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یادداشت سردبیر

جمشید مشایخی
چهره فراموش نشدنی هنر بازیگری ایران
استاد مشایخی انسانی مهربان واال ،پیری فرزانه ،هنرمندی ملی و وطن دوست
یاد داشت ســردبیر :چهره ی فراموش نشدنی بازیگری سینما ،تئاتر و تلویزیون
ایران اســتاد جمشید مشایخی در سال  ۱۳۳۶به اســتخدام اداره تازه تأسیس
هنرهای دراماتیک تهران درآمد و به عنوان بازیگــر کار خود را در برنامه های
نمایشی کانال سوم غیر دولتی تلویزیون آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه
«جلد مار» ساخته ی هژیر داریوش به همراه فخری خوروش جلوی دوربین رفت.
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طوالنی بودن یا كوتاه بودن نقش ،مالك عمل نیست ،مهم این است كه نقشی را كه دوست دارید
و شناسنامه دارد را بازی كنید .مهم این است كه كارگردان به شما این فرصت را داده است.
معتقدم در هر كاری باید عاشق آن حرفه بود و البته دانش آن حرفه را هم داشت.
به طور كلی بازی در همه نقش ها را دوست دارم .
نقش مثبت و منفی برای من فرقی نمی كند .
به نظر من بزرگ ترین ثروت آدمی رفیق است .
معلمان من ملت ایرانند و عاشق ایران و ملت ایران هستم ،باز هم می گویم كه خاك پای مردم
ایران هستم .
كســی نیســت كه چند فیلم مهم تاریخ سینمای ایران را دیده باشــد و جایگاه تاثیرگذار استاد
مشــایخی را نشناسد ،به این معنی که اگر بخواهیم جمشید مشایخی را از تاریخ سینمایی ایران
حذف كنیم ،چنان نقصی در آن پدید می آید كه شاید كسی نتواند پرش كند ،از «خشت و آینه»
تا «قیصر» و «كمال الملك» ،فیلم هایی كه هر كدام نمادی از سینمای ایران به حساب می آیند،
او همان بازیگری است كه به نقش هایش هویت می دهد ،با همه اینها و نقشی كه مشایخی در
فرهنگ ایران دارد ،او مردی بسیار فروتن و مهربان است.
با ادبیات انس فراوانی دارد و خیلی خوب حافظ را می خواند .یعنی مثل خیلی از بازیگرها جزیره
ای بی هویت نیســت ،اگر حافظ را با صدای استاد شنیده باشید ،حتما بخش هایی از شخصیت
پنهان شاعر را كشف می كنید ،بخش هایی كه ممكن بود خودتان آنها را درك نكرده باشید .همین
هاست كه استاد را متفاوت می كند ،كسی كه سینما را عاشقانه دوست دارد ،او برای نقش های
كوتاهش هم وقت می گذارد و كوتاهی و بلندی نقش اهمیت بسیار كمی برایش دارد .اینهاست
كه ما را به سوی او می كشاند.
انتخاب های جمشید مشایخی همیشه متفاوت بوده و گاهی این مسیر به زعم منتقدان بیراهه
هایی هم داشته است ،اما هیچ كس در منش و شخصیتش شكی ندارد .او و هم نسالنش در یك

نكته بی نظیر هســتند ،همان نسل عزت اهلل انتظامی و محمدعلی كشاورز و جوان ترهایی مانند
علی حاتمی .اینان به انســانیت نگاهی بزرگوارانه دارند و بی هیچ ریایی مردمی كه در اطرافشان
زندگی می كنند را دوست می دارند .این یاد داشت فرصتی است برای مرور خاطره های گذشته
و حال بازیگری بزرگ همچون مشایخی.
او كه حاضر است تنها با كسانی كار كند كه احترام تجربه و تالشش را نگاه می دارند .مهم نیست
این فرد «مسعود كیمیایی» باشد كه از بازی در فیلم قیصر تا جرم او فاصله ای طوالنی طی شده
است یا «سامان سالور» جوانی از سینمای ایران كه فیلم «سیزده  »59را ساخته است ،مهم هم
نیست نقش ها بلند باشد یا كوتاه .او هر نقشی را دوست دارد و به آن هویت می بخشد.
جمشید مشایخی (زادۀ  ۵آذر  ،۱۳۱۳تهران) بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر و تلویزیون وی دارای
نشان درجه یک فرهنگ و هنر است.
وی اصالتا اهل «تنکابن» مازندران است و دارای تحصیالت ناتمام در رشته تئاتر می باشد از سال
 ۱۳۳۶به اســتخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در
برنامه نمایشــی کانال سوم غیردولتی آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه «جلد مار» ساخته
«هژیــر داریوش» به همراه خانم «فخری خــوروش» جلوی دوربین رفت .او حتی به خاطر بازی
ســینمایی اش برای مدتی از کار تئاتر اخراج شــد .در واقع کار حرفهای خود را از سال  ۱۳۴۹به
طور رسمی شروع کرد.
بازی جمشید مشایخی در نقش انسانهای بی رحم و همچنین نقشهای تاریخی همچون «شازده
احتجاب»»،کمال الملک» و رضا تفنگچی /خوشــنویس در مجموعه تلویزیونی «هزار دســتان»
نشانگر از توانایی باالی تکنیکی و هنری بازیگری اوست.
با این حال ،در کارنامه بازیگری او ،نقشهای کوتاه هم دیده می شود که به گفته خود او ،پذیرفتن
این نقشها را برای کمک به جوانترها قبول میکند؛ هرچند که به کارنامه بازیگری اش لطمه وارد
می کند و همین عنصر از او هنرمندی ســاخته که با وجود جایگاه رفیع هنری اش همواره برای
جوانان و تازه کارها ارزش قائل بوده اســت تا جایی که گاه خود را نردبان ارتقاء جوانان هنرمند
کرده است که البته بسیاری ازآنها امروزه کارگردانان شاخصی هم در تئاتر و هم در سینما هستند .
استاد مشایخی در سال ۱۳۶۳خورشیدی ،بابت بازی در دو فیلم» گلهای داوودی» و» کمااللملک»،
برندۀ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر شد که توجه به تفاوت
های بازی در این دو نقش نشان می دهد که این هنرمند بزرگ تا چه حد به حرفه خود آگاه است .
از نمایشــهای مهم او بازی در نقش «بزرگ آقا» در نمایش میراث کا ِر استاد «بهرام بیضایی» در
تاالر  ۲۵شــهریور در آذر ماه  ۱۳۴۶است که هنوز هم نام او و بازی درخشان اش در این نمایش
زبان زد بزرگان تئاتر است .
در سال  ۹۳به عنوان سفیر سالمت چشم و بینایی و در سال  ۹۴به عنوان سفیر سالمت از سوی
وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران معرفی و به وی تندیس سالمت اهدا شد.
برندۀ تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در هفتمین دورۀ جشــن خانۀ سینما بابت ایفای
نقش در فیلم بانوی من ( ،)۱۳۸۲نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین

جمشید
مشایخی

3

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

4

دورۀ جشــن خانۀ سینما بابت ایفای نقش در فیلم کمیته مجازات( ،)۱۳۷۸جایزۀ بهترین بازیگر
مرد بابت ایفای نقش در فیلم پدربزرگ در جشنواره بینالمللی فیلم پیونگیانگ ( ،)۱۳۶۴سیمرغ
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر بابت ایفای نقش در فیلم گلهای داوودی
( ،)۱۳۶۳سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر بابت ایفای نقش در فیلم
کمااللملک ( )۱۳۶۳از دیگر جوایزی است که وی دریافت کرده است .
در ســال  ۱۳۸۵به کارگردانی» الهام قره خانی» و»امیر مهرتــاش مهدوی» با حضور  ۶۵نفر از
هنرمندان و با گویندگی اســتاد « پرویز پرستویی» مستندی با عنوان جمشید مشایخی ساخته
شد که به زیبایی جایگاه هنری و انسانی این هنرمند شریف سینما ،تلویزیون و تئاتر را به تصویر
کشیده است .
این اثر در دو نمایش عمومی خود -۱ :مراسم پنجاه سال سایه دوست داشتنی جمشید مشایخی
در خانه هنرمندان ایران  - ۲جشنواره فیلم شهر در خانه هنرمندان ایران با استقبال بی نظیری
از سوی تماشاگران روبرو شد.
او در جایی می گوید :یادگرفته ام که رک باشم و حرف هایم را بزنم .اگر من می دانستم که فقط
یک هنرپیشه برای منتقدین سینمای ایران مطرح است سال ها پیش این کار را رها می کردم .
این مســئله را جدی می گویم .گویا سایرین در تئاتر و سینما و تلویزیون زحمت نکشیده اند که
فقط یک نفر را نشان می دهند.
استاد مشایخی با اشاره به ارزش باالی هنری زنده یاد علی حاتمی گفته است « :وقتی علی زنده
بود و فیلم هایش را می ســاخت من او را ســعدی سینمای ایران نامیدم  :خیلی ها از این صفت
خوش شان نیامد اما بعد از اینکه علی فوت کرد به او لقب سعدی سینمای ایران دادند.
او در جایی گفته اســت من تجربیاتی به دســت آورده ام كه خیلی متفاوت است .در  31سالگی
با «ابراهیم گلســتان» كار كردم و بزرگ ترین تجربه سینمایی ام را پیدا كردم  .ما كار تئاتر می
كردیم و بعد آمدیم جلو دوربین و بازی مقابل دوربین تفاوت بسیار زیادی با بازی تئاتری داشت.
بازی ســینمایی باید زیرپوستی و درونی است ،به همین دلیل جلسات متعددی با ایشان تمرین
داشتیم .من« ،منوچهر فرید» و «محمد علی كشاورز» ،برای حضور در یك سكانس چند دقیقه
ای تمرین داشــتیم تا از بازی غلو شده و اغراق آمیز تئاتری بیرون بیاییم و بازی ای زیر پوستی
داشته باشیم .این بزرگ ترین تجربه زندگی من بود.
گلســتان آدم بسیار بسیار دقیقی بود و من ایشان را استاد خودم در بازیگری در سینما می دانم.
به نسبت كارهای آن زمان كه ساخته می شد ،فیلم «خشت و آینه» قابل تفكر بود و با فیلم های
آن دوره خیلی متفاوت بود.
البته بعدها فیلم های متفاوت دیگری هم ســاخته شــد .در سال « 48قیصر» و» گاو» را در یك
سال كار كردم .در اینجا فیلم «گاو» داریوش مهرجویی نوشته غالمحسین ساعدی و فیلم «قیصر»
نوشته خود آقای كیمیایی بود.
قبل از بازی در «خشــت و آینه» در سال  1341 -1342یك كار  20دقیقه ای با مرحوم «هژیر
داریوش « انجام دادیم .خانم «فخری خوروش» در این فیلم هم بازی ام بود .یعنی اولین كار من

جلو دوربین «گود مقدس» بود .بعد از آن كار سینمایی نكردم تا «خشت و آینه».
نمایش «مردگان بی كفن و دفن» اثر ژان پل سارتر را به كارگردانی «حمید سمندریان» در انجمن
ایران -فرانسه اجرا می كردیم .ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد آمدند و نمایش را دیدند و همانجا
چند بازیگر انتخاب كردند .مرحوم فنی زاده ،كشاورز و من.
به این ترتیب كار خود را با شــخصیت برجســته سینمای ایران شروع كردم .البته پس از آن هم
با شــخصیت های مهمی كار كردم .مثال در ســال « 1352شــازده احتجاب» نوشته «هوشنگ
گلشیری» را با «بهمن فرمان آرا» كار كردم .اینها برای من كار پایه ای بودند .البته در این میان
فیلم هایی دیگری هم كار كردم كه اصال دیگر یادم نیست چون زیاد برایم جذاب نبودند .به قول
شاملو برای «غم نان» بودند...
بله ،یك دلیلش این است كه در دوره ای از اداره تئاتر استعفا داده بودم و به همین دلیل با مشكل
مالی مواجه بودم .از طرفی تا فیلمی ســاخته نشــود ،نمی توان گفت خوب است یا بد و راجع به
كیفیت آن نظر داد .آن فیلم هایی كه االن دوست ندارم درباره شان حرف بزنم هم از این جمله اند.
گیر كارگردان هایی افتادیم كه آنچنان عالقه ای به كار هنری نداشتند یا سهل انگار بودند .ولی فیلم
هایی كه بعدها با شادروان علی حاتمی كار كردم ،فیلم هایی مثل «سلطان صاحبقران»« ،سوته
دالن»« ،هزار دســتان» و»كمال الملك» كارهایی بودند كه به آنها عشق می ورزم .خوشبختانه
فرصت كار كردن با ناصر تقوایی را هم داشته ام .پیش از انقالب فیلم «نفرین» را كار كردم و بعد
از انقالب فیلم «كاغذ بی خط» را .با فرمان آرا هم بعد از انقالب «یه بوس كوچولو» و «خانه ای
روی آب» را كار كردم.
من این فرصت را پیدا كردم و بازی در نقش های بسیار خوبی را در كارنامه دارم .البته قضاوت با
شماست كه آیا در این نقش ها موفق بوده ام یا نه.
البتــه صحبت طوالنی بودن یا كوتاه بودن نقش نیســت .در «خانــه ای روی آب» من تنها یك
ســكانس بازی كردم .یا در «جرم» من فقط در یك ســكانس ایفای نقش كردم .طوالنی بودن یا
كوتاه بودن نقش ،مالك عمل نیســت ،مهم این است كه نقشی را كه دوست دارید و شناسنامه
دارد را بازی كنید .مهم این اســت كه كارگردان به شما این فرصت را داده است .این اتفاق برای
من افتاده و نمی توانم بگویم چنین فرصتی نداشتم« .طلسم» داریوش فرهنگ كه جز وكار های
خوب اوست ،یا فیلم «آوا» .من معتقدم در هر كاری باید عاشق آن حرفه و ملت بود و البته دانش
آن حرفه را هم داشت.
من در فیلم «خانه عنكبوت» در نقش منفی ظاهر شدم .در «شازده احتجاب» هم نقش من مثبت
نبود .این بســته به نظر كارگردان است .من نقش ها را انتخاب نمی كردم .فقط یك بار نقشم را
خودم انتخاب كردم و آن «كمال الملك» بود .علی حاتمی چند تا طرح داشت و من این طرح را
به او پیشنهاد دادم .البته من در تئاتر خیلی نقش های متفاوتی ،مثل آدم های خشن و بد را بازی
كرده ام .در نمایشنامه «آندورا» اثر ماكس فریش كه آقای سمندریان آن را كارگردانی كرد ،نقش
ام كامال متفاوت بود .نقش سربازی را بازی كردم كه آدم بسیار پستی بود.
او در خصوص سینما می گوید  :سینما در روزگار قدیم چهره ای متفاوت داشت .مثال مردم فكر
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می كردند كه هر كســی شبیه نقشی اســت كه بازی می كند .در تئاتر قضیه كامال فرق داشت.
تماشاگران تئاتر فرهیخته تر بودند .به همین دلیل شما را با نقش تان یكی نمی كردند .من به طور
كلی بازی در همه نقش ها را دوست دارم.
نقش مثبت و منفی برای من فرقی نمی كند ،مثالمن نقشــم در «آندورا» را دوست داشتم .االن
نگاه به فیلم ها بهتر شده است .مثال من شخصی را می شناسم كه مثل بچه های چهار ساله پاك
و شریف است ،اما همیشه نقش منفی بازی می كند .مثل «ولی اهلل شیراندامی» كه خیلی نقش
های منفی بازی كرده ،یعنی درست نقطه مقابل خودش را بازی می کند.
در سال های اخیر سناریوهای زیادی خوانده ام و از نقش خوشم نیامده یا كارگردان نقش را تعریف
كرده و من وقتی سناریو را خوانده ام ،دیده ام اصال شناسنامه نقش معلوم نیست .در نتیجه ترجیح
می دهم كار نكنم.
عالوه بر این ترجیح می دهم با كسانی كه سابقه ام را نادیده می گیرند ،كار نكنم .مثال می گویند
كه قرار است تنها سه ،چهار روز جلو دوربین باشم .اما من با سابقه بیش از پنج دهه كار قرار است
برای این مدت جلو دوربین بروم .همه جا همین طور است .بعضی ها دكان بقالی باز كرده اند .این
است كه سر برخی جریانات ،من كمتر كار كرده ام.
وی درجایی دیگر گفته است  :ما در عرصه هنر پا گذاشته ایم؛ عرصه ای كه در آن بزرگان زیادی
داشته ایم .مثل حضرت حافظ ،موالنا ،سعدی و عطار كه راجع به دوستی بسیار شعر گفته اند و
حرف زده اند .بدون دوستی و رفاقت انسان نمی تواند زندگی كند .به نظر من بزرگ ترین ثروت
آدمی رفیق اســت .وقتی در زندگی انســان رفیق وجود ندارد انسان به هرز می رود .در هر كاری
رفیق ما را به كاری تشویق می كند ،دلش به حال ما می سوزد ،رفیق راه را برای ما باز می كند.
من با مرتضی احمدی ،امیرسلیمانی ،صدیق شریف ،شهاب حسینی ،كوروش تهامی ،محمدرضا
فروتــن ،محمد حاتمی و خیلی های دیگر دوســتی دارم .اگر بخواهم این دوســتان را نام ببرم
تعدادشــان زیاد می شود و امیدوارم كسانی كه اسم شان نیامده ،دلگیر نشوند .همه این عزیزان
در دل مــن جا دارند .من با همین رفاقتم وقتی جلو دوربین می روم ،لذت می برم .خانم معتمد
آریا و هنرمندان بزرگی هستند كه آدم افتخار می كند در كنارشان كار كند .اگر من نقش دشمن
كسی را در فیلم داشته باشم و با طرف دوست باشم و دوستش داشته باشم آن دشمنی قشنگ
تر از كار در می آید.
سه ،چهار سال پیش «كمال الملك» را دیدم .یادم هست با علی حاتمی رفتیم پیش شاگردهای
كمال الملك .به دیدار نوه های استاد هم رفتیم و البته چند كتابخانه از جمله كتابخانه مجلس.
ســعی كردم همه مطالبی را كه در ارتباط با كمال الملك نوشته شده را بگیرم و بخوانم .رفیقی
دارم به اسم سیامك غفاری كه از فامیل های كمال الملك بود .یك شب خواب دیدم با سیامك
در اتاق ضبط نشسته ایم .گفت :االن مصاحبه استاد را برای من پخش می كند تا من نگاه كنم.
زمینه فیلم رنگی بود ،اما استاد كمال الملك سیاه و سفید بودند .فیلم صامت بود و من این نكته
را گفتم  .بعد دیدم كه استاد از پرده جدا شد و به سمت من آمد .گفت :تو می خواهی نقش من را
بازی كنی و من گفتم اگر شما اجازه بدهید .گفت :بگو ببینم كار نانوا چیست؟ گفتم ،نان پختن.

گفت :تو نمی توانی نقش من را بازی كنی .به استاد گفتم اجازه بدهید من راجع به نانوا صحبت
كنم .گفت تو نمی توانی .غفاری هم ازاو خواهش كرد اما گفت اصرار نكنید مشــایخی نمی تواند
نقش من را بازی كند .در حالت خواب هم كلی به من بر خورده بود و گفتم شما استاد منحصر به
فردی هستید .همه ایران ،عاشق شما هستند ،اما من هم در حرفه خودم نیمچه استادی هستم.
به من دقیق شــد و گفت :حاالمی توانی .از خواب پریدم و رفتم گوشه ای در تاریكی سیگاری را
روشن كردم .خانمم گفت كه این وقت شب چرا سیگار می كشی و بیداری .ساعت از  2:30نیمه
شب گذشته بود كه گفتم می خواهم فردا به علی (حاتمی) بگویم كه بازی نمی كنم .گفت چرا
و خواب را برای او تعریف كردم .گفت تو نقش یك استاد نقاش را داری بازی می كنی! استاد می
خواهد به تو بگوید تا حاال یك خط كشیده ای؟ برو نقاشی كن .من رفتم خدمت آقای شكیبا كه
از نقاشان بزرگ ما هستند تمرین نقاشی و  ...فهمیدم هنر نقاشی چقدر سخت است .این یكی از
خاطرات آن دوران من است.
بعد وقتی این فیلم اكران شد و از طرف تلویزیون با مردم مصاحبه شد ،.یكی از نوادگان ایشان آنجا
بود و از ایشان سوال كردند و ایشان هم گفتند بله من پدر بزرگم را دیدم .این افتخاری بود برای
من كه ایشان قبول كردند من نقش ایشان را بازی كنم.
وی در مرور یک خاطره گفته اســت  :آقای كیمیایی در «آریانا فیلم» كه مســوول آن «شباویز»
بودند ،من و كشــاورز را دعوت كرد تا من نقش «فرمان» را بازی كنم و خان دایی را كشاورز .هر
دو دراداره تئاتر كار می كردیم .كشاورز نیامد .كیمیایی گفت ،برویم پیش عباس جوانمرد .ایشان
هم نیامد .یك روز كه من در حیاط «آریانا فیلم» بودم ،آقای كیمیایی ،بهروز وثوقی و یكی دو نفر
دیگر آنجا بودند .آقای كیمیایی گفتند ،جمشید «خان دایی» را بازی می كند و ناصرملك مطیعی
«فرمان» .یكدفعه از این رو به آن رو شدیم.
وی در خصوص استاد کیمیایی چنین نظر می دهد « :قبول ندارم كه كیمیایی در این چند سال
در جا زده باشــد .این امكان ندارد .كیمیایی هنرمند بزرگی اســت .گاهی پیش می آید كه فیلم
اول شــما بسیار موفق است .اما این دلیل نمی شــود كه فیلم دوم شما شبیه كار اول باشد .من
با كیمیایی در ســه فیلم همكاری كرده ام« :قیصر»« ،سرب» و «جرم» .او در این سه فیلم ،سه
شخصیت متفاوت به من داد .این طور نبود كه سه تا شخصیت مثل خان دایی به من بدهد .منتها
یك مساله هست.
مســعود شــخصیت هایی را به تصویر می كشد كه وجود دارند اما خاص هستند .مثال نمی توان
گفت امروز چاقوكش نداریم .اتفاقا خیلی هم داریم .نمی توانیم ،بگوییم حرف زدن و رفتار كردن
این چنینی وجود ندارد .مسعود به دلیل شناختی كه از این نوع آدم ها دارد درباره آنها فیلم می
سازد .نمی توان گفت پسرفت داشته است .من قبول ندارم.
همین طور كه خیلی از بزرگان این مرز و بوم تغییر كرده اند ،ایشان هم تغییر كرده است .شعور،
آگاهی ،دانش و بینش او بسیار تكامل یافته است و این اتفاق خیلی طبیعی است.
علی حاتمی فیلمنامه ای درباره پهلوان تختی نوشته بود كه من هنوز آن را دارم .من نقش فردی
را داشتم به نام «مردم» که شخصیتی تمثیلی بود ،یعنی هرگاه او پیروز بود مردم خوشحال می
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شدند و هر گاه شكست می خورد ،ناراحت می شدند.
من به علی حاتمی گفتم پهلوان تختی را خیلی ها دوست دارند و از نزدیك او را می شناسند .خود
من از نزدیك ایشــان را مالقات كرده ام و مسابقات شان را در تهران می دیدم .به علی (حاتمی)
گفتم همه تختی را می شناســند و تو برای ســاختن آن مشكل پیدا می كنی .مثال عده ای می
گویند كه تختی را كشتند و عده ای می گویند خودكشی كرده است .من دوستی داشتم به اسم
ناصر ضرغام بسازد.
او اولین كســی بود كه برای تختی ختم گرفت .او می گفت ،تختی خودكشی كرده و دالیلی هم
داشت كه غلط نبود .به حاتمی گفتم تو این كار ،دنبال چی هستی؟ گفت  48ساعت به من فرصت
بده و بعد  48ساعت آمد ،گفت :تختی با دوبنده سیاه با تختی با دوبنده سفید كشتی می گیرد
و دوبنده سفید را ضربه فنی می كند .خیلی خوشم آمد .اما علی فرصت نكرد فیلم را بسازد و در
نسخه بعدی ،این ماجرا اصال نیست.
همچنین قرار بود در فیلم «دلشدگان» رهبر اركستر را من بازی كنم .رفتم گریم شدم و به علی
گفتم كار دیگری به من پیشنهاد شده .گفت :هر كاری پیشنهاد شده قبول كن ،من اول شهریور
با تو كار دارم .قرارداد آن ســریال را بستم و در قرارداد درج كردم كه باید طوری باشد تا من اول
شهریور بتوانم در «دلشدگان» بازی كنم 10 .مرداد بود كه در خیابان ایران كار می كردیم .مدیر
تولیدشان آمد و گفت كه كار زودتر استارت خورده.
من نمی توانستم كار را نصفه رها كنم و در كار علی حاتمی باشم .این هم جزو كار هایی بود كه
من دوست داشتم بازی كنم و نشد.
او می گوید  :من روی پســرم هیچ تاثیری نداشتم ،چون خودش از چهار سالگی عالقه داشت و
آهنگ های بتهوون را حفظ بود .من نمی خواســتم دنبال موسیقی برود ولی او عاشق موسیقی
بود .او دنیایی برای خودش دارد و برای رسیدن به دانش موسیقی تالش های زیادی كرده است.
دوست داشت چیز هایی را كه می داند به مردم ایران یاد بدهد ولی مسایلی پیش آمد كه پشیمان
شد .حسادت ها آدم را نابود می كند.
او در خصوص موسیقی می گوید  :از بچگی عاشق موسیقی بودم ،دلم می خواست كه ویولنیست
بشوم .ما در «پارچین» (در نزدیكی تهران) بودیم ،جایی كه كارخانه شیمیایی ارتش كه دینامیت
و باروت و اسید سولفوریك می ساخت .آن موقع هر زمانی كه ماشین می خواستیم نبود كه بتوانیم
به تهران بیاییم و كار را دنبال كنیم .تئاتر كار می كردم .كالس پنجم نمایشــنامه می نوشــتم و
كارگردانی می كردم و خودم هم در این نمایش ها بازی می كردم.
بدون موســیقی نمی شــود ،زندگی كرد .موسیقی در طبیعت هست .شما حتی وقتی كنار دریا،
رودخانه و بیابان می روید موســیقی را حس می كنید .موسیقیدانان هم از طبیعت الهام گرفته
اند .موســیقی خوب شما را زنده نگه می دارد .من عاشق موسیقی ام .بیشتر آهنگ های بزرگان
موسیقی را گوش می دهم مثل كنسرت های»گلها» و آثار بنان .استاد عبادی را هم بسیار دوست
دارم .او استاد بی نظیر سه تار بود و البته بسیار شریف .آثار پرویز یاحقی را هم بسیار دوست دارم
و همچنین اسداهلل ملك هم همسایه مان بود.

اســتاد مشــایخی در خصوص زنده یاد ناصر حجازی می گوید  :بازی های ایشان را می دیدم و
به عنوان یك ورزشــكار بزرگ ،با اخالق و راستگو دوست اش داشتم .وقتی دچار بیماری شد به
عیادت اش رفتم و دوســت داشتم كه از نزدیك ببینمش .متاثرشدم که از دنیا رفت ،چون روزی
كه دیدمش ســرحال بود و وقتی خبر فوتش را شنیدم ،خیلی ناراحت شدم .از ورزشكاران «ناصر
ضرغام» و «سیدمحمد طباطبایی» قهرمان سوم جهان در وزن چهارم بود و روحیه و اخالقی شبیه
تختی داشت و همه كسانی كه با كشتی آشنا هستند ،عاشق محمد بودند را می شناختم و خیلی
دوستشان داشتم.
بارها عرض كرده ام كه همه پهلوان ها را دوســت دارم .معلمان من ملت ایرانند و عاشق ایران و
ملت ایران هستم .باز هم می گویم كه خاك پای مردم ایران هستم.
استاد مشایخی به خاطر بازی سینمایی اش برای مدتی از کار تئاتر اخراج شد .در واقع کار حرفهای
خود را از سال  ۱۳۴۹به طور رسمی شروع کرد.
بازی اســتاد جمشید مشایخی درنقش انسانهای مهربان و تاثیرگذار ،جدی و بیرحم و همچنین
نقشــهای تاریخــی و ماندگار همچون «شــازده احتجاب»« ،کمال الملــک» و «رضا تفنگچی/
خوشنویس» در سریال «هزار دستان» نشانگر توانایی باالی حرفه ای بازیگری اوست.
وی در جایی گفته  »:گاه نقشهای کم ارزش و گاه بیارزش نیز بازی کرده ام که پذیرفتن آن نقشها
برای کمک به کارگردانهای تازه کار بوده است هر چند که به کارنامه بازیگری ام لطمه وارد کرده
است .
ازنمایشهای مهم او بازی در نقش « بزرگ آقا « در نمایش میراث کا ِر «بهرام بیضایی» در تاالر ۲۵
شهریور در آذر ماه  ۱۳۴۶است .
بــازی در بیش از صد فیلم ســینمایی از جمله حکایت دریا ( ،)۱۳۹۶بن بســت وثوق ()۱۳۹۵
کمااللملک ( )۱۳۶۲گلهای داوودی ( )۱۳۶۳ماه عســل ( )۱۳۷۱طلوع ( )۱۳۴۹قیصر ()۱۳۴۸
گاو ( )۱۳۴۸خشت و آیینه ()۱۳۴۴دندان طال ( )۱۳۷۰کمیته مجازات ( )۱۳۷۷سرب ()۱۳۶۷
وی در بیش از  50مجموعه تلویزیونی و بیش از  40تئاتر صحنه ای ایفای نقش کرده اســت و
شیوه بازیگری احساسی و تکنیکی او برای فراگیران حوزه بازیگری سینما ،تلویزیون و تئاتر مثال
زدنی است .
او برندۀ تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در هفتمین دورۀ جشن خانۀ سینما بابت ایفای
نقش در فیلم بانوی من ( )۱۳۸۲شد و همچنین نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول
مرد در سومین دورۀ جشن خانۀ سینما بابت ایفای نقش در فیلم کمیته مجازات ( )۱۳۷۸و جایزۀ
بهترین بازیگر مرد بابت ایفای نقش در فیلم پدربزرگ در جشــنواره بینالمللی فیلم پیونگیانگ
( )۱۳۶۴شد و همچنین ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر بابت
ایفــای نقش در فیلم گلهای داوودی ( )۱۳۶۳و ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقش اول مرد
جشنواره فیلم فجر بابت ایفای نقش در فیلم کمااللملک (.)۱۳۶۳

جمشید
مشایخی
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نمایش درمانی ،نمایشی کابردی است
مجید امرایی
تئاتر کاربردی تئاتری رســمی و تفکیک شــده بر دو موضع تماشاگر و بازیگر
نیست ،بلکه شیوه ای اجرایی درحوزه هنرهای نمایشی است که درآن دیوار بین
نمایشــگران و تماشاگران از بین رفته و مفهوم رسمی تئاتر را از دست میدهد و
جنبه ای ملموس به خود می گیرد ،تئاترکاربردی روشــی تدوین شده بر بداهه
پردازی است ،تئاتری که راهکار هایی روشــمند و کارگاهی ارائه می کند تا در
مواجهه با مسائل بین فردی و اجتماعی بهترین تصمیم گیری صورت گیرد .

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷
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تئاترکاربردی قادر است برای هرطیف و طبقه اجتماعی در هر سطحی راهکارهای مناسبی ارائه
کند ،مرزها را درنوردد و بدور از هر تصنعی قدم در مسیر حل مسائل متنابه اجتماعی بگذارد.
تئاترکاربردی با دســت مایه قرار دادن تکنیک های خــاص خود در تعاملی گروهی و جمعی و
روشی خالقانه و اندیشه ای مشارکتی اقدام به حل مسائل انسانی می کند.
تئاتر کاربردی دارای شــاخه های متعدد و متنوعی است که نمایش درمانی تنها به عنوان یکی
از شــیوه های تئاتر کاربردی تالش می کند تا کسانی را که دچار مسئله ای روحی و روانی و یا
...شده اند در رفع مسئله شان یاری رساند.
گردانندگان نمایش درمانی میکوشند تا به عنوان درمانی کمکی پای در راهی بگذارد که حاصل
آن آرامش روحی و روانی افرادی است که به هر دلیل دچار مشکل شده اند .
نمایش درمانی به عنوان درمانی غیر دارویی و مدرن و روشــی موثر در توانبخشی افراد از نیمه
نخســت قرن بیستم بطور جدی و تحت عنوان رشته ای مســتقل دراروپا و پس ازآن در دیگر
کشورهای جهان مطرح و مورد توجه قرارگرفت.
هرچند پیش ازاین هنرنمایش به اشــکال مختلف آیینــی درحوزه درمان های غیر دارویی و به
روش ســنتی مورد توجه درمانگران محلی و بومی قرار داشــت اما این « ژاکوب لویی مورینو»
روانشناس بزرگ رومانیایی بود که در نیمه نخست قرن بیستم خود را به عنوان پیشگام نمایش
درمانی مدرن درجهان معرفی کرد و این تنها حکایت نمایش درمانی مدرن است و داستان آغاز
نمایش درمانی به شیوه سنتی را باید دراعصار کهن جست .
برای دســتیابی به ریشــه های آغازین این درمان غیر دارویی باید به زمان هایی دورتراز زندگی
اجتماعی بشررجوع کرد و ظهور و بروز آن را در نمایشواره ها ،آیین های جمعی وهمچنین اَوراد
و حرکات نمایشی و گروهی قبایل بومی و آیین های قومی و محلی دراعصارکهن یافت .
نمایش هایی که با هدف معالجه بیماری های روحی و روانی و تسلط برآنچه نیروهای شیطانی

و روح شرور انسان ها می نامیدند توسط درمانگران ،کاهنان و طبیبان محلی اجرا می شده اند.
دراین زمان ها بود که جادوگران یا همان درمانگران محلی با توســل به آیین های نمایشــی و
خواهــش از نیروهای فرا زمینی تالش می کردند تا تعــادل و آرامش مجددا به همنوع خود باز
گردانند و درواقع آنچه را تسلط اجنه بر روح تغیانگر انسان می نامیدند باطل سازند .
نمایش درمانی مدرن دریکصد ســال گذشــته به عنوان نقطه تالقی هنرنمایش و روانشناسی
درارتباط با پاالیش روح و روان انســان ها و رســیدن به تعادل روانی درمرکز توجه درمان های
غیردارویی بوده است.
درنمایش درمانی مدرن میتوان به کمک روشــها و تکنیکهای درمانی خاص درراه افزایش قوه
یادگیری ،ثبات و سالمت شخصیت ،کسب مهارتهای فردی وارتقای حس خود ادراکی ،افزایش
تواناییهای فیزیکی و تقویت مهارتهای حرکتی و تعادل روحی و روانی انسان ها گام برداشت.
استفاده ازاین شیوه درمان کاربردی درحوزه طب روان درایران به زمان های کهن برمی گردد که
دیدگاههای «محمد زکریای رازی» و همچنین نظریات حکیم «بوعلی سینا « پزشک بزرگ دوره
اسالمی نمونه هایی بارز بهره گیری از بازی نمایشی در درمان برخی عارضه ها است .
اما نمایــش درمانی مدرن درایران ازحدود سال1346خورشــیدی وبا تالش های دکتر»حمید
اشکانی» و»حسن حق شناس» درمرکزروانپزشکی» حافظیه شیراز» به عنوان درمانی موثر مورد
استفاده قرارگرفتف ،و پس از آن نیز تا به امروز در مراکز مختلف درمانی و بازتوانی از این درمان
کمکی بهره های فراوانی برده شده است .
تاجایی که امــروزه این درمان غیر دارویی در مراکز اصالح و تربیت ،زندان ها ،ســربازخانه ها،
مدارس و مهدهای کودک ،کارخانه ها ،بیمارستان ها ،مراکز روزانه بیماران روانی ،مراکز مشاوره
و ازدواج و ....نیز به عنوان روشی کاربردی و موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
مهمترین کاربرد این شیوه درمانی برروی مصدومان بازمانده ازجنگ به تجارب با ارزشی برمیگردد
که درکشورهای آمریکا ،آلمان و انگلستان به دست آمده است درکشورآمریکا ( در مرکز بازتوانی
ایلینویز) ،درانگلســتان (درمرکز بازتوانی و واحد نمایش درمانی وینتربورن) و درکشــورآلمان
در(دانشــگاه تابینگن) نمایش درمانی به عنوان درمانــی غیردارویی و موثر هم اکنون نیز مورد
توجه است.
اما امروزه و در ایران نمایش درمانی به عنوان روشی کاربردی در بازتوانی افراد نیازمند با برگزاری
کارگاه های آموزشــی برای مربیان و عالقه مندان قدم در مســیری نهاده که ظرف مدت زمانی
کوتاه قادر است به چنان گستردگی برسد که در رفع نارسایی های اجتماعی دستگیر بسیاری از
طیف های اجتماعی باشد .
در این راه برپایی کارگاه های درام کاربردی توسط مرکز هنر های نمایشی حوزه هنری حرکتی
جدیدی است که در صورت تداوم بسیاری از کارکرد های مغفول مانده هنر نمایش را بر ما آشکار
خواهد کرد امید است حوزه هنری در مسیر گسترش این شیوه اجرایی از تئاتر موفق و مستمر
عمل کند .

نمایش
درمانی،
نمایشی
کابردی
است
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عقده الکترا
آنچه دختر تجربه می کند با تجربه پســر متفاوت است .فروید ،بیان می کند که
دختر بر این باور است که اخته شده است (مثال هنگام تولد) و مادر را مقصر این
اتفاق می داند .دختر در ابتدا مادرش را هدف عشقی خود قرار می دهد اما بعد پدر
جای مادر را می گیرد و هدف گرایش کودک می شود .این جابجایی به این دلیل
اتفاق می افتد که دختر به خاطر تفاوتی که با پسر دارد ،احساس کمبود می کند ).

۲۳

ســال ســوم
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اینجا مشــکلی پیش می آید .این که چگونه دختر با مادر همانند ســازی می کند و ارزش ها و
توانایی های او را به درون می کشد .در پسر ،ترس اختگی است که باعث تکامل بخش اخالقی
شخصیت می شود و همانند سازی و درون فکنی وسیله ایست که پسر با آن از شدت وحشتش
می کاهد .اما دختر ،اصوال چنین وحشتی ندارد که مادر اخته اش کند .همانند سازی در دختر
احتماال به این دلیل رخ می دهد که دختر می ترسد که عشق مادر را از دست بدهد .این ترس
نســبت به ترس اختگی ،ضعیف تر است و به همین دلیل فروید ادعا می کند که همانند سازی
دختر با مادر از همانند سازی پسر با پدر ضعیف تر است و در دختران ،بخش اخالقی (فراخود)
به قدرت پسران نمی باشد.
تثبیت  :موفقیت یا شکســت در مواجهه با عقده اودیپ (الکترا) ،هســته تکامل موفق یا ناموفق
روانی اســت .اگر کودکی بتواند بــه خوبی این عقده را باز کند ،می آموزد چگونه حســادتها و
دشمنیهایش را کنترل کند و آماده می شود تا به مرحله دیگر برود.
تثبیت در مردان باعث می شود تا شخص نسبت به سکس احساس گناه یا اضطراب داشته باشد،
از اختگی بترسد و دارای شخصیت خودشیفته شود.
در زنان ،فروید عقیده دارد که این مرحله به طور کامل طی نمی شــود و همیشــه ته نشینی از
احساس حسادت و پایین تر بودن در شخصیت زن باقی می ماند .البته فروید هنگامی که نظریه
اش را در مورد زنان ارایه کرد ،بیان کرد که نسبت به این نظریه تردیدهایی دارد.
در هــر حال چه در زنان و چه در مردان ،برخورد نامناســب با ایــن تضادها باعث بوجود آمدن
وضعیتی می شود که بین دو قطب بی بند و باری جنسی و دوری از سکس در حرکت است.
مرحله نهفتگی ( از سن  5سالگی تا بلوغ)  :این مرحله به دنبال دفع امیال و افکار جنسی کودک
به ضمیر ناخودآگاه آغاز می شــود .با رانده شــدن توهمات و هیجانات جنسی به ناخودآگاه به
کودک اجازه می دهد تا انرژیش را برای بدست آوردن سایر مهارت های زندگی صرف کند .اینجا
زمانی است که کودک می آموزد ،خود را با محیط بیرون تطبیق می دهد ،با فرهنگ می شود،
عقاید و ارزش هایش را شــکل می دهد ،روابط دوستانه با هم جنسانش برقرار می کند ،ورزش
می کند و ....

در مرحلــه نهفتگی ،تعادل بین نهاد ،خود و فراخود بهتــر از هر زمان دیگری در زندگی برقرار
می باشد و به همین دلیل تعارضات خاصی پیش نمی آید که منجر به تثبیت و یا شکل گیری
عقده ها شود.مشکالت رفتاری کودک در این مرحله نشان از آن دارد که او نتوانسته است مرحله
نرینگی را به خوبی پشت سر بگذارد.
این مرحله ،شبیه به آرامش قبل از طوفان است .طوفانی که بلوغ نام دارد که در آن لیبیدو دوباره
بیدار می شود.
مرحله تناسلی (بلوغ به بعد)  :در این مرحله مکان کامجویی ،دستگاه تناسلی است که در جریان
بلوغ کامل شــده اســت .تضادها در این مرحله با جامعه بیشتر وابسته به نوع هنجارهای جامعه
است .مثال در جامعه ای خودارضایی گناهی نابخشودنی شمرده می شود و در جامعه ای دیگر،
فعالیتی طبیعی و نرمال .در جایی به خاطر رابطه جنسی مجازات های سخت اعمال می شود و
در جایی نداشتن این رابطه والدین را نسبت به سالمت فرزندشان نگران می کند .اما در هر حال،
هر جامعه ای ،به نحوی فعالیت جنسی در این مرحله را پذیرفته است.
در این مرحله هیچگونه تثبیتی رخ نمی دهد .طبق نظر فروید اگر افراد در این مرحله با مشکالتی
روبرو می شــوند ،به خاطر آسیب هایی است که در سه مرحله اول تکامل روانی -جنسی داشته
اند .اشــخاص با تثبیت های مراحل قبل پا به این مرحله می گذارند .مثال کســی که به خاطر
تمایلش به جنس مخالف در این مرحله ،احساس نگرانی و گناه می کند ،به این دلیل است که
در باز کردن عقده اودیپ (الکترا) ناموفق بوده است (نکته جالب این است که در جوامعی ،داشتن
این احساس گناه و اضطراب ،ستوده می شود).

