندگی  اش را به تاراج می برد.
»شما یه خانم ندیدید از این جا رد 

شــه؟ گفت چرا یه نفر بود، بردنش تو 
آی.سی.یو. گفتم نه بابا سالم بود، خیلی 
سالم بود، قدش یک متر و 69 سانت، 
وزن دقیقا 60 کیلو، یه روپوش ســبز، 
شلوار جین آبی، کفش کتونی سفید با یه 
مقنعه سیاه، موهاش یه نمه بلوند، بینی 
قلمی، لبش عالی، ناخن الک خورده 

دورنگ، عطرش بیهوش می کنه...
گفت نوک زبونمه، یه نشونی دیگه 

بده
گفتم تو چه قدر گاوی، چشاش... 

قهوه ای درشته...
یهو خشکش زد، خشکش زد، بلند 

شد هلم داد اونور دوید رفت...«
این خلجان ذهنی، نــه نمایش را 
آغــاز می کند و نه ادامــه می دهد و نه 
نقشی در پایان آن دارد؛ این تک گویی، 
تمامی نمایش اســت. در پس و پیش 
این تک گویی، هر چه گفته می شود و 
حتی گفته نمی شود، در توضیح بیشتر 
اســت، برای کمک به تصویرســازی 
است؛ تصورکردن... نه تصور ماجرای 
یک تصادف در خیابان، بلکه تصور آن 
چیزی است که دارد در ذهن »پسر« که 
خونش در شیشه شده است و»ویل« را 

نمی شناسد، می گذرد.
پرده دوم:

گول ظاهر معمولی اش را نخورید؛ 
او واقعا یک موجود غیرمعمولی است، 
مادرش که داشته از پله پایین می آمده، 
او متولد شده و با ســر خورده به زمین 
و خونش پاشــیده به همه جا. پدرش 

مقــداری از این خون را که از ســرش 
فوران می کرده، در شیشه ای ریخته و 
نگه داشته. پدر، معلم تاریخ است، پدر 
می خواهد پسر بداند و به خاطر بسپارد 
که »تاریخ تمدن« را چه کسی نوشته 
است، اما پســر تقریبا هرگز نمی تواند 
به خاطر بیــاورد و از کالس پدر اخراج 

می شود.  
»پدر« و »تاریخ« همــزاد و همراه 
ازلی-ابــدی همدیگرنــد. این پدران 
هستند که به تاریخ و تبار و خون، اهمیت 
می دهند و می خواهنــد این میراث را 
برای پاسداری، به پسران خود بسپارند، 
حتی اگر این پاسداشت، به قیمت خون 
آن ها باشــد، مهم نیست. »تاریخ« آن 
خط ممتدی اســت که پدران شیفته 
قدم زدن روی آن هستند. کیفیت تاریخ 
تکرار شوندگی اســت و »پدران« این 
تکرار را دوست می دارند، زیرا خودشان، 
تبارشان و خون شان در آن به جریانی 

مداوم بدل می شود. 
اگر پدر مبتال به آلزایمر است و مادر، 
آن زن بارداری اســت که بازیگوشانه، 
به خود و نوازادش، فرصت رســیدن 
بــه بیمارســتان را نمی دهد،اگر زن، 
چشمانی دارد که می شود با آن ها و فقط 
با آن ها ازدواج کرد، اگر دخترک، عاشق 
خرگوش های کنار خیابان شده است، 
اگر وانت، پراید را له کرده است و پری 
روی آسفالت خیابان پخش شده است... 
همه این ها و تمام اگر-بودهای دیگر، 
در سر پسر می چرخند و می چرخند 

و با هــم و هم زمان حــرف می زنند و 
حرف های شــان را تکرار می کنند و از 
این تکرار خسته نمی شوند، زیرا تاریخ 
تمدن را »ویل« نوشــته است... آری! 
باالخره پسر نام نویسنده تاریخ تمدن را 
به خاطر سپرده است، چرا که به پایش 

خون داده است. 
پرده سوم:

»چشاش منو می برد به چند سال 
پیش، اووووه به اون دوره ای که دانشجو 
بودم، به همون روزی که تو آزمایشگاه 
بیمارستان نشسته بودم، وسط زر زرای 
استاد یه دفعه یه دختر درو باز کرد اومد 

تو، تا چشاشو دیدم بلند گفتم برپا!
بعد این دختره دید اشتباه اومده یه 
ببخشید گفت در و زد بهم رفت بیرون. 
منو میگی پریدم بیرون، این راهرو نبود 
اون راهرو نبود انگار آب شده بود رفته 