عقده
الکترا
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گروه درمانی
بی شــک حوزه درمان آالم بشر یکی از مهمترین و چالش انگیزترین مسائل روز
دنیا میباشد.
گروهدرمانی در طی جنگ جهانی دوم در پاســخ به کمبود پرسنل آموزش دیده
برای ارائه درمان فردی پدید آمد .در ابتدا ،درمانگر گروه ،نقش سنتی درمانی را
بر عهده میگرفت و عمدت ًا با گروه قلیلی از مراجعان که مشکل مشترک داشتند
کار میکرد.
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توجه به گروهها اوج گرفت و بعد به مدت یک دهه این شور
در خالل ســالهای  1960و ّ 1970
توجه قرار گرفت.در جوالی 1995
شوق کاهش یافت .در دهه  1990کار با گروه مجدا ً در کانون ّ
و نشــریه مانیتور انجمن روانشناسی آمریکا،به توصیف مجموعه وسیعی از فنون گروه پرداخت
که در رفع برخی از مشــکالت روانشناختی و پزشکی قابل اجرا و مؤثر بود .موضوع اصلی مقاله
این بود که گروهدرمانی به این علّت که از گروه میتواند برای درمانهای کوتاه و مقرون به صرفه
سود جست کارایی زیادی در موقعیتهای درمانی و پزشکی داشت.
موقعیت گروه فرصتهای درمانی منحصر به فردی را
متخصصان دریافتند که
با گذشــت زمان،
ّ
ّ
فراهم میآورد .تعامل میان اعضاء گروه ،میتواند مهارتهای اجتماعی جدیدی را تمرین کنند و
بخشی از اطالعات جدید خود را مورد استفاده قرار دهند.
بســیاری از اختاللهای هیجانی در واقع شامل مشکالتی است که شخص در ارتباط با دیگران
دارد .مانند احســاس انــزوا ،طرد ،تنهایی و ناتوانی از ایجاد رابطههــای بامعنا .هر چند درمانگر
میتواند در حل و فصل بعضی از این مشکالت به شخص کمک کند اما آزمون نهایی این است
که شخص بتواند نگرشها و پاسخهایی را که در جریان درمان آموخته به روابط زندگانی روزمره
منتقل کند .گروهدرمانی شرایطی را فراهم میآورد تا درمانجو مشکالت خود را درحضور دیگران
حل و فصل کند ،واکنش دیگران را به رفتار خود ببیند و هنگامی که شــیوههای پاســخدهی
رضایت بخش نیســت روشهای تازهای در پیش میگیــرد .گروهدرمانی غالباً به صورت مکمل
درمان انفرادی به کار میرود.
گروهها درمان انتخابی هستند نه یک رویکرد .برای کمک به تغییر افراد بسیاری از مشکالت که
باعث روی آوردن افراد به مشاوره میشود ریشه در مسائل بین فردی دارد و به برقراری یا حفظ
روابط صمیمانه با دیگران مربوط میشــود .مراجعان اغلب بر این باور هســتند که مشکالتشان
منحصر به فرد است و فرصتهای زیادی برای نجات از زندگیهای یکنواخت و کسالتآور خود
ندارند .ممکن است آنها ندانند چگونه با افرادی که دوستشان دارند ،زندگی کنند گروهها نوعی
آزمایشــگاه طبیعی هستند که به افراد نشــان میدهند تنها نیستند و امیدی هست که بتوانند

زندگی جدیدی را خلق کنند.
توجه
در گروهدرمانی عوامل ناهشــیار و گذشته فرد و بازسازی جنبههای اصلی
شخصیت مورد ّ
ّ
مدت گروههای درمانی در مقایسه با روشهای دیگر به مراتب بیشتر
قرار میگیرد بنابراین ،طول ّ
است.
امــروزه درمانگرانی با رویکردهای گوناگون در شــیوههای درمانی خود تغییراتی دادهاند تا برای
گروه درمانی بتوانند به کار بگیرند .گروهدرمانی در موارد گوناگونی به کار رفته است .به طور کلی
در هر گروهدرمانی ،تعداد  6-8نفر درمانجو شرکت دارندکه مشکالت مشابهی دارند.
گروهدرمانی نســبت بــه درمان انفرادی چندین مزیّت دارد .از آنجــا که درمانگر در مدت زمان
واحد میتواند به چند نفر یاری دهد ،از توانمندیهای او بهتر بهرهبرداری میشــود .مزیت دیگر
اینکه آدمی با مشاهده درگیر بودن دیگران با مشکالتی مشابه یا پیچیدهتر از مشکالت خودش
آرام گرفته و دلگرم میشــود .عالوه بر این از راه مشــاهده رفتار دیگران نیز میتوان چیزهایی
یاد گرفت .میتوان نگرشها و واکنشهایی را از راه تعامل با دیگران،نه فقط از تعامل با درمانگر
کشف نمود .وقتی برای اعضاء گروه فرصت کسب مهارتهای تازه اجتماعی از راه سرمشق گیری
و تمرین مهارتها در گروه فراهم باشد ،گروهدرمانی بسیار اثربخش خواهد بود.
اهمیت گروهدرمانی زمانی مشــخص میشود که بدانیم چرا مردم فکر کار کردن در گروه را
اما ّ
دوســت دارند .چرا شــرکتهای آمریکایی از هر نفر از کارمندانشان میخواهند که به صورت
گروهی کار انجام دهند؟برای چه آنها گروهها را شکل میدهند؟
آلن و هچ ()2005،Allen&Hechtطی بررسیهایی به این نتیجه رسیدند که مردم از کار گروهی
ّ
لذت می برندو کار کردن در گروه نیازهای آنان را برآورده می کند و به آن ها توانایی احســاس
تع ّهد و اثربخش بودن را می دهد این ّ
لذت و دیگر فواید روانشــناختی گروه ها توضیح می دهد
که چرا مردم تمایل دارند به تشکیل گروه و پیوستن به آن حتی اگر واقعا دربسیاری از زمان ها
موجب بهبود عملکرد نشوند.
بدون شک نهضت گروه درمانی مهمترین تحولی است که در کار روان درمانی بوجود آمده است.
منابع

-1گروه درمانی ،کوری و همکاران ،ترجمه سیف ا...بهاری و همکاران

2 - social psychology-Baune Ister/Busch Man

گروه
درمانی
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نمایش درمانی نقش بازی کردن
مجید امرایی
سایت تخصصی تئاتر درمانی -نقش بازی کردن به صورت تئاتر از زمان های قدیم
و پس از به وجود آمدن تمدن و شهرنشینی وجود داشته است.
در ابتدا تئاتر به عنوان وســیلهای برای انجام مراســم ،آداب و سنن خاص به
کار میرفت ،در حدود  4000ســال قبل از میالد ،مصریــان از تئاتر در این موارد
بهره میگرفتند ،همچنین در یونــان قدیم ،تئاتر تراژیک نضج گرفت که در آن،
اسطورههای باستانی مثل اسطورة ادیپوس ،به نمایش در میآمد.
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حرکات موزون ،رقص ،آواز ،موسیقی ،پانتومیم و شکل های دیگر نمایشی ،یک نیاز بشری برای بیان
تئاتر یا سمبولیک ،چه از نظر بازیگر و چه از دید تماشاگر بوده است.
بنابراین ،عجیب نیست که تئاتر جای خود را به تدریج در موارد خاصی مانند آموزش ،تعلیم و تربیت
و روان درمانی باز کند و به عنوان محدودة مشخص نمایش درمانی مورد قبول قرار گیرد.
نمایش درمانی توسط افرادی چون جاکوب لوی مورنو بنیانگذاری شد.
او روانپژشــک بود ،در رومانی متولد شد ،در وین زندگی و کار کرد ،و باالخره در سال  1925برای
ادامه کار خود به آمریکا رفت و او هم دورة فروید بود و تالش خستگیناپذیر و سرسختانهای را در
جداسازی اصول نمایش درمانی از اصول روانکاوی به انجام رساند.
در نمایش درمانیهای امروزی مایههایی از گروه درمانی ،گشتالت درمانی ،روش تحلیل روابط ،رفتار
درمانی و بعضی روش های دیگر روان درمانی که اساس کار آنها «اینجا و اکنون» میباشد ،به کار
گرفته شده است.
در تعریــف نمایش درمانی میتوان گفت کــه عبارت از یک روش گروه درمانی اســت و در آن،
خصوصیات برجسته شخصیت ،ارتباطات بین فردی ،تعارضات و کشمکش های روانی و همچنین
اختالالت احساســی و عاطفی توســط روش های مخصوص نمایشی مورد مشاهده و بررسی قرار
میگیرند.
عناصر اصلی در این روش عبارتند از :
 -1شخص اول و به اعتقاد من « مراجع» که محور اصلی است و مشکالت روحی خود را به کمک
افراد دیگری از جمله «یاور» به نمایش میگذارد.
« -2یاور» نمایشــی که جنبهها و ابعاد متفاوتی از شخص اول را مطرح و به نمایش میگذارد و به
اعتقاد من بازی ساز و بازی گیر است .
 -3نمایش درمانگر و یا به باور گروهی (کارگردان) که افراد شــرکت کننده در نمایش درمانی را

جهت کسب آگاهی و بصیرت بیشتر ،هدایت مینماید و محوز فرایند نمایش درمانی همین نمایش
درمانگر است .
در ایران ،از سال  1356در انستیتو اعصاب و روان بیمارستان حافظ  -شیراز چیزی تحت عنوان
تئاتر درمانی به مدت شش ،هفت سال فعاالنه و به کمک وسائل سمعی و بصری پیشرفته بعنوان
یکی از روش های درمانی بکار گرفته شد و نتایج خوبی هم دربرداشت ولی متاسفانه ادامه نیافت .
تاریخ نمایش درمانی به عنوان یک روش روان درمانی ،به کارهای افرادی از جمله دکتر «مورنو»
برمیگردد .ایشان از سال  1921در وین کار خود را در این زمینه آغاز کرد و نمایش درمانی را «علم
کشف حقیقت» نامید .معموالً مورنو ابتدا خود در میان گروه به صحنه میآمد و یک واقعه مربوط به
اخبار روز را که از جراید بیرون آورده بود ،توصیف میکرد .حضار با کارگردان (مورنو) در این زمینه
شــروع به بحث میکردند ،و سپس کارگردان از آنها دعوت میکرد تا به صحنه بیایند و آن واقعه را
بصورت تئاتری به اجرا درآورند.
این بازیگران در زمینه تئاتر افراد حرفهای نبودند ،بلکه هر یک مشکالت فردی روانشناختی داشتند
که برای درمان ،مراجعه کرده بودند .مورنو دریافت که مسائل فردی اشخاص نه تنها در نحوه انتخاب
موضوع خبری بلکه بر نوع و نحوه مشــارکت آنها در به نمایش در آوردن آن موضوع نیز اثر دارد.
بعدها ،در سال « 1930روزنامه زنده» در ایاالت متحده بر روی صحنه آمد که خود نوعی از «تئاتر
خود جوش» مورنو بود.
اصــل کار مورنو از تئاترهای تراژیک یونان قدیم اقتباس شــده بــود و این تئاترها و نمایش های
تلویزیونی و سینمایی فعلی نیز ادامه مییابد .وقتی عدهای از مردم در کنار هم ،صحنههای دلسوز یا
ترسناک را میبینند ،بعد از آن ،اغلب پاالیش ،تخلیله و راحتی عواطف خود را حس میکنند.
هر چند این اتفاق با انچه در نگاه من نمایش درمانی نامیده می شود فاصله بسیار دارد و بیشتر جنبه
هنری در آن مد نظر اســت تا برون ریزی و رفع مســئله این درحالی است که در نگاه من نمایش
درمانی با تئارت رسمی فاصله های بسیار دارد.
معموالً به نظر میرسد که حضار بعد از دیدن چنین نمایشهایی ،از ترس رهایی مییابند و علت آن
را به آن تراژدی نسبت میدهند .به هر حال ،مورنو از اخبار روزنامه شروع کرد و آن را به مسائل و
تراژدیهای زندگی افراد تعمیم و توسعه داد .برای مورنو ،اشخاص نمایشدهنده و نمایش در «اینجا
و اکنون» از اصول اولیه هســتند .تجربه و اجرای پیدرپی یک واقعة گذشــته به افراد این امکان را
میدهد تا نسبت به آن ،تجربة ملموستر و واقعیتری داشته باشند و در نتیجه ،ذهنیت واقعیتری
نیز نسبت به وقایع گذشته زندگیشان بیابند.
صحنه تئاتر درمانی مانن آزمایشگاهی در محیطی آزاد و قابل انعطاف به فرد این امکان را میدهد
که راهحلهای جانشینی مناسبتری در مورد مسئلهاش پیدا نماید .وقتی فرد مسئلهاش را در میان
جمع و با کمک همان افراد نشان داد ،به هنگام بحث و مشارکت بعدی ،در مییابد که تنها او نیست
که این مسئله را دارد ،و در میان افراد گروه نیز هستند کسانی که از این نظر ،مشابه او میباشند.
در حین انجام نمایش درمانی اطالعات روانشــناختی وســیعی از افراد بدست میآید که برحسب
نگرش تحلیل کننده ،مورد استفاده خواهند بود.

نمایش
درمانی نقش
بازی کردن
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مورنو معتقد بود که در تمام اختالالت روانشــناختی میتوان از اصول تئاتر درمانی به عنوان یک
روش درمانی مفید بهره گرفت؛ حتی در جنونها! او کاربرد تئاتر درمانی را به بیماران محدود نمیکرد،
بلکه این روشها را در مورد بزهکاران ،مجرمان ،افراد عادی و جمعیتها و مؤسسهها نیز به کار میبرد.
همچنین در موقعیتهای آموزشی ،مشاوره ازدواج ،مشکالت مراکز صنعتی و به طور کلی برای کلیه
موارد مشاوره و راهنمایی با روششناسی مشخص از تئاتر درمانی استفاده میشود .از سالهای 1940
به بعد ،مؤسسه مورنو ،تئاتر درمانی را به جمع مردم آورد و به این ترتیب ،همه میتوانستند در آن
شرکت نمایند.
مورنو معتقد اســت که شاید روزی بتوان تئاتر درمانی را در تلویزیون به صورت «روانپزشکی توده
مردم» مطرح نمود.
ارکان نمایش درمانی :نمایش درمانی ،روشی است که میتوان از طریق آن ،به شخص کمک کرد
تا ابعاد روانشناختی مسئلهاش را کشف کند.
فــرد از طریق به نمایش در آوردن آنها و نه فقط از راه گفتگو به بازنگری مشــکل خود میپردازد.
نمایش درمانی دارای روشــهای مختلفی اســت که آنها را میتوان همان گونه که هستند و یا با
تغییراتی برحســب شــرایط ،به کار برد .نمایش درمانی با روان درمانی ،و بخصوص روان درمانی
گروهی ریشه مشترک دارد.
«شخص اول» یا پروتاگونیست ( یا مراجع) به کسی گفته میشود که در نمایش درمانی ،نقش اصلی
را دارد .این فرد ممکن است درمانجو ،دانشجو ،کارآموز ،عضو گروه و یا هر فرد دیگری باشد .به طور
کلی هر فردی که موقعیتهایی از زندگی خود را به نمایش میگذارد شــخص اول یا پروتاگونیست
نام دارد.
نمایش درمانگر (کارگردان) :به کســی میگویند که شخص اول را در استفاده از روشهای نمایش
درمانی به منظور بازنگری مسئلهاش هدایت میکند .این فرد میتواند رهبر گروه ،درمانگر ،معلم و یا
مشاور باشد .حتی گاهی کارگردانی نمایش درمانی را یکی از اعضاء گروه به عهده میگیرد.
»یاور» به فردی اطالق میشــود که در کنار شخص اول و کارگردان به ایفای نقش میپردازد .این
فرد در زندگی شخص اول نشانگر افرادی مانند همسر ،کارفرما و یا بخش دیگری از موجودیت خود
شخص اول است .سایر تکنیکها و نقشهای خاصی را که یاور میتواند عرضه کند.
حضار :افرادی هستند که در مدت اجرای نمایش درمانی حضور دارند .این افراد ممکن است اعضاء
یک گروه درمانی ،شــرکت کنندگان در یک سمینار ،دانشــآموزان یک کالست یا اعضاء خانواده
شخص اول باشند .این افراد برخالف تماشاگران تئاتر معمولی ،با ایفای نقشهای فعال ،شخص اول
را در شــناخت احساساتش یاری میدهند .ابزار نمایش درمانی :صحنه؛ مکانی است که نمایش در
آن اجرا میشود.
این ممکن است یک سکو یا مکان دائمی تئاتر درمانی باشد .حتی افراد میتوانند کنار هم بایستند
و فضائی را میان خود بســازند .محل واقعی تعارض نیز میتواند به عنوان صحنه مورد اســتفاده
قرار گیرد .مسلماً ابزار بهتر میتواند به نمایش در هنگام عمل تأثیر بیشتری ببخشد .شکل اصلی
صحنهها در تئاتر درمانی ،مانند شــکل یک است؛ محلی با سه ســطح و با ارتفاعهای متفاوت از

یکدیگــر :محل حضار ،صحنه و بالکن باالی صحنه ،نورپــردازی و به طور کلی هر یک از امکانات
موجود میتوانند در جهت پربار کردن تئاتر درمانی مفید باشند.
صحنه اصلی حداقل باید  4تا  5متر عمق داشته باشد .سکوی بلندی که به راحتی بتوان بر آن قدم
گذاشت ،میتواند به مفهوم مرز میان حضار و صحنه باشد( .در یونان باستان ،واژه پیش صحنه ،به
مرز صحنه و تماشاگران گفته میشد .یعنی با گذشتن از این مرز به دنیای نمایش و ایفای نقش وارد
میشوم!) و توجه شخص اول و یا یاور به محض حرکت به طرف صحنه ،به دنیای تئاتر درمانی جلب
میشود .معموالً برای صحنه از وسایلی مانند چند صندلی سبک و یک میز ساده استفاده میشود.
چند بالش یا پشتی و وسایل دیگر هم میتوانند مفید واقع شوند .از صندلی نه فقط برای نشستن
بلکه از صندلی خالی برای به کارگیری تخیل فرد و بیرونریزی مشکالت و یا به عنوان سنگر و سکو
و یا مکان مرتفعی که به صورت سمبولیک نشاندهنده قدرت و یا مقام است میتوان استفاده نمود.
میز میتواند نمایانگر پشتبام و یا یکی از موارد زیر باشد :میز مطالعه ،محل محاکمه ،میز غذاخوری،
و یا غاری که میباید خمیده داخل آن شد و خود را در آن مخفی کرد .از بالش برای مشاجره ،ضربه
زدن ،گاز گرفتن ،دفاع و یا حتی به عنوان بچهای که در آغوش گرفته میشود میتوان استفاده کرد.
وجود وسایل دیگری ضرورت ندارد ،ولی اگر باشند ممکن است مورد استفاده قرار گیرند .برای مثال،
نورپردازی به شکل خاص میتواند احساس و فضای ویژهای را نشان دهد .نور قرمز برای نشان دادن
جهنم ،اغذیهفروشی ،و یا احساس عاطفی شدید؛ نور آبی برای صحنههای مرگ ،بهشت و یا دریا؛
تاریکی مطلق نمایانگر تنهایی ،انفکاک از جمع و یا نیاز به انجام کاری در خلوت؛ و ایجاد فضای تار
به عنوان صحنهای رویایی بکار میآید .همچنین موسیقی چه به صورت زنده و با حضور نوازنده و
چه ضبط شده به خصوص اگر متناسب با فعالیت حرکتی بدن بازیگران تنظیم شود ،میتواند تأثیر
عمیقی بر تئاتر درمانی داشته باشد.
شــکلهای اصلی نمایش درمانی :نمایش درمانی به نمایشی گفته میشود که حلکننده مشکالت
عاطفی شخص باشد .این شکل از تئاتر بر حول و حوش عواطف شخص اول متمرکز است .به طور
کلی ممکن است در بخشــهای مختلف زندگی فرد مانند گذشته ،حال و آینده وی ،گردش کند
معموالً سمت و سوی اصلی حرکت تئاتر درمانی ،بخشهای عمیق عواطف فردی است.
سوسیودرام :نوعی نمایش درمانی است که هدفش مشخص نمودن مسایل گروهی (ونه فردی) میباشد.
در اینگونه نمایشها نیز شخص اول وجود دارد ،ولی مسایل فردی وی مطرح نیست ،بلکه نقشی که در گروه
بازی میکند ،مورد نظر رشد و گسترش تواناییهای فردی است ،مشخص میگردد.
واژه «گروه مواجه مستقیم» به نوعی گروهی درمانی اطالق میشود که فعالیتهایی در زمینه «آموزش
حساســیت»« ،گروههای تی» و گروههای ماراتون و بازار کار تفریحی و برنامههایی در مراکز رشد ،و
موارد مشابه داشته باشند .در این گونه فعالیتها ،روشها نمایش درمانی غالباً مورد استفاده یا سوءاستفاده
قرار میگیرند .در هر صورت ،در ســالهای اخیر نقش نمایش درمانی در گروههای مواجه مستقیم رو
به افزایش نهاده است و روشهای نمایش درمانی میتواند تأثیر قوی بر روند یک گروه مواجه مستقیم
داشته باشد .اغلب روشهایی که در این گونه گروهها استفاده میشوند ،از کارهای مورنو گرفته شدهاند.
(این مطلب  4مهر  1388در سایت تئاتر درمانی منتشر شده است )

نمایش
درمانی نقش
بازی کردن
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یادداشت

هوشیار نیا؛ اینجا کسی هوشیار نیست ...
ندا آل طیب

این گزارش در تاریخ  ۲۱مهر  ۱۳۸۸توسط خبرنگار خبرگزاری ایسنا در بازدید از
بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد نوشته شده است .
گزارشــی از تئاتر درمانی در بیمارستان جانبازان اعصاب و روان /سعادت آباد را
که میشناســید همان محلهای که میدان «کاج» و « سرو» دارد ،همان محلهای
که خیابان باغستان دارد و آسمان و بیمارستانی بهنام «بیمارستان روان پزشکی
سعادت آباد»؛ بیمارستانی که سالهاست میزبان جانبازان اعصاب و روان جنگ
تحمیلی است.
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آنچه پیش رو دارید روایت خبرنگار تئاتر خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) اســت درباره
فعالیتهای تئاتر درمانی جانبازانی که سالها است در این بیمارستان زندگی میکنند.
گفت :هوشیار نیا؛ اینجا کسی هوشیار نیست
احسان مالمیر همان جانبازی است که شعر میخواند قصه میداند و تئاتر کار میکند و بهگفتهی
خودش فیلم همبازی میکند؛ اهل محله هفت چنار تهران اســت .ســال گذشته در چهارمین
جشــنوارهی تئاتر درمانی جانبازان اعصاب و روان در چهار نمایــش بازی کرده و جایزهی دوم
بازیگری را از آن خود کرده اســت .خوش صحبت اســت و خونگرم و عاشــق شعر و مدام شعر
میخواند از فرخی یزدی ،موالنا و . ...
از کجا آغاز شد
جانبازان اعصاب و روان

شش ســال پیش بود که برای نخستین بار گروه تئاتر درمانی بیمارستان روان پزشکی سعادت
آباد تشکیل شد .مجید امرایی که فارغ التحصیل تئاتر و عالقمند به تئاتر درمانی است 35 ،نفر
از بیماران زیر پوشش را گردهم آورد و این گروه را تشکیل داد.
او پیش از این تجربه تئاتر درمانی با کودکان را پشت سر گذاشته بود ،اما پس از آن تصمیم گرفت
این شیوه درمانی را برای جانبازان اعصاب و روان بهکار گیرد.
از مجموع یکصدو 15بیمار این بیمارستان 35 ،نفر از طریق روانپزشک به گروه نمایش درمانی
معرفی شدند .براســاس ویژگیهای بالینی بیماران که درپرونده آنها ثبت شده بود و نیز بعد از
مشورت با روانپزشک و روانشناس ،تکنیک نمایش درمانی مورد نیاز هر بیمار انتخاب و اینگونه
بود که فعالیتهای گروه تئاتر درمانی آغاز شد.

تیم درمانی این بیماران متشکل از روانپزشک ،روانشناس ،مددکار ،کار درمانگر ،پرستار و سرانجام
نمایش درمانگر است که بهعنوان آخرین حلقه این زنجیره با بیماران در ارتباط است.
مجید امرایی درباره شــیوهی درمانی به ایســنا توضیح میدهد :در آغاز بیماری با مصرف دارو
کنترل میشــود؛ پس از آن ویژگیهای بیمار مشــخص و فعالیتهای بدنی انجام میشود و در
نهایت شــیوهی نمایش درمان مناســب هر بیمار را انتخاب میکنیم .ماحصل تمرینات نمایش
درمانی بهصورت هفتگی یا ماهانه در قالب پروندهای به روانشــناس و روانپزشک ارایه میشود و
پس از آن درباره ادامه فعالیتهای نمایش درمانی تصمیمگیری میکنیم.
عبداله خلیلی یکی از فعالترین اعضای این گروه است .او بچهی همدان است .سال گذشته در سه
نمایش حضور داشت و جایزه سوم بازیگری را گرفت آنگونه که امرایی میگوید؛ خیلی دقیق است و
همیشه تمریناتش را بهخوبی انجام میدهد و دوستانش میگویند «خیلی مرخصی میرود!».
این جانبازان در ســه سطح مقدماتی ،متوسطه و پیشرفته فعالیتهای تئاتر درمانی را پیگیری
میکنند .خلیلی یکی از بیمارانی است که گفته میشود ،تئاتر درمانی تاثیر بسیار مطلوبی بر او
داشته است.
انتقال بیمارن از ســطح مقدماتی به متوسطه و پیشرفته با اجازه روانشناس و روانپزشک انجام
میشود .مهمترین تغییرات هر بیمار هم به روانپزشک اطالع داده شده و ثبت میشود.
خلیلــی حافظه ضعیفی دارد .تمرینهای تئاتر درمانــی را بهیاد نمیآورد هر چند میگوید« :از
خدا میخواهم که یادم بیاید ،اما نمیآید ».او میگوید»:صبح ساعت  7بیدار میشویم ،دست و
صورتمان را میشوییم ،قرص میخوریم دو سه خط شعر میخوانیم ،اما تمرینها یادم میرود!»
الگوهای نمایش درمانی

جانبازان اعصاب و روان
مجید امرایی که شــش سال پیش فعالیت خود را در این مرکز آغاز کرده است ،تجربیاتش را از
کار با کودکان مد نظر داشــته و عالوه بر آن از کتابهای ترجمه شــده و اطالعاتی که از طریق
اینترنت بهدست آورده ،استفاده کرده است.
او همچنن از مشــاورهی غیرحضوری یک روانپزشــک نروژی که از طریق ایمیل با او در ارتباط
است ،استفاده میکند .تکنیکهایی که مورد استفاده قرار میدهد مبتنی بر همان تکنیکهای
تئاتری است.
آنها در مجموع  27تکنیک را به کار بردهاند که  10تکنیک آن تعریف شــده بود و بقیه حاصل
تجربههای آنهاســت .تکنیکهایی هم چون ،همسانسازی ،جابهجایی نقشها یا مضاعفسازی،
آموزش رفتاری ،آموزش شغلی و حرفهیی ،حرکات بدنی ،جمالت متقاطع ،صندلی خالی ،عمل
نمایش یا بازی ســاده نمایشی ،نمایش عروسکی ،بازی حیوانات ،داستان سرایی نمایش ،نمایش
خاطره ،الل بازی ،بداهه بازی ،رفع حساسیت و  ...از جمله تکنیکهایی هستند که مورد استفاده
قرار میگیرند.
یکی از تمرینهای اولیه هم تقویت حواس پنجگانه است که براساس آن به دیگر حسها میرسند.
آدمها عوض میشوند اما...

هوشیار نیا؛
اینجا کسی
هوشیار
نیست ...
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»دنیا عوض نمیشــه ،آدمها عوض میشوند» این جمالت را صباح شکوفیان میگوید .او که در
مقایسه با دیگران سن و سال بیشتری دارد ،داستان نمایش «قصابی» را تعریف میکند .نمایشی
که سال گذشــته بهعنوان کار برگزیده جشنواره انتخاب شده بود .او میگوید« :رفتم کله پاچه
خریدم با گوشــت و جیگر ،مغازهدار نمیدانســت قیمتشان چهقدر شــده ،گفت :از مغازه باالتر
بپرس».
شکوفیان نقاشی میکشد .تابلوهایش در راهرو نصب شدهاند .پیش از  10تابلو که رنگهای گرم
و شادشاننقاشیهای کودکان را در ذهن تداعی میکند.
او میگوید :تابلوهایم را میفروشند؛ هشت هزار تومان ،چهار هزار تومان و پنج هزار تومان.
انتخاب نقش
هر بیماری ،خود نقش خود را انتخاب میکند ،درمانگران هم با توجه به اطالعات پرونده و نقش
و جایگاه اجتماعی هر بیمار آنها را در انتخاب نقش راهنمایی میکنند .پروســه تولید بر عهده
بیماران است و نمایش درمانگر رویدادها را سازماندهی میکند.
برای آمادهکردن نمایش ابتدا تمرینات تمرکز انجام میشود و بعد تمرینات بدنی و پس از آن وارد
شیوههای نمایش درمانی میشوند.
نمایش درمانی و تاثیر آن
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جانبازان اعصاب و روان
بیماران این بیمارستان همه نمایشهای درمانی را دوست دارند ،احسان مالمیر در تعریف نمایش
ش درمانی گفتار درمانی است که نشان میدهد ،تنها نیستیم
درمانی به ایســنا میگوید« :نمای 
تاثیراتش خیلی عالی است ،روح را باز میکند ،آدم را بشاش میکند ،به ما یاد میدهد به خانمها
احترام بگذاریم به بچهها ». ...
علی رضا جابری که جزو بیماران جوان بیمارســتان است ،میگوید« :کلمهسازی و جملهسازی
انجام میدهم ،امروز صبح نمایش میوهفروشی را بازی کردیم و این نمایش باعث شد که شاداب
بشوم».
مجید قندهارینژاد که سال گذشته بهخاطر نمایش «حمام رفتن» جایزهی اول بخش تک نفره
را گرفته اســت ،سخنان خود را با «بســم اهلل الرحمن الرحیم» آغاز میکند« .آدم باید نمایش
را وقتی اجرا کند که اعصابش راحت باشــد ،ســرش داغ نباشد و بدنشگر نگیرد ،تا بتواند برای
پیشرفت حرکت کند».
او که عالقمند اســت نقش آدمهای تحصیل کرده و روشــنفکر را بازی کند ،میگوید« :صبحها
شعر میخوانیم چشمهایمان را روی هم میگذاریم شعرهایمان یک حالت آرامش دارد ».و ادامه
میدهد« :آدم باید باسواد و روشنفکر باشد که در زندگی پیش برود ،اما ما سال گذشته نتوانستیم
نمایشمان را خوب در جشنواره اجرا کنیم .اولینبار بود که تئاتر کار میکردم ،حالم خوب نبود».
به گفتهی امرایی؛ تاثیر تئاتر درمانی بر جانبازان اعصاب و روان آن اندازه خوب بوده که هفت نفر
از این بیماران به ســطح مطلوبی ارتباطات اجتماعی رسیدهاند و زمان حضورشان در بیمارستان
کمتر شده است.

جشنوارهی برای نمایش درمانی

تاکنون چهار دوره جشنواره نمایش درمانی با حضور این بیماران و بیماران دیگری از شهرهای دیگر
برگزار شده است .امسال هم قرار است پنجمین دوره این جشنواره اواخر مهرماه جاری برگزار شود.
این جشنواره شامل دو بخش اصلی تخصص و ویژه تیمهای درمانی مراکز توان بخشی و آزاد است.
در بخش تخصص محوریت با نمایش درمانی با استفاده از تکنیکهای خاص این شیوه درمانی
است .در این بخش که بیشتر جنبه پژوهشی دارد ،عوامل نمایش باید از یک مرکز توان بخشی
شرکت کرده باشند.
گروههای آزاد نیز با محوریت توان بخشــی جانبازان در مســیر ارتقای سطح سالمت بیماران و
ارتباطات دوسویه بیماران و جامعه است.
این جشــنواره شــامل بخشهای تک نفره ،صحنهیی چند نفره و عروسکی در گروه جانبازان و
گروههای میدانی و خیابانی برای شــرکتکنندگان آزاد اســت و در حال حاضر نیز  16نمایش
توسط بیماران در حال تمرین و آماده شدن است.
نمایش درمانی کهنه در دنیا ،تازه در ایران

شــیوهی نمایش درمانی در کشــورهای دیگر به ویژه آمریکا و روسیه سابقه طوالنی دارد .مبدع
این شیوه که شیوهای میان رشتهیی بین تئاتر و روان شناسی است ،روان شناس رومانی االصل
«جاکوب لویی مورینو» است که نخستینبار این شیوه را در سال  1942مورد استفاده قرار داد.
بعدها فعاالن حوزهی نمایش و روانشناسی این شیوه را به مثابهی یک شیوه میان رشتهیی مورد
توجه قرار دادند که تاثیرات آن بهویژه در کشورهای اسکاندیناوی قابل مشاهده است .با این حال
این شیوه در ایران هنوز نوپاست و آنگونه که امرایی میگوید« :از شش سال پیش مورد استفاده
قرار گرفته است ».البته تمام فعالیتهای بیماران ثبت و ضبط شده و قرار است این تجربیات در
قالب یک کتاب پژوهشی منتشر شود.
دریچههای نوین برای تئاتر دفاع مقدس

جانبازان اعصاب و روان
امرایی که چندی پیش نمایش « عشق باران» را در دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس
اجرا کرده بود ،میگوید :اگر میخواهیم تئاتر دفاع مقدس دچار روزمرگی و تکرار نشود ،میتوانیم با
کمک از مراکز نگهداری جانبازان منابع غنی و ناب در مورد رویدادهای جنگ به دست آوریم.
به اعتقاد او با حمایت نهادهایی مانند بنیاد حفظ آثار ،انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و اداره
کل هنرهای نمایشی این شیوه میتواند در مسیری قرار بگیرد که دریچههای جدیدی را به تئاتر
دفاع مقدس بگشاید.
او تاکید میکند« :این بیماران ســوژههای خوبی برای خلق آثار هنــری دارند .اما ما برای آنها
چه کردهایم؟! ســهم آنها از نقاشی ،سینما و تئاتر چیست؟! ما در این بیمارستان هنوز شهید و
مصدوم میدهیم ،در این بیمارســتان هنوز جنگ ادامه دارد جانبازان ما هنوز با دشــمن ذهنی
درگیر هستند».
احسان مالمیر راست میگفت« :نباید هوشیار آمد چرا که اینجا کسی هوشیار نیست!»

هوشیار نیا؛
اینجا کسی
هوشیار
نیست ...
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برای بازی در «پاورچین» به او تلفن زدم.
رفتم خانه اش و نشستم به درد دل .
در همه جای خانه بود .
مجسمه اش ،عکس هایش ،نقاشی هایی که ازچهره او کشیده بودند .
و نقطه درخشان کارنامه اش ،هامون .
همه جا پر از او بود و او غمگین ،مثل کودکی بود که توسط خداوند تنبیه شده باشد .
یک بغض نهفته در گلویش بود و نمی دانم چرا .
روزی که او را شناختم و از اولین باری که او را دیدم ،حالش خوب نبود.
اصال هیچ وقت حالش خوب نبود .
منظورم بدحالی جسمانی اش نیست .
احساس خوشبختی دورنی نداشت .
از آن آدم های غمگینی بود که ذاتا اندوه را در خود داشت .
این در صدایش بود .
در لحن گفتارش بود ،در چشمانش بود و در حرکت دستانش .
شاید با همین اندوه درون ،احساس شادی داشت و با همین دلمشغولی ها درون ،خودش را زنده
نگه می داشت .
دوست داشت تنها باشد .
دوست داشت خلوت باشد .
دیگران را به خود راه نمی داد .
هرگز نفهمیدم چه چیزی خوشحالش می کند و چه زمانی حالش خوب است .
برای بازی در پاورچین به او تلفن زدم .
رفتم خانه اش و نشستم به درد دل .
در همه جای خانه بود .
مجسمه اش ،عکس هایش ،نقاشی هایی که ازچهره او کشیده بودند .
و نقطه درخشان کارنامه اش ،هامون .
همه جا پر از او بود و او غمگین ،مثل کودکی بود که توسط خداوند تنبیه شده باشد .
یک بغض نهفته در گلویش بود و نمی دانم چرا .

گفت که می آید و در پاورچین بازی می کند .
فردا به محل فیلمبرداری ما آمد وحرف زدیم .
می دانستم که نمی آید .
حوصله نداشت .
حقیقت را نمی گفت که دل من نشکند .
حوصله نداشت و رفت .
نزدیک در خروجی برگشت ،مرا بوسید و گفت  « :من همیشه یک بازی به تو بدهکارم و رفت،
برای همیشه رفت».
روزی که برای خاکسپاری رفتم و هزاران نفر آمده بودند تا این پیکر غمگین را به خاک بسپارند
و مردم فراوانی که دوستش داشتند و می گریستند .
و مردم فراوان دیگری که آمده بودن با هنرمندان مورد عالقه شــان عکس بگیرند و عده فراوان
هنرمندانی که سعی داشتند به دیگران بفهمانند که ما بیشتر از شما با ایشان دوست بودیم ،در
این هییاهوی عظیم ،آخرین جمله او را دوباره شنیدم که می گفت « :من همیشه یک بازی به
تو بدهکارم ...
مطمئنم در بهشت ،روزی با او کار خواهم کرد .
احتماال در یک تئاتر مشترک که انجا دیگر حوصله دارد ،حالش خوب است و غمگین نیست .

یاد داشتی
ماندگار
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3

با توجه به آمارهای رســمی ارائه شده از ســوی مبادی قانونی در بسیاری از کشورها «تغییر»
ســبک زندگی «جوامع» خصوصا جوامع صنعتی موجب شده اســت که آمار جمعیتی انسانی
بسیاری از کشورها به سمت سالمندی حرکت کند بطوری که طبق آمارهای ارائه شده جمعیت
جهان به سرعت رو به سالمندی میرود و نسبت سالمندان درهر سرشماری نسبت به سرشماری
قبل افزایش مییابد« ،مسائل و مشکالت اقتصادی نگهداری از سالمندان» که با افزایش تعداد و
نســبت آنان مرتبط است ،به اندازهای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده که سال « 1999
میالدی» را « سال بین المللی سالمندان» نامیدند به همین منظور یافتن راهکارهایی که بتوان
مسائل سالمندان را کاهش داد از همان سال به عنوان یکی از اهداف مهم کشورها جدی تر مد
نظر قرار گرفته است.
در این راستا بهره گیری از روش های توانمند سازی سالمندان می تواند بخشی از این نگرانیها
را کاهــش دهد که نگارنده «روش نمایــش درمانی» را به عنوان الگویی در«توانمند ســازی»
ســالمندان پیشــنهاد می دهد و معتقد اســت این روش درمانی به دلیل « سرگرم کنندگی»،
«جذابیت های بصری»« ،بازی محور بودن» و«صرفه اقتصادی» نسبت به دیگر روشهای درمانی،
توانبخشی و توانمند سازی سالمندان راهکار موثرتری خواهد بود .
براین اساس یافتن راههای مواجهه با سالمندی و مسائل پیرامون آنها و همچنین توانمند سازی
سالمندان برای جلوگیری از «صرف هزینه های عمومی خانواده» و همچنین» کاهش مسائل و
معضــات اجتماعی و فرهنگی»  »،توجه به پویایی اقتصاد خانواده « و «جلوگیری از هدر رفت
زمان خانواده های» درگیر و» غنی سازی اوقات فراغت « و» فعال نگه داشتن سالمندان در دل
خانواده ها «ازجمله ضرورتهای مهم و اهداف کاربردی این پژوهش است.
به همین منظور ارائه الگوهای موثری چون «الگوی توانمند ســازی سالمندان با روش نمایش
درمانی» در جلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی جامعه سالمندی « درحوزه سبک زندگی
4

 .1توانمند ســازی یعنی قادر ســاختن فرد برای انجام یک کار ،مهمترین جنبه توانمند سازی بخش روانی آن است که خود به چهار
دســته تقسیم می شود :الف) توانمند سازی برای تأثیرگذاری ب) توانمند سازی برای معناداری ج) توانمند سازی برای خودسامانی
د) توانمند سازی برای شایستگی.
 .2نمایش درمانی Dramatherapy
 .3مجید امرایی  majid amraeiاستاد دانشگاه ،نویسنده و دراماتراپیست
 .4سبک زندگی life style

و «جلوگیری از شکاف بین نسل ها» و « تقویت روابط بین فردی و اجتماعی» و « کاهش مسائل
روحی و روانی» به ما متذکر می شود که باید خود را برای مواجهه با دوره سالمندی آماده کنیم .
دوران سالمندی دست کم یک سوم تا یک چهارم از دوران زندگی ما را به خود اختصاص داده
است ،از این رو باید به عنوان تجربه ای مثبت در زندگی تک تک ما به آن نگاه شود زیرا«،زندگی
طوالنی تر» همراه با «ســامت»« ،5مشــارکت»6و «امنیت» 7با افزایش کیفیت زندگی در این
دوران آرزوی هر سالمندی است ،از این رو عالوه بر کمیت زندگی و طول عمر ،به کیفیت و لذت
از سال های پایانی عمر که بدون شک در استمرار فعالیت های اجتماعی و داشتن نقشی سازنده
در خانواده و اجتماع موثر است باید مورد توجه ویژه همگان قرار گیرد.
8
ســازمان جهانی بهداشت نیز رویکرد رسیدن به این مقوله را با عبارت «سالمندی فعال» مورد
نظر قرارداده اســت که برای فعال سازی دوران سالمندی خود نیازمند توانمند سازی سالمندان
هستیم (سازمان بهداشت جهانی .)2002
9
پژوهشــگر در این نوشتار معتقد اســت به مدد نمایش درمانی در «ایجاد حس خود باوری» و
«امید به زندگی» 10و «اعتماد به نفس» 11و «باور زنده بودن» 12سالمندان میتواند سطح روابط
اجتماعی آنها را در حوزه های مختلف ارتقاء بخشد ،براین اساس توانمندسازی به کمک نمایش
درمانی فرایندی اســت پیوسته که براساس آن سالمندان یک جامعه از نوعی «خود اعتمادی»
برخوردار شده و قادر به «ارزیابی درست» 13و «شناخت واقعی حضور موثر خویش» 14هستند و
از تواناییها و قابلیت های خود را در «قالبی بازی محور» 15برای رسیدن به اهداف شان استفاده
می کنند (امرایی و همکاران  . )2002به نظر میرســد سالخوردگی جمعیت در کشور ایران و
هزینههای رو به افزایش بهداشت و درمان مسئله مهمی است که برنامه ریزان حوزه سالمت باید
دقت بیشتری در آن داشته باشند (امرایی و همکاران .)2002
مقدمه :

نگاهی اجمالی به مفهوم زندگی و پویایی آن که در نهایت به پیری ،سالمندی و سپس به مرگ
16
میرســد این زنگ خطر را به صدا در می آورد که «دنیا به سمت سالمندی حرکت می کند»
براین اساس پژوهشــگر تالش کرده است تا به بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی سالمندان به
کمک نمایش درمانی بپردازد .
 .5سالمت health
 .6مشارکت taking part
 .7امنیت Security
 .8سالمتی فعال Active health
 .9ایجاد حس خود باوری Creating sense of self-confidence
 .10امید به زندگی Life expectancy
 .11اعتماد به نفس Self Confidence
 .12باور زنده بودن Believe in being alive
 .13ارزیابی درست Correct evaluation
 .14شناخت واقعی حضور موثر خویش Real recognition of your effective presence
 .15قالبی بازی محور Game based mode
 .16دنیا به سمت سالمندی حرکت می کند The world moves towards aging

بررسی
الگوی
«توانمند
سازی»
سالمندان
...
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درجهان توســعه یافته و درحال توسعه ،افراد عمرطوالنی دارند و افزایش طول عمر در سراسر
جوامع ،هم یك دستاورد اجتماعی به شمار میآید و هم چالش فرا روی این جوامع است(سازمان
جهانی بهداشت.)2002 ،
طبق آمارهای(سازمان ملل متحد )2001 ،برآورد شده كه جمعیت سالمندان جهان در  50سال
سه برابر افزایش خواهد داشت یعنی جمعیت  606میلیون نفری فعلی به دو میلیارد نفر درسال
2050میرسد (سازمان همكاری و توسعه اقتصادی.)2001 ،
دادههای منتشــر شده توسط اداره ملی آمار بریتانیا (اداره آمار بریتانیا )2001 ،مربوط به سال
 ،1997نشان میدهد كه یك مرد و یك زن  60ساله میتوانند انتظار داشته باشند كه به ترتیب
 18/9سال و  22/7سال دیگر زندگی كنند (الیدالو و همکاران.)1378 ،
نیازهای بهداشــت روانی ســالمندان معموالً در گذشــته مورد بیتوجهی قرار می گرفت ،اما
امروزه همچنانكه طول عمر افراد بیشتر میشود و به سالمت جسمی سالمندان توجه میکنند،
تأكیدهــای مربوط به ارای ه انواع مداخلــه گری های الزم برای رفع نیازهــای عاطفی آنان نیز
افزایش مییابد .تعداد زیاد سالمندان به افزایش قدرت اجتماعی سیاسی كارآمدی منجر میشود
كه میتواند بر چگونگی ارای ه خدمات بهداشــتی و به ویژه خدمات بهداشــت روانی و چگونگی
ســازماندهی و اختصاص دادن منابع به ســالمندان اثر بگذارد ،نیاز به درمان های روانشناختی
كارآمد برای سالمندان مهمتراز گذشته خواهد بود(الید الو.)2003 ،
ســالمندان از تمام گروههای سنی ناهمگنترند و غالباً تفاوتهای آنها بیشتر از شباهت هایشان
است (استیور وهامن1983 ،؛ فاترمن و همكاران.)1995 ،
احتمال شــكلگیری یك بیماری مزمن جســمی با افزایش سن فرد بیشتر میشود .براساس
زمین ه یابی عمومی مربوط به خانواده كه در ســال  1998در بریتانیا صورت گرفت 59 ،درصد
افراد بین  65تا  74ساله و  66درصد افراد  75ساله و باالتر تجرب ه ابتال به یك بیماری و ناتوانی
ت را گزارش كردند.
دیر پا معلولی 
18
17
«رایج ترین بیماریهای مزمن» « ،بیماری های عضالنی -اســکلتی» « ،بیماریهای مربوط به
گــردش خون»« ،بیماری های قلبی»19و «بیماری های عصبی»( 20نورولوژیک) هســتند که با
افزایش سن بیشتر میشود (الیدالو و همکاران.)1387 ،
دراین بین «حمایت های خانوادگی»21عنصر مهمی اســت که می تواند» آستانه تحمل فرد را
باالببرد» و مســیر بهبودی بیماری های دوران سالمندی را تسهیل نماید ،به همین منظوربهره
گیری ازالگوهای توانمند ســازی درجلوگیری از «کاهش سطح روابط اجتماعی سالمندان»22و
«پذیرش شرایط زیستی» 23آنها بسیار حائز اهمیت است که در ادامه توضیح داده می شود.
 .17رایجترین بیماری های مزمن The most common chronic diseases
 .18بیماریهای عضالنی اسکلتی Musculoskeletal disorders
 .19بیماریهای قلبی Circulatory diseases
 .20بیمای های عصبی Neurological diseases
 .21حمایت های خانوادگی Family support
 .22کاهش سطح روابط اجتماعی سالمندان Lowering the level of social relationships of the elderly
 .23پذیرش شرایط زیستی سالمندی Acceptance of aging biological conditions

اما «نمایش درمانی» روشــی از «درمان گروهی»« ،غیــر دارویی»« ،کمکی» و « بازی محور»
24
است (امرایی . )1999
این شــیوه درمان غیر دارویی یکی از کاربردی ترین روشهای روان درمانی است که در مراکزی
مانند بیمارستان ها ،مدارس ،و زندان ها و برای مردم در تمام سنین مورد استفاده قرار میگیرد.
(گروه نمایش درمانی آکسفورد . )2006،
نمایش درمانی سطح رفتاری و عاطفی افراد مراجعه کننده را تسهیل می کند و سطح احساسات
را باال می برد( .مولتن .) 2003
نمایش درمانی در هر شــکلی چه « فردی» و چه «گروهی» برای درمان و رشــد شــخصیتی
مراجعانی بکار گرفته میشود که دچار»مسئله « شده باشند(امرایی .)1999
امروزه نمایش درمانی به شکل گسترده در تمام دنیا در حال تمرین و آموزش است در این شیوه
درمانگر با بکارگیری روشهای مختلف درمانی در ایجاد موقعیتهای مناسب و فضاسازی ذهنی،
شــیو ه های بازی خالق و روشهای وجودی و روش انتقال و روابط اشــیا مددجو را به گونهای
ملمــوس ،مورد مداوای روحی و روانی و در مواردی جســمی قرار می دهند (امرایی و همکاران
.)2001
در نمایش درمانی شــیوه ی مواجهه با مراجعان مبتنی بر دو تئوری است تئوری بازی سازی یا
25
(نقش گزاری روانی) و تئوری مشاهدهگری یا (تاثیر متقابل) (امرایی )1999
منظور از ســالمند کیســت؟ در بسیاری از کشورها «ســالمند « را ،بطور قراردادی ،مترادف با
شروع سن  60سالگی میدانند یعنی آغاز پیری و « پیری» عبارت استاز اضمحالل تدریجی در
ساختمان و ارگانیسم بدن که براثر دخالت عامل زمان ،پیش می آیدو تغییراتی را در ساختمان
و عمل اعضا مختلف بدن بوجود می آورد که سفید شدن مو و چینو چروک پوست ،ریزش مو،
کاهش قدرت دید ،نقصان شنوایی ،خمیدگی ،کندی در تحرک،کاهش قدرت عضالنی ،اختالل
و آشفتگی در حافظه و ادراک ،اختالل در جهت یابی ،کاهشظرفیت و کارآیی ریه ها و سیستم
قلبی و عروقی و همچنین «کاهش روابط بین فردی و اجتماعی»  26از آن جمله اند.
سالمندی آخرین مرحله تحول است كه از ششمین دهه (60سالگی) شروع و تا مرگ ادامه دارد،
كه از نظر بعضی صاحبنظران به عنوان ســال های ناتوانی و از نظر بعضی دیگر سالهای ضعف و
یا كم توانی نامیده میشود.
27
اما در این پژوهش توانمند سازی به چه مفهوم است ؟ در فرهنگ انگلیسی « آکسفورد» واژه
توانمند سازی چنین تعریف شده است« ،اعطای قدرت یا اختیار به کسی تا بتواند چیزی را انجام
دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد.
«در حوزه هنردرمانی توانمند سازی بر نگرش ها ،ارزشهای حاکم بر مردم در مشارکت و تصمیم
»24. «Dramatherapy is a «group therapy»,«non-pharmacological»,« auxiliary» and «game-centered
)approach (amraei 1999
25. In dramatherapy, the method of exposing clients is based on two theories:
)«play theory» or «psychological role» and «observation theory» or interaction (amraei 1999
 .26کاهش روابط بین فردی و اجتماعی Reduce interpersonal and social relationships
 .27توانمند سازی empower
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30

گیری در امور جامعه و سرنوشــت خود متمرکز شده اســت» (امرایی  ،28)1999دراین راستا با
توانمند سازی به مدد نمایش درمانی میتوان در افراد « اعتماد به نفس» ایجاد کرد تا در نهایت
منجر به تقویت «عزت نفس» سالمند شود.
نگارنده دراین نوشــتار تالش می کند نمایش درمانی را به عنــوان یکی از مهمترین ابزارهای
توانمند سازی سالمندان معرفی سازد.
ضرورت اجرای طرح :
براساس سرشماری سال (2016میالدی) ازجمعیت  79میلیونی ایران 7میلیون و  400هزار نفر
یعنی  9.28درصد سالمند هستند و پیشبینی میشود که درصد سالمندان ایران تا سال 2025
میالدی به  10و تا  2050به بیش از  30درصد برسد.
دراین راستا افزایش آمارتصاعدی جامعه سالمندی در ایران زنگ خطری است که نیازمند برنامه
ریزی در حوزه های مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،درمانی و اقتصادی به دالیل زیر است .
عدم رشد و توسعه اقتصادی
پیری و بی نشاطی جمعیت
آسیبهای اخالقی و تربیتی
اختالل در جامعهپذیری و ارتباطات اجتماعی بچههای خانوادههای ک م جمعیت
هنجار شدن فرهنگ اروپایی زندگی بدون فرزند در میان بخشی اندک از مردم ایران
معضالت روحی و روانی نسل آینده به دلیل بهرهمند نبودن از موهبتهای اجتماعی خویشاوندی
(شامل برادران ،خواهران ،عمهها ،خالهها ،عموها ،داییها و،)...
هزینهی نگهداری سالمندان و مواردی از این دست موجب میشود که جامعهشناسان و جمعیت
شناسان در یک جامعه ،نگران رشد منفی جمعیت باشند.
این مســاله در کشــورهای درحال توسعه مثل ایران ،نمود بیشــتری مییابد چرا که در مسیر
توسعهی پایدار ،نیروی انسانی دراین کشورها بسیار اثر گذار خواهد بود.
30
همچنین بنا براعالم وزارت بهداشت بیماریهایی چون « الزایمر» 29و «پارکینسون» در آینده
به شــدت جامعه ســالمندی ایران را تهدید خواهد کرد ،همچنین فاصله بین نسلها و مشکالت
اقتصادی از دیگر مسائلی است که درآینده جامعه ما را تهدید خواهد کرد به همین منظور یافتن
راهکارهای مناســب مواجهه با اینگونه مســائل و ارائه الگو های مناسب می تواند آینده جامعه
سالمندی ایران را تضمین کند .
به همین منظور ارائه الگوهای موثری چون» الگوی توانمند ســازی ســالمندان باروش نمایش
درمانی» در جلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی جامعه سالمندی» در حوزه سبک زندگی
.28In the field of art, empowerment has focused on attitudes, values of the people in engaging and deciding
(on the affairs of society and their destiny (Amraei 1999

 .29بیماری آلزایمر (به انگلیســی )Alzheimer’s disease :یا بیماری فراموشــی که به اختصار آلزایمر خوانده میشود ،یک نوع
اختالل عملکرد مغزی اســت که بتدریج تواناییهــای ذهنی بیمار تحلیل میرود .بارزترین نوع از انــواع مختلف زوال عقل اختالل
حافظهاست .اختالل حافظه معموالً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت میکند.
 .30بیماری پارکینســون (به انگلیســی )Parkinson’s Disease :یا  ،PDبرای اولین بار توســط دانشــمند بریتانیایی دکترجیمز
پارکینسون ( )James Parkinsonدر سال  ۱۸۱۷میالدی توصیف شد و بنابراین نام این بیماری به او تعلق یافت.

و «جلوگیری از شکاف بین نسل ها» و «تقویت روابط بین فردی و اجتماعی» و «کاهش مسائل
روحی و روانی» به ما متذکر میشود که باید خود را برای مواجهه با آمار  33درصدی سالمندان
در سال های آتی آماده کنیم .
براین اســاس در حوزه های»مدیریت و برنامه ریزی»  »،آمادگی خانواده و جامعه» در «عرصه
های آموزشی و کاربردی» ضرورت توجه به الگوهایی از این دست را دو چندان کرده است .
بدین منظور محقق در تالش اســت با طرح این موضوع و ارائه راهکارهای پیشــنهادی مناسب
مدلی کاربردی را برای کاهش عوارض دوران سالمندی با ارتقاء سطح توانمندسازی سالمندان با
روش نمایش درمانی ارائه کند.
پیش بینی ها برآن است که در سال 2050جمعیت سالمندان دنیا به بیش از  21در صد یعنی
حدود یک نفر از هر 4نفر افزایش یابد .تخمین ها حاکی از آن است که تا پنج سال آینده جمعیت
بیش از  65ساله دنیا از جمعیت کمتر از  5سال ،پیشی خواهد گرفت و 80درصد از این جمعیت
سالمند ،در کشورهای در حال توسعه خواهند بود .
برپایه سرشماری جمعیت جمهوری اسالمی ایران درسال(  1996میالدی) ،نزدیک به %6/6کل
جمعیت  65میلیون نفری کشور را سالمندان 60ساله و باالتر تشکیل می دهند و پیش بینی می
شود این آمار تا سال  2021به 10میلیون نفر برسند.
افزایش جمعیت سالمند نیز ضمن عدم توانمندی اقتصادی ،نیازمند خدمات بیشتر بخش جوان
جمعیت خواهد بود ».با این اوصاف به نظر میرسد ترغیب خانوادهها به فرزندآوری در سالهای
آینده باید همچنان در دستور کار دولتمندان قرار داشته باشد ،هرچند افزایش جمعیت و تالش
برای بهبود و افزایش نرخ جوانی در کشور ،تنها به باروری خالصه نمیشود ،بلکه پیش زمینههایی
را میطلبد که حتی بیش از مســایل فرهنگی ،الزامات اقتصادی را در برمیگیرد ،چرا که رشد
جمعیت بدون در نظر داشتن امکانات رفاهی و بهرهمندی از حداقل امکانات برای معیشت افراد
دردسرهای دیگری را به همراه خواهد داشت.
دوران سالمندی دست کم یک سوم تا یک چهارم از دوران زندگی ما را به خود اختصاص داده
اســت ،از این رو باید به عنوان تجربه ای مثبت در زندگی تک تک ما به آن نگاه شــود زیرا »،
زندگی طوالنی تر» همراه با «سالمت»« ،مشارکت» و «امنیت» با افزایش کیفیت زندگی در این
دوران آرزوی هر سالمندی است ،از این رو عالوه بر کمیت زندگی و طول عمر ،به کیفیت و لذت
از سال های پایانی عمر که بدون شک در استمرار فعالیت های اجتماعی و داشتن نقشی سازنده
در خانواده و اجتماع موثر است باید توجه ویژه داشت .
31
سازمان جهانی بهداشت نیز رویکرد رسیدن به این مقوله را با عبارت «سالمندی فعال» مورد
نظر قرارداده اســت که برای فعال سازی دوران سالمندی خود نیازمند توانمند سازی سالمندان
هســتیم  .هرم جمعیتی به سمت ســالمندی پیش می رود پس باید راهکارهای مواجهه با این
مشکل اجتماعی را به درستی ارزیابی کرد .
 .31سالمندی فعال Active aging

بررسی
الگوی
«توانمند
سازی»
سالمندان
...

31

بیان مسئله :

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

32

اگرچه ،ضعف ســامت جسمانی میتواند عامل خطرساز عمدهای در شكلگیری مسائل دوران
سالمندی باشد (رامر و همكاران ،)1992 ،ولی نشانههای این مشکالت اغلب از دید متخصصان
بهداشتی كه به درمان شكایت های جسمانی سالمندان میپردازند ،ناشناخته باقی میماند(همان).
دراین میان درست است كه افسردگی خطر شكل گری ازكارافتادگی را افزایش میدهد و ازكار
افتادگی نیز میتواند خطر شكل گیری افسردگی را افزایش دهد( گارلند و همكاران )1998 ،اما
ارتباط بین این دو پیچیدهتر از نوعی تناظر یك به یك اســت .که با ارائه الگوهای توانمند ساز
می تواند بســیاری از این مســائل را تحمل پذیر و در بسیاری از موارد مشکالت پیرامون آنها را
کاهش داد و صد البته حضور خانواده در کنار سالمند عنصر بسیار مهمی در این زمینه است.
به عنوان نمونه بیماریهایی چون «پارکینســون» که نوعی اختالل تحلیل برنده سیستم عصبی
مرکزی در ســالمندان است ،عالئم حرکتی این بیماری در نتیجه مرگ سلول های تولید کننده
«دوپامین»  32در منطقهای از مغز میانی به نام جسم خاکستری ایجاد میشود ،علت این مرگ
ســلولی هنوز مشخص نیســت (جانکوویک  )2008،حضور اعضا خانواده و رفتار پرستارانه تیم
نمایش درمانی از ســالمند و جلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی سالمند می تواند روند
درمان و توانبخشی را افزایش دهد .
33
بیماری پارکینســون دومین اختالل «نورو دژنراتیو» شــایع بعد از بیماری» آلزایمر» است.
میانگین ســن شروع این بیماری  60سالگی است ،اگرچه در  5تا  10درصد موارد که به عنوان
پارکینسون با شروع در دوره جوانی اطالق میشود ،در سنین  20تا  50سالگی آغاز میگردد(سامی
و همکاران  .)2004،شــیوع این بیماری در میان کشورهای اروپایی درحدود  108تا  257مورد
درهرصد هزارنفر ( 0/1تا  0/25درصد) گزارش شده است (لیندگرین و همکاران .)2005،
پارکینسون در میان سالمندان بسیارشایع بوده و شیوع آن از  1درصد درافراد بیش از 60سال
به  4درصد در افراد باالی  80سال افزایش پیدا میکند (دی لو و برتلر.)2006،
شیوع پارکینسون در جمعیت عمومی ایران  2در صد هزار نفر است که این میزان در افراد باالی
 65سال به  2در هزار نفر( 10برابر) افزایش می یابد .بر همین اساس و با احتساب جمعیت 75
میلیون  149هزار و  669نفری کشور در سال  ،1390پیش بینی میشود بین  150تا  160هزار
نفر بیمار مبتال به پارکیسنون درکشور وجود داشته باشد (شهیدی.)2012 ،
نظر به اینکه جمعیت سالمندان کشور تا  30سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت ،بنابراین
تعداد بیماران مبتال به مســائلی چون پارکینسون و اختالالتی از این دست همچون آلزایمر نیز
رشــد فزاینده ای خواهد داشت و به تبع آن اهمیت بهره گیری از روش های توانبخشی موثری
چون دراماتراپی (نمایش درمانی ) و حمایتهای خانوادگی دو چندان میشــود به همین جهت
 « Dopamine .32دوپامیــن « در مغــز نقش «پیام رســان عصبی» و در خون نقش هورمونــی دارد ،دوپامین به صورت عمده در
وزیکولهای نورونهای دوپامینرژیک و همچنین در غدد آدرنال ذخیره میشود.
 .33بیماری های نورودژنراتیو ( Neurodegenerative Disease (NDDطیف گســترده ای از بیماری ها هســتند که به طور اولیه
نورون های مغز را درگیر کرده و به تدریج باعث از بین رفتن نورون ها می شوند .بیماری (،Amyotrophic lateral sclerosis (ALS
پارکینسون ،آلزایمر و هانتینگتون مثال هایی از این بیماری ها هستند.

«توانبخشی مبتنی بر جامعه و خانواده» روش مهمی درکاهش اختالالت دوران سالمندی خواهد
بود (امرایی .)1379
دربرخی از مطالعات عنوان شده است که این بیماریها در مردان شایعتر از زنان است .بطور مثال
نتیجه مطالعه ای درایران نشــان میدهد شیوع پارکیسنون در مردان بیشتر و معادل  62درصد
بوده است .اما در برخی از مطالعات تفاوتی از نظر میزان بروز آن در دو جنس یافت نشده است
(دی لو و برتلر.)2006،
با این حال «هیوس و همکاران» عنوان کرده اند شــیوع پارکیســنون درزنان بیشتر ازمردان و
معادل  51/2درصد بوده است(هیوس و همکاران.)2005،
میزان بروز پارکینســون بین  8تا  19مورد به ازای هر صد هزار نفر در سال گزارش شده است
(لیندگرین و همکاران.)2005 ،
اما شایعترین نقص های شناختی افراد سالمند که در این مقاله تاثیر دراماتراپی بر آنها ارزیابی
شده است به قرار زیر است :
جلوگیری از « کاهش روابط اجتماعی»
جلوگیری از «کاهش سطح روابط بین فردی»
کاهش « انزوا و گوشه گیری»
کاهش «حس ناتوانی» و از «کار افتادگی»
کاهش حس «بی ارزشی»
کاهش حس «انتظار مرگ»
کاهش «اختالالت عملکردی اجرایی» و ...که شامل مشکالتی به قرار زیر است :
کاهش مشکالت در برنامه ریزی
کاهش مشکالت در انعطاف پذیری شناختی
کاهش مشکالت در تفکر انتزاعی
کاهش مشکالت در حقوق قانونی
کاهش مشکالت در آغاز فعالیتهای مناسب
کاهش مشکالت در مهار اقدامات نامناسب و انتخاب اطالعات حسی مرتبط که به نظر می رسد
حضور ســالمند در دل خانواده و فعالیت های جمعی چون نمایش درمانی باعث تاثیرپذری در
فرد سالمند می گردد.
در این زمینه شایعترین اختالالت خلقی در سالمندان نیز به شرح زیر است :
« افسردگی»
«بی عاطفگی»
«اضطراب» (جانکوویک)2008 ،
میزان شیوع افسرگی در سالمندان  50تا  60درصد گزارش شده است (بورن 2002،؛ کیومینگ
 )19929،در یک مرور سیستماتیک شیوع افسردگی شدید17درصد ،افسردگی خفیف22درصد
و افسرده خویی13درصد گزارش شده است (ریجندرس و همکاران.)2008،همچنین
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یبوست و اختالل حرکت معده ای میتواند آنقدر شدید باشد که سبب احساس ناراحتی و حتی
به خطر افتادن وضعیت سالمتی فرد سالمند گردد(بارچالو همکاران.)2009 ،
همچنین اختالالت چشــمی و بینایی شدید از قبیل کاهش پلک زدن ،خشکی چشم ،اختالل
در پیگیری اشیاء با چشم ،اختالل در نگاه مستقیم به سمت باال و دوبینی از دیگر مسائل دوران
سالمندی است(جانکوویک2008،؛ آرمسترانگ .)2008،
تغییر در درک حس ها شامل اختالل در حس بویایی ،احساس درد ،گزگز و سوزن سوزن شدن
و ...همه این عالئم ممکن است در دوران سالمندی وجود داشته باشند (جانکوویک.)2008،
درصورت عدم رعایت صحیح رژیم درمانی گاهی اوقات این عالئم به قدری تشدید می یابد که
منجر به ناتوانی کامل ســالمند می شود .تشــدید عالئم حرکتی ،عصبی و روانی میتواند سبب
ناامیدی فرد در «خود مراقبتی» 34شود (امرایی .)2002
بنابراین عالوه بر مراقبت های جسمانی ،توجه به نیازهای شناختی و روانی جلوگیری از کاهش
سطح روابط اجتماعی ســالمندان از اهمیت ویژه ای برخورددار است که ارائه الگوهای مناسب
توانمند سازی سالمندان به مدد نمایش درمانی می تواند این روند را بهبودی بخشد.
پیــش رونده بودن اختالالت حرکتی به همراه اختالالت خلقی الگوی فعالیتهای روزانه زندگی
فرد ســالمند را مختل کرده و فرد را روز به روز ناتوان تر میکند(.امرایی  )2002به نظر میرسد
الگوهای توانمند سازی سالمندان به مدد نمایش درمانی می تواند روند حوزه ارتباطات اجتماعی
ســالمندان را افزایش دهد و موجب کاهش عوارض ناشــی از بیماری های دوران ســالمندی
گردد(امرایی .)2003همچنین هزینه های نگهداری از سالمندان در مراکز توانبخشی و نگهداری
از ســالمندان در جامعه بســیار باال اســت اما برآورد دقیق آن بدلیل مشکالت متدولوژیک در
تحقیقات و تفاوت های میان کشورها بسیار دشوار است(امرایی .)2002
هزینه سالیانه نگهداری از سالمندان در انگلستان بین  449میلیون تا  3/3میلیارد پوند برآورد
شده است .در ایاالت متحده هزینه درمانی هر بیمار سالمند درهر سال رقمی در حدود  10هزار
دالر و بار مالی آن به طور کل  23میلیارد دالر برآورد شــده است .در حالیکه سهم دارو درمانی
در این هزینه ها بسیار کمتر است ،سهم وسیعی از هزینه این بیماری ها مربوط به مراقبت های
سرپایی و پرستاران در منزل است.
هزینه های غیر مســتقیم دوران ســالمندی به علت کاهش عملکرد و بــار بیماری ها بر روی
مراقبین بسیار باالست .عالوه بر هزینه های اقتصادی ،بیماری کیفیت زندگی بیماران و همچنین
 .34خودمراقبتی عملی است که در آن ،هر فردی از دانش ،مهارت ،و توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند تا بهطور مستقل
از سالمت خود مراقبت کند .منظور از بهطور مستقل ،تصمیمگیری درباره خود و با اتکا به خود است .البته این تصمیمگیری میتواند
شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران (چه متخصص ،چه غیرمتخصص) نیز باشد.
پنج ویزگی رفتار خود مراقبتی به قرار زیر است :
رفتاری است داوطلبانه
فعالیتی است آموخته شده
حق و مسئولیتی است همگانی برای حفظ سالمت خود ،خانواده و نزدیکان
بخشی است از مراقبتهای نوزادان ،کودکان ،نوجوانان و سالمندان
و بزرگساالنی که قادر به خودمراقبتی نیستند
نیازمند دریافت مراقبتهای بهداشتی از ارائه دهندگان خدمات اجتماعی یا بهداشتی خواهند بود.

مراقبین آنان را کاهش میدهد (فایندلی . )2007،
سرعت پیشرفت عالئم از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است ،در صورت عدم درمان ،عالئم حرکتی
در مراحل ابتدایی بیماری به سرعت پیشرفت خواهد کرد؛ اما سرعت پیشرفت عالئم در مراحل
انتهایی بیماری کمتر خواهد بود .افراد درمان نشده بطور میانگین پس از  8سال استقالل حرکتی
خود را از دست میدهند و پس از  10سال بطور کامل ناتوان خواهند شد (پوو .)2006،
{اگرچه در وضعیت كنونی پژوهش های زیادی در مورد كاربرد» الگوی توانمند سازی سالمندان
به مدد نمایش درمانی» درجلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی سالمندان و شناخت رفتار
درمانگری در اثر درمان مشكالت روانشناختی حاصل از دوران سالمندی چندان وجود ندارد ،اما
اثر بخشی این درمان مورد توجه قرار گرفته است و دراین گستره همچنان تحت بررسی محققین
است (امرایی .})2002
چنانچه (من یام )1997اظهار میدارد هدف اساســی در تمام مراحل درمان دستیابی به بهبود
كنش وری سالمندان از طریق تجویز حداقل داروهای ممكن است.
لذا تا اینجا باید مشــخص شــده باشد كه شــواهد مربوط به اثربخشــی الگوی توانمند سازی
ســالمندان به مدد نمایش درمانی در جلوگیری از کاهش ســطح روابط اجتماعی سالمندان و
همچنین شــناخت رفتار درمانگری در درمان افسردگی و اضطراب موجود در انواع بیماری های
دوران سالمندی و شرایط طبی همچنان مورد توجه پزوهشگران این عرصه است.
اما بنظر میرســد كه اثر بخشی و فواید بالینی شناخت -رفتار درمانگری و ارائه الگوی توانمند
سازی سالمندان به مدد نمایش درمانی در جلوگیری از کاهش سطح روابط اجتماعی سالمندان
در این قلمرو امیدوار كننده باشد.
با این حال اگر افسردگی در سالمندان درمان نشده رها شود به ویژه اگر سالمندان افسردگی را
نوعی واكنش و بنابراین پدیدهای قطعی بدانند این موضوع سبب طوالنی شدن دوره بیماریهای
جســمانی میشود كه افسردگی درمان نشده آن می تواند به مرگ زودرس منجر شود .با تاملی
دوباره درباره آنچه از نظر گذشت پژوهش حاضر در قسمت مهمی از چشم اندازهای فرا روی خود
به دنبال واكاوی بیشتر این مسئله است.
دراین پژوهش نگارنده کوشیده است ظرفیت های موجود نمایش درمانی را به عنوان رویکردی
تاثیرگذار بر سالمندان بررسی نماید ،این رویکرد ها به دالیلی چون :
 « ارتباط بیواسطه با مخاطب « بازی محور بودن» و همچنین « سرگرم کنندگی» به عنوان روشی از توانمند سازی سالمندان پیشنهاد می شود.نگارنده معتقد است به کمک نمایش درمانی می توان بر جنبه های وجودی سالمندان به شرح
زیر تاثیر گذار بود :
اتقاء «سطح روابط اجتماعی» سالمندان
«کنار آمد و کاهش دردهای» سالمندان
«افزایش امید به زندگی» در سالمندان

بررسی
الگوی
«توانمند
سازی»
سالمندان
...

35

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

36

«کاهش افسردگی» در سالمندان
«کاهش حس بیهودگی» در سالمندان
«ایجاد حس خود باوری» در سالمندان
«افزایش اعتماد به نفس» در سالمندان
{توانمند سازی به کمک نمایش درمانی فرایندی است پیوسته که براساس آن سالمندان یک
جامعه از نوعی خود اعتمادی برخوردار شــده و قادر به ارزیابی درســت و شناخت واقعی حضور
موثر خویش هســتند و از توانایی ها و قابلیت های خود به روشــی بازی محوربرای رسیدن به
اهدافشان استفاده بهینه می کنند (امرایی .)2002
واژه های کلیدی :
ســالمند 35کیست؟ »،ســالمند» را بطور قراردادی مترادف با شروع سن  60سالگی می دانند و
ســالمندی مقطعی از حیات و زندگی انسان است که فرد در آن با مشکالت و مسائل عدیده ای
چون کهولت ســن ،ناتوانی جسمی و مشکالت روحی و روانی دست به گریبان است سالمندی
همچنین آخرین مرحله تحول است كه از ششمین دهه (60سالگی ) شروع و تا مرگ ادامه دارد،
كه از نظر بعضی صاحبنظران به عنوان سال های ناتوانی و از نظر بعضی دیگر سال های ضعف و
یا كم توانی نامیده میشود (معتمدی)202 ،
37
توانمند ســازی : 36در فرهنگ انگلیسی آکسفورد چنین تعریف شده است{ :اعطای قدرت یا
اختیار به کســی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند کارهای
بیشتری را انجام دهد}.درحوزه فرهنگی توانمند سازی بر نگرش ها ،ارزش های حاکم بر مردم
در مشارکت و تصمیم گیری در امور جامعه و سرنوشت خود داللت دارد  .در این حوزه توانمند
سازی باید « اعتماد به نفس» 38در افراد ایجاد کرده و منجر به «عزت نفس»  39به افراد جامعه
شود .همچنین توانمند ســازی فرایندی پیوسته است که براساس آن افراد یک جامعه از نوعی
خود اعتمادی برخوردار می شوند و قادر به ارزیابی درست و شناخت واقعی خویش هستند و از
توانایی ها و قابلیت ها برای رسیدن به اهداف خود آگاهند (فرخی »)1997:76
«توانمند سازی رویدادی متوالی از اعتماد به خود در انجام امور و رفع نیازهای مختلف انسان در
گستره ی زمانی ،مکانی و موضوعی مشخص است با محوریت ارزیابی و شناخت درست خویش
و اهداف و چشم انداز روشن (امرایی . »)1997:45
«توانمند سازی» فرایندی است که افراد جامعه از راه آن از نیازها و خواسته های خود اگاه شده
نوعی اعتماد به نفس و خود اتکایی را برای برطرف کردن آن نیازها به دست می آورند و براساس
 .35سالمند Aging
 .36توانمندسازی empower
 .37اکسفورد Oxford
 .38اعتمــاد بــه نفس یا  Self-Confidenceبه این معناســت که یک نفر بــه توان و توانمندیهای خودش باور و اعتماد داشــته

باشد(دیکشنری وبستر) در این رابطه «دنیل گلمن» می گوید  :یک ویژگی انسان در زمینهی شناخت او از خودش ،که نشانهی باال
بودنش این است که انسان ،خود را ارزشمند و توانمند میداند.
 .39عزت نفس یا حرمت نفس (به انگلیســی ،)Self-esteem :اصطالحی در روانشناسی است که بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از
ارزش های خود میباشد.

آن از توانایی الزم برای تحقق اهداف خود برخوردار می شوند (شادی طلب ، )2002:54
«توانمند ســازی» :توانمند سازی فرایندی اســت هدفمند و چند بعدی که به افراد ،گروه ها و
اجتماع ها در شناخت و دستیابی به منابع و فرصت ها کمک می کند تا به کنترل نسبی شرایط
مطلوب رسیده و کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشند (امرایی .»)1997:67
«توانمند سازی» به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیری هایی است که در
فعالیت آنها موثر است .یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده های خوبی را بیافرینند
و آنها را به عمل تبدیل کنند .توانمند سازی به فرد این قدرت را می دهد که زندگی مستقل و
با کیفیتی را تجربه کند .نظر به اهمیت فرایند توانمندسازی ،سازمان ها ،نهادها و دستگاه های
مختلف اجرایی از دیدگاه خود به آن پرداخته و آن را در راســتای سیاست ها و وظایف اجرایی
خود باز تعریف نموده اند  .در بحث توانمند سازی بایستی بر این نکته تاکید داشت که احساس
خوب بودن ،یکی ازعینی ترین و قابل ارزیابی ترین پارامترهای توانمندی و توانمند شدن است
و در این رهگذار ،مدیریت فعال و خود کنترلی ،اساســی ترین عنصراحساس خوب بودن ازنظر
جسمی و روحی برای سالمندان به شمار می رود .
توانمند ســازی خانواده محور :رویکردی حمایتگرانه از توانبخشــی و بازتوانی است که حمایت
خانواده را برای سالمندان مد نظر قرارداده است ،هدف این رویکرد باالبردن امید به زندگی ،فعال
نگهداشتن و تقویت روابط بین فردی و اجتماعی سالمندان است (امرایی و همکاران )1997
«اختالل خواب»  : 40یك اصطالح كلی برای طیف مختلفی از مشــكالت خواب كه یا در خالل
خواب و یا قبل از خواب اتفاق میافتند از قبیل :بیخوابی ،وقفه تنفسی در خواب« ،نشانگان خواب
بیقرار»  ،41فزون خوابی ،حمله خواب ،كابوس یا بختك ،اختالل وحشت زدگی در خواب ،خواب
گردی ،خوابگویی و جز آن (نوبهار و وفایی)2006 ،
«افســردگی»  :اختاللی است كه در آن خلق و خوی و نیروی فرد كاسته شده و انسان به نقطه
پریشانی میرسد .در چنین شرایطی «خود» ممكن است بیارزش به نظر برسد و جهان معنای
خود را از دســت بدهد و احساس بدبختی ،ناامیدی و بیچارگی در فرد پدید آید (فرجاد ،محمد
حسین)1377 ،
«اضطراب» :تشویشی فراگیر ،ناخوشایند و مبهم توام با دلواپسی است که با یک یا چند عالمت
جســمانی همراه است و عوامل محیطی آسیب زا و پر تنش میتوانند در ایجاد آن نقش داشته
 .40اختالالت خواب ( )Sleep disorderمانند زیاد یا کم خوابیدن ،پریدن از خواب ،نرفتن به مرحله خواب عمیق و سخت به خواب
رفتن اســت .این اختالالت میتواند ناشی از بیماریهای روانپزشکی مانند اضطراب ،بیماریهای سیستم تنفسی (خرناس) یا به عنوان
نوعی بیماری سالمندان باشد.
 .41ســندرم پای بی قرار یا آرال اس (به انگلیســی Restless Leg Syndrome :یا  )RLSبیماری پای بیقرار نوعی اختالل خواب
است که در آن ،فرد مبتال دچار احساس ناخوشایند در پاها میشود و آن را به صورت احساس گزگز ،مورمور ،سوزش ،درد و کشش
یا حرکت حشــرات روی پوســت توصیف میکند و بیمار برای کاهش حس ناچار است پای خود را تکان دهد یا بکشد .این احساس
ناخوشایند معموالً در نرمه ساق پا اتفاق میافتد ولی میتواند در هر جای اندام تحتانی از مچ پا گرفته تا ران و حتی ندرتا در دستها و
شکم نیز احساس شود .این احساس معموالً وقتی رخ میدهد که بیمار دراز میکشد ،یا برای مدت طوالنی مینشیند .فردی که دچار
این حالت میشود به ناچار پای خود را حرکت میدهد .حرکت پاها ،راه رفتن ،مالش یا ماساژ پاها یا خم کردن زانوها به طور موقت تا
حدی عالیم را کاهش میدهد و عدم تحرک و استراحت ،سبب تشدید عالئم بیماری میشود .این بیماران معموالً در به خواب رفتن
دچار مشــکل هســتند و معموالً بهترین خواب را در انتهای شب و ساعات صبح تجربه میکنند .چون این افراد خواب کافی را تجربه
نکردهاند ممکن است در طول روز خواب آلود باشند.
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باشند (کاپالن و سادوک )2007
«کنش در روابط اجتماعی»  :عبارت است از توانایی فرد در انجام كارهای روزمره ،داشتن قدرت
تصمی م گیری ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بودن در زندگی و لذت بردن از
فعالیتهای روزمره (خمامی و همکاران)1389،
«حافظه روزمره»:حافظه ای اســت که اطالعات مربوط به حوادث واقعی زندگی را در شــرایط
طبیعی در بر می گیرد(کوهن1996،؛ به نقل از زارع.)138،
«قوه ی توجه» :نوعی تالش ذهنی -بدنی روی محرکهای محیطی اســت که به منظور ادراک
هرچه بهتر و سریع تر آنها و سازگاری بهتر با شرایط انجام میشود .توجه در اختیار گرفتن یک
فکر یا یک چیز از میان چندین فکر یا چندین چیز بوسیله ذهن ،به شیوه ای واضح و روشن که
بنظر میرسد همزمان باهم رخ داده باشد (مارزی.)1999 ،
توجه دربرگیرنده همه اطالعاتی اســت که از حافظه ،ادراک و ســایر فرایندهای شــناختی در
دسترس قرارداشته و امکان دستکاری آن فراهم است .توجه شامل توانایی ضابطه بندی اهداف و
برنامه های عمل و تعقیب آنها به هنگام مواجهه با عوامل حواس پرتی است (تریک و همکاران،
.)1998
«خودكارآمدی» :عبارت اســت از قضاوتهایی درباره قابلیت ها و صالحیت های شخصی فرد در
ســازماندهی و اجرای اعمال الزم برای نیل به انواع عملكرد مورد انتظار .دراصطالح بندورا خود
كار آمدی به باور شخص نسبت به اینكه میتواند رفتار الزم برای تولید یك پیامد مطلوب در یك
موقعیت خاص را انجام دهد گفته میشود .در این معنا خودكارآمدی احساس كاملی از قابلیت
شــخصی ،اثر بخشــی ،توانمندی و قدرت رقم زدن پیامدهای مطلوب در فرد قلمداد میشود(
كورسینی.)2008 ،
«کیفیت زندگی» ( :برگنر  )1992ده بعد را برای « کیفیت زندگی «معرفی میکند  -1 :جسمانی
 -2وضعیت کارکردی مانند تحرک و فعالیت جسمانی  -3فعالیتهای نقش اشتغال ،اداره خانه و
خانواده  -4عملکرد اجتماعی ،به عبارتی روابط شخصی و خصوصی ،چگونگی تعامالت احتماعی
 -5وضعیت عاطفی شامل اضطراب ،استرس و افسردگی  -6دانش و فهم  -7خواب و استراحت
 -8انرژی و نیروی زندگی  -9احســاس سالمتی و  -10رضایت کلی از زندگی ( فیلیپز ،)2006
دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه میدهد  :اولین و مهمترین رویکرد ،رویکرد ذهنی است که
ادراک فرد از زندگی را شامل میشود و دومین رویکرد ،رویکرد عینی به کیفیت زندگی است که
درآمد و شــرایط زندگی را که در برگیرنده عوامل اجتماعی تاثیرگذار برکیفیت زندگی را شامل
میشود .تعریف جدیدتر کیفیت زندگی را به صورت اختالف بین سطح انتظارات انسانها و سطح
واقعیتها عنوان میکنند که هرچه این اختالف کمتر باشد کیفیت زندگی باالتر است
«عملکرد جنســی»:هرعاملی كه باعث اختالل در یك رابطة ســالم زناشویی شود ،تحت عنوان
اختالل جنسی طبقه بندی میگردد .براســاس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت ذهنی-
روانی اختالل عملکرد جنسی بعنوان اختاللی در چرخه پاسخ جنسی یا درد هنگام رابطه جنسی
تعریف شــده اســت( بایرامی و همکاران )1387،و سالمت جنسی عبارت است از حالتی از رفاه

جسمی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی مرتبط با تمایالت جنسی (سازمان بهداشت جهانی .)2002،
اختالالت جنســی زنان ( )FSDعبارت اســت از اختالل در میل ،تحریک جنسی و درد هنگام
آمیزش و همچنین مشکل در راه ارگاسم (جونز.)2002 ،
اختالالت جنسی در مردان( )IIEFعبارتست از اختالل در نعوظ ،انزال و اختالل در میل جنسی
(وین ،کاواسی ،نوویک.)2007 ،
«ســازگاری اجتماعی» :فرایند پیوستهای اســت که درآن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص،
باعث ایجاد نیازهای روانی میگردد و نیز امکان کسب توانایی مهارتهایی را فراهم میسازد که
از آن طریق میتوان به ارضای آن نیازها پرداخت (نیکتاش)1379 ،
«پیــروی دارویی» :عبارت اســت از میزان مطابقت یا عدم مطابقت رفتــار افراد با توصیه های
سالمتی یا درمانی (میتلر )1997،
«نمایش درمانی» :نمایش درمانی روشی از «درمان گروهی»« ،غیر دارویی»« ،کمکی» و «بازی
محور» است (امرایی )1378
روش تحقیق :

این تحقیق با «روشــی کاربردی» و به « شیوه ای آزمایشــی» با استفاده از دو گروه «پایه» و
«گروه آزموده» انجام شده است و نتایج آن به روش مقایسه ای برای رسیدن به تغییرات معنی
دار بررسی شده است .
«در این بررسی با توجه به روند کنونی باروری در ایران و نظر کارشناسان ،فرض متوسط در مورد
ع بینانهتر تلقی شده و مالک عمل قرار گرفته است .نتایج این بررسی به صحیح
جمعیت ایران واق 
بودن این فرض در مورد جمعیت ایران بستگی دارد .درادامه نیزالگوی مصرف هزینههای بهداشت
و درمان در چرخه زندگی خانوارهای شهری ایران ،بهویژه در دوران سالخوردگی ،با استفاده از
42
دادههای هزینه درآمد خانوار و به کمک روش شب ه تابلویی تحلیل شده است».
یافته های تحقیق :

یافته های این تحقیق مبتنی بر دست آوردهای زیر است که سطح تاثیرگذاری نمایش درمانی
برآزموده های سالمندان تغییرات معنی داری به شرح زیر را نشان داده است :
نمایش درمانی موجب اتقاء «سطح روابط اجتماعی» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «کنار آمد و کاهش دردهای» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «افزایش امید به زندگی» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «کاهش افسردگی» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «کاهش حس بیهودگی» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «ایجاد حس خود باوری» در سالمندان می شود
نمایش درمانی موجب «افزایش اعتماد به نفس» در سالمندان می شود
Deaton A. Panel data from time series of cross-sections. Journal of Econometrics. 1985; 30(1-]9[ .42
2):109-26. doi: 10.1016/0304-4076(85)90134-4
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اهدف كاربردی تحقیق :
 توجه به اهمیت برنامه ریزی برای دوره سالمندی آگاهی بخشی به عموم جامعه نسبت به مسائل سالمندان ارائه الگوی مناسب برای جلوگیری از فراموشی فرهنگ ملی و سنتی توجه به کاهش شــکاف بین نســل ها که تبعات مخرب فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهدداشت
 توجه به توانمند سازی سالمندان (روحی ،روانی ) در مواجهه با مسائل دوره سالمندی توجه بخشی به روابط بین فردی و اجتماعی در راه سالمت جامعه توجه بخشی به تجربه سالمندان در مسیر کاهش خطاهای خانوادهاهداف اصلی تحقیق :
 تاکید بر برنامه ریزی در حوزه سالمندی تاکید برپیش بینی مسائل آینده جامعه سالمندان آمادگی خانواده ها برای پذیرش سالمندان جلوگیری از شکاف بین نسل ها ارائه مدل مناسب در سبک زندگی۲۳
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اهداف ویژه تحقیق:

 افزایش حساســیت در حوزه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و توانبخشــی برای سازمانهایمربوطه در عرصه توانمند سازی سالمندان
 توجه به عواطف انسانی خانوادگی به عنوان محور پویایی اجتماعی در توانمند سازی سالمندان توجه به بعد سالمت نگر جسمی ،روحی و روانی خانواده به عنوان مهمترین و نخستین هستهاجتماعی در توانمند سازی سالمندان
 توجه به شیوه نمایش درمانی به عنوان درمانی موثر در توانمند سازی سالمندانسواالت تحقیق :

 آیا نمایش درمانی در کاهش اختالل خواب سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در کاهش افسردگی سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در کاهش اضطراب سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در تقویت روابط اجتماعی سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در تقویت حافظه روزمره سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در تقویت قوه توجه و تمرکز سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در تقویت جنبه خودکار آمدی سالمندان موثر است آیا نمایش درمانی در افزایش کیفیت زندگی سالمندان موثر است -آیا نمایش درمانی در افزایش رضایتمندی میل جنسی سالمندان موثر است

 آیا نمایش درمانی در پیروی دارویی سالمندان موثر استفرضیه های بنیانی :
 نمایش درمانی در کاهش اختالل خواب سالمندان موثر است نمایش درمانی در کاهش افسردگی سالمندان موثر است نمایش درمانی در کاهش اضطراب سالمندان موثر است نمایش درمانی در تقویت روابط اجتماعی سالمندان موثر است نمایش درمانی در تقویت حافظه روزمره سالمندان موثر است نمایش درمانی در تقویت قوه ی توجه و تمرکز سالمندان موثر است نمایش درمانی در تقویت جنبه خودکارآمدی سالمندان موثر است نمایش درمانی در افزایش کیفیت زندگی سالمندان موثر است نمایش درمانی در افزایش رضایتمندی میل جنسی سالمندان موثر است نمایش درمانی در پیروی دارویی سالمندان موثر است.بحث و نتیجه گیری:

توانمند سازی گسترۀ وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد ،از جمله خدمات پزشکی ،فیزیوتراپی
(فیزیکال تراپی) ،روان درمانی ،گفتار درمانی ،شــغل درمانی ،خدمات حمایتی (occupational
 )therapy and support servicesکاردرمانــی و خدمــات پشــتیبانی و هنر درمانی ،طبق این
تعریف افراد سالمند و مبتال به معلولیت های مختلف باید هم به خدمات پزشکی عمومی و هم
به خدمات جانبی و کمکی دسترسی آسان داشته باشند.
بطور مثال ،افراد سالمندی که به علت افسردگی ،استرس از مرگ ،آسیب مغزی(سکته)شنوایی
یا بینایی شــان و یا صدمه جسمی می بینند و دچار آســیب می شود در حوزه توانمند سازی
تعریف میشوند.
اما شــایعترین نقص های شناختی در افراد سالمند که می توان به مدد هنردرمانی و خصوصا
دراما تراپی آنها را احیا کرد به قرار زیر است ؟
شایعترین اختالالت سالمندی که به مدد نمایش درمانی مداوا می شوند :
«کاهش روابط اجتماعی»
«کاهش سطح روابط بین فردی»
«گوشه گیری»
«حس ناتوانی» و از «کار افتادگی»
«حس بی ارزشی»
«انتظار مرگ»
«اختالل عملکردهای اجرایی» و ...است که شامل مشکالتی به شرح زیر است :
برنامه ریزی
انعطاف پذیری شناختی
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تفکر انتزاعی
حقوق قانونی
آغاز فعالیت های مناسب
مهار اقدامات نامناسب
انتخاب اطالعات حســی مرتبط و ...است که به نظر می رســد حضور سالمند در دل خانواده و
فعالیتهای جمعی چون هنر درمانی و دراماتراپی باعث تاثیرپذری در فرد سالمند می گردد .
دراین میان شایعترین اختالالت خلقی در سالمندان «افسردگی»« ،بی عاطفگی» و «اضطراب»
اســت که میزان شیوع افسرگی در سالمندان  50تا  60درصد گزارش شده است(بورن 2002،؛
کیومینگ  )19929،در یک مرور سیســتماتیک شیوع افسردگی شــدید 17درصد،افسردگی
خفیف22درصد وافسرده خویی 13درصد گزارش شده است(ریجندرس و همکاران.)2008 ،
درامــا تراپی به عنوان شــاخه ای از هنردرمانی برای ســالمندانی که دچار «مشــکالت ابراز
احساســات» 43هستند از طریق گســترش حوزه عمل و گفتار به منظور توسعه اعتماد به نفس
بیشتر و تخلیه روانی و رسیدن به آرامش روحی اقدام می کند ،همچنین در دراما تراپی با ایجاد
موقعیت های نمایشی بازی محور شرایط بروز اینگونه احساسات در سالمندان مهیا می شود .
یکی از روشــهای بروز عواطف بازی نقشها در موقعیت های نمایشی است به عنوان نمونه بازی
بداهه در موقعیت های خشم ،شادی ،غم و  ...با این هدف که به فرد آگاهی بخشی شود که مهم
ترین نقشهای عواطف این اســت که عاطفه هر فرد وســیلهای برای برقراری ارتباط با دیگران
اســت ،او میتواند از طریق عواطف خود اطالعاتی را در مورد احساسات ،نیازها و امیال خود به
دیگران منتقل کند.
به عالوه عواطف باعث فهمیدن ،بازشناســی هیجانات دیگران و همچنین رفتارهای ناشــی از
همدلی با دیگران میشود؛ فرد با باز آفرینی موقعیت های احساساتی رفتاری منطبق و مناسب
با هیجانات دیگران از خود بروز می دهد .
پــس با توجه به نقش مهم عواطف در ارتباطات موثر ،شناســایی احساســات ،نیازها و امیال،
پذیرش مسوولیت در قبال هیجانهای شخصی ،حفظ انگیزش در برخورد با نامالیماتو رهایی
از هرگونه پریشانی عاطفی و بازگرداندن آرامش به ذهن و جسم سالمند از مهمترین راهبردهای
دراما تراپی است .
44
به زبان ساده میتوان گفت فرد دچار «الکسی تایمیا» یا «ناتوانی هیجانی» نمیداند هیجانات
گوناگــون چه ویژگیها و تفاوتهایی با هم دارنــد و وجود هیجان یا حاالت عاطفی و خلقی را
تشخیص نمیدهد.
این وضعیت اغلب در افسردگی بیمارگونه ،سو ء مصرف و اعتیاد به مواد و نیز به دنبال مواجهه
 .43الکسی تایمیا به معنی فقدان هیجان  Alexithymiaافرادی که عالقه ای به روبرو شدن با هیجانها ،فهمیدن و درک هیجانها و
صحبت کردن در مورد آنها را ندارند ،به احتمال بیشتری نشانه ی الکسی تایمیا را دارند ،به عبارت دیگر الکسی تایمیا را می توان نوعی
از سطح پایین تجربه پذیری دانست .فرد الکسی تایمیک قادر به ارزیابی و بیان هیجان های خود به صورت کالمی نیست .الکسی تایمیا
اصطالحی است که اغلب برای توصیف افرادی به کار می رود که مشکالتی درتشخیص ،پردازش و تنظیم هیجان های خود دارند .
 .44آلکسی تایمیا /ناتوانی هیجانی Alexithymia

با رویدادهای تلخ و فاجعهآمیز دیده میشود.
شواهد بسیار نشان میدهند افرادی که در زمینه احساسات و عواطف قوی هستند میتوانند به
خوبی احساسات خود را کنترل کنند .همچنین قادرند احساسات دیگران را بهتر درک کنند ،در
نتیجه ارتباط بهتری هم با آنها داشته باشند و در هر زمینه زندگی (روابط خصوصی ،خانوادگی
و اجتماعی) موفقتر عمل می کنند .
نمایش درمانی به عنوان شــیوه ای از درمان غیر دارویی ابزار پشــتیبانی کننده و موثری برای
کمک به حل مســائلی اســت که فرد را دچار مشکل کرده است ،بســیاری از مشکالت مرتبط
با ناتوانی های یادگیری و (رفتاری)« ،45تروماها»  ،46مشــکالت (انطباقی) 47مشــکالت اعتیاد و
خودکشی ،کارو یا شخصی درگیری وغیره...همچنین این رویکرد درمانی موجب همدلی در میان
متخصصان سالمت و ترویج ارتباطات بهتر با (بیماران ) 48سالمندان می شود.این یک اصل ثابت
شده علمی است که نخستین مرحله از تخلیه روانی در خالق اثر هنری رخ می دهد ،بدین معنی
که هنرمند پس اینکه از محیط پیرامون و یا هر عنصر ملموس دیگری الهام گفت ،تاثیر و تاثیرات
و مکنونات درونی خود را به مرحله کشــف و شهود می رساند و این کشف و شهود پیوند ناخود
آگاهی به خود آگاهی است که حاصلش تولید هنری خواهد بود و نتیجه اش هم آرامشی است
که در پس این خلق کردن برای هنرمند به وجود می آید و این مسئله مهمی است که نمایش
درمانی به دنبال ارزیابی آن است (امرایی .)2002
مراجعان با خلق موقعیت های بازی محور و تجربه کردن آن موقعیت ها به دنبال بروز درونیات
خود هستند این مسئله در قالب خلق اثری به ظهور میرسد ،نخستین قدم تخلیه روانی آرامشی
اســت که از بابت تولید فرایند بازی محور در مراجعان ایجاد میشــود ،براین مبنی پله نخست
نمایش درمانی پاالیش روحی و روانی سالمندان است .
«در تعریف نمایش درمانی گفته شــده دراماتراپی شــیوه ای موثر به مدد هنر در توانبخشی و
بازپروری افرادی اســت که به هر دلیل ممکن دچار مســئله ای بغرنج شده اند» ،از آنجایی که
بسیاری از ما تمایلی به انجام درمان های دارویی و معمولی در حوزه روان درمانی نداریم ،نمایش
درمانی به عنوان روشی ملموس ،روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند.
دراماتراپی به عنوان یک فرصت جدید برای دسترســی به احساســات و عواطف سرکوب شده
می تواند در مسیر ارتقا بهداشت روانی فرد موثر واقع شود .با نمایش درمانی مراجعان به جهت
غیرمستقیم گویی و بهره گیری از یک مسیرانحرافی و سرگرم کننده در برخورد با مسائل روحی
و روانی مخاطبان تمایل بیشتری در مشارکت با درمانگران نشان می دهند.
براین اساس نمایش درمانی روشی از درمان غیردارویی به مدد فرایندهای هنری است که اجازه
می دهد تا مراجعان در برابر تغییرات «رفتاری»« ،ادراکی»و»احساسی»پای پس نکشند و از خود
مقاومت نشان ندهند (امرایی .)2003
 Comportement .45رفتاری .
 .46ضربه یا تروما (به انگلیسی )Trauma :در دانش پزشکی به هر نوع ضربه ،جراحت ،شوک ،آسیب و حادثه وارد شده بر بدن انسان
گفته میشود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد.
 Adaptation .47انطباقی .
 Patients .48بیماران .
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دراین زمینه دکتر «ژان پیرکالین» ( 49هنر درمانگر و روانپزشک فرانسوی1997و مدیر موسسه
 INECATموسســه ملی بیان ،ایجاد ،هنر و درمان) در پاریس معتقد است «هنر درمانی روشی
غیر مســتقیم ،ملموس و راهکار مناسبی برای درمان مســائل روحی و روانی افراد دچار مسئله
است»(کالین .)1997
به اعتقاد وی این یک اصل مهم اســت که اســتفاده از آفرینش های هنری(نقاشــی ،طراحی،
نمایش ،رقص ،کوالژ ،مجســمه سازی ،عکاسی ،عروسک ســازی و )...به منظور نفوذ در مسائل
ناخودآگاه فرد و تغییر و تحول مثبت تاثیرگذار است.
به اعتقاد کالین هدف درهنر درمانی تغییری اســت که منجر به آرامش و رضایت فرد مراجعه
کننده می شود ،او می گوید « :تغییر در هنر درمانی بخشی از یک فرآیند خالق سازی است که
موجب کاهش درد ،جلوگیری از خشــونت ،رفع تناقضات ،ترمیم مشکالت روحی و روانی و...می
شود(کالین .)1997
اما هنر درمانگران در مواجهه با مراجعان چه افرادی که نیاز به توانبخشی دارند و چه مراجعانی
که برای باز پروری تحت درمان قرار گرفته اند ،نســبت به ســطح آگاهی و اطالعات آنها شیوه
مواجهه و برخورد خود را تعریف می کنند ،طبیعی است در تمرین با افرادی که نیاز به بازپروری
دارند «قدرت و سرعت یادآوری ذهنی»« ،سطح آگاهی» و ...بسیار کمک کننده است.
درمانگر می داند در حوزه بازپروری تقویت جنبه های فراموش شــده و یا کم رنگ شده ذهنی
فرد مراجعه کننده مد نظر است و آموزش ها در مرحله بعدی است .
نمایش درمانی در حوزه توانمند سازی سالمندان اهداف مهمی را به شرح زیر پیگیری می کند :
توسعه زبان نمادین
دسترسی آسان به احساسات
تقویت انگیزه های درمانی
باالبردن سطح مشارکت
خلق هنری
ارتقا باورمندی در فرد
تخلیه روانی
آرامش و آسایش ذهنی و...