بود زیر زمین.«
بازیگر دارد با خودش حرف می زند؟ 
با تماشــاگر حرف می زند؟ شاید دارد 
با تماشــاگر حرف می زند چون وقتی 
صحنه روشن می شود، او، بازیگر، به تک 
تک چهره های تماشاگران، با دقت نگاه 

می کند. در نگاه شان زل می زند. 
اما نه! او نه با خودش حرف می زند 
و نه با تماشاگر، او اصال حرف نمی زند. 
هم او و هم تماشاگر در این دقایق میان 
دو تاریکی، فقط می شــنوند و شنیده 

می شوند. 
این جاست که به خاطر می آوریم، 
آن هایی که مرده انــد و حتی آن هایی 
که زنده اند، چنان در ذهن ما رســوخ 
کرده اند که مدام در ســرمان پرســه 
می زنند و حرافی می کنند. با خاطره ها، 
خواست ها، بازخواست ها، قضاوت ها 
و حسرت های مردگان و زندگان خود 
می اندیشــیم. و دقیقا به همین دلیل 
اســت که پدر، اگر به خاطــر آلزایمر 
همه چیز را فراموش کــرده، تاریخ را 
فراموش نکرده، او یقیــن دارد که در 
حمله مغول به ایران خانــواده اش یا 
حداقل زنش را از دست داده است. اما 
چرا خودش را از دســت نداده است؟ 
زیرا تاریخ باید نوشته شود و نویسنده 
تاریخ نه مردان که »پدران« هستند. 
اوج مونولوگ گودرزی در چنین تک 
جمله هایی اتفاق می افتد. این که پدر 
را از بس فریاد می زند، می برند وســط 
اســتادیوم رها می کنند؛ استادیومی 
که در آن هرگز تیم فوتبال ایران برابر 
تیم مغولستان، بازی نکرده است. یک 
استادیوم، یک نفر، هزاران فریاد که از 
اعماق تاریخ می آید و پسرانی نشسته در 
جایگاه تماشاچیان که یا هورای آفرین 
می کشند یا هوی نفرین! همه داستان 
آدمی با تاریخ همین اســت؛ عرصه ها 
تغییر می کنند، امــا ماجراها هرگز و 

قهرمان ها ... هرگزتر!
همین جا مکث کنیــم: »اووووه به 
اون دوره ای که دانشــجو بودم«، این 
تاریخ است، حضوری ناگهانی و تعیین 
کننده که در گذشته رخ داده، آینده ای 
را تغییر داده که آینــده هم اکنون به 
همان گذشته پیوسته است. گذشته، 
آن انباری نم دار و پر از تار عنکبوتی است 
که ما، بی آن که حتی یک بار سری به آن 
بزنیم یا حتی سر برگردانیم، داشته ها 
و نداشــته های مان را، به دردبخورها و 
به دردنخورهای مــان را توی آن پرت 
می کنیم. اما هیچ کدام از آن هایی که 
پرتاب می کنیم با وجود پنهان شدن 
شیئیت شان در آن انباری، از محفظه 
ذهنی ما، خــارج نمی شــوند؛ آن جا 
می مانند، رشد می کنند، تکثیر و الجرم 

تکرار می شوند. 
راســتی در درون شــما، چند نفر 

زندگی می کنند؟

در سر شما، چند نفر حرف می زنند؟ 
پرده چهارم:

» دختره دیــد اشــتباه اومده یه 
ببخشید گفت در و زد بهم رفت بیرون... 
چشــاش خیلی آشــنا بود، چشاش 
معصوم بود، آدم دلش می خواســت با 

خود چشاش ازدواج کنه«
کاراکتر تک گوی ما می  گوید: این 
عشق نبود، بالنسبت، نسل کشی بود! 
نسل کشــی... تاریخ... پدر... پدری که 
وقتی می خواهند دفنش کنند، چنان 
سرد است که انگار االن از فریزر درش 
آورده اند؛ این تاریخ است، تاریخی که 
نمی گذارد دختری که با چشمانش، 
گرده عشق می افشــاند، وارد کالس 
شود زیرا احساس می کند، اشتباه آمده 
است. نه جای این دختر با آن چشم ها، 
نه جای تمام زنان بارداری که دقیقا به 
دلیل بارداری شان، ناگهان آن همه زیبا 
و نازنین می شوند، در تاریخ نیست. آن ها 
دمی در را باز می کنند، سرکی می کشند 
و زود می فهمند که اشتباه کرده اند و در 
را دوباره می بندند: بگذار زمان در بند و 