 Jean Pyrklayn .49ژان پیر کالین یکی از پژوهشگران مرکز درمانی آرمیتاژ درفرانسه است.
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مقاله

بررسی ده خرافه در هنر نمایش و علل پدید آمدن آن ها

مشهورترین خرافه هایی
که در تئاتر ماندگار شدند

تئاتر به شکلی که ما امروز در ایران میشناسیم بیشتر از آنکه به نمایشهای اجرا
ی غرب الهام
شده در کشورمان شبیه باشــد ،فرم و شکل خودش را از جهانبین 
گرفته است و تئاتر در غرب همیشــه ابزار مردمپسندی برای سرگرمی بوده و
فرهنگ عامیانه مردم بهخصوص در غرب پر بوده از خرافات و باورهایی ریشهدارکه
حتی کسی نمیداند بعضی از آنها نخستین بار چگونه به وجود آمدهاند.
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به تئاتر امروز ایران و فضایش نگاه نکنید که بحثها و حرفهای روشنفکری از سر و کولش باال
میرود خرافاتهایی از باید و نبایدهای شانسی در تئاتر وجود داشته (و حتی شاید هنوز وجود
داشته باشد) که نه تنها ذرهای با عقل و منطق جور در نمیآیند ،که خندهدار هم هستند.
مث ً
ال میدانستید که هیچوقت نباید به بازیگران بگویید «موفق باشید»؟
یا پوشــیدن لباس نو برای اجرای اول یا تمیز کردن اتاق گریم شــگون ندارد؟ یا گذاشتن متن
نمایشــنامه شــبها زیر بالش به بازیگر کمک میکند تا ســریعتر متن را به خاطر بسپارد؟ یا
هیچوقت با پای چپ از اتاق گریم بیرون نیایید؟.
در این جا ما ده تا از پرطرفدارترین خرافات عامیانه در تئاتر و دلیل پدید آمدنشــان را بررســی
میکنیم.

 .۱۰لباس آبی

خرافه :پوشیدن لباس آبی بر روی سن بدشانسی میآورد مگر اینکه بخشی از آن با نقره پوشیده
شده باشد.
در سالهای اولیهای که طراحی لباس تئاتر آغازشده بود رنگ آبی ازرنگهای بسیار گران بوده و
تهیه کردن لباسهای آبیرنگ هزینه برتر بوده.
شرکتهای تئاتری که در آستانه سقوط قرار داشتند از لباس آبی استفاده میکردند تا بینندگان
را فریب بدهند و از موفقیتی که نداشتند با لباسهای آبی رنگ پردهبرداری کنند ولی متاسفانه
افســون رنگ آبی بینندگان را نمیگرفت و این شــرکتها که عالوه بر شکستهای مالی قبلی،
هزین ه سرســامآور تهیه لباسهای آبیرنگ هم به خرجهایشان اضافه میشد و کامل ورشکست
میشدند .از آنطرف شرکتهایی که حامی مالی ثروتمندی داشتند برای اینکه جوابی به آنها
داده باشــند عالوه بر اینکه لباس آبی به تن بازیگرانشان میپوشاندند اغلب یک جلیقه از جنس
نقره هم به لباس بازیگر اضافه میکردندتا اطمینان بازگشت سرمایهشان را به رخ بکشند.

ولی چیزی که از این چشم و همچشمی بازیها در ذهن مردم باقی بود این نتیجهگیری بود :که
پوشیدن رنگ آبی بدشانسی میآورد مگر اینکه با نقره پوشیده شده باشد.

 .۹سه شمع روشن

خرافه :روشن بودن سه شمع در صحنه تئاتر بدشانسی میآورد.
گفته میشــود که نزدیکترین فرد به کوتاهترین شــمع اولین کسی است که ازدواج میکند و
میمیرد .ولی چرا؟
پیش از اختراع المپ برق طبیعتاً صحنه تئاتر با شمع روشن میشده و چه جایی برای یک شمع
روشــن خطرناکتر از جایی با پردههای فراوان ونقاشــیهای زیاد و لباسهای بلند و بازیگرانی
که بیمحابا در صحنه حرکت میکنند تا بتوانند نگاه بیننده را در مشــت خود داشــته باشند و
بینندههایی که تحت تأثیر این همه افسون قرار میگیرند؟
همیشــه امکان آتش گرفتن یک صحنه تئاتر باال بوده برای همین مردم برای جلوگیری از این
خطر باز به خرافه پناه بردند تا سالن تئاتر را مصون نگه بدارند و این شد که سه شمع روشن در
صحنه تئاتر بدشانسی میآورد.
 . ۸پر طاووس

خرافه :پر طاووس به هیچوجه نباید بر روی صحنه آورده شــود .استفاده از پر طاووس در لباس
بازیگر یا بخشی از دکور یا حتی استفاده از آن در بخشی که حتی دیده نمیشود باعث رخ دادن
هرجومرج در صحنه تئاتر میشود.
زیاد در دستهی عزاداری محرم و بر باالی علم حضرت عباس پر طاووس دیدهایم ولی پر طاووس
در فرهنگ غرب با ترسولرز استفاده میشده است.
شایعات زیادی وجود دارد درباره اینکه تئاتری که در لباس بازیگرانش از پر طاووس استفاده شد
بهطور کلی در آتش سوخت و خاکستر شد و یا اتفاقات بد دیگری برای آن تئاتر و عواملش افتاد.
در افسانهها گفته میشــود که بخشهای دایرهای پر طاووس همان چشمان شیطان هستند و
نمایش را نفرین میکند.
در اساطیر یونانی هیوالیی هزار چشــم به نام آرگوس وجود داشته و مردمباورداشتند که دوایر
روی دم طاووس که شــبیه چشــم هستند همان چشمهای این هیوال هستند و به همین دلیل
مردم از پر طاووس دوری میکردند.
 .۷هدیهای از قبرستان

خرافه :شــگون دارد که به کارگردان یا بازیگر نقش اصلی زن یک دســتهگلی که از قبرســتان
دزدیدهشده را در شب اجرای پایانی هدیه بدهند .البته باید این هدیه بعد از اجرای آخر به فرد
تقدیم شود وگرنه بهجای خوششانسی بدشانسی میآورد!
هدیه دادن دسته گلی از قبرستان در انتهای اجرای پایانی نشانه ایست برای مرگ نمایشنامه و
اینکه این نمایش میتواند حاال در آرامش ابدی به سر ببرد.
البته برای این حرکت هم میتواند دلیل منطقی وجود داشته باشد و اینکه همانطور که همه ما
به خوبی میدانیم تئاتر منبع درآمد چندان مناســبی نیست و بااینوجود ادب حکم میکند که
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در انتهای نمایش بهپاس زحمت دوست کارگردان یا بازیگر به او دستهگلی تقدیم کنیم و باوجود
شاید ترسناک بودن ولی قبرستان محل خوبی برای چیدن گل بوده.
به عبارتــی تئاتریها خیلی خوب بلد بودند حتی برای گل نخریدن و از قبرســتان دزدیدنش
هم یک توجیه منطقی و شــاعرانه درست کنند و عالوه بر اینکه برای گل خریدن هزینه نکنند
سالهای سال مردمی را درگیر این مسئله بکنند.
 .۶آینه درصحنه
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خرافه :وجود داشتن آینه درصحنه تئاتر بدشانسی میآورد.
بااحتیاط رفتار کردن با آینه در فرهنگ عامیانه ایران هم وجود دارد و زیاد شنیدهایم که شکستن
آینه بدشگون است و یا به معنای در کمین بودن یک حادثهی بد است.
در قدیم بر این باور بودند که آینهها بازتابدهنده روح هســتند و شکســتن آن تاهفت ســال
بدشانســی میآورد و البته اگر دلتان هوس بدشانســی کرده حتماً الزم نیست آینه را بشکنید.
کافی است تئاتری به روی صحنه ببرید و در آن از آینه استفاده کنید .به باور عامیانه قدیم این
کار همانقدر بدشانسی میآورد که شکستن آینه بدبختتان میکند.
ولی خب اگر از باورها کمی دور شــویم و کمی به دنیای استدالل نزدیک شویم ساده میتوانیم
بفهمیم که اســتفاده از آینه درصحنه کار زیاد هوشمندانهای نیست .آینه میتواند نورهایی که
نباید را بازتاب کند و جاهایی از ســالن که نباید را روشن کند و یا بخشهایی از سالن که نباید
دیده شوند را نشان بدهد .برای همین هیچوقت از آینه در تئاتر استفاده زیادی نشده بود و ذهن
داستانساز عوام برایش قصهای از جنس خرافه ساخت.
 .۵تسخیر ارواح

خرافه :ارواح در ســالن تئاتر حضور دارند و برای احترام به سلیقه و حضورآنها باید حداقل یک
شب در هفته سالن تئاتر از زندهها خالی باشد.
این ارواح بســته به منطقهای که در آن تئاتر اجرا میشــود میتوانند اسمهای متفاوتی داشته
باشند ولی ما بهطور خاص با یک روح بدجنس که به آزار و اذیت برای خالی نبودن سالن تئاتر
میپردازد سروکار داریم و اسم اون تس پیس است .تس پیس یونانی مخترع دیالوگ است و در
خارج از دنیای ارواح بهعنوان اولین بازیگر تاریخ شناخته میشود .روح تس پیس یونانی نمایش
را منحصرا ً کار خودش میداند و چندان از افرادی که تئاتر کار میکنند خوشش نمیآید و معتقد
اســت که هیچکدامشان الیق نیستند و همهشــان دارند پا توی کفش او میکنند برای همین
سالنهای تئاتر را تسخیر میکند .سالنداران تئاتر برای مصالحه با او و اینکه مبادا عصبی شود
و بالی بدی بر سرشان بیاورد یک روز در هفته که معموالً دوشنبهها است سالن را تماماً برای او
خالی نگ ه میدارند و او را با عشق همیشگیاش ،تئاتر ،تنها میگذارند.
البته دلیل منطقیای که برای این برگزار نشــدن تئاتر در یک روز از هفته وجود دارد این است
که خب باالخره بازیگران و عوامل نیاز به استراحت و تعطیلی دارند!
 .۴نور روح

خرافه :همیشــه باید در یک ســالن تئاتر خالی یک نور برای دفاع از تئاتر در برابر ارواح وجود

داشته باشد.
نور روح یک المپ اســت که زمانی که تئاتر خالی و کام ً
ال تاریک باشد روشن میشود و معموالً
در مرکز صحنه قرار دارد .گفته شده که این نور برای دلخوشی ارواح روشن میشود تا آنها را
از اینکه بالیی سر تئاتر بیاورند بازدارد
تئاتر همیشــه محل ترسناکی بوده .فضای تاریک و عجیبوغریب بودن پشتصحنه کمی آن را
برای مردم عجیبوغریب و ترسناک جلوه میداد برای همین همیشه این افسانه که سالن تئاتر
پر از روح اســت وجود داشته .حتی در تئاتر قصر لندن بهطور مداوم دو کرسی برای ارواح خالی
نگهداشــته میشود .پس چندان عجیب نیســت که چراغی هم برای دور همی های شبانهشان
روشن بماند.
البته کاربرد اصلی این نور هدایت اولین نفر به داخل و آخرین نفر به خارج اســت و عالوه بر آن
روشــن شــدن این چراغ به معنی پایان تئاتر بود و بازیگران و عوامل عاشق این بودند که بعد از
اتمام تئاتر دورهم در سالن بنشینند و درباره مسائل مختلف حرف بزنند.
 .۳سوت زدن

خرافه :سوت زدن روی صحنه یا در پشتصحنه بدشانسی میآورد و یک نفر که لزوماً سوتزننده
نیست اخراج میشود.
درگذشته مدیر صحنه با سوت زدن به بازیگران روی صحنه یا دستیاران صحنه عالمت میداد و
سوت نوعی کدگذاری بین آنها بود و اگر کسی جز مدیر صحنه درزمانی که نباید سوت میزد
افراد دچار اشتباه میشدند و این میتوانست فاجعهبار شود و یا سوتزننده و یا کسی که با سوت
اشتباهی کار اشتباهی انجام داده بود اخراج شوند.
این اتفاق ساده در طول زمان توانست به یک باور خرافی در میان مردم تبدیل شود.

 .۲دیالوگ آخر

خرافه :هرگز دیالوگ پایانی را پیش از اجرا در برابر تماشاگر تمرین نباید کرد.
طبیعتاً یک نمایش تئاتر به روزها و ساعتهای طوالنی تمرین نیاز دارد ولی طبق باور عامه مردم
دیالوگی هست که اگر پیش از نمایش تمرین شود به جای اینکه بازیگر را ماهرتر کند بدشانسی
میآورد .ولی چه فکری میتواند پشت این باور باشد.
شــده اســت که به زیارت بقعه متبرکهای بروید و برای آنکه دوباره به آنجا برگردید یا اصطالحاً
طلبیده شوید از آن محل خداحافظی نکنید؟
یا مث ً
ال فیلمهایی دیدهاید که ارواحی که کار ناتمام دارند در زمین ســرگردان میمانند تا زمانی
که بتوانند آن کار را به سرانجام برسانند؟
دلیل تمرین نکردن دیالوگ پایانی تئاتر پیش از اجرا هم همین اســت .باور اینکه کار ناتمام تا
تمام نشود در جریان خواهد ماند و اینکه نمیخواهند نمایش تا پیش از حضور تماشاگران کامل
شده باشد.
البته کارگردانان خرافاتیای که مشتاق بودند کارشان در کاملترین حالت ممکنه به نمایش بیاید
بلد بودند تا این نفرین را دور بزنند.آنها یک روز با لباس عادی در میان دوستان و خانوادهشان
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به تماشای نمایش میپرداختند و دیالوگ پایانی که گفته میشد طلسم میشکست و از آن زمان
به بعد نمایش را همراه با دیالوگ پایانی تمرین میکردند.
 .۱مکبث
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خرافه :گفتن واژه مکبث در تئاتر موجب بدبختی فراوان میشود.
حاال سؤال این است که آیا میشود نمایش مکبث را بدون آوردن نام مکبث اجرا کرد؟
اگر نام مکبث در تئاتری آورده شود یک فاجعه رخ میدهد مگر اینکه فردی که این نام را به زبان
آورده از سالن خارج شود و بر زمین تف کند و گریه کند و سه بار دور خودش بچرخد.
گفته میشــود که شکســپیر در نمایش مکبث برای اجرای نقش جادوگران به جای بازیگر از
جادوگران واقعی استفاده کرده است ولی جادوگران که از روند نمایش و مدلی که بر روی صحنه
حاضر میشدند راضی نبودند یا دلشان میخواست نمایش با خشونت و خون و خونریزی بیشتری
اجرا شود این نمایش را نفرین کردند به این شکل که در هر جای دنیا و در هر صحنه تئاتر نام
مکبث آورده شــود نیروهای شر به این خیال که این نمایشنامه در حال اجراست به آنجا حمله
میکننــد و حوادث فاجعه باری در آن تئاتر رخ میدهد .یک داســتان دیگر هم وجود دارد که
شکسپیر برای نوشتن این نمایشنامه با یک جادوگر زبده مشورت کرده و او از نتیجه کار خوشش
نیامده و کار را نفرین کرده .که البته داستان دیگری هم وجود دارد که میگوید شکسپیر خودش
این نمایش را نفرین کرده تا هیچکس به جز خودش نتواند آن را کارگردانی و اجرا کند.
ولی دلیلهای منطقیای که برای این اتفاق میتوان آورد این است که در نمایش مکبث بیش از
هر نمایش دیگری شمشیر وجود دارد و همین میتواندخطرهای زیادی به وجود بیاورد
دلیل دیگری که میتواند وجود داشــته باشــد این است که این نمایشــنامه تیر آخر افراد در
کمپانیهای تئاتر بود برای رهایی از ورشکســتگی و این نمایش را به امید محبوبیت و جذابیت
انجام میدادند ولی متأســفانه نتیجهای که میخواســتند را بهدست نمیآوردند و ورشکستگی
اتفاق میافتاده.
این اتفاقات بد که به دالیل منطقی رخ دادهاند توانســتهاند ذهن را سمت نفرینی که متوجه نام
«مکبث» است ببرند.
ولیحاال سالهاست که نمایشنامه مکبث اجرا میشود و نام مکبث بارها در آن تکرار میشود و
کسی دچار حادثهی وحشتناکی نمیشود(.منبع ایران تئاتر)

مقاله

نگاهی به اهمیت داشتن تئاتر برای کودکان و نوجوانان

مخاطبان امروز ،رهبران فردا

نگاهی به اهمیت داشتن تئاتر برای کودکان و نوجوانان مخاطبان امروز ،رهبران
فردا
متن حاضر مقالــهای با عنوان « مخاطبان امروز ،رهبران فردا» به قلم موســی
گلدبرگ است که در کتاب»٢٠مقاله پیرامون تئاتر برای مخاطبان جوان» توسط
انتشارات نمایش منتشر شده است.
»موسی گلدبرگ» ،در ماه مارس  2003بعد از  25سال خـدمت بهعنوان مدیر تولید
«اسـتیج وان» در «تئـاتر کودکـان لـوئیس ویـل» بازنشسـت شـد .او همچنان
بهعنوان کارگردان هنری «تئاتر آسولو تورینگ» و «مرکـــز تئـاتر جـوان پی.
ای .اف» مشغول به کار است و بهصورت حرفهای تئاترها را از «واشـــنگتن» تـا
«فلوریدا» هدایت میکند .بهعنوان نمایشنامهنویس بیش از  25اثر اقتباسـی و
تـألیفی از او بهصورت حرفهای تولیدشده است و ده اثر او منتشرشدهاند ،که برخی
از آنها عبارتاند از« :باد در درختان بید»« .عالءالدین»« ،رابینهود»« ،کلبهی
مردان» در ســال »1990گلــدبرگ» جایزهی« ،شــارلوت شــورپنینگ» را
بــرای همکاری بیشائبهاش در ادبیات دراماتیک دریافت کرد و کتاب «فلسفه و
روش» او در اکثر کالجها و دانشگاههای جهان مورداستفاده قرار گرفت .گلدبرگدر
نشستهایی در سراسر جهان برگزار مینماید .متن زیر مقاله « مخاطبان امروز،
رهبران فردا» به قلم موسی گلدبرگ است.

نسلهای زیاد از بشر بدون داشتن تئاتر برای کودکان و نوجوانـان ،زنـده ماندهاند .امروزه بچههای
زیادی در جایجای این سیاره زندگی میکنند کـه هرگز نمایشی را ندیدهاند که مخصوص آنها
ساختهشده باشد -حتی ممکـن است اص ً
ال نمایشی ندیده باشند -در مسابقهی زندگی هرکسی
به نحوی بـــرای بقای خود تالش میکند .هرکسی میتواند ادعا کند در دنیایی که با تروریسم،
جنگ داخلی ،قحطی و بیماری محاصرهشده ،تئـــاتر کـودک و نوجـوان واقعـاً برای سالمت ما
بهعنوان یک فرد اهمیت چندانی ندارد؛ اما من موافق این ادعا نیستم .شاید ما بتوانیم بدون هنر
زندگــی کنیم و زنده بمانیم ،اما این از ارزش زندگی مــا کم میکند و ما بدون هنر ،فقط زنده
میمانیم.
هـــدف مـا (در کـــل زندگی) باید چیزی فراتر از زنده ماندن باشد .هدف ما باید رسـیدن بـه
تمـــام ظرفیتهای خود بهعنوان بشر و همچنین کمک به دیگران باشد تا آنها هـــم بتوانند
تمامی اســتعدادهای خود را شــکوفا کنند .ما میتوانیم با هنر (و با تئاتــر) کاری فراتر از زنده
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ماندن انجام دهیم .میتوانیم خیال کنیم ،میتوانیم دنیـــای بهتری را تصور کنیم و به آن عمل
نماییم .میتوانیم احســـاس خویشـاوندی باهم نوع خود داشته باشیم .میتوانیم شرایط زندگی
افرادی را که در کنار مـــا زندگی میکنند ،درک کنیم و این باعث میشود کـــه مـا بخـواهیم
بـــه آنها نزدیک شده و ارتباط معناداری با آنها ایجاد کنیم .میتوانیم به هدفهایمان برسیم
و نیروهایمان را با افرادی که قبل از ما تجربهی چنـین حسهایی را داشتند ،یکی کنیم و برای
بیان آنها تالش و کوشش نماییم .میتوانیم قدرت خالقیت را بفهمیم ،که این قدرت مخصوص
نوع بشر است و عاملی است بـرای تقویت خالقیتهای خداشناسی ما.
در اینجا از تمام رهبران ،مدیران و صاحبان قـدرت درخواسـتی دارم و آن فراهم کردن راههایی
برای نمایش دادن قدرت دگرگونکننده و جـادویی تئاتر برای هر کودکی است .تئـاتر کـودک
و نوجـــوان بـه بـازیگرهـا ،مـدیران و تحصیلکردهها ،خیرین و افراد بانفوذ اجتماع نیاز دارد تا
به آن زندگی و انرژی بدهند و آن را هدایت کنند و شکوفه دادن آن را تماشا نمایند .آنها اهـل
کجـا هستند؟
هدیهی شخصی من به تئاتر کودک و نوجوان ،تلفیق دو عشـق و عالقـه است -عشق به کودکان
و عشق به تئـاتر .دیگـران در ایـن حیطـه ،در منـافع دوجانبهی من سهیماند .این شناخت در
برخی از آنان زمانی حاصل میشــود که خودشان والدین شــدهاند و آنوقت است که احساس
میکنند ایـــن هنـــر را باید برای خدمت به نسل کودکانشــان جدی بگیرند .اگر ما احساس
میکنیم که چیزهای مهمی برای گفتن به افراد جوان داریم و این تا حدودی ،ادامه راه ما برای
شکل دادن به دنیای بعد از ماست ،باید این ابزار بیانی را به کار بگیریم« .
زندگی کوتاه است و هنر بلند»اینیک گفته قـــدیمی اسـت .شـاید شـغلی مثل تئاتر کودک و
نوجوان باعث جلوگیری از بسیاری مفاســـد اخالقـی شـود .من حدس میزنم کسانی مثل من
و افراد زیاد دیگری کـــه خودشـان را وقـــف خدمت به کودکان میکنند ،با چنین پشتوانهی
اعتقادی به کارشان مینگرند .از طرف دیگر ،من افرادی را میشناسم که هیچ عالقـه یـا تمـایلی
بـرای انجام این کارها ندارند و بهطور تصادفی وارد این عرصه میشوند .آنها شـغلی را در تئاتر
شروع میکنند و قصد دارند که ستارهی «برادوی» یا بـازیگرهـــایی درحد اجرای داستانهای
شکسپیر شوند .آنها شـــغلی را در تئـاتر کـــودک و نوجوان برای کسب تجربه یا تهیهی پول
بـــرای پرداخـت وامهای دانشـگاه یـــا استفاده از تسهیالت اتحادیه ،میپذیرند و وقتی پاسخ
محبتآمیز و پرانـــرژی تماشــاگران جوان را در یک رویداد تئاتریِ راضیکننده و احساســـی
میبینند شگفتزده میشوند و بازیگر را مجـذوب تماشـاگران میکند.
بعـد از مدتی ،ناگهان آنها میفهمند که فرصتی بینظیر برای رشد بهعنوان بـازیگر دارند تا در
نمایشها با نقشهای مختلف ایفای نقش کنند ،یـــا دنیـای بصـری بزرگی را طراحی نمایند.
آنها نسبت به آن چیزی که ابتـدا فکـر میکردند ،دچار دگرگونی میشوند چون مسائل مختلف
زیادی را تشخیص میدهند کـه آنها مطمئناً پول نیستند ،بلکه همکاری و کمک آنها بهعنوان
یـک عضـو استثنایی جامعه است .بـازیگران همکـار آنها ،تماشـاگران آنها ،والـدین و معلمــان
تماشــــاگران آنها ،عامهی مــردم و خــود آنها ،متوجــه نقــش منحصربهفردشان بهعنوان

بـازیگر هسـتند ،آنـان راوی داسـتانی هسـتند کـه ارزشهای اخالقی و میراث فرهنگی جامعه
را برای شهروندان آینده جامعه بـه ارمغان میآورد .بعد از سالها ،آنها میفهمند شغلی را آغاز
کردهاند با تأثیری فراتر از یک ستارهی صرف بودن .هنوز افرادی در این رشته هستند که طیف
کامل تئاتر آمریکا را انتخـــاب میکنند و میتوانند از یک نوع تئاتر بهنوعی دیگر حرکت کنند.
شـاید آنها بهتر از خیلیها میفهمند چقدر آیندهی آن تئاتر آمریکایی بـرای تماشـاگران جدید
و ناآگاهی که تنها شاهد تئـاتر کـودک و نوجـوان بودهاند و به دنبال فهرستی متفاوت از تئاترها
هســتند ،تعیینکننده است .در این شــرایط ،تقاضای کمتری برای تئاتر در بخش بزرگساالن
وجود دارد .مدل اروپایی اغلب مـــدلی است که بازیگرها و کارگردانان و حتی نمایشنامهنویسان
حرفهای بهطور یکسان در کمپانیهای تئاتر کودک و نوجوان و بزرگساالن فعالیت میکنند و با
این کار ،اعتبار خاصی را به این رشته میدهد.
از آن گذشته ،آنها بهراحتی در بین بازیگرهای برتر جامعهشان هســـتند و توانـــایی انتخـاب
جـــایی را کـه بتوانند انرژیشان را صرف کنند ،دارنـد .ایـنکـــه آنها غالبـاً تئـاتر کـودک و
نوجوان را انتخاب میکنند ،نشــان میدهد که آنها ارزش آن را شــناختهاند .ازنقطهنظر تئاتر
کودک و نوجوان این میتواند برای بازیگرهایی که با این رشـــته آشــنا نشدهاند ،بسیار باارزش
باشد .هـمچنـــین میتواند از منـزوی شـدن یـا راحتطلبی در کارها جلوگیری کند ،ایدهها و
انـرژی تازهای به وجود آورد و کانالهای ارتباطی زیادی در مسیر اصلی دنیای تئاتر بزرگساالن
باز کند.
منبع مداوم دیگر ،اســتعداد هنرپیشــگی و رهبری کالجها و دانشگاههای دنیا هستند .علیرغم
کاســتیهای دههی گذشته ،هنـــوز برنامههای آموزشـــی اندکی در تحصیالت عالیتر وجود
دارند کـــه دانـشجویـان تئـاتر را بـه تئـاتر کودک و نوجوان راهنمایی میکند ،به آن امید کـه
فارغالتحصیلها از ایـن برنامهها ،کاربردهای آموزشی کار را به همان اندازهی کاربردهـای هنـری
آن درک کنند؛ اما اینکه چطور آموزش هنر در برنامهی دانشگاهی کاربرد عملـــی پیدا میکند
اغلب بستگی به نحوهی آموزش دارد.
شما تئاتر را باکار کـــردن تئاتر و تجربهی عملی یاد میگیرید نه بامطالعهی اینکـــه چطـــور
دیگـران آن کار را انجام دادند .فلسفهی آموزش مـن بسـیار بـه «گالیلـه» نزدیـک اسـت ،زمانی
که او گفت« :نمیتوانی به کسی چیزی یاد بدهی ،فقط میتوانی کمکش کنی که خودش آن را
پیدا کند ».مـــن بـه اینگونه آمـوزش فکـر میکنم ،مخصوصـاً اگـر آن آمـوزش یـک مهـارت
هنـــری مثـل نمایشنامهنویسی یـــا کارگردانی و یا بازیگری و مانند آن باشد .اگر من بهعنوان
معلم ،هر رشتهای را بهدرستی طراحی کنم ،شما بهعنوان دانشآموز در اجـرای کـل آن رشـته،
ماهیچههایی خواهید بود که برای اجرا و پیشبرد وظایفتـــان و عبـــور از موانـع احتمالی نیاز
دارید؛ اما هر دانشآموزی باید راه اصلی خودش را از طریـــق ایـــن رشته پیدا کند و همیشه
بیشتر از یکراه برای عبور از هریک از ایـن موانـع جداگانه وجود دارد .چنین برنامهای بـازیگران
و مـــدیران منحصربهفردی را پرورش میدهد که آنان را بــرای برنامههای بهتر کالج بهعنوان
همکارانی ثابـت نگه میدارد .همچنین فارغالتحصیالن این برنامهها ،همکاریهای مهمی با این
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رشته را به وجود میآورند و هرسال تعداد بیشتری شرکت میکنند.
احتماالً تعدادی از مهمترین رهبـران آیندهی رشتهای تئـاتر کـودک و نوجوان در آمریکا اکنون
بهعنوان کارمندان کمپانیهای موجود تئـاتر در ایـن کشور در حال فعالیتاند .بهعنوان مدیرعامل
«اسـتیج وان» ،فلسـفه همیشـگی من ابتدا در سازمان ،جستجوی افراد بااستعداد و آماده برای
پیشرفت در پست و جایگاه مخصوص به خود بوده است .این مؤسسه نقـاط ضـعف و قـوتی دارد.
یکی از نقاط قوت واضح آن این است که آنها بهعنوان رهبران آینده تعلـیم و تربیت میبینند.
در طول  25سال تصدی من در «لوئیسویل» چهار موقعیـــت زمانی مختلف اتفاق افتاد ،زمانی
که من یکی از کارمندانم را بهعنوان دســـتیار کـارگردان انتخـاب کـردم و نیمـی از آن افـراد
رفتنـد کـه کـارگردان هنـری کمپانیها شوند ،یکی از آن موقعیتها «استیج وان» بود که مـن
درنهایت ازآنجا تغییر مکان دادم .زمانی که من آنجا را رها کـردم ،مـدیر تولیـد بـودم و یک نفر
که در پستهای مختلف با کمپانی کار میکرد ،عهدهدار سـمت مدیرعامل شد و من در دورهای
سهســاله ،بازنشســتگیام را طرحریزی کردم (با توافق و همکاری کامــل کارگردانان) و کمکم
مسئولیتهایم را به دو جانشین انتخابشده ،منتقل کردم.
جـایگزینی رهبـری جدیـد ،همیشـه بـرای مؤسسـه لحظـات سـختی را دربرداشته است ،انجام
این کار (همانطور که ما در «استیج وان» انجام دادیم) میتواند بینقص انجـام گیـرد و تقریبـاً
ادامهی کـــا ِر کارمنـدان کلیـــدی و برنامههای اصلی را تضمین کند ،اگرچـه رهبـری جدیـد
میخواهد کـمکـــم کمپـانی را بادید شخصـی خـودش جلـو ببـرد .انجـام چنـین جانشـینی
حسابشدهای برای همهی کسانی کـــه سـمتی را در تئـاتر واگـذار میکنند ،راحتترین روش
اسـت ،حتـــی بـا سـاختار هیئتامنای کمیتـه .همیشـه میخواستم آنجا یک معاون برای هر
کمیتهای باشـد ،بنـابراین بـا ایـن رونـد سلسهوار مطمئن بودم که هر رئیس بهراحتی میتواند
نقـش خـود را واگـذار کند.
روش دیگــــر تغییــر رهبــری (مخصوصــاً بــرای یــک کــــارگردان هنــری) جستجوی
گسترده و آوردن فردی نسبتاً غریبه از بیرون است .این روش یـک مزیت دارد .مؤسسه را وادار
میکند که در مورد کار و زندگی او تحقیـق کنـد  .انتقال با این روش این تصور را در افراد تقویت
میکند که ما به دنبال برنامهی خودمان هســـتیم و میخواهیم بـا تغییـری جزئـی کارمـان را
ادامـه دهـیم.
انتقالهایی اینچنین ،از تکـرار دستورالعملهای قـدیمی تئـاتر جلـوگیری میکند .هر شخصی
که بیاید دید شخصی و فرهنگ همکاری خیلی متفاوتی از شخصی که قب ً
ال بوده با خود میآورد؛
و این تغییرات ممکـن اسـت در حمایـت دیدگاههای کارمندان و حتی برنامهریزان تأثیر مثبت
بگذارد ،البتـه درصورتیکه آن تغییر دقیقاً چیزی باشد که کمپانی نیاز دارد.
مدتها قبل از اینکه کمپانیها به مرحلهی مؤسســه شــدن برسند ،توســط یک نفر راهاندازی
میشــوند .کمپانیهای تئاتــر کودک و نوجوان جدید بهطور منظم بــه وجود میآیند و عموماً
باانرژی یک شـــخص پویـــا و پرتـوان یـا گـــروه وابسته به او به سمت جلو پیش میروند .آن
شخص ممکن اسـت یـک بـــازیگر باشد که میخواهد اقدام به باز کردن یـک کمپـانی بـرای

ارائهی همکـاری و کمک خالق خودش برای تماشاگران جدید باشد .یا ممکن است مجموعهای
از بازیگرها باشند که میخواهند یک همکـاری مـداوم را بهعنوان برنامههای گروهی انجام دهند.
الگوی دیگر شامل تئاتر منطقهای بزرگساالن اســـت کـه میخواهند تماشاگران آیندهاش را
تربیت کند .بنابراین آنها بـــا یـک برنامهای اجرای فوقالعاده برای افراد جوان شروع میکنند.
شـاید حتـی از بچههای منطقه بهعنوان اجراکننده استفاده کنند یا اقـدام بـه گشـایش کمپـانی
تئـاتر کودک و نوجوان جدیدی بکنند که برای اردوهای مدارس یا در فضاهای دیگر نمایش اجرا
میکند( .تعداد اندکی از تئاترهای بزرگســاالن هستند که تصمیم به اجرای منظم نمایشهای
خانوادگی و کودک و نوجـوان در فصـول مختلـف میگیرند).
یک شرکت تئاتر کودک و نوجوان ،ممکن اسـت شعبهای از تئـاتر متعلق به یک دانشگاه باشد
که میخواهد یک تئاتر کودک و نوجـوان فعـال را برای باال بردن رابطهاش با جامعه ،ارائه دهد.
یا احتماالً رهبر یک انجمن ،یـک سیاستمدار یا گروه عالقهمند به هنر که متوجه میشوند چقدر
شهرهای دیگـر کمپانیهای تئاتر کودک و نوجوان دارند و آنها ندارند .تالش برای بـاال بـردن
کیفیت زندگی و ارزش دادن به کودکان جامعه ،غالباً به هیئـت امنـاء انگیـزه ایجاد یک کمپانی
تئاتر را میدهد.
بـــرای موفـق شـدن و دسـتیابی بـه آرزوی ایجاد یک کمپانی ،هـرکس نیازمنـد پیـدا کـردن
حـامی از طـرف جامعهاش است .برای کسب موافقت یک سرمایهدار و حامی ،به پیدا کردن یک
رهبـر هنری با دیدگاه بینظیر نیاز است .این دو نیرو باهم میتوانند کمپانی پایداری را بسازند
که به میلیونها فرد جوان خدمت کند یا اگر آنجـا سرمایهگذاری نباشد یا دیدگاه هنری خوبی
وجود نداشته باشـد یـا اگـر احتمـاالً محاسـبات اشتباه باشد ،بعد از مدتی آن شعبهی تئاتری
مورد بیتوجهی قرار میگیرند و از بین میرود .البته ،بازندهی نهایی کودکانی هستند که تئـاتر
مخصـوص بـــه خود نخواهند داشت .اگر رشتهی تئاتر کودک و نوجوان آمریکایی در حقیقت
یکرشته باشـد ،پس هنوز نسبتاً جوان است .در غیر این صورت جز نمایشهای تصادفی انـدکی
که بهوضوح موردعالقهی خانوادهها قرار میگرفت ،یا اجراهای پراکنده توســط بازیگران کودک
که معموالً موردتوجه تماشاگران بزرگسال بـــود ،تـا اوایـل دههی  1900هیچچیزی بهعنوان
تئاتر برای تماشاگران جوان وجـود نداشـت« .مـارک تــوآین» در اوایــل حضــورش ،مـدافع
ایدهی داشــتن تئــاتر بــــرای تماشاچیان جوان ،بود؛ و در اغلب نقلقولهای مکتـوب او در
سـال  1908در میان صحبتهایش میگفت« :اعتقاد راسخ من این اسـت کـه تئـاتر کودکـان
یکی از بزرگترین ابداعات قرن بیستم است ».در این کشور ،این موضوع پـس از قریب صدسال
از هیچ به دوجـــین یـا بـیشتـر از کمپانیهای حرفهای و کالسهای هنری جهان رشد داشته
است و همچنین آرزوهای زیاد دیگر برای دستیابی بهحداعال دارد .همچنین کمپانیهای جوان
زیاد و روندهای تطبیق یافته درام وجود دارنـد کـه میلیونها فـرد جـوان بهعنوان افـراد خـالق
و اجراکننده از آنها الهام میگیرند.
فعالیتهای کالسی در این رشـــته در مرکـز اکثر برنامههای مدارس وجود دارد ،اگرچه هنـوز
آنها تـالش میکنند کـه سرمایهگذار و حامیانی از میان رهبران آموزشی پیدا کنند .معلمان و
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والـــدینی که تجارب واقعی و جادویی تئاتر را بـا فرزندانشـان تقسـیم میکنند تقریبـاً همیشه
به مدافعین مادامالعمر کیفیت تئاتر کودک و نوجوان تبدیل میشــوند .اگرچه بقای این رشته
تضمینشده به نظر میرسد ،اما در اینجا همیشه نیاز به سعی و تالش خواهد بود ،همانطور که
برنامههای تعیینشده بـرای کودکان -در حقیقت فداکاری ما بهعنوان یک گـروه بـرای توسعهی
مفـاهیم موردنیاز کودکان -همیشه باید ادامه داشته باشد.
اغلب وقتی معلمان ابتدایی دربارهی دالیلشــان برای معلم شدن صحبت میکنند ،بزرگترین
دلیـــل آن را وجود یک معلم خوب در گذشتهی خودشان میدانند .دوست دارم بـــاور کـنم
کودکی که اکنون در جایگاه یـــک تماشـاگر نشسـته اسـت ،کسـی اسـت کـه بهعنوان رهبر
بزرگ جنبش تئاتر کودک و نوجوان در آینده مقدر شده اســـت .آن کودک به خاطر تجربهی
اجرای امروز ،رشد خواهد کرد و این رشـد ،باعـث تغییر مسیر زندگی او شده و کمکم به آرزویی
برای واگذاری این تجربیات بـه کودکان دیگر در آینده تبدیل خواهد شد.
وقتـی شـما مـرا میبینید کـه در گوشهای از تئاتر نشستهام و به صحنه نگاهی گذرا میاندازم و
بچههایی را کـه در حال تماشای اجرا هستند ،میبینم ،میتوانید فکر کنید که به دنبال چنـین
پیشبینیای هستم .باوجود شور و اشتیاق هنرمندان دلسوز ،مدیران ،حامیان و رؤیاهای بیشمار
برای آینده ،تئـاتر بـرای تماشـاچیان جـوان ادامـه خواهـد داشت...
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مقاله

درآمدی بر نشانه شناسی
و نشانه شناسی عناصر نمایش
محمد باقر انصاری

در این مقاله نگارنده پس از بررسی تاریخچه و ریشه شناسی این علم نشانه شناسی و اشاره به
نظریات بنیادی سوسور درباره زبان و نشانه به تفاوت موجود بین عالمت و نشانه می پردازد.
چکیده
در ایــن مقاله نگارنــده پس از بررســی تاریخچه و ریشهشناســی این علم
(نشانهشناسی) و اشاره به نظریات بنیادی سوسور درباره زبان و نشانه به تفاوت
موجود بین عالمت و نشانه میپردازد .از آن پس به نقش پیرس در تقسیمبندی
یگانهی او یعنی نشانههای نمادین ،نمایهای و شمایلی دست مییازد و با ارائة نمونه
و مثالهای متعدد تالش میکند این سه نشانه را برای خواننده قابل دریافت سازد.
در بخش دوم پژوهش نیز ،با توجه به پیشگفتههای بخش اول به نشانهشناســی
عناصر نمایش پرداخته میشــود و هر عنصر را با توجه به ســبک واقعگرایی و
رئالستیک از دید نشانهشناسی بررسی میکند.
کلید واژگان
نشانه؛ نماد؛ نمایه؛ عالمت؛ شمایل؛ نمایش و تئاتر.
مقدمه

در میان نگرهپردازیهای مختلفی که امروزه از سوی صاحبنظران در عرصة هنر و ادبیات جهان
مطرح میشود نشانهشناسی از تعمق بیشتری برخوردار است؛ چه اینکه به اعتراف خود منتقدان،
تئوریها و نظریههای موجود برخالف آنچه که مینمایند چندان هم انعطافپذیر ۱نیستند؛ به این
معنا که در بررسی آثار هنری و ادبی قدرت تطبیق نظریهها کاهش مییابد و حتی در بسیاری از
مواقع ،کاربر از نتیجة کار خود ناامید میشــود .با این حال می توان اذعان کرد که در چند دهة
اخیر و در عرصة علوم انســانی و هنر هیچ رویدادی بیش از رشــد نشانهشناسی تأثیری بنیادی
و گســترده نگذاشته است ۲مسئلهای که بیشک ،دغدغة ذهنی و فکری بسیاری ،برای کاربران
ادبیات و هنر ایجاد کرده است
نشانهشناســی که به لحاظ ریشهشناســی مأخوذ از واژة یونانی  Semionبه معنای نشانه است،
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اولین بار توســط فردینان دوسوسور و در کتاب زبانشناسی عمومی وی مطرح شد .سوسور در
بخشی از این کتاب مینویسد:
«زبان بیش از هر چیز نظامی از نشانههاســت و به همین دلیل باید به دانش نشــانهها متوسل
شویم [تا آن را به شکلی مطلوب توضیح دهیم] .زبان دستگاهی است از نشانهها که بیانکنندة
افکارنــد و ازاینرو با خط ،الفبای کرواللها ،آیینهای نمادین ،شــیوههای ادای ادب و احترام،
عالئم نظامی و غیره سنجشپذیر اســت .هرچند فقط زبان مهمترین این دستگاهاست .به این
ترتیب میتوان دانشی را در نظر گرفت که به بررسی نقش نشانهها و زندگی جامعه میپردازد»
نشانهشناسی برای ما مشخص میسازد که نشانهها از چه تشکیل شدهاند و چه قوانینی بر آنها
۳
حاکم است.
بنابراین در تعریف نشانهشناسی میتوان گفت نشانهشناسی علمی است که به مطالعة چگونگی
تولید معنی در جامعه میپردازد؛ ازاینرو نشانهشناسی به یک اندازه ،به مسئلة فرآیندهای داللت
۴
و ارتباط؛ یعنی به مطالعة شیوههای تولید و مبادلة معنی میپردازد.
از سوی دیگر با توجه به این توضیح ،میتوان حوزة بسیار وسیعی از تحقیقات را به نشانهشناسی
نســبت داد؛ زیرا اگر هرچه در قالب یک فرهنگ معنی داشــته باشد نشانه و در نتیجه موضوع
مطالعة نشانهشناختی قرار گیرد ،نشانه شناسی به دانشی مبدل خواهد شد که بیشتر رشتههای
علوم انسانی و علوم اجتماعی را در بر میگیرد و تمامی حوزههای فعالیت آدمی ،از جمله موسیقی،
معماری ،آشــپزی ،آداب و رســوم ،تبلیغ ،مد و ادبیات را میتوان در چهارچوب نشانهشناســی
۵
بررسی کرد.
عامترین تعریف نشــانه را میتوان در یک جمله خالصه کرد« :نشــانه هرگونه دالی است که بر
مدلولی داللت میکند ۶».و یا هر چیزی که بتواند جایگزین چیز دیگر شود و به جای آن بر معنا
۷
و مفهومی ذهنی داللت کند.
نشــانه با عالمت تفاوت دارد؛ بنابراین پیش از بیان گونههای مختلف نشــانه به تفاوت این دو
(عالمت و نشانه) میپردازیم:
عالمت و نشانه

در علم نشانهشناسی ،میان نشانه و عالمت ،تفاوت گذارده میشود :عالمت عامتر از نشانه است به
این معنی که تمام پدیدههای گوناگون دنیای پیرامون ما که از طریق عامل مادی به ما اطالعات
میدهند همچون ضربان قلب ،نبض ،حروف این مقاله و عالمت هســتند .در حالی که نشــانه
گونهای عالمت است.
فرق نشــانه با عالمت در این است که نشانه ،قراردادی است :دودی که از آتش برمیخیزد یک
عالمت اســت .این عالمت وجود آتــش را اطالع میدهد اگرچه مــا آن را نمیبینیم؛ اما اگر با
شــخصی قرار بگذاریم که دود بر این امر داللت داشــته باشد که «همه چیز رو به راه است» یا
نشــانهدهندة اخطار و یا به معنی من اینجا هســتم باشد ،دود نشانه است ...نشانه همواره دارای
یک فرســتنده اطالع و یک مخاطب؛ یعنی گیرنده است .عالمت الزاماً دارای فرستنده و گیرنده

نیست .در یک آتشســوزی دود عالمت آتش است؛ اما فرستندهای وجود ندارد و هیچ کس به
۸
قصد رساندن اطالع ،دود را نفرستاده است.
نشانههای سهگانه

با نگاهی اجمالی و تأملی دوباره به مثالهای باال متوجه میشویم که همة این نشانهها و عالئم از
یک منبع و طبقه نیستند .چارلزسندرس پیرس ( )۱۹۱۴-۱۸۳۹فیلسوف و نشانهشناس مشهور
آمریکایی اولین کســی است که به طبقهبندی نشــانهها پرداخته است .او این نشانه ها را تحت
۹
سه عنوان شاخص طبقهبندی کرد .پیرس انواع و اقسام نشانهها و عالئم را به نشانههای نمادی
نشــانههای نمایهای ۱۰و نشانههای شمایلی ۱۱تقســیم نمود و نوع داللتهای آنها را مشخص
ساخت:
نشانههای نمادی

پیرس در نشانههای نمادی داللت میان دال و مدلول را از نوع قراردادی میشمارد که نوع رابطة
میان دال و مدلول آن نه رابطهای مبتنی به همانندی (همچون نشــانههای شمایلی) و نه رابطة
۱۲
علت و معلولی (همچون نشانههای نمایهای) است.
در حقیقت در نشــانههای نمادی ،رابطة میان دال و مدلول اختیاری و قراردادی است :فشردن
دست ،به صورت قراردادی برای سالم و احوالپرسی به کار میرود و یا پوشیدن لباس سیاه نماد
نشــانة عزا و غمگین و غمدار بودن است که همگی حکایت از یک قرارداد فرهنگی و اجتماعی
دارند که البته در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد.
نشانههای نمایهای

در نشانههای نمایهای که در تقسیمبندی سهگانة پیرس در دستة دوم جای دارد ،رابطة بین دال
و مدلول بر اســاس علت و معلول است .دود نشانة وجود آتش است .باد نشانة مسیر باد ،عالمت
بیماری نشــانه درجة پیشرفت بیماری و رد پای آدمی نشانة گذرش .این نشانهها گونهای رابطة
پویا با موضوع خود دارند؛ به عبارت دیگر به کارکرد یا دگرگونی موضوع وابستهاند.
در حقیقت نمایهها میتوانند در حکم نشــانههای قراردادی بــه کا ر روند؛ چرا که رابطة علّی یا
نمایهای میان دال و مدلول برحســب یک فرهنگ مشخص میشود .یک دال خاص میتواند در
تداعی با مدلول خود قرار گیرد و برای القای آن معنی اســتفاده شود ،حتی اگر رابطهای سببی
علّی میان دال و مدلول وجود نداشــته باشــد .برای نمونه ،از آنجا که به طور کلی ،دود به معنی
آتش اســت ،میتوان با یک دستگاه دودساز برای القای معنی آتش استفاده کرد؛ حتی اگر این
دود در چنین شرایطی به علت وجود آتش پدید نیامده باشد .در اینجا نمایه به صورت یک نشانة
۱۳
قراردادی به کار رفته است.
از سوی دیگر همچنانکه در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد ،در نمایش نیز میتوان بسیاری
از نمایهها را به صورت نشانههای قراردادی به کار برد؛ مث ً
ال اگر قرار باشد هنرپیشهای نقش کسی
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را بازی کند که سرخک گرفته است ما خالهایی را که روی صورتش نقاشی کردهاند به قرارداد
به معنی ســرخک میگیریم نه اینکه تصور کنیم او واقعاً سرخک گرفته و رابطة دانههای سرخ
روی صورتش با سرخک ،رابطهای علّی است.
نشانههای شمایلی

ســومین دسته و گروه از نشــانههای طبقهبندیشدة چارلز پیرس ،نشــانههای شمایلی است.
نشــانههایی که همانندی و مشــابهت پل ارتباطی بین دال و مدلول را با تشــکیل میدهد .در
حقیقت نشــانة شــمایلی ،موضوع را به یاری کیفیت خود موضوع و رها از هر گونه قرارداد بیان
میکند ...میان عکســی که از یک درخت گرفته شــده اســت و خود آن درخت به این اعتبار
همانندی صوری وجود دارد که مناسبات اجزای سازندة آنها همانند است؛ اما درک این شباهت
نیز از گونهای تأویل جدانیست.
از ســوی دیگر میتوان نشــانههای شمایلی را به دو دســتة تصاویر و نمودارها تقسیم کرد .در
نخستین همان شباهت اجزاء است اما در دومی شباهت مناسبات درونی اجزاء اهمیت مییابند.
نشانهشناسی عناصر نمایشی
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عناصر نمایشــی؛ یعنی آن دســته از عناصری که در اجرای یک نمایش و تبدیل نمایشنامه به
نمایش دخیل هستند میتواند ساختمایههای زیر را در بر بگیرد:
 )۱بازیگری
 )۲کارگردانی
)۳دکور و طراحی صحنه
 )۴نورپردازی؛
 )۵چهرهآرایی (گریم)
 )۶طراحی لباس
 )۷موسیقی
 )۸آواز (صدا)
 )۹حرکتهای ضرباهنگی
 )۱۰شخصیت افزار
 )۱۱رنگهای صحنه
 )۱۲جلوه ترفندهای شنیداری
 )۱۳جلوه ترفندهای دیداری
 )۱۴قراردادهای تئاتری
 )۱۵تماشاگردان.
در یــک نمایش واقعگرا همچنانکه از اســم آن برمیآید گرایش کارگردانی؛ یعنی کســی که
چیدمان صحنه و هدایت بازیگران را بر عهده دارد به ســوی واقعیتر کردن هر آن چیزی است

که روی صحنه میرود .در حقیقت او و سایر عوامل دخیل در نمایش به همانند ساختن خود و
اجزای تشکیلدهنده و یا طبیعت و عالم واقع میپردازند؛ بدیهی است موفقیت یا عدم موفقیت
این انســانها بستگی به همذاتپنداری تماشاچیان و یا ّ
سنخیت و هماهنگ کردن قراردادهای
تئاتری با نیازها و سطح فهم و درک بینندگان دارد.
بنابراین بر اساس گفتههای پیشین و آنچه که البته در مقدمه این مقاله آورده شد؛ تمام اجزای
یک نمایش واقعگرا ،در بنیاد شــمایلی است؛ یعنی نشــانهای که اساس داللت آن بر شباهت و
همانندی بین دال و معلول است .
هر لحظة رویداد دراماتیک ،نشانة تصویری و صوتی مستقیمی از واقعیت بازسازی شدة داستانی
و یا مانند آن اســت .دیگر نشانههای یک نمایش دراماتیک نیز در گسترة همین تقلید شمایلی
عمل میکند.
واژههای گفتوگوها و حرکتهای بازیگران نوع دیگری از نشــانه است؛ ولی در این گونه نمایش
در زمینة بازآفرینی شــمایلی ،کاربرد آنها در واقعیتی جای میگیرد که مورد تقلید قرار گرفته
است .در زیر به اجمال به بررسی این عناصر می پردازیم:
 )۱بازیگری

بازیگر ،عالیترین نمونة شمایلی است .انسانی که به نشانة یک انسان دیگر تبدیل شده است.
در سبک واقعگرا بازیگر سعی میکند با تمام حرکات بدن ،چهره و بیانش ،جایگزینی از طبیعت
و واقعیت به عاریت گرفته باشد؛ چنانکه تماشاگر احساس کند صحنهای از زندگی واقعی پیش
چشمان او در حال رخ دادن است .
این حرکات و فنون بازیگری نمایش ،گاهی چنان با حرفهایگری تمام اجرا میشود که تماشاچی
از روی دادن صحنههای قتل ،تیراندازی و یا خودکشی بازیگر ،دچار شوک عصبی و یا واکنشهای
غیر ارادی همچون فریاد و گریه با صدای بلند میشود.
بدن انسان ،اداها و اشارههای آن ،پرمایهترین سرچشمة القای معنا بر صحنة تئاتر است ،تا جایی
که در برخی از نمایشهای یک نفره ،هنگامی که بازیگر رودر روی فضای خالی صحنه ســخن
میگوید می تواند دال بر حضور همسخنی دیگر و ناپیدا باشد.
مارتین اسلین در کتاب دنیای درام خویش در این باره مینویسد « :بازیگر روی صحنه یا پرده،
در وهله نخست خودش است؛ یعنی همان کسی که هست ،با ویژگیهای جسمانی ،صدا و خوی
ویژه .در وهلة دوم او خودش اســت که با لباس و چهرهآرایی و صدای دگرگونی یافته و رفتاری
ذهنی که ناشی از بررسی آن شخصیت خیالی و نزدیک شدن به اوست ،به کسی دیگر و به تمثال
جسمانی آن شخصیت تبدیل شده است؛ ولی در وهلة سوم و مهمتر از همه ،خو ِد داستانی است
که بازیگر آن را اجرا میکند ،همان چیزی که دســت آخر در ذهن تماشاگر آن فیلم یا نمایش
۱۴
پدید میآید.
افزون بر این ،در تجزیه و تحلیل چگونگی آفرینش معنا در بازیگری ،این دوگانگی بنیادین را باید
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برابر دید داشت :بازیگر خودش یک شمایل است؛ یعنی کسی که همچون نشانهای ،برای کسی
دیگر کارکرد دارد؛ ولی با این حال شاید شماری از نظامهای نشانهای که بازیگر به کار میگیرد
شمایلی یا نمایهای ،نمادین و یا حتی به شکل همزمان هر سه آنها باشد :ریشسفید که نشانة
شمایلی سالخوردگی است شاید داللت نمادین فرزانگی نیز از آن دریافت شود.
 )۲کارگردانی

۱۵

همچنانکه آمد ،کارگردان وظیفهدار هماهنگی و تشخیص مقدار توفیق سایر عوامل در رویکرد
واقعگرایی است :لباس ،چهرهآرایی ،موسیقی ،دکور و چیدمان صحنه از این قبیل است .کارگردان
است که مشخص می کند کدام یک از حرکات و گفتوگوها شمایلی و کدام یک نمادین باشد؛
یعنی کارگردان ذهن تماشاگر را از سطح داللت صریح به داللت ضمنی و بالعکس تغییر میدهد.
توانایی و خبرگی آفرینندگان نمایش دراماتیک در عرضه و در هم تنیدن ساختارهای گوناگون
ی ببرند؛
نشانههای درام ،تنها هنگامی تأثیر الزم را خواهد داشت که تماشاگران به معنای آنها پ 
بنابراین کارگردان میباید زمینههای فرهنگی و قراردادهای نمایشگانی را به گونهای ترتیب دهد
که تماشاگر ضمن دریافت پیام نمایش ،آن را خارج از دنیای واقع حس نکند.
 )۳دکور و طراحی صحنه

۱۶
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در مکتــب واقعگرایی طراح صحنه بــا نظارت و هماهنگی کارگردان تالش میکند تا برشــی
عکسگونــه از زندگی واقعی را بــر روی صحنه منتقل کند؛ در این میان پردهای که تصویری از
یک باغ را روی آن نقاشــی کردهاند ،شمایلی از واقعیت به شمار میرود؛ اما باید به خاطر داشت
که این نقاشی به نوبة خود میتواند از سوی تماشاگران به عنوان نماد بهار یا خزان تأویل شود.
اما همچنانکه آمد آشکارترین کارکرد دکور؛ یعنی ترتیب فنی فضای معماری صحنه در ارتباط
با ســالن نمایش ،کارکردی اطالعاتی ،شمایلی است :دکور مکانی را که رویداد درام در آنجا رخ
میدهد تصویر میکند؛ و با مشــخص کردن مکان و دورة تاریخی؛ جایگاه اجتماعی بازیگران و
بســیاری از جنبههای بنیادین درام؛ بیشترین دادههای پایهای تعریف را برای تماشاگران فراهم
میآورد تا مخاطبان تئاتر ،نمایش را بهتر درک کنند.
طــراح صحنه ،با گزینش مکانهــای واقعی خارجی یا داخلی ،آنها را به عناصری معنارســان
بــدل میکند که در تحلیل نهایی ،همان کارکرد مکانهایی را دارد که وی تنها بر پایة تخیلش
میسازد.
 )۴نورپردازی

۱۷

کاربرد نور ،در میان نظامهای دیداریِ داللت در درام نقشــی فزاینده است .در کارکرد شمایلی،
نورپردازی ،روز و شــب بودن و نورانی یا کمنور بودن مکان و مانند آن را معین میکند که البته
در مقابل آن از جنبههای نمادین نور نیز نمیتوان غافل بود.

مارتین اسلین میگوید :مهمترین کارکرد نور در نمایش دراماتیک ،نمایهای است .با نور میتوان
توجه تماشاگر را به نقطههای مرکزی رویداد رهنمون شد .همچنین انگشتی شاخص که گیراترین
بخش صحنه را نشان بدهد .با نور موضعی میتوان توجه تماشاگر را به شخصیت محوری صحنه و
۱۸
پیگری حرکتهای او کشاند ،یا شیء مهمی را برجسته کرد.
در حقیقت در نورپردازی واقعگرا ،نور و خاموشــی ،نشانة روشنی و تاریکی به عاریت گرفتهشده
از واقعیت و طبیعت است که استفادة بجا و درست آن میتواند در القای پیام نمایش به مخاطب
از سوی کارگردان نقشی مؤثر ایفا کند.
 ۵و  )۶چهرهآرایی ۱۹و طراحی لباس

۲۰

چهرهآرایی یا گریم و طراحی لباس نیز از جمله عواملی اســت که شخصیت محوری نمایش را
در واقعگرایی نمایش یاری میدهند .بدیهی است موهای سفید ،تاج ،کاله نمدی و یا زیورآالت
همچنانکه میتواند به عنوان نشانه و شمایلی از پیری ،پادشاهی ،روستایی بودن و زیبایی تلقی
شــوند به همان اندازه نیز میتواند نماد کســوت ،قدرت ،درک پایین و ساده بودن و یا ثروت و
مکنت نیز باشند.
مارتین اسلین در این باره معتقد است« :چهرهآرایی و لباس میتواند در افزایش تأثیر نظامهای
نشــانهای حالت بیانی چهره ،اداها و اشــارهها و حرکت نقش مهمی را بازی کند .با کالهگیس،
برش لباس و نوع کفش میتوان قد و پهنای بازیگر (یا ارج و پایگاه آن شــخصیت) را افزایش یا
کاهش داد .میتوان او را وا داشت که حرکاتش را بیشتر یا کمتر کند .میتوان شیوة راه رفتنش
۲۱
را دگرگون کرد .همة این جزئیات در سطح شمایلی و نمادین و نمایهای داللت و معنا دارد.
 ۷و  )۸موسیقی ۲۲و آواز

۲۳

صدای آبشــار ،رعد و برق و بوقهای ممتد ماشــینهایی که در ترافیک ماندهاند ،همه ،نشــانه
و شــمایلی از دنیای واقعاند .در حقیقت این اصوات بــرای واقعیتر جلوهدادن صحنه نمایش و
آمادهسازی زمینة ذهنی تماشاگران جهت قرار گرفتن در فضای داستان به کار گرفته میشود.
بدیهی است در سبک رئالستیک و واقعگرا تالش میشود در برگزیدن موسیقی صحنه از عوامل
طبیعی و یادآور واقعیت خارجی اســتفاده شــود .به عنوان نمونه در یک نمایش حماســی و یا
صحنهای که اسبها قرار است از میدان جنگ بگریزند ،از موسیقی یکنواخت صدای نعل اسبان
استفاده میشود و یا صدای زنگ شتران که نمایهای از گذر کاروان از صحرا است.
اسلین میگوید« :موســیقی در نظام معنارسانی نمایش دراماتیک نقشهای حیاتی را بر عهده
دارد :موســیقی میتواند به عنصر ساختاری مهمی بدل شود؛ زیرا با آوازهایی که در دل نمایش
جای دارد ،جریان پیوستة کنش را میگسلد ...موسیقی میتواند ساختمان ضرباهنگی ویژهای را
۲۴
برای حرکت ناب در صحنههای رقص فراهم آورد».
همچنانکه آمد این جلوههای به وجودآمدهی صدا و موسیقی شمایلی است؛ اما باید یادآور شد
که این دو عنصر نیز مانند عناصر دیگر میتوانند نمایهای و نمادین نیز تلقی شوند؛ مانند صدای
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حال مرگ و یا تیکتاک ساعت که نشانهای نمادین هستند.
قلب شخصیتهای در ِ
 )۹حرکاتهای ضرباهنگی

۲۵

تکرار یک حرکت و یا تکرار یک عمل نشاندهندة تأکید فرد روی آن است؛ حال ،تکرار هماهنگ
و همراه با هارمونی یک عمل میتواند روی صحنه همان تأکیدی را به همراه داشــته باشــد که
تکرار آن در عالم واقع دارد؛ یعنی نشــانهای شــمایلی .اما همین حرکات که زیر نور به خصوص
صحنه و احیاناً همراه با موسیقی انجام میگیرد میتواند نمایهای از نوع واکنشهای شخصیتها
به ماجرای داستان و یا نمادی از بیان موجر آنچه قرار است اتفاق بیفتد باشد؛ رقص در نمایش
چنین رویکردی دارد.
 )۱۰شخصیتافزار

۲۶
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آکسسوار میگویند نمایندة عناصر ،وسایل و موادی است که
شــخصیتافزار یا آنچه که به آن ِ
انسانها در زندگی عادی و روزمرة خود از آنها استفاده میکنند ،بدینمنظور یک تخت خواب
همراه با یک آباژور کوتاه ،نشانهای شمایلی از اتاق خواب یک منزل است.
مارتین اسلین منتقد انگلیسی تئاتر مینویسد« :وسایل صحنه مانند مبلمان ،ابزارها ،وسیلهها و
دیگر چیزهای جابهجاشــدنی که در مکان دراماتیک یافت میشود و شخصیتها آنها را به کار
میبرند بخشی از طرح کلی صحنه به شمار میآید .اشیای واقعی مانند میز ،صندلی و شمشیر که
در این زمینه به کار می رود ،همچون کسان واقعی که شخصیتها را نمایش میدهند ،جنبهای
دو گانه دارد :صندلی که در نمایش هملت به کار میرود ،نشــانهای است از یک صندلی تخیلی
در قصر السینور در گذشتهای اسطورهای و بنابراین به گونهای نقش بازیگری دارد؛ ولی همزمان،
شاید خود آن صندلی برای تماشاگر زیبا و ستودنی باشد ،زیرا شاید به دید او طراحیاش بسیار
آن دورهای تاریخی باشد که در تماشاگر این اندیشه
چشمنواز بیاید یا حتی صندلیای واقعی از ِ
آن او بود .اشیایی که بازیگران در دست میگیرند و اثاثی که
را پدید آورد که کاش آن صندلی از ِ
به کار میبرند نیز شاید معنای نمادین مهمی داشته باشد :تاج را میتوان نشانه پادشاهی شمرد
۲۷
«یا نامهای را میتوان نمادی از سقوط و نابودی قهرمان دانست».
)۱۱رنگهای صحنه

۲۸

هیچ رنگی روی صحنه؛ یعنی در صحنهآرایی ،نورپردازی و بازیگرافزار نباید بیهدف انتخاب شود.
رنگها همچنانکه شمایلی از رنگهای روزمره به حساب میآیند نمادی از شادیها ،ناکامیها
و یا بدبختیهای مردم یک سرزمیناند .این رنگها که در ابتدا همانند بسیاری از عناصر زندگی
واقعی ،شمایلی و بر داللت صریح قرار داشتند با گذشت زمان و تغییر و تحوالت زندگی ،تبدیل
به نشــانههای نمادین و نمایهای شدند .رنگ قرمز مث ً
ال در تعزیة ایرانی و لباس شمر ،نمادی از
بیرحمی و شقاوت شد و رنگ سیاه بر تن فرزندان ابیعبدااهلل(ع) نمادی از خاکساری و عزاداری
برای پدر .پوشیدن لباس سفید از سوی زن میتواند نمایهای از عروس شدن او باشد و یا فراک

بلند و ســفید یک مرد بر پزشک یا پرســتار بودن او .در هر صورت رنگ میتواند در رمزگشایی
عناصر صحنه و درک و انتقال پیام نمایش به بینندگان و تماشاچیان نقش مهمی ایفا کند.
۱۲و  )۱۳جلوه ترفندهای شنیداری و دیداری

۲۹

اســتفاده از تکنیکهای تصویری و صوتی زندگی مــدرن امروزی برای ایجاد تصاویر و صداهای
خاص عالم واقع روی صحنة تئاتر ،نقش مهمی را در نزدیکتر کردن بیننده به زندگی باز نمودة
تئاتری بر عهده دارد.
اســتفاده از سایه و اســتفاده از چراغهای گازی و روغنی در تئاتر عصر الیزابت و استفاده از ابزار
ابتدایی؛ همچون ســنج ،زنگوله ،نی و یا تقلید صدای گوســفندان توسط عوامل پشت صحنه و
بهرهمندی از جدیدترین نورافکنهای الکتریکی ،پردههای بزرگ ســینما ،افکت و اســتفاده از
صداهای ضبطشدة طبیعت روی نوار کاست ،این توانمندی را در اختیار کارگردانان عرصة تئاتر
گذاشــته است که آسانتر از گذشته و با استفادة بجا و متعادل از این امکانات به تکرار و تأکید
عناصر معنیرسان عرصة نمایش دست یازند.
این نشــانهها نیز هر کدام در زمان و مکان خاص خود ،میتوانند به عنوان داللتهای شمایلی،
نمادین و نمایهای همچون عوامل تشریحشدة گذشته ،تأویل شوند.
 )۱۴قراردادهای تئاتری

۳۰

هر نظام تئاتری دارای گروهی قرارداد اســت که از ســوی نمایشنامهنویس و نمایشساز و سایر
عوامل دخیل در اجرای نمایش به کار برده میشود .بدیهی است پیش از شروع و ابتدای نمایش،
این قراردادهای تئاتری میباید توسط دریافتگران پذیرفته شود .سادهترین آن باز شدن پرده ،به
معنای شــروع نمایش و بسته شدن آن به معنای پایان نمایش است .مخاطب باید باور کند که
قرار است بخشی کوچک از زندگی و تجربیات فردی و اجتماعی گروهی شخصیت ،روی صحنه،
بازیشود؛ بنابراین مهمترین قرارداد تئاتری ،کنار گذاشتن خود خواستة ناباوری است؛ یعنی اگر
کارگردان برای القای قرار گرفتن بازیگران در باغ بهاری ،از پردهای نقاشیشده استفاده میکند،
مخاطب این امر را بپذیرد؛ و یا اینکه اگر یک ایرانی قرار است نقش هملت یا سایر شخصیتهای
نمایشنامههای شکسپیر را بازی کند ،مخاطب به خود نگوید که هملت دانمارکی است نه ایرانی.
این قراردادها نیز قابل تأویل به نشــانههای شــمایلی ،نمادین و نمایهای میباشند؛ مث ً
ال بسته
شــدن پرده میتواند نماد پایان ،نمایة قتل و یا یافتن فرزند از روی شــخصیت اصلی قرار گیرد؛
اما همچنانکه گفته شد اکثر قراردادهای تئاتری به دلیل قراردادی بودن آن نمادین میباشند.
 )۱۵تماشاگران

۳۱

تماشــاگر یکی از ارکان و عناصر نمایشی اســت که به عنوان مصرفکننده تئاتر در یک سوی
نمایش قرار میگیرد .به طور کلی در نمایش دوگونه تماشــاگر وجود دارد :یکی تماشاگر شاهد
اســت که هیچ دخالتی در جریان نمایش نمیکند و همچون تماشاچی سینما به صحنه خیره
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میشود و به تجزیه و تحلیل ذهنی داستان میپردازد و دیگری تماشاگر شریک ۳۲است که نقش
او تنها به دیدن منحصر نمیشود؛ همچون کار شعبدهبازان که با تماشاچیان صحبت میکنند و
از آنها میخواهند که مث ً
ال داخل کاله را به خوبی مشاهده کنند.
نکته مهم در مورد تماشاچیان تئاتر این است که تولیدکننده و مصرفکننده همزمان و هممکان
هستند و این هنر تنها هنر زنده از این دست به شمار میرود.
هدف تمام عوامل اجرای یک نمایش انتقال پیام و یا طرح سؤال در ذهن تماشاچی است؛ بنابراین
این عناصر نمایشی باید طوری چیده و اجرا شوند که دو مسئلة توانش دریافتگران در درک پیام
و از بین بردن اختالل پیشبینیشده در ممانعت از رسیدن پیام به تماشاچی را قب ً
ال و در حین
نمایش در نظر بگیرند.
کارگردان باید بداند که چه وقت باید از داللت صریح و چه هنگام از داللت ضمنی استفاده کند.
جهان ویژه در درام نیز آشنا باشد؛ بنابراین تماشاگر
افزون بر این ،تماشاگر باید با فنون عرضة آن
ِ
باید پایة قواعد دراماتیک یا ســینمایی آن رسانة ویژه نمایشی را نیز بداند .ازاینرو میتوان این
گونه نتیجه گرفت که قواعدی که نمایش را برمیسازد و توان تماشاگر را برای فهم و رمزگشایی
نشانههای درون آن برمیانگیزد ،در دو دستة یکسر جدای از هم جای میگیرد:
 )۱قواعد ویژة فرهنگ ،تمدن یا جامعة بازیگران و تماشاگران؛ یعنی قواعد فرهنگی و رفتاری و
ایدئولوژیک زندگی بشر.
 )۲قواعد چیره بر اجرای نمایش دراماتیک؛ یعنی قواعد خاص دراماتیک یا نمایشی.
از سوی دیگر تأویل هر تماشاگر از نمایش و معنای فراگیر آن نیز به عوامل چندی بستگی دارد
که در سرشــت خود او نهفته اســت :از جمله حس و سلیقة دیداری دربارة لباس و ابزار صحنه؛
گرایش فردی به ویژگیهای جسمانی یک بازیگر؛ یا در کوتاه سخن ،گرایشهای ویژة هرکس.
جمعبندی و نتیجهگیری

هرچند بنیاد نمایش واقعگرا بر نشانة شمایلی است؛ با این حال هیچگاه نمیتوان از شمایل ،نمایه
یا نماد ناب سخن گفت؛ چه اینکه داللت نشانه در تئاتر بسته به زمان ،مکان و قلمروی فرهنگی
و نیز فرهیختگی مخاطب متفاوت خواهد بود.
کلیت خود نمادین است؛ زیرا فقط از طریق قرارداد است که
باید تأکید شود که اجرای تئائری در ّ
تماشاگر رویدادهای صحنه را در حکم چیزهایی غیر از خودشان تلقی میکند.
«بنابراین میتوان گفت که در روی صحنه نقشهای نشانهای نمادین ،شمایلی و نمایهای به طور
همزمان و همراه با هم حضور دارند :همة شــمایلها و نمایههــا در تئاتر الزاماً مبنای قراردادی
دارند».

پینوشت:
 .۲کرا ِالم()keir, Elam؛ نشانهشناسی تئاتر و درام؛ ترجمه دکتر فرزان سجودی؛ تهران ،قطره ،۱۳۸۲ ،ص .۱۱
 .۳جاناتان کالر ،فردینان دو سوسور ،ترجمه کوروش صفوی؛ تهران ،هرمس ،۱۳۷۹ ،ص .۱۰۴
 .۴پیشین ،همانجا.
 . ۵فردینان دو سوسور ،ص .۱۱۲
 .۶آروین مهرگان ،دیالکتیک نمادها ،اصفهان ،فردا ،۱۳۷۷ ،ص .۱۳۵
 .۷افسانه هنرور ،کارگردان و گزینش نشانهها در تئاتر؛ مجلة هنرهای زیبا ،ش  ،۱۰ص .۷۶
 .۸الکساندر کونداتف ،زبان و زبانشناسی ،ترجمه علیصلحجو ،ص .۱۳

 .۱۲دیالکتیک نمادها ،ص .۱۳۷ ۱۳۸
 .۱۳فردینان دوسوسور ،ص . ۱۱۵
 .۱۴مارتین اسلین ،دنیای درام ،ترجمة محمد شهبا ،تهران ،فارابی ،۱۳۷۵ ،ص .۵۱

 .۱۸همان؛ ص .۷۰
 .۲۱همان ،ص .۶۳ ۶۴
 .۲۴همان ،ص .۸۴
 .۲۷همان ،ص .۶۹

 .۳۳نشانهشناسی تئاتر و درام ،ص . ۴۱

۱. Flexible.

۹. Symbolic sign.
۱۰. Indexsign.
۱۱. Iconicsign.

۱۵. Derecting.
۱۶. stageDisign .
۱۷. lighting.
۱۹. Makeupmask.
۲۰. Stagecostume.
۲۲. Musice.
۲۳. Song.
۲۵. Riytmic movement.
۲۶. Charactersproperties.
۲۸. stage colore.
۲۹. SpecialAudio and visualEffects.
۳۰. Theater convention.
۳۱. Audences.
۳۲. participative .

درآمدی
بر نشانه
شناسی
و نشانه
شناسی ...
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خاطرات انتظامی از عبدالحسین نوشین
نوشــین در سال  ۱۳۲۶تئاتر فردوســی را به راه انداخت ،یكی از افرادی که در
کالسهای او شرکت میکرد عزتاهلل انتظامی بود .صاحبنظران تاریخ به اتفاق بر
این باورند كه مدت بین فرار نوشین از زندان و خروج او از كشور بیش از یك سال
بوده است؛ این یعنی اقامت نوشین در یك مخفیگاه .که در ادامه خاطرات عزتاهلل
انتظامی از این دوران را میخوانیم.
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مــن دنبال خانه اجارهای میگشــتم ،بچههای تئاتر همه از این جریان باخبر بودند .یک شــب
«حسین خیرخواه « مرا صدا کرد و گفت« :داری عقب خانه میگردی؟»
گفتم« :بله».
گفت« :میتوانی خانهای که اجاره میکنی یک اتاقش را آماده کنی و تخت بگذاری برای مهمانی
که گاهی میآید و میرود و بعضی وقتها یکی دو شــب در تهران میماند ،این مهمان مســافر
عالقهای برای رفتن به هتل یا مسافرخانه ندارد».
در ضمن تأکید کرد «دقت کن ،خانهای که میخواهی اجاره کنی ،بهتر اســت مشرف به جایی
نباشد ،چشمانداز نداشته باشد ،حتی در و پنجرههای خانههای دیگر به طرف خانه تو باز نشود.
خالصــه که از دید آدمها دور باشــد و حتماً جای خلوت و کم رفت و آمدی باشــد و حتماً در
کوچهای فرعی باشد».
من بــه خیرخواه نگاهی کردم و گفتم« :آقای خیرخواه شــما بروید یــه همچین جایی با این
مشخصات گیر بیارید ،زمینش را بخرید ،بسازید ،من میام ازتون اجاره میکنم!»
غشغــش خندید و گفت« :ناراحت نشــو ،بگــرد یه جایی رو پیدا کن این طوری باشــه ،ضرر
نمیکنی».
خالصه راه افتادم ،اینطرف و آنطرف البته بیشتر دلم میخواست اطراف « تئاتر سعدی» یعنی
دروازه شمیران ،پل چوبی ،شاهآباد باشد.
ناگهــان یک خانــه کوچک با دو اتاقخواب جدا از هم ،یک جای پرت دقیقاً با مشــخصاتی که
خیرخواه گفته بود گیر آوردم .اهللاکبر؛ وقتی خدا بخواهد ،همه چیز درست میشود.
در آن موقع با همسرم و مجید پسر بزرگم زندگی میکردیم .مجید پنج یا شش ساله بود .شاید
انتخاب من به دلیل همین کوچکی خانواده و جمعو جور بودن خانواده ما بود.
یک خانه کوچک با دو اتاقخواب یکی طرف چپ ،یکی طرف راســت ،حیاط و آشپزخانه و یک
ت و شو کرد.
حمام الکی که به درد نمیخورد ،ولی میشد شس 
ن بست در خیابان خورشید که جز آسمان آبی و خورشید عال م تاب در روز هیچ
در یک کوچه ب 
چیز دیده نمیشد .فورا ً رفتم محضر و اجاره کردم  .متعلق به یک سرهنگ بازنشسته ارتش بود.

ب کشی کردیم .من و همسرم به اتفاق مجید در اتاق طرف راست ساکن شدیم که آشپزخانه
اسبا 
هم داشت و آفتابگیر بود .و اتاق میهمان هم اتاق دست چپی.
آن روزهــا من هر صبح به وزارت بهداری میرفتم ،از پل چوبی با اتوبوس خط هفده به چهارراه
گلوبندک.
تمرینهایمان در تئاتر سعدی هم آغاز شده بود که پس از یک ماه سروکله یک مهمان پیدا شد.
با عالمت رمزی که قرار گذاشته بودیم ،در زد.
ک پوش و جاافتاده بود.
در را باز کردم .مردی شی 
به اتاق راهنماییاش کردم .شام نخورد و فقط چای خواست.
فردای آن روز ،نزدیک ظهر خداحافظی کرد و رفت.
کمکم عادت کرده بودیم.
هرازگاهی کسی با رمز در میزد ،با ساک و چمدان و یا دست خالی.
یک شب میماند و فردایش میرفت.
بعضی وقتها حتی صبحانه هم نمیخوردند.
به آقای خیرخواه گفتم« :عجب کاری دست ما دادی.
مسافرخانه مفتی و مجانی درست کردیم.
چقدر هم برای من درآمد دارد.
این طوری پیش برود ،یک هتل بزرگ میخرم و از دست هنر هم نجات پیدا میکنم».
خیرخواه خندید و گفت« :این طوری نمیمونه.
درست میشه».
خالصه یک شــب در تئاتر سعدی ،حسین خیرخواه و حســن خاشع ،مرا صدا کردند و گفتند:
«امشب ،مهمان اصلی که چند وقتی میمونه میآد».
ً
هر کاری که کردم ،اسمش را نگفتند و خیرخواه همانجا گفت« :عزت لب تر نکنیها! اصال قید
همه چیز و همه کس را بزن حتی قوم و خویشها!»
تئاتر که تمام شد ،از تئاتر سعدی در خیابان شاهآباد تا پل چوبی راهی نبود.
با عجله به سمت خانه به راه افتادم.
یک کلید د ِرخانه هم همیشه در دست مهمانها میگشت.
به همسرم گفته بودم« :که اگر من نبودم ،در را باز نکند».
وارد حیاط که شدم ،دیدم چراغ اتاق مهمان روشن است.
حقیقتاً قلبم شروع به زدن کرد.
یک سر به اتاق مهمان رفتم.
روی تختخواب دراز کشیده بود.
لحظاتی خشکم زد.
گلویم خشک شده بود.
به تتهپته افتاده بودم.
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بلند شد و به طرف من آمد.
یکدیگر را بوسیدیم.
کمکم حال عادی پیدا کردم.
عبدالحسین نوشین که آخرین بار قبل از فرار سران حزب توده در زندان به مالقاتش رفته بودم،
جلوی من ایستاده بود.
پشت میز کوچک ناهارخوری که چند صندلی دورش بود ،نشست و گفت« :بنشین عزت».
از تئاتر پرسید« :چطوریه؟ خوب استقبال میشه یا نه؟» من هم با شوق جوابش را دادم.
گفتم« :شام که نخوردی؟»
گفت« :نه».
نزد همسرم رفتم شامی آماده کرده بود.
به او گفتم« :این مهمان دیگر از آن مهمانهای یک شــب ،دو شــبی نیست ،تا مدتی پیش ما
میماند ».گفت« :چه کسی هست؟ میشناسمش؟» گفتم« :نوشین».
خشکش زد.
گفت« :چه کسی؟»
گفتم« :نوشین چرا میترسی؟»
گفت« :این بابا از زندون در رفته ،گیر بیافتیم بابامونو در میارن».
شام که آماده شد ،به اتفاق نزد نوشین رفتیم ،من با افتتاح تئاتر فردوسی در سال  ۱۳۲۶ازدواج
کرده بودم و همسرم ،تمام بچهها را خوب میشناخت.
در عروسی ما که در گلوبندک ،گذر مستوفی ،گذر قلی برگزار شد ،نوشین و تمام بچههای تئاتر
فردوسی شرکت کرده بودند.
تا نیمههای شب حرف میزدیم.
نوشین کلید در حیاط را یک گوشه گذاشته بود .گفتم« :آقا نگه دارید ،من چند تا کلید درست
کردم یک وقت الزم میشه».
خداحافظی کردیم و برای خواب به اتاق خودمان رفتیم .من و همسرم تا صبح خوابمان نمیبرد.
عجب مســئولیت خطرناک و ســنگینی به مــن داده بودند .به هر حال زندگــی با یک زندانی
ارزشمند ،فراری و هنرمند آغاز شد .یا فاطمه زهرا؛ به خیر بگذران!
فردای آن روز نوشین گفت« :عزت ،اسم من فردوسه .عبداهلل فردوس».
عبداهلل فردوس از رفت و آمد اقوام ســؤال کرد که گفتم« :تمام احتیاطها انجام شــده ،مطمئن
باشید».
صبحانه فردوس را بردم.
خداحافظی کردم و عازم شدم بروم به طرف اداره.
جرئت نمیکردم از در خانه خارج شــوم .وقتی به خیابان رسیدم ،فکر میکردم همه به من نگاه
میکنند.
وحشت سراپایم را گرفته بود .تا پاسبان یا افسری را میدیدم ،فورا ً به ویترین مغازه پناه میبردم

و سرم را گرم میکردم ..رفتم سوار اتوبوس شدم.
ل چوبی ته خط بود .همیشه میرفتم صندلی آخر مینشستم که همه را ببینم ،خوشم میآمد.
پ
اما آن روز همان صندلی اول نشستم.
سرم را بلند نمیکردم .گاهی سرم را به طرف شیشه اتوبوس میبردم و بیرون را تماشا میکردم.
ط عمومی وزارت بهداری ،تعدادی
به هرحال به وزارت بهداری رســیدم .در اداره اطالعات و رواب 
آدمهای بیکار مثل من در یک اتاق مینشستیم که کاری نداشتیم.
من در این قسمت گاهی نمایش برای اجرا در محلی تهیه میکردم ،یا اجرا میکردم .با هیچ کس
نمیتوانستم حرف بزنم .همه تعجب کرده بودند که من چرا اینجوری شدم .به فکر فردوس که
میافتادم تنم میلرزید نفسم تنگ میشد.
گفته میشد شبی که از زندان قصر فرار کرده ،یکسره با اتوبوس به شوروی رفته است .ولی حاال
این آدم کلهگنده در خانه ماست ،یا امام زمان ،بخیر بگذران!
خالصه روزها طول کشید تا من بتوانم با این تغیر و طوفان در زندگیم عادت کنم .با این موقعیت
خطرنــاک که در خانه من به وجــود آمده بود .نذر میکردم .صدقه مــیدادم و دائم میگفتم:
«پروردگارا ،کمکم کن!»
کمکم حال و احوالم عادی شــد ،و راحت بگوبخندم را از سر گرفتم و اص ً
ال انگار نه انگار که چه
بمب خطرناکی در خانه دارم .یک آدم فراری به قول امروزیها  -زندانی آکبند دست نخورده.
ولی همیشــه یک دلهره و وحشت خاصی شــب و روز با من بود .درحقیقت هیچ وقت با خیال
راحت نمیخوابیدم .روزها وقتی میخواستم داخل کوچه فرعی خیابان خورشید بشوم ،یک افسر
یا یک آژان را که میدیدم راهم را عوض میکردم .قلبم به تپش میافتاد تا افسر از من دور بشود.
یک زندگی عجیب و غریب پیدا کرده بودم .با این وجود پس از چند روز کام ً
ال خودمانی شدیم
و ناهار و شام را با هم میخوردیم .تقریباً شده بودیم یک فامیل.
یک هفته نگذشــته بود که یک شــب رمز در زدن را شــنیدم .در را باز کردم .یک آقای خیلی
شیک با عینک و یک خانم با چادر رنگ روشن ،گفتند با آقای عبداهلل فردوس کار دارند .به اتاق
راهنماییشان کردم .خودم به اتاق دیگر رفتم.
بعد از مدت زمان کوتاهی فردوس مرا صدا کرد .دکتر کیانوری را کام ً
ال میشناختم .ولی آن خانم
را به جا نیاوردم که معلوم شــد ،مریم فیروز ،همسر کیانوری است .سرنوشت آدم را چه جاهایی
که نمیبرد و چه بالهایی که سر آدم نمیآورد؛ حیرتآور است!
گ مرد
من از ســال  ۱۳۵۴تا ســال  ۱۳۶۴در سریال هزاردستان به کارگردانی علی حاتمی ،بزر 
سینمای ایران ،در نقش «خان مظفر» یعنی عبدالحسین خان فرمانفرما بازی میکردم و در سال
 ۱۳۷۷در فیلم محاکمه به کارگردانی حســن هدایت نقش عبدالحسین خان فرمانفرما را بازی
میکردم که در سه سکانس با دختر خان یعنی مریم فیروز بازی داشتم .صحنهای که مریمبانو
خبر کشته شدن نصرتالدوله را برای فرمانفرما میآورد.
در آن شب که در منزل خیابان خورشید ،مخفیگاه فردوس ،دکتر کیانوری به اتفاق مریم فیروز
در منزل ما بودند .نمیدانســتم بعد از سالیان دراز ،نزدیک به پنجاه سال بعد ،باید نقش پدرزن
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دکتر کیانوری را بازی کنم.
ب شده بود که
به هر حال ساعات آخر شب خانم و آقا رفتند .رفت و آمد به قدری دقیق و حسا 
به محض اینکه مهمانها از خانه خارج شــدند و پس از عبور از کوچه فرعی به خیابان رسیدند،
اتومبیل جلوی پایشان ایستاد.
البته برای همه کسانی که آنجا رفت و آمد داشتند ،وضع اینگونه بود.
الزم به یادآوری اســت که بنبســت و مخفیگاه فردوس همیشه خلوت و رفت و آمد ،در آن به
ندرت دیده میشــد ،ولی میهمانهای آخر شب زیاد داشتیم .مالقاتهای خصوصی که اگر من
تصادفاً به اتاق فردوس میرفتم ،آدمهایی با ســبیل کلفت و عینکهای دودی و سیاه و کاله به
سر را میدیدم که برایم ناآشنا بودند.
رفت و آمدهایی هم بود که روز انجام میشد .مث ً
ال یک رفیق دیگر بود که هر هفته یک بار برای
زدن موی ســر و صورت فردوس با کیف دستی پزشکی میآمد .چند نفر دیگر هم میآمدند که
خوب آنها را میشناختم ولی نمیدانستم چه کاره هستند.
سرانجام بعد از حدود بیست روز پس از تمام شدن نمایش شنل قرمز که من بازی داشتم ،خانم
لرتا به من گفت« :زود نرو خانه من هم میخواهم با تو بیایم».
خانم لرتا جایگاه بسیار باالیی در هنر تئاتر داشت .زن بافرهنگ و اهل مطالعهای بود؛ هم همسر
عبدالحسین نوشین بود ،هم بازیگری که سبک و سیاق خودش را داشت.
تئاتر که تمام شد ،سوار ماشین برادرخانم لرتا شدیم .کمی اینطرف و آنطرف رفتیم .و باالخره
اول خیابان خورشید پیاده شدیم و به طرف منزل راه افتادیم که خانم لرتا محل را برای رفت و
آمدهای بعدی کام ً
ال یاد بگیرد.
کوچه فرعی را هم به برادرخانم لرتا یاد دادم ،طوری که بعدها درســت سر ساعت ،هنوز به سر
کوچه بنبست نرسیده ،مسافرش از خانه ما بیرون میآمد و او منتظرش بود تا سوارش کند .همه
چیز دقیق درست مثل ساعت.
خانم لرتا را به اتاق فردوس راهنمایی کردم .کمی داخل حیاط ایستاد به اطراف خوب نگاه کرد.
اتاق فردوس و اتاق خودمان را نشانش دادم .خیلی خوشش آمد .باالخره من برای تهیه و تدارک
وسایل شــام به آشپزخانه رفتم .خانم لرتا با خود کیفی حمل میکرد .به اتاق فردوس رفت .در
کیف چند جلد کتاب ،مقداری خوراکی به عالوه قهوه ترک ،سیگار و مخلفات دیگر که آن زمان
مرسوم بود ،برای او آورده بود.
رفت و آمد خانم لرتا هر هفته یکبار تکرار میشد .کمکم کاوه فرزند پنج ،شش سالهاش را هم
میآورد.
گاهی هم جلســات هنری در حضور فردوس برپا میشد که کل ه ُگندههای تئاتر تکتک به منزل
ما میآمدند و پس از اتمام جلسه همانطور تکتک یا دو نفری منزل را ترک میکردند .به این
جلسات تقریباً همه هنرپیشههای سطح باالی تئاتر میآمدند.
گروه اگرچه خوراکی هم با خود میآوردند ،ولی در این جلســات ک ً
ال شام و زحمات تهیه غذا و
پخت و پز به عهده همسرم بود که واقعاً زحمت میکشید و کارش دشوار بود.