بست خطی خودش بماند. 
وقتی »زنی« هســت، تاریخ غایب 
می شود، نیست می شود: » خیلی وقتا 
لزومی نداره چراغ ســبز عوض کنی، 
چون همه  دنیات کنار دســتته ...وای 
می ایستی و فکرمی کنی ... فکرمی کنی 
و نگاه می کنی به تمــام چیزهایی که 
برای انســان بودن الزمه، اما فراموش 

می کنی«
پرده آخر:

»تالش کن گریه کنی...«
»تالش« برای گریســتن، کاری 
اســت مردانه، در حالی کــه به آنی 
گریســتن، به آنی سیل اشک جاری 
کردن، کاری اســت زنانــه... تالش 
درست در مسیر تاریخ اتفاق می افتد 
و سیالن اشــک در حاشیه های آن، 
جایی کــه مادرها، بر گور پســرها 
اشک می ریزند و از خط تاریخ خارج 

می شوند و از یاد می روند.

بیانیه ای در برابر تاریخ که نمی گذارد بگذریم

گرده افشانی در صحنه نمایش 

یادداشت

 گول ظاهر معمولی اش را نخورید؛ او واقعا یک موجود غیرمعمولی است، مادرش که داشته از پله پایین می آمده، او 
متولد شده و با سر خورده به زمین و خونش پاشیده به همه جا. پدرش مقداری از این خون را که از سرش فوران می کرده، 
در شیشه ای ریخته و نگه داشته. پدر، معلم تاریخ است، پدر می خواهد پسر بداند و به خاطر بسپارد که »تاریخ تمدن« را 

چه کسی نوشته است.

فائزه ناصح، دکترای روان شناسی عمومی 

نمایش »مثل شلوار جین آبی« مونولوگی با موضوع عاشقانه 
است که پرسه زدن در ذهن ناهشیار یک عاشق افسار گسیخته 
و حیران را به تصویر می کشاند که معشوق خود را از دست داده و 
درغم از دادن او به پریشانی روان مبتال شده است. در واقع داستان 
روایت حال و احوال مرد عاشقی است که به طرز جنون آمیزی 
تک تک لحظات زندگی اش را بــا مرور خاطرات و صحنه های 
مربوط به روز کشته شدن همسرش از ابعاد و زوایای مختلف 
سپری می کند. همه ما از دست دادن و مرگ عزیزانمان را تجربه 
کرده ایم؛ می دانیم هر چقدر هم برای کاهش بی تابی  ها و دل 
شکستگی هایمان تالش کنیم، باز هم تلخی مرگ عزیزمان تا 
ابد و حتی آخرین نفس از آخرین روز زندگی مان همراه ما خواهد 
بود. اینطور بهتر است بگوییم که مرگ عزیز در هر حالی جانسوز 
است؛ انگار که با دفن عزیزمان در زیر خروار ها خاک، یک تکه از 
وجود خودمان را هم به تن خاک سرد و نا مهربان سپرده ایم، در 
این زمان است که به آدمهایی تبدیل می شویم، گرچه زنده ایم 

و روزگار می گذرانیم ولی همراه با سپردن عزیزمان به خاک، ما 
هم با او دفن شده ایم. البته نا گفته نماند که واکنش سوگ دیده ها 
نسبت به از دست دادن محبوبشان یکســان نیست و در این 
میان بعضی از افراد هستند که ممکن است فقط به ریزش چند 
قطره اشک از گوشه چشمشان بســنده کنند. پژوهش های 
روانشناسی ثابت کرده است افراد به فراخور حال و احواالتشان 
برای پذیرش مرگ عزیزشان چندین مرحله را سپری می کنند 
تا در نهایت بتوانند این واقعیت را درک کنند که محبوبشان را 
از دست داده اند. یکی از تئوری های شناخته شده درباره مراحل 
سوگواری نظریه روانشناســی »کوبلر-راس« است که بر این 
اساس نخستین واکنش افراد در مواجهه با شنیدن خبر فوت 
عزیزشان »انکار« است؛ در این هنگام فرد با التماس از اطرافیان 
می خواهد حقیقت را به او بگویند، اعتراف کنند که خبر مطرح 
شده تنها یک شوخی بی مزه و نابجا بوده است. بعضی از افراد 
ممکن است تا آخرین روز از عمر شان در این مرحله باقی بمانند 
و دم به دم از زندگی شــان را در چشم براهی بازگشت ناگهانی 
عزیزشان سپری کنند. واکنش دوم »خشم و عصبانیت« است؛ 

اغلب سوگواران پس از شنیدن خبر تلخ و نا گوار فوت عزیزشان 
از انفجار های خشم پر و خالی می شوند و به زمین و زمان ناسزا 
می گویند که چرا خدا باید از میان هزاران میلیون انساِن روی 
کره زمین، عزیز آنها را انتخاب کند و آنها را داغدار سازد. سومین 
مرحله از مراحل سوگواری »معامله و بده بستان با خدا« است. 
در این دوران فرد به طرق مختلف چانه زنی با خدا یا هرکسی که 
توانایی برگرداندن محبوبش را دارد را به راه می اندازد، به عبارتی 
به هر فردی که شاید بتواند عزیزش را زنده کند رو می اندازد و 
حاضر است هرچه دارد را ببخشد تا محبوب از دست رفته اش 
به روال عادی جریان زندگی باز گردد. مرحله چهارم گذراندن 
دوره های »افســردگی، غم و اندوه« است. نکته حائزاهمیت 
این مرحله آن است که این بخش ممکن است نسبت مراحل 
گذشته طوالنی تر باشد و فرد آنقدر در اندوه و ماتم غرق شود 
که شیرازه زندگی از دستش خارج شود. از این رو به خانواده و 
بستگان چنین فردی تاکید می شــود حتما از مشورت با یک 
روانشناس غافل نشــوند، و برای پر کردن خال های عاطفی و 
هیجانی وی زمینه ای را فراهم آورند تا فرد با امور دیگری که به 
آنها عالقه مند است خود را سرگرم کند تا فرصت کمتری برای 
مرور خاطرات و نشــخوار های ذهنی  داشته باشد. در واقع فرد 
خود را همچون کودکی بی یار و یاور احساس می کند که تنها 
دلگرمی و امید زندگانی خویش را از دست داده و در این دنیای 

بی رحم و ترسناک بی پشــت و پناه مانده است. در این مرحله 
شدت افسردگی ممکن است به قدری شدید باشد که فرد فکر 
خودکشی یا اقدام به خودکشی را در سر بپروراند تا یا این طریق 
بتواند نزد محبوبش برود. بر این اساس روان شناسان به شدت 
توصیه می کنند از تنها گذاشتن این افراد به شدت بپرهیزید 
و مدام با محبت کردن و در کنار او ماندن، لحظه به لحظه این 
اطمینان خاطر را به او بدهید که تنها نیست و کسانی را در زندگی 
دارد که او را بسیار دوســت دارند. در مرحله آخر فرد به تدریج 
متوجه می شود تقال و جنگیدن با حقیقت های اجتناب ناپذیر 
زندگی جز غم ، اندوه و تباه کردن عمر فایده دیگری به همراه 
ندارد و عزیز از دست رفته  با هیچکدام از این روش ها باز نخواهد 
گشت. در این دوران ســوگ دیده ها وارد مرحله »پذیرش و 
تسلیم« می شوند، دوره ای که فرد کمابیش پذیرفته که مابقی 
جاده زندگی را باید بدون حضور محبوبش بگذراند. با توجه به 
مطالب مطرح شده روان شناسان معتقدند شکست و از دست 
دادن بخشی از زندگی، زنده بودن و انسان بودن است که همگان 
خواه ناخواه این حادثه تلخ و ناخوشایند را تجربه خواهند کرد، 
اما چه خوب است فرد داغ دیده را در مسیر پذیرش واقعیت تنها 
نگذارید و برای بهبودی روحیه او از متخصصان روان شــناس 
بهره ببرید تا با کمک آنها، فرد سوگوار مسیر احیا را تا حد امکان 

سریعتر، نرم تر و با شهامت تر پشت سر بگذارد.

زنده ماندن پس از او را بپذیرید

 نه جای این دختر با آن 
چشم ها، نه جای تمام 
زنان بارداری که دقیقا 
به دلیل بارداری شان، 

ناگهان آن همه زیبا و نازنین 
می شوند، در »تاریخ« 

نیست. آن ها دمی در را باز 
می کنند، سرکی می کشند 
و زود می فهمند که اشتباه 

کرده اند و در را دوباره 
می بندند: بگذار زمان در 
بند و بست خطی خودش 

بماند

»تاریخ« آن خط ممتدی 
است که پدران شیفته 

قدم زدن روی آن هستند. 
کیفیت تاریخ تکرار 

شوندگی است و »پدران« 
این تکرار را دوست 

می دارند، زیرا خودشان، 
تبارشان و خون شان در 

آن به جریانی مداوم بدل 
می شود