ماهها میگذشت و گاهی در خانه فردوس در پل چوبی تمرینهای دو سه نفری برای نمایشهای
بعدی انجام میشــد .اوقات بیکاری فردوس با دویدن در حیاط ،خوردن قهوه ترک ،دود کردن
یک نخ سیگار و گوش دادن به موسیقی کالسیک با گرامافون کوکی و هر صفحه را هفت هشت
دور شنیدن میگذشت.
در تمام دوران اختفای فردوس ،درباره هیچ مســئله سیاســی و یا دســتورهای باالی حزبی و
اقداماتی این چنین گفتوگو نمیشــد .خیلی زندگی روزمرهای داشتیم .گاهی هم با قرار قبلی
در ساعات آخر شب ماشینی میآمد ،فردوس را به مهمانی میبرد و او یا دم صبح میآمد یا روز
بعد ،هنگام شب.
ن قدر زیاد شده بود که اگر خانه ب ِر خیابان قرار داشت ،حتماً نظرها را جلب
ولی رفت و آمدها آ 
میکرد .چون ســرووضع من گواهی میداد که این ماشــینهای مدلباال اص ً
ال به من نمیآید و
همــه میفهمیدند که این بیا و بروها هیچگونه مناســبتی با من ندارد و اص ً
ال این همه آدمهای
شیکوپیک و ماشین و دم و دستگاه به من نمیآید!
در تمام دوران حضور عبداهلل فردوس در منزل ما من و همسرم با هیچ کدام از افراد خانوادههایمان
رفت و آمد نداشتیم .حتی عید نوروز برای همه این طور شایع کرده بودم که مسئول آماده کردن
و تمرین نمایش بســیار مهمی هســتیم .شــاید هم اقوام باور کرده بودند که مث ً
ال من فعالیت
سیاسی میکنم .ولی مشخص نبود چه نوع فعالیتی .شاید هم دارم کار خطرناکی میکنم که دلم
نمیخواهد اقوام کوچکترین اطالعی از آن داشته باشند.
ولی واقعیت این بود که من ناگهان جایی افتادم که فکر نمیکردم .درحقیقت من برای فعالیتهای
سیاسی اص ً
ال ساخته نشده بودم .من عاشق کارم بودم و هر جایی که بهترین را ارائه میداد ،من
سر و کلهام پیدا میشد و طلبهوار جلو میدویدم.
گروه تئاتر عبدالحسین نوشین و حسین خیرخواه گروهی نبود که آدم بتواند از آن بگذرد و ورود
من به این گروه ورود به دانشگاهی بسیار مهم بود.
در ایــن ایام در آن روزهایی که به وزارت بهداری میرفتم ،گاهی برای اجتماعات ،برنامه هنری
اجرا میکردم.
از تمام حسابداران وزارتخانهها دعوت شده بود که جامعه حسابداران را تشکیل بدهند .درحقیقت
یک جمع صنفی به راه بیاندازند .در آن شــب مرا انتخاب کرده بودند که برای اختتامیه جلسه،
قطعه هنری اجرا کنم .خوب من سالیان درازی بود که اصوالً پیشپرده یا قطعه اجرا نمیکردم؛
چون من در تئاتر سعدی مشغول بودم و مدتها بود که پیشپرده نمیخواندم .باالخره با وساطت
رئیــس روابطعمومی و اطالعات وزارت بهداری از من خواســتند از همان قدیمیها یک برنامه
اجرا کنــم و باالخره یکی از پیشپردههایی که در تئاترهای اللهزار ســالهای  ١٣٢۴و ١٣٢۵
میخواندم ،اجرا کردم.
در ضمن برای اینکه غیبتهای طوالنی من در اداره برایم دردسر درست نکند ،با وجودی که واقعاً
دوست نداشتم و برایم کهنه شده بود ،مجبور بودم از این فعالیتها بکنم.
شعری از پرویز خطیبی از زمان قدیم خواندم که به مدیرکلهای وزارتخانهها به خاطر دزدیهای
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کالن و حیف و میلهای اداری بد و بیراه میگفت .برنامه بینهایت مورد اســتقبال قرار گرفت و
مورد تشویق قرار گرفتم.
غیبتهای طوالنی خودم را با این کارها صاف میکردم .فردای آن روز قبل از ظهر طبق معمول
به تئاتر ســعدی رفتم .جلوی تئاتر با چند نفر از بچههای تئاتر ســعدی و برادران صاحب تئاتر
جمع بودیم که یک جیپ شهربانی جلوی تئاتر پارک کرد .یک شخصی با یک پلیس پیاده شدند
و یکراست به طرف در تئاتر سعدی آمدند و سراغ مرا گرفتند .من جلو رفتم و خودم را معرفی
کردم .ناگهان پاسبان مچ دست مرا گرفت و با کمک مأمور لباس شخصی به طرف جیپ بردند
و با زور مرا هل دادند و سوار کردند.
جیپ که حرکت کرد ،یکی از همکاران تئاتر ســعدی از قضیه خانه من و مخفی شدن کسی در
آن با اطالع بود ،فورا ً با وحشــت و دستپاچگی حسین خیرخواه و دیگران را باخبر میکند و به
ی میزنند که هر چه
زودی تمام ارگانهای مخفی حزب توده باخبر میشوند و دست به اقدامات 
زودتر محل اختفای عبداهلل فردوس را عوض کنند.
من در جیپ انگار نفس نمیکشیدم؛ اص ً
ال مثل مرد .فقط فکر میکردم مگر من چقدر میتوانم
دوام بیاورم؟!
نوع شکنجههای متداول را شنیده بودم ،ولی هیچوقت فکر نمیکردم که روزی خودم اینطور
گرفتار شــوم .صدای قلبم را میشنیدم با خودم فکر میکردم حتماً قضیه خانه مرا فهمیدهاند و
حاال مرا شــکنجه میدهند تا آدرس خانه را نشانشان بدهم .تصمیم گرفتم هر قدر که میتوانم
تحمل کنم و به این زودی دهانم باز نشود ولی خودم میدانستم نمیتوانم مبارز ورزیدهای باشم.
من اص ً
ال نا ندارم راه بروم! دســت به دامان خدا شــده بودم .ای کاش همهاش خواب باشد فکر
میکردم اگر تا ظهر دوام بیاورم ،حتماً بچههای جلوی تئاتر سعدی که دیدند مرا گرفتند و بردند،
کاری میکنند.
جلوی شهربانی ،جیپ توقف کرد .پاسبان و مأمور شخصی مرا از پلهها به باال هدایت کردند .اص ً
ال
نمیتوانستم راه بروم چشمهایم سیاهی میرفت؛ درست مثل اینکه مرا دارند میبرند اعدام کنند
و حکم اعدام قطعی شده و دیگر فرجی نیست و باید اعدام شوم.
به اتاقی خالی داخل شــدم .بالفاصله در را بستند .اتاق به طرف حیاط شهربانی راه داشت .کف
اتاق روی زمین ولو شــدم .نمیدانم چقدر گذشــت که دیدم یک آقایی که میشــناختم و آن
شــب هم در جامعه حســابداران بود و حتی بعد از اجرای برنامه من ،کلی هم مرا تشویق کرد،
سروکلهاش پیدا شد .با خوشحالی سالم کردم.
به طرفش رفتم .اصال انگار نه انگار که مرا میشناسد .گفت« :دنبال من بیا ».به دنبال او ،به اتاق
دیگری که چند افسر پلیس نشسته بودند ،هدایت شدم .افسرها ب ِّر و ب ِر به من نگاه میکردند و
چپِچکنان بیخ گوش یکدیگر حرف میزدند و میخندیدند .ناگهان در اتاق باز شــد و دو
گاهی پ ِ 
نفر شخصی وارد شدند .همه نشستند .سکوتی برقرار شد .من هم اص ً
ال جرئت نمیکردم سرم را
بلند کنم .هر چه دعا بلد بودم ،خواندم .نذر کردم که اگر به خیر بگذرد ،به فقرا پول بدهم .تنها
کاری که میتوانستم انجام بدهم این بود که دست به دامان خدا شوم؛ خدایا نجاتم بده ...خدایا

نجاتم بده...
یک افســر که درجه باالتری داشت؛ گفت« :پسر این پیشپرده ضد دولتی را با اجازه چه کسی
خواندی؟! کارت به اینجا رسیده پا تو کفش دولت میکنی؟!»
ناگهان چشــمهایم باز شد و متوجه شــدم که آنطوری که من فکر میکردم ،نیست .لحظاتی
ن طور به پرسشکننده خیره شده بودم .کمکم شروع به صحبت کردم .گفتم
خشکم زد و همی 
ضد دولتی نبود .دردِدل یک کارمند بود .آن را هم هشــت سال پیش یک شب در اللهزار که در
تئاتر پارس بودم ،خوانده بودم .آن شــب هم کارمندهای حسابداری جمع بودند ،از من خواهش
کردند تا اجرا کردم .اص ً
ال من سالهاســت این برنامهها را اجرا نمیکنم .خدا را شــاهد میگیرم
خودم هم دلم نمیخواســت بخوانم .من دوســت دارم تئاتر بازی کنم .مدتهاست از این کارها
دست برداشتهام .اص ً
ال کس ِرشأن من است .حاال گاهی تئاتر سعدی کار میکنم گاهی تئاتر تهران،
گاهی تئاتر پارس ،گاهی تئاتر هنر.
توگوها درهم شد و یک کاغذ آوردند جلوی من که امضا کن که دیگر از این
کمکم صحبت و گف 
شعرها نخوانی و به تعهد خودت هم پایبند باشی ...و اال...
بعد هم گفتند« :تو مرخصی ،میتوانی بروی ».باور نمیکردم .دیدم همان آقایی را که در جامعه
حسابداران دیده بودم ،شروع به حرفزدن کرد .فهمیدم آب از کجا گِل شده .با نگاهی که به او
کردم ،حرفهایی را که در شأنش بود ،در دلم به او گفتم و سر تکان دادم .راه افتادم از پلههای
شهربانی که آمدم پایین ،ناگهان این فکر به مغزم آمد که نه بابا ،قضیه اینطوری نیست .حتماً
بویــی بردهاند ،حاال هم مرا مرخص کردهاند که دنبال من راه بیافتند و خانه را یاد بگیرند و اگر
موفق بشــوند ،خدا میداند که چه پیش میآید .چه سر و صدایی راه میافتاد تمام خانواده من،
همسرم ،پسرم ،همه را میگیرند و میاندازند ه ُلفدونی.
پیش خودم فکر کردم باید بسیار حسابشده رفتار کنم .از شهربانی به طرف خیابان سپه در باغ
ملی راه افتادم .پیچیدم طرف توپخانه و رفتم جلوی روزنامه اطالعات به طرف گلوبندک .جلوی
بازار ســوار یک اتوبوس شدم که اص ً
ال نمیدانستم کجا میرود .رفت تا آخر خط و راننده گفت:
«آخر خط است پیاده شوید».
اص ً
ال نمیدانستم کجاست .یک خرده پرسه زدم .آن موقع شروع حرکت اتوبوسها از بازار بود و
به راهآهن ختم میشد یا از بازار به طرف شرق تهران.
سوار یک اتوبوس شدم چند بار پیاده شدم .تقریباً از ظهر گذشته بود که باالخره سوار خط هفده
که میآمد پل چوبی شدم .با دقت تمام اطرافم را نگاه میکردم .با ترس و لرز به طرف خانه آماده
انفجار حرکت کردم .چند کوچه هم این طرف و آن طرف رفتم تا کام ً
ال مطمئن شــدم کســی
دنبال من نیست.
باالخره با بسماهلل و قل هو اهلل ،کلید را به قفل نزدیک کردم.
در را باز کردم .حدودا ً ســاعت دو بعد از ظهر بود که دیدم آقای فردوس لباس پوشــیده ،کاله و
کیف به دست آماده در گوشه حیاط ایستاده و سر و صدای همسرم و مجید از آشپزخانه میآید.
اص ً
ال متوجه جریانی که میگذرد نبودند .یکی از بچههای تئاتر که خانه ما را بلد بوده و رمز در
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زدن را هم میدانست ،به اطالع فردوس رسانده که آماده حرکت باشد .فردوس از یکی دو ساعت
قبل از ظهر آماده در حیاط منتظر بوده و لحظهای که مرا دید ،با عجله به طرف من آمد و ناگهان
سیلی محکمی به گوشم زد .سکوتی طوالنی بین ما حاکم شد.
هم من حیرت کردم ،هم خودش .اص ً
ال متوجه نشد چه کاری کرده ،گفت« :کسی دنبالت نبود؟»
فقط نگاه کردم .واقعاً نمیدانستم چه بگویم .فقط با سر اشاره کردم خیر و به طرف اتاق خودمان
رفتم .دو سه بار صدا کرد« :عزت وایسا کارت دارم»...
اص ً
ال نمیتوانستم کاری بکنم ،جز اینکه بدوم در اتاق و تنها باشم.
با عجله دویدم .فردوس با شنیدن صدای زنگ در به سرعت به اتاق خود رفت و مخفی شد و از
پشت شیشه حیاط را نگاه کرد .آقای حسام لنکرانی که بارها خانه ما آمده بود ،داخل شد .خیلی
راحت و سرحال گفت« :فردوس کجاست؟» فردوس با کیف دستی از اتاق بیرون آمد و به اتفاق
خانه را ترک کردند.
شــب رفتم تئاتر سعدی بچهها دورهام کردند .هر چه اتفاق افتاده بود ،توضیح دادم البته به جز،
خوردن سیلی.
قدری از طرف حسین خیرخواه و حسن خاشع مورد انتقاد قرار گرفتم که آدم وقتی مهمان دارد
یا کســی در منزلش مخفی شــده ،نباید اصال در اجتماعات شرکت کند و کلی راه و رسم یادم
دادند.
بعد از چند روز به من خبر دادند که آقای فردوس امشب میآید .دمدمای غروب داشتم میرفتم
برای خرید ،چون هر وقت این رفت و آمد ها انجام میشــد ،یکی دو نفر تا دیروقت میماندند و
باید پذیرایی میشدند .از کوچه بنبست قدیمی خارج شدم .دیدم یک ماشین مشکی شیک ،سر
کوچه نگه داشت و فردوس پیاده شد و به اتفاق دو نفر به طرف پناهگاه حرکت کردند .با عجله
رد شدم که زودتر خرید کنم که ماشین از جلوی من با سرعت عبور کرد.
همســرم مشــغول آماده کردن غذا و مخلفات مربوطه شــد .من هم در تاریکی در حیاط ،روی
پلههای در ورودی نشســتم و با خود حرف میزدم .چطوری ناخودآگاه افتادم وسط جریانی که
فکر نمیکردم این شکلی شود .از برخورد فردوس ناراحت بودم .با خودم فکر کردم اگر میپرسید
جریان چی بود و من تعریف میکردم ،بخصوص پس از نجات از چنگال پلیس .چقدر خوشــش
میآمد که این طور آگاهانه رفتار کردم .آرزو میکردم یک طوری این قضیه تمام بشــود .دیگر
داشتم میبریدم....
از اتاق فردوس ،صدای گفتوگو و بگوبخند به گوش میرســید .با وسایل پذیرایی به طرف اتاق
رفتم .در زدم .فردوس گفت« :بیا تو».
از دو نفری که با فردوس آمده بودند ،دکتر یزدی را خوب میشناختم که خندهاش معروف بود.
یکبار هم باالی سر پدرم که سخت مریض بود ،آمده بود؛ البته قبل از تیراندازی به شاه.
دیگری را نمیشناختم .فردوس وقتی مرا دید لحظاتی سکوت کرد .من هم مستقیماً به او نگاه
نکردم و واقعاً چیزی برای گفتن نداشتم .باالخره سیلی استاد َمثَلی است قدیمی!
آخرهای شب میهمانها رفتند و ساعتها و چراغاتاق فردوس روشن بود.

ایــن اواخر فردوس اغلب تنها بود و بیشــتر به فکر فرو میرفــت ،طوری که گاهی برایش قهوه
میبردم .لحظاتی متوجه نمیشــد و من او را متوجه میکــردم .قهوه ترک را با لذت میخورد.
ســیگاری آتش میزد و یک صفحه کالســیک گوش میداد و چشمانش را میبست و در خود
غوطهور میشــد .این طور قهوه خوردن فردوس آنقدر زیبا و دوستداشتنی بود که بعدها من
این کار را میکردم ،ادایش را درمیآوردم .منتهی کسی نبود به من نگاه کند و لذت ببرد .اص ً
ال
هم نمیدانســتم واقعاً من از خوردن قهوه و پکی به سیگار و گوش کردن به موسیقی کالسیک
لذت میبردم یا خودم میدانستم دارم ادا درمیآورم .چیزی از موسیقی نمیفهمیدم.
روز بعــد ،پس از صبحانه فردوس مرا صدا کرد و گفت« :میخواهم برایم وســایلی تهیه کنی».
گفتم« :خوب آقا چه چیزی میخواهید؟»
یک ساعت امگا خواست و چند قواره پارچه کت و شلواری که قرار شد من نمونه آن را ببرم که
رنگ و جنس پارچه آن را انتخاب کند .یک جفت دســتکش چرمی و یک ساک که بتواند روی
دوشش بیاندازد و حملش آسان باشد هم سفارش داد .با توضیحاتی که فردوس برای خرید داد،
توگو با فردوس به اینجا منتهی شد که
حدس زدم مثل اینکه انشاءاهلل میخواهد برود سفر! گف 
حتی همسرم نباید از این مسئله باخبر باشد .کام ً
ال مخفی و بسیار ماهرانه باید خرید انجام شود.
فردای آن روز ،شــروع کردم به خریدـ البته با پولی که در اختیارم گذاشته بودـ سه قواره کت و
شلوار انگلیسی ،یک ساعت بند چرمی و یک ساک چرمی خوشرنگ...
تقریبــاً اواخر تابســتان  ١٣٣١بود که یک روز فردوس گفت« :بعــد از اینکه من رفتم ،یکی از
همکاران که میشناسی میآید اثاثیه کمی که اینجا دارم ،میبرد؛ کتابها ،صفحهها ،گرامافون
و...
ن طور نگاهش میکردم ،گفتم« :قراره جایی تشریف ببرید؟»
همی 
فردوس نیمنگاهی به من کرد و بعد از ســکوتی طوالنی ســرش را بلند کرد و گفت« :بعدا به تو
میگویم .ولی نباید به کسی بگویی».
معلوم بود که فردوس خودش را آماده میکند که برود .صفحهها را بســته بود و کتابها و لوازم
شــخصی .ساکدستی پر از وسایلی بود که من خریده بودم .به اضافه مقداری قهوه و سیگار که
خانم لرتا آورده بود.
چند روزی گذشت .یک روز بعد از ظهر صدای زنگ در شنیده شد .در را باز کردم.
دکتر مرتضی یزدی ،حسام لنکرانی و آقای دیگری که میدانستم از اعضای باالی کمیته مرکزی
حزب توده است ،وارد حیاط شدند .برای چهار نفر صندلی گذاشتم .مختصر پذیرایی کردم .فقط
یکی دو جمله شنیدم که از طریق آشنایان تمام برنامهها حتی برنامههای آن طرف هم هماهنگ
شــده اســت .فردوس برای آخرین بار به اتاق خود رفت .و با ساکدســتی ،کاله ،عینک و پالتو
همیشگی در دست وارد حیاط شد و گفت« :آمادهام».
کمی بگوبخند کردند تا هوا کام ً
ال تاریک شد .فردوس مقداری میوه و خیار با یک کارد میوهخوری
و یک نمکدان در دستمال پیچید و در ساک قرار داد و آماده حرکت شد.
من ،همسرم و مجید برای خداحافظی آماده بودیم ،خالصه فردوس خداحافظی کرد و به خاطر
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زحمات و مشکالت زیادی که در این مدت بر دوش همسرم بود تشکر کرد .مجید هم که از همه
چیز بیاطالع بود ،فقط نگاه میکرد!
فردوس وقتی جلوی من آمد که خداحافظی کند ،گفت« :انشاءاهلل بعد از انقالب منظورش انقالب
توده بود شانس دیدن شما را داشته باشم ».هر چهار نفر خندیدند .مثل اینکه میدانستند بعدها
چه اتفاقی خواهد افتاد( .واقعاً چه اتفاقهایی هم افتاد!)
با خداحافظی و دیدهبوســی چند قطره اشک هم روان شد .لحظهای که میخواست از در حیاط
بیرون برود ،دســت مرا گرفت برد گوشه حیاط و گفت« :عزت آن قضیه را فراموش کن .به جان
کاوه و به جان لریک (نوشــین ،لرتا همســرش را به این نام صدا میکرد) دست خودم نبود .از
لحظهای که شنیدم تو را گرفتند و به من خبر دادند که آماده بشوم برای تغییر محل ،سختترین
لحظات دوران مخفی بودنم بود».
هر چهار نفر از در خارج شــدند .تا سر کوچه دنبالشــان رفتم .فردوس باز هم از من و همسرم
تشکر کرد.
یک ماشین مشکی خیلی شیک آماده بود .سوار شدند .لحظاتی ایستادم و سرم را رو به آسمان
کردم .هوا صاف و آسمان پر از ستاره بود .ته دلم گفتم« :خدا را شکر به خیر گذشت!»
به خانه برگشــتم .من و همســرم بدون اینکه حرفی بزنیم یکدیگر را نگاه کردیم .نزدیک به دو
سال با چه ترس و لرزی و با چه زحمتی زندگی کردیم .قطع رابطه با همه فامیل و دوستان در
حیاط کوچک با یک زندانی فراری که در حقیقت خود ما هم زندانی بودیم .مجید هم زندانی بود.
بعد از یکی دو روز که از رفتن فردوس گذشت .به من پیغامی داده شد که شب یا بعدازظهر بروم
منزل خانم لرتا .من خیال میکردم که فردوس را دم مرز گرفتهاند .راوی گفت« :نه ،ناراحت نشو.
میهمانت از مرز گذشته .االن در خاک شوروی است».
چند روزی نگذشــته بود که یک نفر آمد َد ِم در خانه .اول وقت بود قبل از اینکه از خانه بیرون
بروم .بعد از سالم و علیک ،گفت« :من براتون پیغام آوردم .لطف کنید هر چه زودتر خانه را خالی
کنید .مورد احتیاج حزب است».
گفتم« :من خانه را اجاره کردم .اجارهنامه رسمی دارم».
گفت« :به آن کاری نداریم .ما اجاره را به شما میدهیم ،شما پرداخت میکنید .فع ً
ال اقدام کنید.
هر چه زودتر جایی پیدا کنید و بروید .زود اینجا را تخلیه کنید».
تازه گرفتاری بعد از رفتن فردوس شروع میشد .اوالً خانه در اجاره من بود ،اگر بخواهند فعالیت
حزبی بکنند و خانه لو برود یقه مرا میگیرند .دوم اینکه همسرم فرزند دوم را میخواست به دنیا
بیاورد .تئاتر هم که تعطیل بود کاری نبود .باالخره به ناچار با رفت و آمد طرف رابطه ،برای تخلیه
خانه ،در منزل مادر محمدعلی جعفری ،اتاقی اجاره کردم و سریع اسبابکشی کردم .و کلید را
به رابط دادم .قرار شد هر بار برای اجارهخانه به آدرسی که دادم بیاید و سر برج پول بیاورد .چون
پیش رو بود.
هم بیکار بودم و هم پول و هم زایمان زنم در ِ
بعد از چند ماه هنگامی که اجاره را به سرهنگ دادم ،باید میرفتم منزلش ،خیابان فخرآباد پل
چوبی .به من گفت« :بفرمایید تو ».دلم نمیخواست بروم چون حس کردم میخواهد مطلبی به

من بگوید.
به هر حال رفتم و گفت« :آیا شما خانه مرا به کس دیگری اجاره دادید؟»
مانده بودم چه بگویم« ،گفتم :نه ».اما یکی از اقوام آمد تهران جا نداشت .خواهش کرد چند روزی
وضعحمل همسرم باید پیش اقوام نزدیکتر باشم...
خانه در اختیارشان باشد ...من هم به خاطر ِ
قــول دادم هر چه زودتر خانه را تخلیه و تحویل بدهم .ســرهنگ آدم بســیار خوبی بود .اص ً
ال
نفهمیده بود که چه کارها انجام میشده .به هر حال کارهای سیاسی است و خطرناک .حاال من
بدبخت نمیدانم برای تخلیه به چه کســی مراجعه کنــم .رفتم در خانه وقت و بیوقت در زدم.
چ کس نبود.
هی 
گرفتار یک دردسر جدید شده بودم .اگر سرهنگ برود و شکایت کند ،من از کجا بدانم که در آن
خانه چه خبر است .باالخره از طریق رفقای باال که میشناختم و آقای دکتری که مطب داشت
ک بار برای اصالح فردوس میآمد ،دست به دامن شدم که تو را به هر کس که
و هر پانزده روز ی 
میپرســتی مرا نجات بده .من با این قایمموشکبازی دارم دق میکنم .حال مرا تشخیص داد و
گفت« :به زودی ترتیب کار را میدهم».
بعــد از پانزده روز ،تقریبــاً نیمه ماه کلیدهای خانه را برای من به آدرســی که داده بودم آورد.
سراســیمه دویدم ،رفتم و در خانه را باز کردم .چه خانهای درســت کرده بودند ،مثل کارخانه
آهنبری .آنقدر آشــغال بود که اص ً
ال نمیشد تشخیص داد چه خبر است .خالصه رفتم سراغ
سرهنگ کرایه یک ماه را جور کردم .با قربون و صدقه سرهنگ را بردم محضر اجارهنامه را فسخ
کردم .از سرهنگ خواهش کردم خانه را تمیز کنم .گفت« :نه ،میدهم کارگر آنجا را تمیز کند».
گفتم« :خیلی آشــغال و وسایل اضافی آنجا هست ».ســرهنگ گفت« :همه را میدهم آشغالی
ببرد»...
بعدها یک روز ســرهنگ را دیدم ،گفت« :آقای انتظامــی در آن خانه چه کار میکردند؟ بمب
میساختند؟ پر از برادهآهن بود .کارگاه تولیدی درست کرده بودند!
من باید یک طوری خودم را نجات میدادم .باالخره رامین به دنیا آمد .شب و روز نداشتم .حالت
دیوانهها را داشتم .میخواستم فرار کنم .تصمیم گرفتم از مملکت بزنم بیرون .ماهها طول کشید
تا نقشه رفتن کامل شود...
توضیح :این خاطره برگرفته از کتاب «جادوی صحنه :زندگی تئاتری عزتاهلل انتظامی» است که
در سال  ۱۳۸۳توسط انتشارات افراز منتشر شده است.
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«همه عمر دیر رســیدیم» این یکی از ماندگارترین دیالوگهای تاریخ ســینمای ایران اســت،
دیالوگی که جمشید مشایخی در پایان فیلم «سوتهدالن» با سوز میگوید .دیگر کسی نیست که
جمشید مشایخی را نشناسد .آن هم به خاطر حضور در نقشهای ماندگاری مانند کمالالملک،
رضا خوشنویس ،سلطان صاحبقران و ...استاد در سن  80سالگی به سر میبرد و بیش از نیم قرن
میشود که سابقه بازی در تئاتر ،تلویزیون و سینما دارد23 .
ســاله بود که در اداره هنرهای دراماتیک اســتخدام و مشغول به کار میشود .سال  44و فیلم
«خشت و آیینه» ابراهیم گلستان ،اولین بازی جلوی دوربین مشایخی بود .مدتی به خاطر بازی
در سینما ،از اداره تئاتر اخراج شد .اما باز هم در فیلم و سینما بازی کرد .فیلمهایی که تعدادشان
دارد به  100نزدیک میشود.
خود اســتاد میگویــد از فیلمهای آخری که خیلی دوستشــان دارد و خوشــحال اســت در
آن نقشآفرینی کرده ،فیلم ســینمایی «یک بوس کوچولو» اســت ،چون با نقشاش حســابی
همذاتپنداری کرده .در این مصاحبه با اســتاد جمشید مشــایخی درباره همکاریاش با علی
حاتمی و کارگردانهای بزرگ دیگر حرف زدیم.
استاد چطور شد که وارد عرصه بازی و بازیگری شدید؟
مــن از همان ابتدای جوانی به بازیگری و تئاتر عالقه زیادی داشــتم .بــرای همین جزو اولین
افرادی بودم که بعد از تاسیس اداره هنرهای دراماتیک در آنجا استخدام و مشغول به کار شدم.
ن را هم با ابراهیم گلســتان آغاز کردم .من و زندهیاد پرویز فنیزاده،
کار حرفــهای جلوی دوربی 
محمدعلی کشاورز و منوچهر فرید برای این فیلم انتخاب شدیم و با هم تمرین بسیاری کردیم
تا توانستیم از پس نقشهایی که بر عهده ما گذاشته شده بود بربیاییم.
چطور با زندهیا د علی حاتمی آشنا شدید؟
اوایل دهه  40بود که علی حاتمی به اداره هنرهای دراماتیک میآمد و اغلب نمایشنامه میآورد.
من در همان سالها با او آشنا و دوست شدم .آن موقع بیشتر فیلمنامه مینوشت برای کارهای
تلویزیونی.
اولین همکاریتان با مرحوم حاتمی اما بر میگردد به  1356و سوتهدالن .چرا این قدر دیر؟
یک روزی حاتمی از من و مرحوم حســین کسری برای صرف شام دعوت کرد .ایشان با مرحوم
فخیمی دفتری داشــت و فیلمهای تبلیغاتی میســاختند .تا اینکــه گفت میخواهم یک فیلم
سینمایی بسازم و شما دو تا نقشهای اصلی آن را دارید .با وجود آنکه درباره فیلم صحبت زیاد
شــد اما به مرحله ســاخت نرسید .تا اینکه به فیلم طوقی رسیدیم .از من دعوت کرد ولی من با
تهیهکننده به توافق نرسیدم .علی از دست من ناراحت شد و فکر کرد نمیخواهم با او کار کنم.

تا اینکه سالها گذشت و از او به من پیغامی رسید که پیشش بروم .برای همین به دفترش رفتم
و به من گفت میخواهم شش داستان از موالنا را بسازم و میخواهم در هر ششتای آن باشی.
«داســتانهای مولوی» نام یک مجموعه تلویزیونی بود که در ســال  52ساخته شد و در نوروز
 53از شبکه اول پخش شد .فیلمبرداری «داستانهای مولوی» در شهرهای مختلفی انجام شد،
شمال ایران ،شیراز ،یزد ،کرمان و ...که با هم این سفرها را طی کردیم .به یاد دارم نریشن آن را
هم مرحوم شاملو گفت .بعد از آن «سلطان صاحبقران» را ساخت که یک سریال  13قسمتی بود
و من نقش سلطان را داشتم .سال  56هم نقشی در «سوتهدالن» بازی کردم.
بعد هم که سریال هزاردستان و رضا تفنگچی.
بله این آخرین کاری بود که من در خدمت علی حاتمی کار کردم.
کمالالملک بعد از این کار نبود؟
به دلیل اینکه مسئوالن تلویزیون دائم عوض میشدند ساخت «هزاردستان» خیلی طول کشید.
به طوری که از سال  58تا  66ساخت آن ادامه داشت.
شما سالهای زیادی با مرحوم حاتمی کار کردید و نقشهای مهمی را هم بر عهده داشتید .در
این مدت چند ســاله خاطرهای به یادتان مانده اســت که بعد از این همه سال بخواهید از علی
حاتمی تعریف کنید؟
به یاد دارم وقتی «ســوتهدالن» را کار میکردیم همه بایــد در فرحزاد در یک قهوهخانه جمع
میشــدیم .در آن زمان فرحزاد مثل االن نبود .جاده خاکی داشت و هنوز ساخته و مطرح نشده
بود که مردم برای تفریح و گردش به آنجا بروند .برای همین یکی دو تا قهوهخانه بیشتر نداشت.
قرار گذاشــته بودیم  9صبح همه جمع شــویم و از آنجا پایان فیلم را بگیریم .در آن قهوهخانه
نشســته بودم و داشتم چای میخوردم .علی به من گفت جمشید چایات را خوردی بیا داخل
حیاط ،کارت دارم .یادم هســت چند روز از عید گذشــته و برف هنوز روی کوهها نشسته بود و
نهری از حیــاط آن قهوهخانه عبور میکرد .کنار همان نهر با علی صحبت کردیم .به من گفت:
«پایان فیلم را میخواهم بسازم ،نظر تو چیست؟» پایان فیلم اینطور بود که من باید بهروز را به
امامزاده میبردم و در آنجا به ســرش پارچه سبز میبستم و همان جا از دنیا میرفت .من به او
گفتم« :این کار را نکن ،مردم به امامزاده اعتقاد دارند ».گفت« :برای همین صدایت کردم که با
تو مشورت کنم ».گفتم« :به نظرم همانطور که بهروز را روی قاطر نشاندهام و افسار قاطر در دست
من است ،زودتر امامزاده را میبینم و رو می کنم به برادرم و میگویم رسیدیم؛ اما متاسفانه او از
قاطر زمین افتاده و از دنیا رفته است .در این زمان یک جملهای بگذار که من بگویم و مفهومش
این باشــد شاید اگر زودتر میرســیدیم این اتفاق نمیافتاد ».در همان لحظه من را بغل کرد و
بوســید و گفت« :جمشید همه عمر دیر رسیدیم ».و اینطور شد که یکی از جمالت زیبای علی
حاتمی که هیچوقت فراموش نمیشود به وجود آمد و ماندگار شد.
به جز حاتمی ،شــما با کارگردانهای بزرگ دیگری هم کار کردهاید .مثال فیلم «گاو» داریوش
مهرجویی و «قیصر» مسعود کیمیایی .درباره نقشآفرینی در این دو فیلم معروف هم بگویید.
فیلم «گاو» فیلم تاریخســازی بود که حتی امامخمینی(ره) نســبت به آن نظر مثبت داشتند.
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فیلمی که از کتاب «عزاداران بیل» نوشــته ســاعدی برداشته شــده بود و با بازیگرهای بزرگی
مانند جعفر والــی ،عزتاهلل انتظامی ،علی نصیریان ،پرویز فنیزاده ،محمود دولتآبادی و فیروز
بهجتمحمدی بازی کردم و از این بابت خیلی خوشحال هستم و تجربه ماندگاری شد.
زمانی که مسعود کیمیایی فیلم سینمایی «قیصر» را ساخت  28سال بیشتر نداشت .چطور شد
که قبول کردید در این فیلم با یک کارگردان جوان و تازهکار همکاری کنید؟
ابتدا که کیمیایی از من دعوت کرد در این فیلم بازی کنم ،همراه محمدعلی کشــاورز رفتیم و
قرار شد که من نقش فرمان و کشاورز نقش خاندایی را بازی کند .مثل اینکه با کشاورز به توافق
نرسیدند و من نقش خاندایی و ناصر ملکمطیعی هم نقش فرمان را بازی کرد .آن زمان عالقه
خاصی به جهان پهلوان تختی داشتم ،برای همین دوست داشتم در این فیلم که تیپ بچههای
پایین شهری را داشت نقشآفرینی کنم.
تا به امروز شده نقشی را دوست داشته باشید بازی کنید اما آن نقش را یک فرد دیگر بازی کند
و شما بعد از تماشا در دلتان بگویید ای کاش من آن نقش را بازی کرده بودم؟
خیر ،اصال نقشی که من میخواستم بازی کنم و نشده ،ساخته نشده...
آن وقت نقشی که خودتان بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟
چند کار انجام دادم که نقشهای آن را خیلی دوست داشتم .مثال زمانی که قرار بود کمالالملک
ســاخته شــود به دنبال یک شــخصیت بودیم و در میان دهها طرح ،آقای تورج افشار قاسملو،
کمالالملک را انتخاب کرد و تصمیم گرفته شــد فیلمی درباره او ســاخته شود .من این فیلم را
خیلی دوست داشتم .یادم هست خیلی نگران نقشی بودم که قرار بود بازی کنم .چون خیلیها
بودند که در آن زمان کمالالملک را از نزدیک دیده بودند و جزو شاگردهایش بودند .حتی خواب
هم دیدم و ترســیدم آن را بازی کنم .خواب دیدم در اســتودیو هستم و دوستم مصاحبهای از
کمالالملک را پخش میکند که صدا ندارد .از او پرســیدم« :چرا صدا ندارد؟» او گفت« :خوب
به ژستهایش نگاه کن ».ناگهان کمالالملک جلوی ما آمد و به من گفت« :تو میخواهی نقش
من را بازی کنی؟ کار نانوا چیســت؟» گفتم« :نان میپزد ».گفــت« :تو نمیتوانی نقش من را
بازی کنی ».من خیلی ناراحت شدم و گفتم« :من هم در کارم تبحر دارم» و او در جوابم گفت:
«میتوانی نقش من را بازی کنی» و از خواب پریدم .با این حال دیگر نمیخواستم این نقش را
بــازی کنم .به علی هم گفتم اما او قبول نکرد و گفت باید بازی کنی و باالخره آن نقش را بازی
کردم و خدارا شــکر همانطور که از زبان شاگردها و نوههایش در مصاحبهها کار شد از بازی من
راضی بودند و گفتند شبیه به این استاد بودم.
در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟
یک سریالی به نام «همه چیز آنجاست» به کارگردانی شهرام شاهحسینی برای شبکه سوم سیما
در حال ساخته شدن است که من در آن نقش دارم .مثل اینکه چند قسمت آن پخش شده ،اما
من هنوز ندیدم و همچنان فیلمبرداریاش ادامه دارد.

گزارش

دراماتراپی را بشناسیم
دراما تراپی چیســت ؟ دراما تراپیست کیست ؟ وضعیت این درمان غیردارویی
در ایران چگونه است ؟ چشــم انداز آینده را چگونه می توان ارزیابی کرد ؟ این
ســواالت و سواالتی از این دست را در گزارش زیر که در گفت و گو با چند تن از
صاحب نظران عرصه دراما تراپی ایران تنظیم شده است مطالعه کنید.

نمایش درمانی یا  dramatherapyاز شیوههای درمان غیردارویی است که در جهان برای رفع مشکالت
روحی و روانی افراد مورد استفاده قرار میگیرد.
«نمایش درمانی یا دراماتراپی شاخهای از هنر درمانی است .دراماتراپی یا نمایشدرمانی ،بهرهگیری
از جنبههای دراماتیک و زیبایی شناسانه هنر نمایش جهت تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است که
بـیـش از آنکه یک فعالیت فـردی باشـد بنا به ذات وجودی نمایش ،یک فعالیت گروهی اسـت»(امرایی
)1376
در ایران هنوز مردم از اقشار مختلف اجتماعی ،درک درست و مشخصی از نمایشدرمانی ندارند ولی
در عرصههای هنری با این حوزه آشنایی بیشتری وجود دارد .در جامعه ما کمتر این شناخت وجود
دارد که نمایش درمانی میتواند به عنوان یکی از روشهای درمان غیردارویی برای مسائل روحی و
روانی افراد مورد استفاده قرار گیرد؛ شیوهای که تأثیرگذاری باالیی دارد و به حل بسیاری از مشکالت
شخصی افراد و همچنین برقراری ارتباط بهتر و بیشتر با افراد خانواده ،اجتماع و پیرامون میانجامد.
نمایش درمانی میتواند در امر پیشگیری از بسیاری از ناهنجاریهای فردی و اجتماعی تأثیرگذار باشد
و باعث ترمیم آســیبهای روحی و روانی افراد شود .در ایران این درمان چند سالی است که توسط
تعدادی کارشناس و نمایش درمانگر روی بیماران روحی و روانی و افرادی که با برخی مشکالت غیر
جسمی دست و پنجه نرم میکنند ،اجرا میشود.
دکتر «مجید امرایی» دراماتراپیست ،استاد دانشگاه های میراث فرهنگی ،عالمه طباطبایی و دانشگاه
جامع است که از سال  1376در زمینه نمایش درمانی فعالیت دارد.
وی سال ها از طریق نمایش درمانی به درمان جانبازان اعصاب و روان مشغول بوده و تا به امروز چهار
عنوان کتاب در زمینه نمایش درمانی تألیف کرده و در مجامع بین المللی نیز به ارائه مقاله در باره این
شیوه درمانی پرداخته است.
امرایــی درباره معنا و مفهوم نمایش درمانی چنین توضیح میدهد :اگر بخواهیم تعریفی از نمایش
درمانی بدهیم ،چهار شاخصه اصلی را باید مدنظر قرار دهیم؛ اینکه درمانی است کمکی ،غیر دارویی،
گروهی و بازی محور .وقتی این چهار شاخصه را در این تعریف می گنجانیم فاصله نمایش درمانی با
تئاتر زیبایی شناسی و رسمی مشخص و وجه درمانی اش بروز پیدا میکند.
این نویســنده و کارگردان تئاتر اضافه میکند :اصوال در نمایش درمانی مراجعان افراد دچار مسأله
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هستند یعنی افرادی که مسألهای دارند و به مدد نمایش درمانی قصد برطرف کردن آن را دارند .این
مســائل در سه دسته مشکل در حوزه ادراکی ،مشکل در حوزه رفتاری و مشکل در حوزه احساسی
تقسیم بندی میشود که افراد یا در هر سه حوزه ،یا دو حوزه یا یک حوزه دچار مشکل هستند.
عضو اتحادیه جهانی دراما تراپی درباره نحوه دریافت اطالعات درباره مسائل و مشکالت افراد مراجعه
کننده ،ادامه میدهد :اطالعات از سه طریق به نمایشگر منتقل و ارائه میشود؛ اول خوداظهاری مراجع
یعنی به عنوان مثال مراجع میگوید که اعتماد به نفسش پایین است .دوم اطالعاتی است که از طریق
سرپرســتان یا والدین فرد ارائه میشود نظیر اطالعاتی که سرپرستان مراکز بیماران سندرم داون یا
والدین این بیماران ارائه میدهند .سومین طریق دریافت اطالعات که بسیار مهم و مهمترین حوزه در
دریافت اطالعات مراجعان است ،به طور مستقیم از مراجع در کارگاه نمایش درمانی ،در میدان بازی و
عمل به دست میآید .به عنوان مثال وقتی نمایش درمانگر با مراجع در کارگاه مشغول کار است متوجه
میشود که مراجع عالوه بر استرس ،دچار افسردگی ،ترس و مشکالت روانی نیز هست.
این دراماتراپیست با تأکید بر اینکه نمایش درمانی اصوال کاری تیمی است ،میگوید :نمایش درمانی در
واقع یک درمان کمکی غیردارویی است .گروهی هستند که مسائل فرد و افراد مراجعه کننده را برطرف
میکنند که این گروه در کوتاه ترین حلقههای ممکن خود ترکیبی از نمایش درمانگر و مراجع است اما
حلقههای دیگری هم به این گروه اضافه میشود .مثال وقتی در بیمارستان اعصاب و روان سعادت آباد
فعال بودم چون در آنجا بیماران اسکیزوفرن و پی تی اس دی جنگی بستری بودند یعنی افراد دچار
عوارض پس از سانحه مثل موج انفجار ،تصادف ،زلزله ،سیل ،دیدن اجساد و از دست دادن عزیزان ،تیم
درمانی ما متشکل بود از یک روانپزشک ،روانشناس ،مددکار اجتماعی ،کار درمانگر و نمایش درمانگر.
تیم درمان بسته به سطح و عارضه فرد اضافه یا کم میشود.
امرایی با بیان اینکه نمایش درمانی یک روان درمانی گروهی است به حوزههای دیگری هم که جزو
حوزههای نمایش درمانی است که شامل ابعاد آموزشی ،تربیتی و اخالقی آن میشود ،اشاره میکند و
توضیح میدهد :اینجا دیگر مسأله و بیماری مدنظر نیست بلکه نمایش درمانی در وجه پیشگیری کار
می کند نظیر کار با افرادی که دچار مسائل رفتاری هستند و در مراکز اصالح تربیت و زندان ها حضور
دارند .یا در آموزشگاه ها و مهدهای کودک از طریق نمایش درمانی به کودکان آموزش می دهند که
در مواجهه با دنیای بزرگترها ،برخورد با محیط پیرامون و کنترل احساسات خود چگونه برخورد کنند.
این کارشناس با سابقه نمایش درمانی درباره تفاوت این شیوه درمانی با درمان های پزشکی چنین
میگوید :نکته مهم تفاوت بحث درمان در نمایش درمانی با درمان در پزشکی است .درمان در نمایش
درمانی گاه نگه داشتن فرد در همان سطحی است که هست یعنی اجازه داده نشود که بیماری رشد
بیشتری داشته باشد در عین حال تالش مضاعف این است که بیمار به لحاظ روحی و روانی یک پله
ارتقا پیدا کند .در دنیای امروز درمان های غیر دارویی مورد توجه قرار گرفته ولی جالب این است که
شــیوه سنتی نمایش درمانی در تمام فرهنگهای ما وجود دارد و طبق تحقیق هایی که داشتم در
شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی و چهارمقاله نظامی عروضی نمونه هایی از نمایش درمانی وجود دارد.
دبیرکل انجمن نمایش درمانی ایران تأثیر جادویی هنرها خصوصا نمایش درمانی را به جهت بازی
محور بودن آن میداند و اظهار میکند :یکی از تئوریسین بزرگ حوزه روح و روان می گوید که بازی را

از فرد بگیرید ،فرد دچار مسأله میشود .هر چه سن باالتر می رود بازیها از زندگی ما حذف میشود
و دچار معضالت و مشکالت روحی و روانی میشویم .یکی از دالیل اینکه نوجوانان و جوانان ما دچار
اختالالتی هستند به دلیل این است که فضای بازی و بازیها محدود است .پیش از این توانبخشی
مبتنی بر جامعه ،توانبخشی مبتنی بر خانواده از طریق بازی های نمایشی و سرگرمی های جمعی
وجود داشت و باعث تخلیه روحی و روانی افراد می شد و مسائل کنار می رفت ولی حاال این توانبخشی
وجود ندارد.
امرایی که چندین سال از طریق نمایش درمانی به درمان جانبازان بیمارستان اعصاب و روان سعادت
آباد مشغول بود ،درباره تأثیرگذاری این شیوه درمانی روی جانبازان چنین توضیح می دهد :جانبازان
اعصاب و روان را به  ۲دســته تقسیم می کنیم؛ اول جانبازانی که در مراکز درمانی بستری هستند.
برای توانبخشی و بازتوانی این دسته از جانبازان به بهترین شکل ممکن می توان از هنرها خصوصا
شیوه نمایش درمانی استفاده کرد .دسته دوم جانبازانی هستند که در دل جامعه هستند که با شیوه
نمایش درمانی در وجه پیشگیری ،آموزش و تربیت می توان با این دسته از جانبازان کار کرد .در واقع
می توان درباره شیوه مواجهه آنها با جامعه و شیوه مواجهه جامعه با جانبازان جنگی کار کرد .جانبازان
قهرمانان ملی هستند و برای این قهرمانان ملی نباید فقط از درمان دارویی استفاده کرد بلکه جانبازان
نیاز به درمان های روحی و روانی و توانبخشی های روحی و روانی دارند .این یکی از وظایف بسیار مهم
دولتها است که متأسفانه تاکنون مورد بی مهری قرار گرفته و خیلی روی آن برنامه ریزی نکرده اند.
این در حالی است که هم سبقه و پیشینه کهنی در زمینه نمایش درمانی داریم و هم در آسیا جزو
مطرح ترین کشورها در حوزه نمایش درمانی هستیم.
وی در بخش دیگر صحبت هایش با بیان این نکته که در کشورهای مختلف مراکزی را به عنوان مراکز
روزانه شــکل داده اند که یکی از کارهایشان آموزش به خانواده است ،ادامه می دهد :نمایش درمانی
که درمان مبتنی بر خانواده است یعنی یکی از افراد خانواده باید در کارگاه ها حضور داشته باشد تا
تکنیکها را یاد بگیرد و در طول روز و در جامعه از آنها برای کمک به کودک خود استفاده کند زیرا
بیشترین زمان را کودک یا بیمار در خانواده و جامعه سپری می کند .حساس کردن خانواده ها نسبت
به اهمیت نمایش درمانی در درمان بیماری های روحی و روانی ،بسیار مهم است .چون نمایش درمانی
به شیوه غیرمستقیم عمل می کند و امر و نهی و مشاوره دیکته ای نیست و فرد را در دل بازی قرار
می دهد ،بسیار تأثیرگذار است.
این نویسنده و پژوهشگر تئاتر و نمایش درمانی تأکید دارد که این مهم را نباید فراموش کنیم که یک
هنرمند خوب تئاتر نمی تواند یک نمایش درمانگر خوب نیز باشد زیرا فاصله زیادی بین تئاتر و نمایش
درمانی است.
امرایــی در این باره توضیح مــی دهد :در تئاتر به دنبال تولید یک اثر هنری با توجه به ابعاد زیبایی
شناسانه ،تماشــاگر محور بودن ،بازیگری و تکنیک بازی روی صحنه هستیم ولی هدف در نمایش
درمانی تولید اثر هنری نیســت بلکه رفع مسأله است .اگر گروهی با حضور تعدادی معلول و بیمار،
تئاتری را تولید کردند نمایش درمانی نیســت بلکه گروه معلول و بیمار تنها برای حضور بر صحنه
شرطی شده اند.
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وی یادآور می شود :نمایش درمانی قبل از تئاتر اتفاق می افتد یعنی فرد وقتی دچار مسأله است و حتی
نمی تواند روی صحنه راه برود یا اعتماد به نفس ندارد که حرف بزند و نمایش درمانی به او کمک می
کند که راه برود و حرف بزند .وقتی مسائل ارتباطی اش ،ارتباط فردی و اجتماعی اش رفع شد ،می
تواند روی صحنه هم بازی کند و آن وقت است که می توان با این فرد تئاتر کار کرد .نمایش درمانی
اصال برای تماشاگر اجرا نمی شود .برخی دوستان با گروهی از بیماران سندرم داون یا معلوالن تئاتر کار
می کنند و بلیت هم می فروشند که تماشاگر به تماشای آن بنشیند که این کار نمایش درمانی نیست
بلکه کار تئاتر با معلوالن است .هر نمایشی که با گروه معلوالن کار می شود ،نمایش درمانی نیست.
این دراماتراپیست و مدرس نمایش درمانی در پایان سخنان خود می گوید :در حوزه آموزش نمایش
درمانی به افرادی که می خواهند نمایش درمانی را یاد بگیرند و آموزش دهند فراگیر می گویند .دسته
دوم مخاطبان ما کسانی هســتند که می خواهند مسأله شان برطرف شود .بنا به عارضه فرد گروه
تشکیل می شود به عنوان مثال اگر زوجی مشکل دارند و به فهم مشترک نرسیده اند و با باورهایشان
مشکل دارند ،باید هر دو در جلسات نمایش درمانی حضور داشته باشند .برخی مواقع چند نفر دچار
ترس ،نداشتن اعتماد به نفس یا مسائلی از این دست هستند ،به صورت گروهی با آنها کار می شود.
«لیال برون» دکترای روانشناســی عمومی و درمانگر در حوزه کودک و مدرس دانشگاه است .وی در
استان خوزستان مشغول به فعالیت است و به صورت تخصصی روی گروه سنی کودکان مشغول به
نمایش درمانی است.
برون با اشــاره به اینکه مبحث نمایش درمانی با تئاتر کامال متفاوت است ،توضیح میدهد :نمایش
درمانی به خاطر قابلیت ها و توانایی هایی که دارد برای کودکان بسیار مؤثر است .نمایش درمانی یک
درمان حمایتی ،کمکی و از همه مهمتر غیر دارویی اســت .این روش الگوهای مناسب رفتاری را در
اختیار والدین و کودکان می گذارد و باعث تغییر و اصالح رفتار می شود .متأسفانه در کشور ما نمایش
درمانی زیاد شناخته شده نیست .من در استان خوزستان فعالیت می کنم و کمتر کسی شناختی از
این مقوله دارد .دید والدین به کودکانشان این است که باید نیاز خوراک و پوشاکشان برطرف شود در
صورتیکه نیاز روانی بچه ها خیلی باالتر است و تربیت و آموزش بچه ها در هر مقطع زمانی ویژگیهای
خاص خود دارد.
عضو انجمن نمایش درمانی ایران با بیان اینکه زبان بیان بچه ها مثل بزرگساالن نیست زیرا آگاهی
نسبت به مسأله شان ندارند و به صورت خودجوش برای درمان نمی آیند و نمی توانند به خوبی مسائل
روحی و روانی خود را بیان کنند ،می افزاید :ما به شیوه هایی غیر از مصاحبه با بزرگساالن برای کودکان
نیاز داریم .ما از زبان بازی ،موسیقی ،هنرهای تجسمی و رنگ استفاده می کنیم .من با بچه ها بازی
درمانی می کنم که جدا از حوزه نمایش درمانی نیست .نمایش درمانی یک روان درمانی گروهی است.
در روان درمانی می خواهیم پیچیدگی و هزارتوی شخصیت انسان را بشناسیم تا بتوانیم از نظر روانی و
رفتاری تغییرش دهیم ،تعارضات ،تناقضات ،ساختار شخصیتی و نارسایی های روحی و روانی را ارزیابی
کنیم و بشناسیم .ما رویکرد پیشگیرانه ،درمانی ،توانبخشی و تربیتی آموزشی در نمایش درمانی داریم.
این نمایش درمانگر درباره تأثیر نمایش درمانی بر کودکان اظهار می کند :بچه ها وقتی در گروه قرار می
گیرند و همه مشکالت یکسانی را دارند ،احساسات خود را بروز می دهند و تخلیه هیجانی می شوند و

از همه مهمتر می توانند حل مسأله را انجام دهند و به شناخت برسند .از نظر مهارت های اجتماعی و
ارتباطی خیلی مؤثر است که ابتدا بچه خود را در گروه نشان می دهد و سپس با نمایش درمانی شیوه
ارتباطی اش را اصالح می کنیم.
برون با بیان اینکه در حال حاضر روی بچه های ســوگ که شاهد مرگ یکی از والدینشان بوده اند
کار می کند ،ادامه می دهد :یکی از دالیلی که من به نمایش درمانی روی آوردم به این خاطر بود که
این بچه ها بتوانند آن وقایع و خاطرات را از طریق نمایش بازسازی کنند .این بچه ها دچار اختالالت
اضطرابی و خواب می شوند ،تنهایی و ناامیدی دارند چون یکی از والدین را از دست داده اند و احساس
می کنند که حامی ندارند و اگر این روند ادامه پیدا کند به افسردگی می انجامد .نمایش درمانی باعث
می شود که بتوانند ترس ها ،آرزوهای از دست رفته ،چیزهایی که دوست دارند و وقایع بد را بازسازی
کنند.
وی معتقد است که چون نمایش درمانی در جایی مثل مراکز توانبخشی ،کلینیک ،اصالح تربیت یا
مدارس انجام می شود در نتیجه بچه ها در جایی امن بدون هیچ قضاوت ،ارزیابی و پیامد بدی خود
واقعی شان را نشان می دهند.
این روانشناس و درمانگر می افزاید :به غیر از اینکه بچه ها خالقیت نشان می دهند و برون ریزی می
کنند ،تصاویر ذهنی شــان را هم تجسم می کنند و در قالب حرکت در می آورند .در حوزه کودک،
نمایش درمانی را به والدین هم آموزش می دهیم زیرا نمایش درمانی روی بچه های اوتیسم و بیش
فعال کار شده است .والدین در راستای کار ما می توانند نمایش در مانی را در خانه هم انجام دهند
مانند شیوه نمایش درمانی با استفاده از عروسک .بچه در قالب عروسک حاالت درونی و پنهان روحی
و روانی و مشکالت خود را در قالب عروسک بیان می کند و باعث می شود که رفتار را اصالح کند و
حالت توانبخشی برایش داشته باشد و در عین حال خانواده ها می توانند به مشکالت بچه هایشان پی
ببرند و با بچه ها ارتباط برقرار کنند.
بــرون درباره وضعیت نمایش درمانی و حمایت از آن توســط مراکز و نهادهای مختلف در اســتان
خوزستان ،یادآور می شود :وضعیت نمایش درمانی در استان خوزستان به شکلی که بتواند رضایت
بخش و تأثیرگذار باشد نیست و اگر اتفاق هم بیفتد در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها به شکل
آموزشــی اولیه رخ می دهد .متأســفانه جنبه های درمانی که به رفع مشکل و مسأله بیانجامد و به
خالقیت کودک کمک کند ،رخ نمی دهد.
وی در پایان تأکید می کند :تفاوت نمایش درمانی با تئاتر این است که تئاتر از پیش تعیین شده است
و خیلی جاها برای افردی که تعارضات شخصیتی دارند مناسب نیست چون فرد مشکل شخصیتی دارد
ولی شخصیتی جدید به او داده می شود که آن را بازی کند .االن در مدارس جنبه آموزشی با حالت
تئاتری از پیش تعیین شده استفاده می شود و تعامل و ارتباط با انجمنی خاص و افراد خاصی که کار
نمایش درمانی را انجام می دهند ،وجود ندارد.
«شیما شهرکی» دکترای روانشناسی ،نمایش درمانگر در حوزه بزرگسال و زنان یکی دیگر از فعاالن
عرصه نمایش درمانی اســت که در شهر مشهد مشــغول به کار است .وی درباره نحوه فعالیت خود
میگوید :نزدیک به  ۶۶ماه اســت که نمایش درمانی را با زنان کار می کنم .روی مواردی با زنان کار

دراماتراپی
را
بشناسیم

89

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

90

می کنم تا اینکه زنان با نقش خود آشتی کنند و در فضایی تئاتریکال نقش هایی را که نمی توانند
در زندگی واقعی داشته باشند ،صحنه هایی که نمی توانند در زندگی واقعی با همسر و دیگران داشته
باشند ،در صحنه خلق کنند .اگر دچار انزوا هستند انزواطلبی آنها حل شود ،اگر در بیان هیجانات خود
مشکل دارند روی این حوزه کار و اصالح رفتاری شوند .زنان در واقع به جنبه های مختلف روان خود
آگاه می شوند و به یک خودآگاهی می رسند.
عضو انجمن نمایش درمانی ایران درباره بازخورد مراجعان نمایش درمانی و نحوه مواجهه آنها با این
شیوه درمانی توضیح می دهد :در ابتدا بانوان بینشی نسبت به نمایش درمانی ندارند .نمایش درمانی
شــاخه ای از گروه درمانی است و ما یک شبه خانواده را برای آنها تشکیل می دهیم و بانوان در این
فضای شبه خانواده یا جامعه کوچک شده ،نقش خود را از بیرون می بینند و آن نقش را ایفا می کنند.
بازخورد خیلی خوب است و این وضعیت را دوست دارند زیرا در جایی هستند که می توانند خودشان
باشند و نقاب جامعه پسند را بر می دارند .افرادی هستند که بعد از آغاز نمایش درمانی تأثیرات خوبی
را دریافت کرده و شرایط شان بهتر شده است.
این نمایش درمانگر حوزه بزرگساالن و زنان معتقد است که روان درمانی به آدم ها کمک می کند ولی
در همه ما از کودکی یکسری الگوهای ثابت و شخصیتی شکل گرفته و این الگوها آنقدر برای روان ما
مأنوس و آشنا هستند که وقتی قصد مبارزه با آن ها را داریم مقاومت می کنند.
شــهرکی اظهار می کند :وقتی وارد حوزه درمان می شویم شخص باید بپذیرد که یکسری مقاومت
ها وجود دارد و فرد باید تالش کند .وقتی فرد تحت درمان است و هفته ای یک یا دو بار در فضای
گروه و روان درمانی قرار می گیرد ،حالش بهتر است ولی وقتی این شرایط نباشد باید از تکنیک ها
استفاده کند .درست مانند نهالی که اصولی کاشته شده و اگر رسیدگی به آن وجود نداشته باشد امکان
خشکیدن نهال وجود دارد .یکسری تغییرات ایجاد می شود و ثابت است مخصوصا اصالحات رفتاری
اما در یکسری از مسائل که ناخودآگاه تر است و دسترسی شخص به آنها سخت تر است به فرد کمک
می کنیم که از این جنبه ها آگاه شوند.
وی درباره اینکه تا چه حد نیاز اســت برای درمان یک فرد اعضای یک خانواده نیز در بحث نمایش
درمانی شرکت کنند ،می گوید :اینکه تک تک اعضای خانواده بخواهند در نمایش درمانی شرکت کنند
خیلی ایده آل اســت .ولی با توجه به فرهنگی که ما داریم و مقاومتی که آقایان در برابر درمانهای
گروهی و نمایش درمانی دارند ،این امر به راحتی میســر نمی شــود .ممکن است فردی برای تغییر
مراجعه کرده است ولی با افرادی زندگی می کند که کامال در برابر درمان و تغییر مقاومت می کنند که
ما به این فرد که کنترلی روی محیط و اطرافیان خود ندارد آموزش می دهیم که چگونه سازگار شود
که البته منظور سازش کردن نیست.
این نمایش درمانگر حوزه زنان درباره تأثیرات نمایش درمانی در شخصیت زنان پیش از مسائلی نظیر
ازدواج ،تأکید می کند :مشاوره پیش از ازدواج از طریق نمایش درمانی بسیار مؤثر است .معتقدم هر
انسانی پیش از اینکه فرد دیگری را وارد زندگی خود کند باید خود را بشناسد و به بینش برسد ،رشد و
تعالی شخصیتی و یکپارچگی و انسجام در حوزه های مختلف عاطفی ،رفتاری و شناختی داشته باشد.
بعد از این شناخت نسبی می تواند فرد انتخاب درستی برای شریک زندگی خود داشته باشد .حتی

قبل از فرزند آوردن هم شناخت از این طریق می تواند مؤثر باشد .هر مرحله از زندگی یک بحران است
مانند ازدواج ،فرزند آوردن ،میانسالی و غیره که نیاز است هر فرد از طریق نمایش درمانی یا شیوه های
دیگر به شناخت مجدد خود بپردازد.
شهرکی در پایان درباره میزان همکاری و حمایت مراکز و نهادهای مختلف در شهر مشهد با حوزه
نمایش درمانی ،می گوید :می توان به صورت فراگیر نمایش درمانی را انجام داد و از طریق نهادها و
مراکز مختلف نظیر مراکزی که زنان آسیب دیده را نگهداری می کنند و یا زندان ها می توان با این
گروه هدف نمایش درمانی را انجام داد .هنوز اقدام جدی در خصوص اینکه مشخص شود چقدر مراکز
و نهادهای مختلف در شهر مشهد در این زمینه همکاری می کنند ،نشده است ولی مراکز مشاوره این
همکاری را دارند .البته نمایش درمانی نوپا است و هنوز جامعه شناخت کافی و الزم را در این زمینه
ندارد

دراماتراپی
را
بشناسیم
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ســومین کنفرانس اســکایپ دراماتراپی اتحادیه جهانی «دبلیو ای دی تی» ســوم ســپتامبر
( ۱۲شهریور) با حضور نمایندگان  ۹کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مجید امرایی عضو بنیانگذار اتحادیه جهانی « »WADTدرباره برگزاری
سومین کنفرانس اسکایپ دراماتراپی این اتحادیه گفت :در این گفتگو که به صورت ویدیوکنفرانس
برگزار شد نمایندگان ایران ،یونان ،ایاالت متحده آمریکا ،انگلستان ،کره جنوبی ،استرالیا ،کانادا،
آفریقای جنوبی و ســریالنکا حضور داشــتند .در این کنفرانس بحث و تبادل نظر درباره اهداف
اتحادیه همچنین بررسی درخواست عضویت کشور آرژانتین و رای گیری و تصویب عضویت این
کشور صورت گرفت.
رییس انجمن نمایش درمانی ایران تصریح کرد :در این جلســه بررسی عضویت کشور فرانسه و
شیلی به جلسه بعد موکول شد.
امرایی در پایان با اشاره به ارایه گزارش فعالیت های علمی و توانبخشی دراماتراپی در کشورهای
عضو به عنوان یکی دیگر از مباحث مورد در نظر در این ویدیوکنفرانس ،افزود :بررسی لوگوهای
پیشنهادی و بحث و تبادل نظر درباره انتشار کتاب های علمی و تبادل نظر درباره عضویت های
پیوسته و وابسته کشورهای متقاضی و همچنین برپایی سمینار علمی از دیگر مباحث این جلسه
بود.
اتحادیه جهانی دراماتراپی مهمترین و بزرگترین مرکز علمی حوزه نمایش درمانی است که ۱۰
کشور از جمله ایران اعضای بنیانگذار آن هستند.
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استاد علیرضا کوشک جاللی نخستین فعالیت حرفه ای من بعنوان
بازیگر بــود و در کالس های آقای مصطفی اســکویی بودم و در
نمایشــنامه هایی که در اونجا اجرا شد مثل «قیام در هاییتی» یا
«ابوعلی سینا» بعنوان هنرجو بازیگر فعالیت داشتم.
علیرضا کوشک جاللی ،یکی از شناخته شده ترین چهره های یک
دهه ی گذشته ی تئاتر کشورمان است که به جرآت می توان گفت
که در ایجاد نگاه تازه در تئاتر کشورمان ،موثر بوده و با وجود اینکه
در کشــور آلمان اقامت دارد و از سال  1363در این کشور بعنوان
نویسنده و کارگردان مشغول کار است همچنان به تئاتر ایران و مخاطبان تئاتر کشورمان توجه دارد.
کوشک جاللی که دارای مدرک درجه ی یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد است ،برای نمایش نامه
«پا برهنه ،لخت ،قلبی در مشت» (با کاروان سوخته) جایزه نمایش نامه نویسی آلمان را دریافت کرده
و در سال  2016نیز برنده ی جایزه افتخاری تئاتر شهر «کلن» آلمان شد.
او تاکنون بیش از  43نمایش در آلمان و  15نمایش در ایران به روی صحنه برده و جوایز زیادی در
زمینه کارگردانی و نویسندگی در فستیوال های تاتری بین المللی کسب کرده است.
از آثار به اجرا در آمده این کارگردان در ایران ،می توان به آثار نمایشی چون «مسخ»« ،پستچی پابلو
نرودا»« ،بازرس»« ،موسیو ابراهیم و گل های قرآن»« ،راهزنان»« ،خدای کشتار»« ،روبینسون کروزو»
اشاره کرد.
همچنین پنج اثر نمایشی از کوشک جاللی با نام های «پستچی پابلو نرودا»« ،پوزه چرمی»« ،با کاروان
سوخته»« ،محاصره شمال شرقی» و «من نفرت نمی ورزم» در سال های اخیر در زمره ی نامزدهای
بهترین اجراهای کشور آلمان بوده اند.
همچنین درســال  2014انتشارات «گوته/حافظ» شهر «بن» ،نمایشنامه «دیسکو ترور یا رقص در
بهشت» را به زبان آلمانی روانه بازار کتاب کرد .با این هنرمند تئاتر کشورمان گفت و گویی مبنی بر
خاطرات هنری ایشان داشتم که در ذیل مطالعه می کنید.
آقای جاللی ،اهل کجا هستید و نخســتین بار که تئاتر تماشا کردید یا اسم تئاتر به
گوشتون خورد رو به یاد دارید؟
من اهل تهران هستم و فروردین ماه سال  1337در محله ی خواجه نظام الملک در نزدیکی پادگان
عشرت آباد به دنیا آمدم و بخاطر دارم که کوچه ی ما بین خیابان خواجه نظام الملک و خیابان گرگان
واقع بود .اما درمورد اینکه نخستین بار چه نمایشی را تماشا کردم باید بگویم که وضع اقتصادی خانواده

ی من اجازه نمی داد که بطور مرتب به تماشای تئاتر برویم ولی پدرم گاهی اوقات که سرحال بود من
و خانــواده رو به تئاترهای الله زار می برد و هنوز میان پرده های نمایش های الله زار رو که کمدی
بودند فراموش نکردم .یک بار هم برادرم که دانشگاه قبول شده بود ،من و پدر و مادرم رو برای صرف
شام به رستوران «افق طالئی» برد و یادم میاد که اونجا هم یک میان پرده ی سیاه بازی تماشا کردمو
توجهم جلب شد.
وقتی برای اولین بار تئاتر تماشا کردید چه حسی داشتید؟
حس خوبی داشتم و احساس اینکه یک نفر بتونه در قالب یک کس دیگر و یک شخصیت دیگر برای
مدتی روی صحنه ظاهر بشه و یک نقشی رو بازی کنه برای من جذاب بود .درحقیقت این ورود کردن
به دنیای روانی و اجتماعی آدمها برای من حالت جادویی داشت و حس خوبی داشت.
آیا به مطالعه ی نمایشنامه هم عالقه داشتید؟
اوایل که فعالیتم رو در زمینه ی تئاتر شــروع کردم خیر ،چندان عالقه ای به مطالعه ی نمایشنامه
نداشتم و بیشتر دوست داشتم رمان و قصه های پلیسی مطالعه کنم؛ چون خوندن نمایشنامه برایم
ســخت بود و اســامی شخصیتها و دنبال کردن اون فرم قصه برایم سخت بود .زمان زیادی برد تا به
خوندن نمایشنامه عادت کنم.
دسترسی به نمایشنامه های چاپ شده آسان بود؟
مــا در محله ی فقیــری زندگی می کردیم و ما هفت برادر بودیم و با پدر و مادر نه نفر نان خور می
شــدیم و یک نفر کار می کرد و اون هم پدرم بود؛ بنابراین خرید کتاب برای من مثل یک شــیء
لوکس محسوب می شد .یادم هست که یک کتابفروشی در نزدیکی خانه ی ما بود به نام کتابفروشی
«صبحی» و من و دخترعمویم که تقریبا همسن بودیم ،شبی ده شاهی پرداخت می کردیم و کتاب
کرایه می کردیم و دوتایی مطالعه می کردیم و به سرعت هم مطالعه می کردیم؛ چراکه قیمتش کمتر
می شد .به این ترتیب عطش مطالعه ی کتاب رو با کرایه کردن کتاب برطرف می کردیم .اتفاقا من یک
قصه ی کوتاهی هم در ارتباط با کرایه و مطالعه ی کتاب نوشتم .ما سه نفر جوان در دبیرستان بودیم
و می خواستیم کتاب بخریم ولی پولش رو نداشتیم .ما می رفتیم کتابفروشی های جلوی دانشگاه
و اونجا یک کتابفروشی بود که قربانی جنایتهای ما بود و ما هفته ای یکبار می رفتیم اونجا و کتاب
میدزدیدیم و اولین کتابی هم که از اونجا دزدیدیم کتاب «مادر» اثر «ماکسیم کورکی» بود .هر کدام از
ما هم یک نقش بازی می کرد .به این ترتیب که یک نفر با فروشنده صحبت می کرد ،یک نفر استتار
می کرد و یک نفرمون هم برمیداشت و زیر لباسش میذاشت و خالصه می اومدیم بیرون و طی این
یک هفته وقت داشتیم که هر کدوم از ما به مدت دو روز این کتاب رو بخونیم و روز هفتم دومرتبه
به همون کتابفروشی برمی گشتیم و کتاب رو میذاشتیم سرجاش و یک کتاب دیگه برمیداشتیم .این
داستان شش هفت ماه طول کشید و ما به این ترتیبکتاب می خوندیم .خاطرم هست که صاحب اون
کتابفروشی هم یک آدم چپی با سبیلهای خیلی انبوهی داشت و تا زیر لبهای پایینیش اومده بود و
مرد بسیار جدی بود .ما از او وحشت هم داشتیم ولی باالخره یکجوری با نقشه ای که می کشیدیم می
گفتیم یکجوری سرش کاله میذاشتیم .این داستان ادامه داشت تا اینکه یک روزی رفتیم و اون مرد
نبود و شخص دیگری اونجا بود .ما هم به کارمون ادامه دادیم و کتاب قبلی رو گذاشتیم و کتاب بعدی
رو برداشتیم و اومدیم بریم که مچ مارو گرفت .ما هم زدیم زیر گریه چون واقعا اگر پدر و مادر و یا کسی
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متوجه می شد آبرومون می رفت و خیلی برامون سنگین بود و کال از پلیس وحشت داشتیم که نکند
دستگیرمون کنند .حاال اون مرد هم به پلیس زنگ زد و ما هم مثل بچه های کوچولو داشتیم گریه می
کردیم تا اینکه به صاحب کتابفروشی هم زنگ زد و اون آقای سبیلو از راه رسید و خیلی هم عصبانی
بود .من با خودم گفتم االنه که بیچاره بشیم .اون مرد بعد از صحبت با مردی که مچ مارو گرفته بود،
بالفاصله به کالنتری زنگ زد و شنیدیم که گفت قضیه حل شده و نیازی به حضور پلیس نیست .توی
دلمون گفتیم وای ،حتما خودش می خواد یه بالیی سرمون بیاره .به ما گفت بیایین توی این اتاق .ما
رفتیم به اتاق پشتی مغازه و برای ما آب و چای آورد و ما هم لب به چیزی نزدیم؛ چون وحشت داشتیم
که چه اتفاقی می خواهد بیفتد .اون مرد قفسه ای رو به ما نشون داد که تمام کتابهایی که ما دزدیده
بودیم و بعد از مطالعه برگردونده بودیم داخل اون قفسه بود و ما متوجه شدیم که اون مرد از روز اول
تا االن از همه چیز خبر داره و براش مثل یک بازی است که چندتا جوان که پول ندارند نمی خوان
غرورشون رو زمین بندازن و بیان التماس کنند و کتاب رو می دزدند ولی برمی گردونند .از اون به بعد
با ما دوست شد و خودش به ما کتاب می داد و از طریق اون حتی با موزیکهای کالسیک و بتهوون،
شاستاکوویچ و برشت و نمایشنامه هاش آشنا کرد و آرام آرام افتادیم به کتابهای فاخر.
بیشتر به نمایشنامه های ایرانی گرایش داشتید یا نمایشنامه های غیر ایرانی جذابیت
بیشتریداشتند؟
درمورد نمایشنامه های ایرانی می تونم به آثار غالمحسین ساعدی اشاره کنم که خیلی دوست داشتم
و چندین بار هم مطالعه کرده بودم یا آثار محسن یلفانی که نمایشنامه ی « آموزگاران» او یادمه خیلی
برام جالب بود و حتی شنیدم در نخستین شب اجرای این نمایشنامه ،مامورین ساواک ریخته بودند
و همه ی بازیگران و حتی تماشاچیان رو برده بودند .اون زمان یک نمایشنامه از بهرام بیضایی خونده
بودم که زبانش قدری برام پیچیده بود .درحالیکه زبان ساعدی برام راحت تر بود .همینطور از اکبر رادی
هم مطالعه می کردم .مثال من یادمه اولین نمایشنامه ی خارجی که خوندم از برشت و چخوف بود و
بعد نمایشنامه ی «باغ وحش شیشه ای» اثر تنسی ویلیامز بود و «شاه لیر» اثر ویلیام شکسپیر خوندم.
معموال نمایشــنامه هایی مثل آثار چخوف ،شکسپیر ،ایبسن ،مولیر و  . . .از جذابیت
بیشتری در کشور ما برخوردار بوده و هســتند .دلیل جذابیت آثار این نویسندگان در
کشورمون رو در چه چیزی می بینید؟
یکی از دالیلی که به نظر من باعث محبوبیت و جذابیت بیشتر نمایشنامه هایی که اسم بردید میشه
این است که ساختمان درام خیلی دقیق پایه ریزی شده و قصه بسیار جذابه و هم از نظر فرم و هم از
نظر محتوا ،شکل بسیار جالبی داره و هیجان زیادی برای خوندن و اجرا کردن داره و به همین دلیل
تبدیل به آثار کالسیک تمام دنیا شده و آثاری هستند که استقبال خوبی از اونها میشه .واقعیت اینه
که ما نمایشنامه هایی که در سطح جهانی محبوبیت داشته باشه نداریم و یکی از دالیلش اینه که به
تئاتر ما انقدر بها داده نشده ،دولت سرمایه گزاری نکرده .یادمه در آلمان نمایشنامه ای می خواستم
بنویسم که از طرف وزارت فرهنگ تماس گرفتند که در ارتباط با ایدز نوشته بشه .به من بورسیه ای
دادند که در عرض شش ماه بنشینم و این نمایشنامه رو بنویسم و به فالن جا هم بروم  .از این نوع
بورسیه ها برای نمایشنامه های خودشون سرمایه گذاری می کنند .اگر ما موسسه ای داشتیم که مثال
می گفتند بیایید بر اساس داستانهای مثال فردوسی نمایشنامه بنویسید و از نمایشنامه نویسان جوان

می خواستند که در ارتباط با این قصه ها نمایشنامه های مدرن بنویسند و اون داستانها و تئاتر ملی
خودمون رو بهش پر و بال و بها بدیم .متاسفانه از طرف دولت و مسئوالن فرهنگی کار زیادی شکل
نمی گیره که این بدنه های تئاتری رشد کنه و ما بتونیم به جایگاه باالتری پیدا کنیم .چون ادبیات
ما قوی است و مطالب بسیار زیادی دارد که قابلیت نمایشنامه شدنش هست .البته این قائده دوطرفه
است و شاید هنرمندان ما هم کم کاری کردند و خود من هم از این قائده مستثنی نیستم .مثال من
درمورد نمایشنامه ی که در ارتباط با ونگوگ نوشتم و پنج سال طول کشید و بورسیه گرفتم .این کار
رو می تونستیم درمورد خیام انجام بدیم یا هر شاعر یا نویسنده ی ایرانی دیگر .بطور کلی یک بخش
ماجرا بحث مادی است و یک بخش هم کامال سلیقه ای است .بنظر من اگر حمایت صورت بگیره ما
می تونیم نمایشنامه نویسهایی در حد چخوف ،ایبسن و مولیر به دنیا عرضه کنیم.
آقای جاللی ،با چه عنوانی اولین فعالیت حرفه ایتون رو آغاز کردید؟ بازیگر ،کارگردان یا . . . .؟
اولین فعالیت حرفه ای من بعنوان بازیگر بود و در کالسهای آقای مصطفی اسکویی بودم و در نمایشنامه
هایی که در اونجا اجرا شد مثل «قیام در هاییتی» یا «ابوعلی سینا» بعنوان هنرجو بازیگر فعالیت داشتم.
خیلی دوست دارم بدونم از ابتدا تصمیم داشتید که تحت عنوان کارگردان تئاتر فعالیت
داشته باشید یا مثال نمایشنامه نویسی هم مورد نظرتون بوده؟
یادمه بچه که بودم ،خیلی رهبر ارکستر رو دوست داشتم و مدام فکر می کردم وقتی بزرگ شدم رهبر
ارکستر میشم و موسیقی رو خیلی دوست داشتم و موسیقی روی من خیلی تاثیر میذاشت .ولی یکی
دو بار به سراغ نت خوانی رفتم و ارتباط برقرار نکردم و هنوزم که هنوزه دستگاههای ایرانی رو گوش
می کنم ولی نمیفهمم این دستگاهها مثال کدام شور است و  . . .و فقط صدای روحانیش منو به وجد
میاره .چه موسیقی کالسیک یا بعضی از موسیقیهای سنتی و پاپ و موسیقی های مختلف .ولی اینکه
اون رهبر اونجا می ایسته و اون همه آدم رو با اون چوبی که در دست داره و تکان می ده و مدیریت
می کنه برای من جذاب بود و حتی میرفتم مطالعه می کردم که این فرد چکار می کنه و نقشش چیه
و چجوری میشه که مثال یک کار بتهوون رو دو نفر رهبری می کنند و دو اثر متفاوت خلق میشه و
این چقدر به تحلیل اون رهبر ارکستر ربط داره برام جذاب بود و نوع کارش برام مهم بود .از اون پس
بیشتر بعنوان یک تفریح و سرگرمی بهش نگاه کردم و وقتی وارد دنیای تئاتر شدم همون بازیگری برام
خیلی جذاب بود و بعد از یک دوره ی یکی دو ساله ای که در تئاتر آناهیتا فعالیت کردم به آلمان رفتم
و یک دوره ی ســه ساله ی بازیگری در آلمان دیدم و مدرک بازیگری رو گرفتم و جاییکه استخدام
شدم هم بعنوان بازیگر و دستیار کارگردان بود .من مشغول به کار بودم ولی مجموع نقشهایی که به
من می دادند احساس می کردم مدام نقشهای یک خارجی به من داده می شد ،چون به هر حال من
در یک سنی به آلمان رفته بودم که هرجوری هم صحبت می کردم به هرحال یک لهجه وجود داشت؛
این درحالیه که کارگردانان آلمانی هم خیلی خیلی روی زبان بازیگر تعصب دارند و نمی تونستند نقش
دیگری به من بدند یا نمی خواستند .مثال اگر من در امریکا یا فرانسه یا پرتقال یا لهستان بودم یک
پیشرفت دیگری در بازیگری داشتم .من همیشه دوست داشتم نقش هملت یا مکبث رو بازی کنم و
بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که من ممکنه که هملت رو در آلمان کارگردانی کنم ولی هیچوقت
نمی تونم هملت رو در آلمان بازی کنم و این برای من خیلی دردناک بود .یک سفری به برلن داشتم
و در اونجا با صادق شباویز آشنا شدم .ایشون یکی از تئاتریهایی بود که در گروه تئاتر نوشین بوده و من
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هر کدام از شاگردان نوشین که باهاشون آشنا شدم ،از آقای اسکویی گرفته تا صادق شباویز همگی
می گفتند که نوشین به اونها گفته که تو بهترین شاگرد من هستی .من وقتی با ایشون آشنا شدم
ایشون در « دوئیچه تئاترا برلین» یعنی یکی از بهترین تئاترهای آلمان بعنوان بازیگر فعالیت داشت.
درحقیقت بعد از کودتای بیست و هشت مرداد به آلمان رفته بود و یک همسر آلمانی داشت و اونجا
زندگی می کرد .یک شب که منزل ایشون بودم داشت برای من درددل می کرد و می گفت علی من
یه چیزی بهت بگم و یک نصیحتی به تو می کنم و تجربه ام رو در اختیارت میذارم .گفت تو تا آخر
عمرت هم که در آلمان کار کنی با این لهجه و زبان و ســنی که به آلمان اومدی نمیتونی به قله ی
بازی برسی .می گفت االن من در قله ی تئاتر آلمان هستم و کار می کنم ولی نقش هایی که بازی می
کنم نقش های فرعی و کوچولو و خارجی و این حرفاست .ایشون واقعا بازیگر توانایی بود و یکی دوتا
از کارهاشون رو هم دیده بودم .ولی بخاطر اینکه در اون موقعیت قرار گرفته بود یک جورایی شهید
شد واقعا و از بین رفت و اون حس بازیگریش تبدیل شد به مسئله ی نون درآوردن .اون یک نقطه ی
عطفی بود که از بازیگری آروم آروم اومدم کنار و شروع به نوشتن نمایشنامه کردم و اولین نمایشنامه ام
هم به زبان آلمانی نوشتم؛ چراکه به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم در آلمان زندگی و کار کنم باید
یرم در دل آلمانیها و به زبان اونها بنویسم و از این حصاری که ایرانیها دور خودشون کشیدند و فقط
می خواهند به زبان ایرانی کار کنند بیرون بیام .این شد که من اولین نمایشنامه ام رو به زبان آلمانی
نوشتم .البته من قبل از اینکه به آلمان مهاجرت کنم یک نمایشنامه به نام « همزاد» نوشته بودم که
بعدها تصحیحش کردم و در نشر قطره هم چاپ شد .ولی کار حرفه ای نمایشنامه رو با نمایشنامه ی
آلمانی شروع کردم .چندتا نمایشنامه نوشتم که حتی قرار بود یک کارگردان گردن کلفت آلمانی به نام
«جرج تابولی» اون رو کار کنه که یکی از اونها به نام «سرزمین مادری آلمان آلمان» که پنج صحنه
در فضای آزاد بود و حدود سیصد بازیگر داشت که تاریخ آلمان و جنگهای بزرگ تاریخ آلمان در این
نمایشنامه پیاده کرده بودم و یک کوالژی از تاریخ آلمان بود که بخاطر برآورد هزینه که شده بود انقدر
زیاد بود که منتفی شد .باخودم گفتم وقتی اولین نمایشنامه ات تا اینجا پیش رفته می تونه قدمی به
سمت جلو رفتن باشه .نمایشنامه ی بعدی که نوشتم «خارجی گمشو» بود که صحنه های کوتاه کوتاه
از وضعیت خارجی ها بود که خودمون بازی کردیم و یکی از معلمهامون کارگردانی کرد و در شهرهای
مختلف روی صحنه رفتیم و در «تالیا تئاتر هامبورگ» که تئاتر بزرگی بود دعوت شدیم و اجرا کردیم.
بعد از ن اتفاقی رخ داد و اون هم آتش سوزی «زولینگ» بود که در اون یک خانواده ی ترک سوختند
و من بر اساس اون یک نمایشنامه نوشتم که نقطه ی عطفی در زندگی تئاتری من بود و جایزه ی
نمایشنامه نویسی دریافت کردم.
چه شد که به کشور آلمان مهاجرت کردید؟
من برای ادامه ی تحصیل از کشور خارج شدم و بصورت اتفاقی یکی از دوستاننم در آلمان زندگی می
کرد و مثال اگر در فرانسه زندگی می کرد من هم به فرانسه می رفتم .درحقیقت حق انتخاب نداشتم.
البته خیلی خوشحالم که به آلمان اومدم و در این دنیای بزرگ ،آلمان نصیب من شد و خیلی راضی
هستم.
فعالیتکردندرزمینهیتئاتردرکشوریبادیسپلینمثلآلمانبایدکارسختیبودهباشه؟
پس از گذراندن دوره بازیگری در آلمان ،یک سال تقاضای کار می نوشتم و مرتب پاسخ منفی دریافت

می کردم .جانم به لبم رسیده و مختصر پس اندازم به انتها رسیده بود .تا این که به توصیه دوستان
آلمانیم نامه ای به انســتیتو گوته نوشتم و تقاضای یک دوره «هوسپیتانتی» (کارآموزی و به نوعی
انجام کارهای خدماتی در گروه های حرفه ای تاتر و اجازه حضور در تمرینات) یک ســاله کردن که
خوشبختانه موافقت شد .پس از آن باز  8ماه تقاضاهای کارم بی پاسخ ماند ،تا این که به واسطه آشنایی
با یکی از دوستانم ،قرار شد در نمایشی به عنوان بازیگر ،شرکت کنم .تمرینات دوشنبه ساعت  10صبح
شروع می شد .روز اول سر ساعت  10وارد سالن تمرین شدم ،چشمم به میزی مستطیل شکل بزرگ
خورد که تمام عوامل گروه دور آن نشسته بودند .وارد که شدم ،همهمه گروه فروکش کرد .یک صندلی
خالی بود ،آرام رفتم سر جایم نشستم .کارگردان اشاره ای به دستیارش کرد .دستیارش آمد طرف من
و گفت با من بیایید .رفتیم بیرون ،پس از چند دقیقه به بخش حسابداری رسیدیم .وارد شدیم .حسابدار
چکی به دستم داد .از دستیار پرسیدم :این چیه
گفت :دستمزد شماست
گفتم :کار که هنوز تموم نشده
گفت :کار شما تموم شده
گفتم :چرا؟
گفت :دیر اومدید!
گفتم :من سر ساعت  10اون جا بودم.
گفت :نه 10 .و  3ثانیه بود .تاتر یعنی نظم 3 .ثانیه دیر اومدید .روز خوش.
در تئاتر آلمان با چه سمتی فعالیت کردید؟
من بعنوان دراماتورگ در شهر کلن استخدام شدم برای مدت یکسال .همون زمان بود که نمایشنامه
«آلمان آلمان» رو نوشتم و بعدش یک دوره ی پنج ساله رو شروع کردم در تئاتر شهر «مونشالت باخ»
در اونجا سه وظیفه داشتم که عبارت بودند از بازیگری ،دستیار کارگردان و مدیر صحنه .من در اواخر
سال سوم و چهارم بود که اولین کارگردانی ام رو انجام دادم و نمایشنامه ی موزیکال «غریبه» که به
آلمانی نوشته بودم رو اجرا کردم و یک نمایش دیگر هم از من با نام «سوسیس با گاز خردل» اجرا
شد و بعد از پنج سال مستقل شدم و بعنوان کارگردان و نویسنده ی آزاد فعالیت کردم و بازیگری رو
کنار گذاشتم.
با وجود اینکه آلمانیها ایرانیهارو هم نژاد خودشون می دونن ولی فکر می کنم همچنان با
عنوان یک خارجی کار کردن سختی هایی داشته باشه.
اتفاقا برای آلمانیها اصال این مهم نیست که تو نژادت چیه و حتی اگر از آریاییها صحبت کنی ممکنه
بعنوان یک نقطه ی منفی باهاش برخورد کنند؛ چون به هرحال گذشتشون مسئله ی آریایی و هیتلر
و جنگ جهانی و این حرفا باعث میشه که دل خوشی از این حرفا نداشته باشن .ما در ایران فکر می
کنیم تا بگیم آریایی هستیم اونها حال می کنند؛ درحالیکه اصال اونها براشون مهم نیست که «زادت
چی می تونه باشه .مهم اینه که من از دنیایی اومده بودم که در ارتباط با تئاتر مدرن دنیا خیلی عقب تر
بودیم و حتی چند صده از اونها عقبتر بودیم و این مشکل بود و زبان مشترکی در این زمینه نداشتیم.
درحقیقت ایران رو بعنوان یک کشور تئاتری نمیشناسند درحالیکه فرش یا نفت ایران خیلی مشهوره
و میشناختن .یا کشتی ایران رو میشناختند یا بعد از اینکه علی دایی و علی کریمی به آلمان اومده
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بودند باعث شده بود که فوتبال ایران رو هم بشناسند .همینطور حافظ و خیام رو ترجمه کرده بودند
و میشناختند و گوته روی حافظ کار کرده بود .ولی تئاتر رو در حد تعزیه بصورت تک و توک اشاراتی
بهش شده بود .بنابراین کار سخت بود و پوست کرگدنی می خواست.
اولین بار که مورد توجه آلمانیها قرار گرفتید با ارائه ی چه اثری بود؟
من چند نمایشــنامه نوشــته بودم که مثل «سوســیس با گاز خردل» که اجرا شده بود .همینطور
نمایشنامهی «خارجی گمشو» در جاهای مختلف دیده شده بود ولی نقطه ی عطف زندگی کاری من
که کارم رو راحت تر کرد نوشتن نمایشنامه «پابرهنه لخت قلبی در مشت» و «با کاروان سوخته» که
ترجمه ی کمی سانسور شده اش از طریق نشر «قطره» منتشر شد .اون بعد از گرفتن جایزه ی مردمی
و کارگردانی که خودم کرده بودم در کشورهای مختلف دنیا اجرا شد .بعد نمایشنامه ی «مسخ» کافکا
رو با طراحی صحنه ی بهروز غریب پور کار کردم که این اولین نمایشنامه ای بود که با آن به ایران
اومدم و در جشــنواره ی تئاتر فجر شرکت کردم .البته در آلمان با هنرپیشه ی دیگری به نام شاپور
سلیمی کار کردم که بعد در ایران با محسن حسینی کار کردم .البته همزمان نمایشنامه ی «پستچی»
پابلو نرودا رو هم کار کردم که دکتر رفیعی طراح صحنه بود و رویا تیموریان ،کیکاووس یاکیده ،کاظم
هزیرآزاد و نرگس هاشمپور بازی می کردند.
جناب جاللی ،عمده ترین تفاوت فعالیت در تئاتر آلمان با فعالیت در تئاتر ایران را در چه
چیزی می بینید؟
از نظر استعداد هیچ تفاوتى وجود ندارد .اما مقایسه امکانات زیر ساختى و مادی تئاتر ایران در مقایسه
با تئاتر آلمان ،همچون مقایسه میان آخرین مدل ماشین مرسدس بنز و اولین ماشین پیکان است.
تمام هنرمندان صحنه ای تاترهای دولتی آلمان در استخدام دولتند و حقوق ثابت دریافت می کنند.
به همین خاطر امکان خالقیت بیشتری برایشان فراهم است.
بودجه ســاالنه تئاترهای دولتی و تئاترهای خصوصی ،تعداد سالنهای استاندارد نمایشی و تمرین،
امکانات صحنهای ،تعداد مدارس بازیگری و کارگردانی مجهز به نوینترین اســلوبها و تکنیکهای
بازیگری و کارگردانی که به طور سیستماتیک ،هنرمندان جوان را به دنیای تئاتر عرضه میدارند ،تئاتر
ایران با تئاتر اروپا چندین ســال نوری فاصله دارد .یکی از برجستهترین این امکانات ،رپرتواری بودن
برنامه تاتر است .این یعنی در عرض یک هفته  ۴نمایش مختلف روی یک صحنه اجرا میشوند و در
عرض یک ماه گاه  ۱۰تا  ۱۲اجرا.
این در حالی است که در ایران ،در یک سالن تئاتر ،یک اثر نمایشی به مدت یک ماه و یا بیشتر به روی
صحنه میرود .یکى از دالیل مهم این شیوه رایج در ایران را کمبود امکانات مادی است.
تئاتر ما در عرض یک ماه ،برای یک اجرای بدون نقص فنی ،در یکی از مجهزترین سالنهای نمایشی
کشور ،سالن اصلی تئاتر شهر ،با مشکالت فراوانی روبرو است .این سالن در سال ممکن است میزبان
حداکثر  ١٠تا  ١٢اجرا باشد.
در نتیجه ،اجراهای صحنه ای ماهانه سالن اصلی تئاتر شهر کلن ،برابر است با اجراهای ساالنه سالن
اصلی تئاتر شهر تهران .و به خاطر امکانات یاد شده اجراهایی که با استقبال مردم رو به رو میشوند،
سالیان دراز در برنامه رپرتواری تاتر باقی میمانند .چند سال پیش هزارمین اجرای نمایش کنتراباس را
در کلن جشن گرفتند و هنوز این نمایش در حال اجرا هست ،ماهی یک بار.

از خیل نمایشنامه هایی هم که من در آلمان کار کردم چند تایی شان هست که بین  ۳تا  ۱۸سال
روی صحنهاند ،البته به شکل رپرتواری ،یعنی ماهی یک تا سه اجرا.
زندگی بعنوان آرتیست تئاتر در آلمان به سختی زندگی آرتیست های تئاتر ایران است
یا خیر؟
قطعا سختی هایی که یک آرتیست ،یک هنرپیشه یا کارگردان در ایران دارد با سختی های آلمان قابل
مقایسه نیست .یعنی به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار وخیم تری دچار بازیگران در ایران است .بودجه
ای که در آلمان برای کمک به هنرمندان اختصاص داده می شه ،قابل مقایسه نیست و هنرمند در
آلمان خیالش برای کار کردن راحته و استخدام دولت است و قراردادهای یکساله تا پنج ساله می بندند
یا حتی ممکنه برای یک نمایش قرارداد ببندند ولی کساییکه در تئاتر شهر کار می کنند قراردادهای
یکسال تا پنج سال دارند و خیالشون راحته و مثل کارمند دولت حقوقشون رو دریافت می کنند .حتی
اگر ســالن خالی باشه یا فروش نره اون سوپسیتی که دولت اختصاص می ده تامین اقتصادی ایجاد
می کنه.
برام جالبه که همچنان ارتباطتون رو با تئاتر ایران حفظ کردید .چه انگیزه ای باعث حفظ
این ارتباط بود؟
سالهاســت که به این نتیجه ســیده ام که تنها راه تغییر بنیادی جامعه «آموزش» است .به همین
خاطر است که تصمیم گرفتم سیستم آموزشی تئاتر آلمان را با کمک عاشقان این رشته در تهران
و شهرستانهای ایران پیاده کنم .سال  2013جشنواره معتبر جهانی شیلر نمایش «راهزنان» را که
در تهران با چهرههای جوان تئاتری کار کرده بودم ،به مانهایم آلمان دعوت کرد .نمایش با استقبال
تماشاچیان و مطبوعات رو به رو شد.
سالهاســت که شاهد مهاجرت توده مردم روستایی و شهرهای کوچک ،به تهران و شهرهای بزرگ
هستیم .به همین خاطر وقتی از تهران به شهرستانها میروید ،از نظر امکانات محدود فنی ،انگار پا
به سیاره دیگری گذاشــتهاید .این تفاوت اصلی بین تئاتر تهران و تئاتر شهرستانهاست .اما از نظر
خالقیت ،هوش و استعداد ،هیچ تفاوتی نیست .زمانی که در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در سال
 ۱۳۹۲یک گروه آلمانی از مانهایم نمایش «روبینسون و کروزو» را که من با بچههای تبریز کار کرده
بودم دیدند ،همگی با شادی تمام به پا خاستند و با احترام در برابر گروه اجرایی ،این گروه را برای اجرا
به آلمان دعوت کردند .سعی ام بر این است که از طریق همکاری با گروههای شهرستانی ،تمرکز زدایی
کنم و آنان را تشویق به ماندن در شهرشان ،و در ضمن کارگردانان خوب تهرانی را تشویق به کار در
شهرستانهانمایم.
بعنوان کســی که تجربیات فراوانی در زمینه ی فعالیت حرفه ای در تئاتر ایران و تئاتر
آلمان داشته چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت تئاتر کشورمون دارید؟
تغییرات بنیادی :افزایش بودجه تاتر ،تامین مادی هنرمندان تاتر و در نظر گرفتن حقوق ثابت ماهیانه،
ساختن سالن های مجهز تاتری ،حذف بازبینی ،تاسیس مدارس بازیگری و کارگردانی که بیشتر به
مباحث عملی بپردازند و نه تئوریک و...
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افســانه چهرهآزاد اگرچه هنوز هم بهعنــوان نوه زند ه یاد رقیه
چهــرهآزاد همان بازیگر دوستداشــتنی فیلم مادر شــناخته
میشــود ،اما از همان ابتدای حضورش توانسته فارغ از شهرت
خانوادگی و منتســب بودنش به بازیگری پیشکســوت و قابل
احترام ،با اســتعداد ذاتی و احتماال ارثی خود ،گلیمش را از آب
بیرون بکشــد و خودی نشان دهد .بازیگری که حکایت حضور
مشروطش در کالسهای استاد تئاتر حمید سمندریان خواندنی
اســت .چهرهآزاد را بــا نقشآفرینیهای خوبــش در نمایش
«پنجرهها» ،فیلم «بوتیک» و ســریال «وضعیت ســفید» به یاد میآوریم .ضمن اینکه زندگی
مشــترک و موفقش با شاهرخ فروتنیان بازیگر و طراح صحنه و لباس سینما هم باعث شده او و
توگوی ما با او به بهانه حضور اخیرش
همسرش جزو زوجهای شناخته شده عرصه هنر باشند .گف 
در نمایش «در ســوگ کاظم اشتری» انجام شده اســت .اثری که پس از سالها دوری از تئاتر،
دوباره او را به صحنه نمایش کشانده است.
شما هم از خیل دانشآموختههای مرحوم حمید سمندریان هستید .به نظرم شروع
خوبی است اگر گفتگو را با یادی از ایشان شروع کنیم.
درســت است که آقای سمندریان دیگر در میان ما نیستند ،اما روح و هنرشان برای همیشه در
تئاتر روان و جاری اســت .بسیاری از بزرگان و چهرههای شــناخته شده امروز دنیای بازیگری
دستکم در مقطعی شاگرد آقای سمندریان بودند .همه ما احساس خوبی داریم که چنین مرد
بزرگی استادمان بوده است.
آقای سمندریان در دو سالی که شاگرد ایشان بودید ،نکته خاصی درباره بازی شما
میگفتند ،انگیزه میدادند یا با برخوردی سختگیرانه شما را ناامید میکردند؟
اجازه بدهید ماجرای ورودم به کالسهای ایشــان را تعریف کنم .ســال  ۶۷بود که زندهیاد نادر
ابراهیمــی مرا بهعنوان نوه خانم رقیه چهرهآزاد به اســتاد معرفی کرد ،اما ظرفیت کالس آقای
سمندریان پر شده بود و ایشان کسی را قبول نمیکرد.یک روز به دیدن آقای سمندریان در اداره
تئاتر رفتم .ایشــان به من گفت میدانی ظرفیت کالسهایم پرشده و دیگر امکانپذیرش کسی
وجود ندارد ،اما یک فرصت به تو میدهم تا شانس خودت را برای ورود به کالس امتحان کنی،
اصال هم کاری به این ندارم که نوه خانم چهرهآزاد هستی یا نادر ابراهیمی تو را معرفی کرده.
اگر کاری را که میگویم با موفقیت انجام دهی ،به صورت مشــروط پذیرفته میشــوی .به این
ترتیــب که تو را با دیگر بچههــای کالس همراه میکنم ،اما اگر همان اوایل کار ببینم این کاره

نیستی ،عذرت را خواهم خواست .وقتی با شرط استاد موافقت کردم ،ایشان از من خواست تست
بازیگــری بدهم؛ گفت فکر کن خــواب بدی دیدی و یهو از خواب میپری ،آن خواب را با همان
حالتی که دیدی برایم تعریف کن .من هم همین کار را کردم.
بعــد بالفاصله به من گفت حاال تصور کن خواب خوبــی دیدی و آن خواب را برایم تعریف کن.
یعنی در کمتر از چند لحظه باید  ۲حس کام ً
ال متضاد را بازی میکردم .شما نمیدانید قلب من
در آن لحظات با چه ســرعتی میزد .سختی و هیجان این کار به این خاطر بود که استاد همان
لحظه آن را از من خواسته و اینطور نبود که فرصتی برای تمرین بدهد .من تست دوم را هم با
موفقیت انجام دادم و بعد از آن بود که اســتاد مرا به صورت شاگرد مشروط خود پذیرفت و من
وارد کالسهای بازیگری شدم.
کمی هم از وضعیت کالسهای بازیگری در آن موقع بگویید.
آن زمان شرایط کالسهای بازیگری خیلی سخت بود و با شرایط االن قابل مقایسه نبود .آن موقع
ما  ۸۰شــاگرد  ۴۰دختر و  ۴۰پسر بودیم که جای مناسب و مشخصی برای برگزاری کالسها
نداشتیم و مدام میان اداره تئاتر ،سنگلج و تاالر هنر سرگردان بودیم .گاهی نگران این بودم که
اگر روزی جایی برای این کالسها نباشد ،من چه کار کنم .حتی به این فکر کرده بودم که همه را
به خانه خودم دعوت کنم! چون نمیخواستم به هیچ قیمتی کالسهای استاد را از دست بدهم.
به جز شما هنرجویان دیگری هم بودند که امروز چهره شناختهشدهای باشند؟
بله ،برخی همدورهایهایم امروز چهرههای شناخته شدهای در عرصه بازیگری هستند که آقای
فریبرز عربنیا از آن جملهاند .به هر حال خدا را شکر شرایط طوری پیش رفت که من بهعنوان
شاگرد مشروط توانستم خودم را ثابت کنم .خود استاد زمانی به من امیدواری داد و گفت معلوم
شد که واقعاً در این زمینه استعداد داری.
اولین کار حرفهایتان در تئاتر بود یا سینما؟
ســال  ۷۰بود که همزمان بازی در نقش اول یک کار ســینمایی و حضور در یک نمایش به من
پیشنهاد شد .من هم با استاد سمندریان مشورت کردم که ایشان پرسید خودت کدام را ترجیح
میدهی که من جواب دادم تئاتر .بعد آقای سمندریان گفت تصمیم درستی گرفتهای.
واقعاً هم حسم به من میگفت که برای شروعی خوب و جدی ،تئاتر را انتخاب کنم .ضمن اینکه
در نمایش «پیروزی در شیکاگو» به کارگردانی داوود رشیدی ،بازیگرانی همچون مهدیهاشمی،
فریماه فرجامی و ســیروس ابراهیمزاده بازی میکردند که حتی اسمشــان تنــم را میلرزاند.
خوشبختانه این کار ،نمایش موفقی هم شد و اولین تئاتر موزیکال پس از انقالب لقب گرفت و ۳
ماه در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه بود.
خدا رحمت کند آقای بابک بیات ،آهنگساز این کار را که چه موسیقی زیبایی برای آن ساخت.
آقای علیرضا عصار هم در این نمایش ،نوازنده پیانو بود .حرفم این است که اولین قدم یک شاگرد
مشروط شده ،بازی در یک نمایش حرفهای بود .من از استاد سمندریان خواهش کردم شب اول
اجرا بیاید و نمایش را ببیند.
ایشان هم آمد و در اولین جلسه کالسهایشان پس از دیدن این نمایش ،مرا صدا زد و به بچههای
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کالس گفت ،افسانه چهرهآزاد شاگرد مشروط من بود که توانست خودش را در بازیگری تثبیت
کند .من او را با شرط و شروط در کالسها پذیرفتم و کاری هم به خویشاوندیاش با خانم رقیه
چهرهآزاد نداشتم .خالصه آقای سمندریان آن روز خیلی از من تعریف کرد و حس خوبی به من
داد که دیگر شاگرد مشروط نبودم.
چه خوب است که عاقبت همه شاگردهای مشروط ،مثل شما باشد!
(میخندد) بله ،البته مشروط بودن من واقعاً هم الزم بود و باید ثابت میکردم در بازیگری چند
مرده حالج هستم.
باوجود موفقیت نمایش پیروزی در شــیکاگو و عالقهتان به حضور روی صحنه ،چرا
به بازی در تئاتر ادامه ندادید و در این ســالها به نظرم فقط در نمایش «پنجرهها» به
کارگردانی فرهاد آئیش ( )۸۴حضور داشتید؟
من تئاتر را از بچگی دوست داشتم .یادم است  ۷ ،۶سالم که بود همیشه در پشت صحنه کارهای
مامان جون (مادربزرگم ،رقیه چهرهآزاد) حضور داشتم .یکی از بهترین خاطرات کودکیام ،حضور
در پشــت صحنه نمایش «روســری قرمز» بود که مامان جون و مرحومهادی اسالمی و زندهیاد
خسرو شکیبایی در آن بازی میکردند.
بنابراین حس و تعلق خاطر عجیبی به تئاتر داشته و دارم و همیشه معتقد بودم حضورم در تئاتر،
حتماً باید در یک کار خاص و ویژه باشد.من سال  ۷۰اولین حضور حرفهایام در تئاتر با نمایش
پیروزی در شیکاگو را تجربه کردم و بعد از آن سالها کار تئاتر نکردم تا سال  ۸۰که در نمایش
دیوان تئاترال به نویسندگی و کارگردانی مرحوم محمود استاد محمد بازی کردم.
کاری کــه بازیگرانی چون اکبر عبدی ،آزیتا الچینی ،ســیامک انصاری ،لیلی رشــیدی و نگار
جواهریان در آن بازی میکردند .پس از آن با خانم منیژه محامدی در نمایش «دشمنان جامعه
سالم» بهعنوان بازیگر همکاری کردم.
نقل از جام جم

آموزش

بدن بازیگر -بیان بازیگر  -حس بازیگر-
ذهن و فکر بازیگر -تخیل بازیگر -بازیگری
طبیعی و...
بدن بازیگر

هر بازیگری باید قادر به انجام برخی حرکات پایه مانند :راه رفتن ،چرخیدن ،زانوزدن ،خم شدن،
ایســتادن و دویدن ،باشــد .اما بازیگر نمایش کودک و نوجوان باید عالوهبر حرکات فوق ،بتواند
کارهایی مثل :پریدن ،حمل بازیگر دیگر ،راه رفتن روی دست و مانند آنرا نیز انجام دهد .اجرای
یک نمایش درحقیقت ،تبدیل متن نوشته شده به عمل و رفتار است .پس نمایش یعنی حرکت.
اهمیت قرار دارد؛ تا جایی که میتوان گفت :حرکات
بنابرایــن ،حرکت بازیگران ،در درجــه ا ّول ّ
بازیگران ،ح ّتی از گفتارشان تأثیرگذارتر است.
ّ
مشــخص و هدفمندی ،برای
مشــکل اصلی اکثر بازیگران نوجوان این اســت که اغلب بهطور
آمادهســازی بدن ،آموزش ندیدهاند .آنها زمان زیــادی را به تحلیل متن نمایش ،حفظ کردن
گفتارها و شــخصیتپردازی اختصاص میدهنــد و از کار روی حرکات ،رفتار و تصویرهایی که
میتوانند با بدن خود روی صحنه بســازند ،غافل میمانند .همین مســئله باعث میشود گاهی
برخی از عوامل اجرایی مانند لباس و تنپوش ،علیرغم صرف هزینه زیاد ،کارایی الزم را نداشته
و حق مطلب را ادا نکنند؛ چرا که لباس زیبا و نمایشی ،در بدن بدشکل و نامناسب ،جلوهی بدی
پیدا خواهدکرد؛ و ح ّتی ممکن است نتیجه عکس بدهد .بازیگر نمایش کودک و نوجوان باید بدن
مناسبی داشته و همه حرکات وی ،کنترل شده باشد .هرچه بیشتر روی بدن خود تمرکز کرده
ظرفیت بیشتری برای ایفای نقشهای متفاوت کسب میکنید .با تمرینات
و آنرا آماده سازید،
ّ
مناســب بدن ،میتوانید وسایل صحنه را بهراحتی جابهجا کنید ،حرکاتی روان و قابل باور انجام
دهید و رفتارهای کوچک و جزیی خود را نیز با ظرافت بیشتری اجرا نمایید .همانطور که برای
اجرای یک کنسرت مو ّفق ،باید تمام سازها کوک شده باشند ،برای اجرای یک نمایش مو ّفق نیز
باید همه بازیگران ،بدن کوک و آماده داشــته باشند .بدن آماده و مناسب ،عالوهبر افزایش توان
فیزیکی بازیگر ،اعتماد به نفس وی را نیز افزایش میدهد.
بیان بازیگر

دو اصل اساســی برای بیان ،تولید صدا و شــکلدادن به آن میباشــد .صدای خوب باید روان،
دلنشــین و بدون خش باشــد .بیان خوب باید دارای ضربآهنگ مناسب بوده و راحت و بدون
اســترس ادا گردد .هنگام صحبت کردن ،نبایست دم و بازدم ،احساس شود و در نهایت اینکه،
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صدا باید راحت شنیده شود و باعث آزار شنونده نگردد.
شکلدهی به صدا یا صداســازی ،از هماهنگی حرکات لب ،زبان و دندانها حاصل میشود .اگر
یکایک حروف ،بهشکل سلیس و روان بیان شود ،جمالت نیز به روانی و رسایی ادا میگردد.
عناصر بیان

صدا ،از ن ُه عنصر متمایز تشکیل شده است .کارگردان باید با درنظر گرفتن این عناصر نُهگانه ،به
صدای بازیگر خود گوش داده و از او بخواهد ،به بهترین نحو از صدای خود اســتفاده کند .موارد
زیر در تشخیص مشکالت بیان ،به شما کمک خواهد کرد.
تعریف

عنصر
.1اوجصدا                                                    
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ارتفاع صدا ،باالترین شدت صدا

 .2آهنگ کالم

باال و پایین آوردن صدا

 .3برد صدا

حد صدا و اوج آن
فاصله بین پایینترین ّ

 .4تن صدا

کیفیت صدا ،شامل زنگ و طنین صدا
ّ

 .5طرز بیان

تلفظ واضح حروف و کلمات

 .6ضربآهنگ

جریان ،سرعت و روانی کالم ،شامل تأکیدگذاری ،مکث ،اوج و فرودها

 .7لهجه

روش بیان لغات ،روش خاصی که با آن لغات تلفظ میشود

 .8حرارت و انرژی بیان

قدرت و تأثیر احساسات درونی بر روی بیان

 .9رسایی

قدرت پرتاب و انتقال کلمات

مشکالت مربوط به بیان

کارگردان ،همواره بازیگری را انتخاب میکند که صدایی رســا ،شــفاف و مناسب داشته باشد.
مشــکالت اساســی در بیان بازیگر نمایش نوجوان ،عموماً به چهار مورد زیر مربوط میشــود:
 )1رسایی صدا
 )2طرز بیان
 )3برد صدا
 )4لهجه

 -1رســایی صدا :اکثر بازیگران تازهکار نمیتوانند با صدای رســا صحبت کنند .آنها تص ّور
میکنند فقط باید فریاد بزنند تا تماشاگر صدای آنها را بشنود .فریاد زدن ،هم به حنجره بازیگر
مجرب ،یاد
آســیب میرساند و هم مخاطب را ا ّذیت میکند .بازیگر باید زیر نظر یک مربی بیان ّ
بگیرد که همزمان با تنفس طبیعی خود ،گفتارهایش را بیان کند.
 -2طرز بیان :اغلب بازیگران نمایش نوجوان ،روی شــیوهی بیان خود تمرکز نمیکنند .گاهی
مخاطب اص ً
متوجه گفتارهای بازیگر نمیشود .بازیگر با تمرین طرز بیان ،میتواند بهشیوه بیان
ال
ّ
مناسب دست یابد.
 -3برد صدا :بازیگران معموالً به صدای خود گوش نمیدهند و آنرا تجزیه و تحلیل نمیکنند.
مخاطب ،صداهای کمعمق و ضعیف و یکنواخت را دوست ندارد و از آن خسته میشود .مخاطب
کودک و نوجوان معموالً به صدا و نحوهی بیان بازیگر د ّقت میکند .بازیگران میتوانند به صدای
هم گوش داده و مشکالت بیان یکدیگر را برطرف کنند .همچنین میتوانند صدای خود را ضبط
کرده و آنرا گوش بدهند تا مشکالت بیان خود را تشخیص داده و جهت بهبود آن اقدام کنند.
 -4لهجه :همانطور که محدودیتهای فیزیکی بازیگر ،مانع از ایفای نقشهای متفاوت میشود،
داشــتن لهجهی خاص نیز مانع بازی در نقشهای مختلف و متن ّوع میگردد .چنانچه بازیگران
شما لهجهی خاصی دارند ،روی بیان آنها کار کنید تا با تمرینات مناسب ،لهجهی آنان کمرنگتر
شود .بازیگر مو ّفق کسی است که فقط در مواقع الزم از لهجهی خاص خود استفاده کند.
ذهن و فکر بازیگر:

اهمیت فوقالعادهای داشته و از بخشهای اساسی آموزش
تمرینات بدنی و فن بیان برای بازیگرّ ،
بازیگریاست .ا ّما از آنجا که بدن و بیان ،تنها جنبهی ظاهری بازیگری محسوب میشود ،باید
توجه داشت که جنبهی درونی ،یعنی ارائه احساسات و عواطف و الیههای درونی شخصیت نیز
ّ
جایگاه ویژهای در بازیگری نمایش دارد .اگر بازیگر دارای صدای فوقالعاده یا بدن آمادهای باشد،
ّ
مشــخصی نداشته باشد ،نمیتواند آن صدا و بدن مناسب را به خدمت بگیرد.
ا ّما روش بازیگری
مهمترین روشهای ّ
مشخص بازیگری ،برای ا ّولینبار توسط «کنستانتین استانیسالوسکی»
یکی از ّ
کارگردان روسی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم میالدی ارائه شد.
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متکبر در معنی عبارت است از فرد خود خواه ،از خود راضی ،بانخوت ،پرادعا ،خودبین ،خودپرست،
خودپسند ،پرافاده ،خودنگر ،خود ستا ،سرگران ،کبرآگین ،گران سر ،گنده دماغ ،الف زن ،متفرعن،
مستکبر ،معجب ،خودبزرگ بین ،مغرور ،نامتواضع و ...اینها معانی و مترادف با واژه متکبر هستند .
از منظر روانشناختی متکبر همان خود بزرگ بین یا خود شیفته است و خود شیفتگی نوعی اختالل
شخصیت است که درآن فرد خود را بیش از آنچه که هست می پندارد " ،مهم پنداری غل ّوآمیز و حس
لیاقت کذب را خود شیفتگی گویند"(امرایی )2002
این اختالل در افراد گاه چنان شدید است که فرد خود را مرکز ثقل دنیا می داند ،این افراد فکر می
کنند از هر جهت ویژه هستند ،افادهای و اس م پران بوده و در ذهن خود متوهمانه شخص مشهور و
معروفی هستند و حس خودپسندی و سزاوار بودن ،هرگونه نگرانی دربارهٔ نیازها ،مشکالت و احساسات
دیگران را از ذهن آنان خارج میســازد رفتار آنان متکبرانه وتحکمآمیز اســت خود را برتر از دیگران
میدانند و از دیگران انتظار احترام و تحســین دارند و هنگامی که خود آنان و جهان اطرافشــان
نمیتوانند انتظارات غیرواقع گرایانه و ناممکن آنان را برآورده سازند ،بهطور شایعی دچار ناامیدی ،یاس
و افسردگی می شوند.
شــیوع تقریبی اختالل شخصیت خودشیفته ،دو تا شانزده درصد از جمعیت بالینی و کمتر از یک
درصد از جمعیت عمومی جهان است.
خطر وقوع این اختالل در فرزندان افراد مبتال ممکن است بیشتر از دیگران باشد ،چون آنها احساس
غیر واقع بینانه همه توانی (قدرت مطلق؛  ،)omnipotenceخود بزرگ بینی ،زیبا بودن و با هوش بودن
را در ذهن فرزندان خود نیز میکارند ،تعداد افراد مبتال به این اختالل هر روز بیشتر از پیش گزارش
میشود .لطفا خود آزمون ما را مرور کنید احتماال به نتایج مطلوبی دست خواهید یافت :
آیا مشــغولیت ذهنی شما خیاالتی از قبیل موفقیت ،قدرت ،استادی و ذکاوت ،زیبایی یا محبوب و
دوست داشتنی بودن در حد نامحدود است ؟
آیا معتقدید که «استثنایی» هستید و تنها سایر افراد (یا موسسات) استثنایی یا رده باال میتوانند شما
را درک کنند یا شما باید تنها با این افراد رابطه داشته باشید؟
آیا احتیاج دارید به شکلی افراطی تحسین شوید؟
آیا احساس محق بودن ( )entitlementمیکنید ،یعنی به شکل نامعقولی انتظار دارید برخوردی رضایت
بخش و اختصاصی با شما صورت گیرد تا افراد خود به خود تسلیم خواستههای شما شوند.
آیا در روابط بین فردی اســتثمارگر هستید ،یعنی از امتیازات دیگران برای رسیدن به مقاصد خود
استفادهمیکند.
آیا فاقد حس همدلی هستید ،یعنی تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران ندارید ؟
آیا اغلب به دیگران حسودی میکند یا معتقدید که دیگران به شما حسادت میکنند؟
آیا رفتارها و نگرشهای شما پرافاده و تکبرآمیز است ؟
اما از نگاه ما بهترین راهکار درمان خود شیفتگی ،روان درمانی گروهی و در این بین روان نمایشگری و

دراماتراپی بهترین راهکار مواجهه با این اختالل و رفع عوارض منفی آن است .
شما دورو هستید ؟

یاد داشت از  :دکتر مجید امرایی (مدرس دانشگاه ،نویسنده و دراماتراپیست) دورویی تناقض بین
" آنچه هســتیم" با آنچه که " نشان می دهیم" را گویند ،دورو فردی است که قادر به تعادل بین
ظاهر و باطن خود نیست ،دو رو به آنچه که وجود ندارد تظاهر می کند ،دورویی دوگانگی بین رفتار
و گفتار و به نوعی یک ناهماهنگی شناختی است و به نظر می رسد که باید آن را در رده اختالالت
شــخصیتی تعریف کرد(امرایی  )2002برخی از ویژگی های روانشناختی دوروها  :دوروها عموما
مضطرب اند ،احســاس ترس و نا امنی دارند ،زودجوش و پرخاشگرند ،دربسیاری ازآنها افسردگی
مزمن دیده می شود ،ضعف اعتماد به نفس دارند ،ترسو هستند و نگران آینده اند ،سود جو و منفعت
طلب اند ،حس رقابت ناسالم در وجود خود دارند ،قدرت طلب هستند و درپی کسب یک مقام یا
منزلت ناصواب اند ،بخیل هستند ،ریاکارند ،دروغگویند ،منافق اند و ...از منظر اجتماعی هم کافی
است بدانیم کسانی که از دورویی برای پیمودن پله های ترقی استفاده می کنند موجب می شوند
کارایی و بهره وری اجتماعی پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود که این مسئله مانعی برای
رسیدن به اهداف جمعی جامعه ترقی طلب است .چگونه افراد دورو را بشناسیم  :زبان بدن یکی از
مهمترین راه های شناخت افراد دورو است ،افراد دورو را از طریق ارتباطات غیرکالمی به درستی
می توان شناخت ،زبان بدن یا آنچه که ما در علم "دراماتراپی" ارتباطات غیر کالمی می نامیم یکی
از مهمترین راههای شناخت افراد دورو است ،زبان بدن بدون کالم دنیایی از کالم را به مخاطب می
رساند .آنچه که در علم ارتباطات «بن بست دو سویه» یا تناقض بین بدن و بیان نامیده می شود
درعلم روانشناسی دوگانگی یا درویی شخصیتی نامیده می شود ،افراد دورو عموما هنگام ریاکاری
در نشستن روی صندلی کمی به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی به جلو خم می شوند
برای ارتباطی صمیمانه تر و غالبا لبخند بر لب دارند.
اگر کسی در کالم مطلبی را عنوان می کند ولی رفتار و سکناتش چیز دیگری می گوید ،شما به رفتار
و سکناتش توجه داشته باشید .نکته جالب آن است که اگر در جایی ارتباطات کالمی و غیرکالمی گرد
هم آیند ،شما با  90درصد اطمینان به ارتباطات غیرکالمی توجه کنید .در مورد افراد دورو مشخصات
رفتارهای غیرکالمی این چنین است که مردمک چشم های افراد دورو باز است و رنگ صورت آنها از
حالت عادی تغییر می کند یا به سفیدی می گراید یا قرمز و گلگون می شود.
دیگر اعمال فیزیکی افراد دو رو حرکات دست ها است که عموما غیر منطقی و حرکات اضافی را نشان
می دهد ،همچنین معموال افراد دورو شدت صدای بلندتری دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت
می کنند .گاهی نیز هنگام صحبت دست ها را پشت کمر مخفی می کنند .شخصی که به این افراد
دورو از همان ابتدا اعتماد ندارد اغلب هنگام دست دادن ،بسیار محافظه کارانه ،فقط نوک انگشتان او
را می گیرد .افراد دورو عالوه بر این رفتارها مهارت های خاصی در دروغگویی دارند و به دلیل همین
خصلتفراموشکارند.
این شعر زیبای حافظ شیراز به زیباترین شکل ممکن مظهر معرفی دو رو ها است :
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند  /چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس  /توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند

شما متکبر
هستید؟
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اشخاص نمایش:
 -1کودکی جان john
 -2کودکی آلما alma
 -3جان
 -4دکتر بیوکنان – پدر جان – مسن dr.buchanan
 -5خانم واین میلر – مادر آلما – مسن mrs.winemiller
 -6آقای واین میلر -پدر آلما – مسن mr.winemille
 -7آلما
 -8نلی ایول – بسیار جوان Nellie ewell
(یک روز تابستانی -صدای مالیم رودخانه و پرندگان -صدای قدمهای تند پسربچه (جان) که به
دختربچه (آلما) نزدیک می شود)
(در حال نزدیک شــدن)  ...هی دختر کشیش! حدس می زدم نزدیکیهای
کودکی جان
مجسمه فرشته پیدات کنم .داشتم دنبالت می گشتم.
(کمی ذوق زده) راست می گی؟
کودکی آلما
ببینم تو اون دستمالها رو روی میز من گذاشتی؟
کودکی جان
(تکخند) .....
کودکی آلما
جوابمو بده!
کودکی جان
من یه جعبه پر از دستمال رو میزت گذاشتم.
کودکی آلما
می دونستم .منظورت از این کار چی بود؟
کودکی جان
فکر کردم الزم داری.
کودکی آلما
می خواستی مسخره م کنی؟
کودکی جان
اوه نه نه ...اصال !
کودکی آلما
پس منظورت چی بود؟
کودکی جان

خوب ...خوب تو بدجوری ســرما خوردی ...سراسر هفته گذشته آب دماغت
کودکی آلما
راه افتاده بود ...این ...این قیافه تو خراب می کنه.
خوب تو می تونی به قیافه م نگاه نکنی.
کودکی جان
من همش فکر می کردم که اگه صورتت کثیف نبود چقدر قشنگ می شد.
کودکی آلما
تو دستمال نداری و دماغتو با آستین اون عرق گیر کهنه و کثیف پاک می کنی.
(عصبانی) به تو چه مربوطه؟
کودکی جان
برای این بود که من اون دستمالها رو روی میز تو گذاشتم .مخصوصا اونا رو
کودکی آلما
توی جعبه گذاشــتم و بستم که هیچکس نفهمه توش چیه .تو خودت جلوی همه جعبه رو باز
کردی.
خیال مــی کنی آدم با یه جعبه که رو میزش گذاشــتن ،چیکار می کنه؟
کودکی جان
معلومه که بازش می کنه .من از کجا باید می فهمیدم که توش دستماله؟!
(کمی نادم) معذرت می خوام که ناراحتت کردم .باور کن که ...ناراحتم .من
کودکی آلما
نمی خواستم تو رو غافگیر کنم یا مسخره ت کنم.
حاال انقدر به خودت نناز .من به این سادگیها غافلگیر نمی شم.
کودکی جان
به نظر من اون دخترا خیلی احمق و بد بودن که بهت خندیدن.
کودکی آلما
چی؟
کودکی جان
اونها باید بفهمن که تو مادر نداری تا مواظب این چیزات باشــه .من دوست
کودکی آلما
داشتم برات کاری بکنم اما نمی خواستم خودت بدونی.
اوهو! من این دستماال رو برات پس آوردم .بگیرش!
کودکی جان
خواهش می کنم اونا رو نگه دار.
کودکی آلما
به چه دردم می خوره؟
کودکی جان
خواهش می کنم.
کودکی آلما
گفتم نمی خوامش!
کودکی جان
(صدای افتادن جعبه روی زمین -چند لحظه ای سکوت)
(دلجویانه) تو ...تو می دونی اسم این فرشته چیه؟
کودکی آلما
(سرد و بی اعتنا) مگه اسم هم داره؟
کودکی جان
آره .خودم پیداش کردم .رو پایه مجسمه اسمشو کندن ،اما سابیده شده و با
کودکی آلما
چشم خونده نمی شه!
(جذب موضوع شده) پس ...پس تو چطوری خوندیش؟!
کودکی جان
با توک انگشــتهام ...و تا فهمیدم اســمش چیدم .حاال تو امتحان کن! اکه
کودکی آلما
نلرزیدی! یاال  ...با انگشتهات لمسش کن!
حاال نمی شه خودت بهم بگی؟
کودکی جان
نه! من نمی گم! بیا نزدیکتر!
کودکی آلما
(صدای چند تک گام پراکنده -جان مردد نزدیک می شود)
حاال انگشتتو بذار اینجا ...ببین! آهان همینجا ! سعی کن بخونیش!
کودکی آلما
الف؟!
کودکی جان
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آره آره ...حرف اولش الفه.
کودکی آلما
ب؟
کودکی جان
اوهوم!
کودکی آلما
دال؟
کودکی جان
درسته!
کودکی آلما
پ؟
کودکی جان
نه ،ی ،ی!
کودکی آلما
ی؟ ...ابدیت؟!
کودکی جان
درسته! «ابدیت» ! تو رو نلرزوند؟! راستشو بگو!
کودکی آلما
نه!
کودکی جان
راست می گی؟ ولی ...ولی من که لرزیدم.
کودکی آلما
خوب برای اینکه تو دختر یه کشیشی! ببینم ابدیت چیه؟
کودکی جان
ابدیت ...ابدیت اون چیزیه که همینطور ادامه داره ،در حالیکه زندگی ،آدمها،
کودکی آلما
زمان و هر چیز دیگه از بین می ره.
همچین چیزی اصال وجود نداره.
کودکی جان
وجود داره .این همون چیزیه که روح آدم بعد از اینکه از بدن خارج می شه،
کودکی آلما
اونجا زندگی می کنه ...اسم من « آلما » س! آلما به زبون اسپانیولی یعنی روح! اینو می دونستی؟!
هه! نه ! راستی تو هیچوقت مرده دیدی؟
کودکی جان
نه!
کودکی آلما
ولی من دیدم .وقتی که مادرم دم مرگ بود منو وادار کردن که برم تو اتاقش.
کدکی جان
مادرم دست منو گرفته بود و نمی ذاشت برم .اونوقت من جیغ کشیدم و زدمش.
خدای من! تو چطور همچین کاری کردی؟
کودکی آلما
(متأثر) آخه اون شباهتی به مادرم نداشت .نمی دونی چطور صورتش زشت
کودکی جان
و زرد شده بود .وحشتناک بود .بوی بد می داد .برای همین من زدمش تا دستمو ول کنه .اونام
بهم گفتن که شیطون تو جلدم رفته!
حتما خودت متوجه نبودی که داری چیکار می کنی...
کودکی آلما
پدر من دکتره!
کودکی جان
می دونم!
کودکی آلما
اون می خواد منو به دانشــکده بفرسته تا درس بخونم و دکتر بشم .خدایا !
کودکی جان
ولی آدم اونجوری مجبوره مرتب مردن آدما رو ببینه!
به نظر من عقیده ت عوض می شه.
کودکی آلما
اوه نه ...فکر نمی کنم .......یکی از اون دستمالها رو بهم می دی؟
کودکی جان
(ذوق زده) البته!
کودکی آلما
(صدای قدمهای کوتاه آلما -او بسته را برمی دارد -دستمالی از آن درمی آورد -برگشت
گامهای کوتاه)
بگیر!

ممنون! (مشغول تمیز کردن صورتش می شود) ببینین حاال صورت ما انقدر
کودکی جان
تمیز شد که مورپسند شما باشه؟
(می خنــدد) البته ...عالیــه! (ناگهان خنده اش رو فــرو می خورد -کمی
کودکی آلما
هراسیده) چرا ...چرا اینجوری نگام می کنی؟
.......
کودکی جان
تو چت شده؟!
کودذکی آلما
(خنده خفه و کوتاهی می کند) .......
کودکی جان
(صدای گامهای جان که با عجله دور می شود)
(نه چندان بلند) کجا داری می ری؟! ....خدای من! اون چش شده بود؟
کودکی آلما
موزیک
(چندین سال بعد -همان فضا -در اولین لحظات ورود ما به این فضا پایانی
		
ترین بخشهای موسیقی در حال اجرا را می شنویم -اجرا به پایان می رسد -صدای تشویق بلند
مردم -کف زدنهای مداوم -و هر آنچه که از طبیعت تابستان می توان شنیده)
(بلند) عالی بود!
جان
(صدای گامهایی که نزدیک می شوند -شلوغی همچنان در زمینه صداست)
دکتر جان!
اوه ...سالم پاپا...
جان
دکتر سالم!
من ...من می خواستم به خونه تلفن کنم اما راستش  ...،راستش فراموش کردم .جمعه
جان
شــب کارم توی ویکسبورگ تموم شد و باور کنین که همین االن وارد شهر شدم .هنوزم جایی
نرفتم ...حال همه خوبه؟
دکتر حرفه پزشــکی کار آدمهای بیکاره ،مســت و هرزه نیست پســر! منزل من هم جای
همچین آدمهایی نیست.
پدر...
جان
دکتر مــن دیــر ازدواج کردم .قبل از اینکه بچه خودم به دنیا بیاد بیشــتر از پونصد بچه به
دســت من پا به این دنیا گذاشتن ؛ اونوقت باید لعنتی ترین بچه ،نصیب من بشه( .مکث) اثاثیه
تو فرستادم به هتل!
یعنی من نباید...
جان
دکتر (قاطع) همین که شنیدی!
بسیار خوب پدر.
جان
(صدای گامهای جان که از پدرش دور می شود)
دکتر (بلند) یه لحظه وایستا جان!
(توقف گامها)
بیا اینجا !
(صدای برگشت گامهای جان)
چیه پدر؟
جان
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دکتر همین االن می ری به هتل و اثاثیه تو تحویل می گیری و میای خونه! فهمیدی؟!
(مالیم) هر طور شما صالح بدونین.
جان
دکتر حاال دیگه برو!
(صدای دور شــدن سریع گامهای جان -همزمان آقای واین میلر به همراه خانم و این
میلر نزدیک می شوند)
خانم واین میلر (در حال نزدیک شدن) پس این بستنی فروش کجاس؟
آقای واین میلر بسه دیگه زن! صداتو ببر! (نزدیک شده) اوه سالم دکتر بیوکنان!
دکتر سالم آقای واین میلر .حالتون چطوره؟
آقای میلر سپاسگزارم دکتر.
خانم میلر پس این بستنی فروش کجاس؟
آقای میلر وای خدای من!
دکتر من باید برم آقا ...از دیدارتون خوشحال شدم.
آقای میلر من هم هیمنطور دکتر!
(صدای گامهای دکتر که دور می شود)
خانم میلر پس این بستنی فروش کجاس؟
آقای میلر ساکت باش! ببین آلما داره میاد!
(صدای گامهای آلما که نزدیک می شود -صدای تشویق مردم -دور و با فاصله)
(در حال نزدیک شدن) سالم پدر! سالم مادر!
آلما
خانم میلر سالم!
آقای میلر سالم آلما ! (با ته خند) می شنوی؟ انگار مردم می خوام بازم براشون بخونی.
آره پدر ...اما راســتش دیگه نمی تونم .االن ارکستر براشون یکی از آثار کالسیکو اجرا
آلما
می کنه ،اونام ساکت می شن.
آقای میلر این خیلی خوبه که مردم از آواز تو انقدر لذت می برن!
(موزیکی از آثار کالسیک با فاصله شروع به نواختن می کند -تشویق و همهمه مردم
نرم نرمک فروکش می کند)
پدر ،کیف منو باز کنین ،انگشتهای من جون نداره! (نفس عمیقی می کشد) نمی دونم
آلما
چرا انقدر هول شده بودم .دلم می خواد دیگه آواز نخونم .به این همه هول و تکونش نمی ارزه!
آقای میلر (مضطرب) باز دچار حمله شدی؟
نمــی دونین قلبم چطور می زنه! وقتی می خونــدم مثل این بود که تمام جونم توی
آلما
حنجرمه .راستی پدر ،پیدا بود که ناراحت شدم؟
آقای میلر عالی خوندی ،آلما .اما خودت از عقیده من باخبری؛ به هرحال من موافق آواز خوندنت
نیستم .مخصوصا وقتی که حس می کنم اینکار بهت لطمه می زنه.
ولی .....می دونین پدر من دلیلی نمی بینم که توی جشنهای ملی آواز نخونم .درسته
آلما
که آواز خوندن ناراحتم می کنه اما خود این کار رو دوســت دارم .بخصوص که تعلیم ندیده از
عهده برمیام .هر چند این دفعه شعر مرتب یادم می رفت .شما متوجه مکثم می شدین؟ امان از
این هول! کیفمو باز نکردین پدر!

آقای میلر اوه آره ...االن!
(صدای باز کردن کیف -جابجایی خرت و پرت داخل کیف)
قرص می خوای نه؟
آره پدر!
آلما
(واین میلر قرص را درمی آورد -کیف را می بندد)
آقای میلر بیا !
متشکرم.
آلما
خانم میلر (یکباره و بی مقدمه) آخه این بستنی فروش کجا رفته؟
آقای میلر گفتم که بستنی فروش اینجا نیست ! (به آلما) بدون آب می خوری آلما ؟!
(قرص را می بلعد) تموم شــد پدر! (به مادر) آره مادر! بستنی فروش اینجا نیست اما
آلما
موقع برگشتن ،من و آقای دورماس ( )doremusبراتون بستنی می خریم می آریم.
آقای میلر یعنی تو اینجا می مونی؟
تا وقتی که جشن تموم بشه .به راجر ( )rogerقول دادم منتظرش باشم.
آلما
آقای میلر (محتاط و به نجوا) راستی ،اونو کنار چشمه دیدی؟
(سعی می کند اهمیتی ندهد) هیس! آره فکر می کنم دیده باشم.
آلما
آقای میلر چند لحظه پیش اینجا بود! با پدرش!
آره متوجه بودم.
آلما
آقای میلر بهتر نیست بری روی نیمکت دیگه بشینی و منتظر باشی؟
آخه راجر دورماس قراره بیاد همینجا !
آلما
آقای میلر خیلی خوب ...هر طور میلته! ما دیگه می ریم( .به خانم واین میلر) بریم خانم.
خانم میلر آلما برام بستنی بخر!
باشه مادر حتما !
آلما
خانم میلر (در حال دور شدن -بلند) بستنی توت فرنگی و شکالت بخر! ساده شو نده!
(با ضعف اما بلند) حواسم هست مادر!
آلما
خانم میلر (دور) توت فرنگی و شکالت!
آقای میلر (دور) همه شنیدن دیگه ...بیا !
(زیر لب) خدای من!
آلما
(ترقه ای با فاصله کم می ترکد -آلما جیغی کوتاه می کشد)
(ملتهب) احمقا !
(صدای گامهای جان که به سرعت نزدیک می شود)
(در حال نزدیک شدن) چی شد؟
جان
(نفس نفس زنان) نفسم درنمیاد! کی این ترقه رو پرت کرد اینجا؟
آلما
یه بچه شیطون!
جان
کجاس؟
آلما
تا من رو دید فرار کرد!
جان
باید تو این شهر مقرراتی باشه که اینجور کارا رو منع کنه!
آلما
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موافقم .تو چند روز گذشــته ،من و پدرم پانزده بچه مریض داشــتیم که همه شــون
جان
دچار سوختگی شدید شده بودن .فکر می کنم بهتره یه چیزی بخورین تا حالتون سرجاش بیاد!
نوشیدنی؟
نه متشکرم!
آلما
هر طور میلتونه!
جان
(چند لحظه سکوت -مجالی برای یکه تازی صداهای زمینه)
(با تردید) شما ...شما امسال تابستونو اینجا می مونید؟
آلما
اوهوم!
جان
به نظرم تابســتون فصل مناسبی برای از ســر گرفتن کار با ارکستر «گلوریس هیل»
آلما
نباشه؛ اینطور نیست؟
چرا ...شاید همینطور باشه که شما می گین.
جان
(خنده ای کوتاه و کم رمق) امسال باد خلیج از وزیدنش ما رو مأیوس کرده؛ دیگه هیچ
آلما
امیدی به وزش باد در این تابستون نیست .امسال با هر سال فرق داره .هر سال شبهای تابستون
رو با خنکی باد خلیج صبح می کردیم.
(مکث)
آه...
آلما
(به آرامی) ببینم چیزی شما رو ناراحت کرده؟
جان
ها ؟ ..آه ...اون ترقه ...راستش یه خورده شوکه شدم.
آلما
ولی تا حاال دیگه باید آروم شده باشین.
جان
اینجور موقعها حالم دیر جا می آد.
آلما
بله ...می بینم.
جان
شما ...شما خیال دارین اینجا بمونین و به پدرتون کمک کنین؟
آلما
هنوز تصمیم نگرفتم.
جان
امیدوارم که ...که بمونین .همه ما انتظار داریم که بمونین .پدرتون به من می گفت که
آلما
شما موفق شدین میکرب تب واگیردار مردم شهر لیون ( )lyonرو پیدا کنید.
هه ...هر کی چاره این میکرب رو پیدا کنه هنر کرده!
جان
شما حتما پیدا می کنید .یعنی  ...یعنی دارین روش کار می کنین نه؟
آلما
ای...
جان
پدرتون به موفقیت شــما اطمینان داره .به من می گفت که شــما ...شما مطالعه به
آلما
خصوصی درباره چیز کردین ...بذار ببینم ...باک ...باکتری ...چی؟...
باکتریولوژی! ()bacteriology
جان
بله ...بله ...تو دانشگاه جان هاپکینز بوستون ( ...)bostonدرسته؟
آلما
نه ...تو بالتیمور!
جان
اوه ...آره بالتیمور توی ایالت مریلند (.)Maryland
آلما
آره.
جان
ببینم باکتریولوژی همون کاری نیست که با میکروسکوپ می کنن؟
آلما

چرا ،تا حدی!
جان
من یه بار توی تلســکوپ نگاه کردم اما هیچوقت زیر میکروسکوپ چیزی رو ندیده م.
آلما
راستی آدم چی می بینه؟
یه منظومه!
جان
چه جور منظومه ای؟
آلما
اوم ...شــبیه همون منظومه ای که شما از پشت عدسی تلسکوپ دیدین ...یک جهان
جان
مرموز!
اوه ...بله!
آلما
نیمی نظم و نیمی هرج و مرج.
جان
جای پای خدا ! (با شور) آه ...دکتربودن! سر و کار داشتن با این اسرار زیر میکروسکوپ...
آلما
به نظر من جنبه مذهبی این کار بیشتر از کار کشیش هاست!
چی بگم؟
جان
در دنیا رنجهایی هســت کــه حتی فکر کردن به اونها دردناکه؛ رنجهایی که بیشــتر
آلما
ما مردم در برابرش بیچاره هســتیم ...اما خدایا ! پزشــک! با اون استعداد و دانشش! چقدر آدم
خوشــحال می شــه که می بینه دکتر ،مجهز و آماده و با مهارت ،این دردهای وحشتناک و این
دلهره ها رو تســکین می ده .پزشــکی حرفه ایه که روز به روز دامنه وســیعتری پیدا می کنه.
عالج این همه بیماری به کمک این علم معلوم شده ،اما هنوز همه این پیشرفتها فقط قدم اول
محسوب می شه .کارهای زیادی مونده .مثل درمان بیماریهای روحی...
من نمی دونستم شما درباره پزشکی همچین عقایدی دارین!
جان
مــی دونین من برای پدرتون احترام زیــادی قائلم .مثل همه مریضهاش! چقدر باعث
آلما
دلگرمی منه که می بینم یه دکتر در همسایگی و دسترس ما زندگی می کنه.
برای چی؟! ...نکنه صرع دارین؟
جان
(بلنــد می خندد) صرع؟! اوه نه نه ...اما ناراحتــی قلب دارم و گاهی بهم حالت حمله
آلما
دست می ده! به طوری که فورا پیش پدرتون می دوم!
حتی نیمه های شب!
جان
بله ...حتی گاهی دو و سه نیمه شب! ایشون خیلی نسبت به من مهربانن!
آلما
اما به حال شما فایده ای نداره نه؟
جان
چرا؟ ...اغلب بهم اطمینان می ده.
آلما
برای یک مدت محدود؟
جان
خوب آره.
آلما
و شما انتظار چیزی بیشتر از این ندارین؟
جان
من ...متوجه نمی شم!
آلما
اوه ...اصال به من ربطی نداره!
جان
بگین! چی می خواستین بگین؟
آلما
شما مریض پدرم هستین ،اما به نظر من( ...مکث)
جان
خواهش می کنم ادامه بدین!
آلما
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(تنها می خندد) .....
جان
نمی شه منو همینطوری سردرگم بذارین ...باید ادامه بدین .چی داشتین می گفتین؟
آلما
هیچی فقط به نظر من شما به چیزی باالتر از اطمینان های موقت احتیاج دارین!
جان
چطور؟ ...چرا ؟ ...یعنی ناراحتی من چیزی باالتر از...
آلما
شما هوا می بلعید!
جان
چیکار می کنم؟!
آلما
هوا می بلعید خانم آلما !
جان
من ،متوجه نمی شم ؛ هه! هوا می بلعم؟
آلما
بله ...موقع حــرف زدن و خندیدن هوا می بلعید .این عادتیه که زنهای هیســتریک
جان
دچارش می شن!
ها ؟
آلما
شــما هوا می بلعید و این موضوع موجب طپش قلب شما می شه .این مطلب خودش
جان
چیز مهمی نیست اما از عالئم یه بیماری دیگه س .می شه روراست اسمشو بگم؟
(نامطمئن) البته!
آلما
بذارید عامیانه بگم .بنظرم شما «همزاد» دارین.
جان
اوه ...خدای من! (می کوشد که بخندد اما موفق نمی شود) باید چیز وحشتناکی باشه!
آلما
مفهوم دقیقش چیه؟
به من مربوط نیست! شما که مریض من نیستین!
جان
پس فقط می خواســتین منو ناراحت کنین .می گین مبتال به چیزی هســتم که از
آلما
توضیحش خودداری می کنین.
به هرحال دکتر شما من نیستم!
جان
(صدای گامهای «رزا گونزالس» به گوش می رســد که بــا فاصله از این دو عبور می
کند -او آواز می خواند -صدای آهنگینش نزدیک و دور می شود)
ببینم این دختر سرخوش صدای خوبی داره! کیه؟
تعجب می کنم که شما نمی دونین!
آلما
خوب من مدتی اینجا نبودم!
جان
دختر گونزالس ...اسمش رزاســت ...پدرش توی مون لیک ( )moon lakeیه کافه
آلما
داره( .مکث) فکر می کنم به شما لبخند زد نه؟
آره ؛ منم همینطور فکر می کنم.
جان
اینجا شما رو همه می شناسن! حتی اگه شما نشناسیدشون!
آلما
چه جالب!
جان
به نظرم شــما رابطه خودتونو با بسیاری از دوستان قدیمی که اینجا داشتین از دست
آلما
دادیم!
آره .همینطوره!
جان
حاال باید دوستان جدیدی پیدا کنید .من با یه جمع ده نفری آشنام که هر ده روز یک
آلما
بار ،دوره داریم .خیال می کنم شما از این دسته خوشتون بیاد .همه جوون ،باسواد و روشنفکر و

از عالقمندان به هنر هستن!
آهان ...باسواد و روشنفکر!
جان
باید ببینینشون! خودم خبرتون می کنم که تو دروه هامون شرکت کنین!
آلما
ممنونم!
جان
(صدای گامهایی که به این دو نزدیک می شود)
آه ...ببینید ...یکی داره میاد اینجا که از «رزا گونزالس» خیلی زیباتره .یکی از شاگردان
آلما
کوچیک من توی آواز .البته بی استعدادترینشون!
این یکیو می شناسم!
جان
(بلند) سالم نلی!
آلما
(نزدیک می شود) سالم خانم آلما .صداتون انقدر خوب بود که منو به گریه انداخت!
نلی
ولی فکر کنم افتضاح بود.
آلما
مطمئن هستم که دارین شکسته نفسی می کنین ،خانم آلما .سالم دکتر!
نلی
سالم نلی!
جان
دکتر ...کتابی که شما بهم دادین پر از لغتهای بزرگ و سخته!
نلی
مکی تونی از توی کتاب لغت معنی شونو دربیاری نلی.
جان
ســعی کردم همین کارو بکنم ولی خودتون که بهتر وضع کتابا رو می دونین ؛ وقتی
نلی
دنبال معنی یه لغت بزرگ می گردین ،می بینین یه عبارت طویل دیگه نوشــته شده که وقتی
معنی اونو پیدا می کنین ،تازه می رسین به همون لغت اول!
(جان می خندد)
من فردا میام پیشتون که خودتون برام شرح بدین! من دیگه باید برم .خداحافظ خانم
آلما ! خداحافظ دکتر!
خدانگهدار نلی!
آلما
می بینمت!
جان
(صدای گامهای نلی که خندان دور می شود)
راجع به چه کتابی صحبت می کرد؟
آلما
یه کتاب ...آه در واقع یه راهنما! (می خندد) اومد به مطب من و گفت که مادرش هیچ
جان
توضیحی بهش نمی ده در حالیکه دختری به ســن و سال اون باید خیلی چیزا رو بدونه! ببینم
مادرش چطور آدمیه؟
خانم ایول بیوه خوشحال این شهره! (خنده ای کمرنگ) همه مردم شهر ،به جز چند
آلما
نفر که تقریبا هم تیپ خودشن ،از معاشرت با این زن احتراز می کنن .این مسئله برای نلی خیلی
ناراحت کننده س! آخه این بچه چه تقصیری داره؟ پدرم بخاطر شهرت بد مادرش ،موافق نبود
که به نلی تعلیم آواز بدم ،اما من احســاس می کنم هر کس در برابر بچه هایی که تو همچین
شرایطی هستن وظیفه ای داره که باید انجام بده .هیچ کس نباید با قضاوت قاطع ،اخالق یکی
دیگه رو محکوم بکنه! چون زندگی خیلی پیچیده س!
(با کمی فاصله صدای فشفشه به گوش می رسد و صدای هورای جمعیت)
آه ...اولین فشفشه به هوا رفت! ببینین چطور به میلیونها ستاره تبدیل می شه.

تابستان
و
دود

119

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

120

(کمی مکث) سرما خوردین؟
جان
نه ...چطور مگه؟
آلما
دارین می لرزین!
جان
راستی؟
آلما
خودتون حس نمی کنین؟
جان
اثری از ماالریا تو بدنم باقی مونده که به نظر می رسه دست بردار نیست!
آلما
ماالریا دارین؟
جان
هیچوقت جدی نبوده .فقط گاه و بیگاه عوارضش در من عود می کنه و زود هم از بین
آلما
می ره( .می خندد)
چرا اینطوری می خندین؟
جان
چطوری؟
آلما
(خنده آلما را تقلید می کند)...
جان
(مکث -سکوت کوتاه)
به نظرم می رســه که شما اصال عوض نشدین! همیشه از ناراحت کردن من خوشتون
آلما
می اومد .مثل اینکه هنوزم همینطوره.
شــما نباید اینطوری ...آه ...باید اینو بهتون بگم که توی یه مهمونی شما رو تقلید می
جان
کردن .بیشتر بخاطر خنده تون!
یعنی ادای من درمی آوردن؟
آلما
بله ادای رفتار و حرکات و خنده تون.
جان
عجب!
آلما
نباید بهتون می گفتم .ناراحت شدین!
جان
نه نه ...بهتره بگم ...بیشتر تعجب کردم.
آلما
ولی خودتون گفتین که ناراحت شدین.
جان
.......
آلما
یعنی نمی دونین که آوازه افاده شما همه جا پیچیده؟
جان
من ...منظورتون چیه؟
آلما
خــوب دیگه ...به نظــر میاد که بعضی از مردم معتقدند که شــما یه خورده افاده ای
جان
هستین!
(مکث -ناراحت) ممکنه به نظر بعضی ها اینطور باشه ،اما چون شخصا از کوچکترین
آلما
حرکتی که بشه ،اسمشو افاده فروشی گذاشت پرهیز می کنم ،نمی دونم با این نظر مردم چیکار
باید بکنم؟
شما یه جور بخصوصی حرف می زنین!
جان
راستی؟
آلما
مثال ...مثال به جای آتیش بازی می گین مراسم آتش افروزی و امثال این! البته من اینا
جان
رو از مردم شنیدم!
 ....اوم.
آلما

راجع به لحن خودتون چی می گین؟
جان
فکر کنم این دیگه جواب نداره! مطمئنم من از طرف اشخاصی متهم به لحنی متفرعن
آلما
شدم که معتقد به فصاحت نیستن .پدر من از شاگردان برجسته آکسفورد بوده .ممکنه منم تحت
تأثیر اون ،اینطوری شده باشم اما خودم زیاد متوجه این موضوع نیستم .راستی کی منو تقلید می
کرد؟
(با ته خند) گمون نمی کنم دختره دلش بخواد ،اسمش گفته بشه.
جان
پس یه دختر بوده!
آلما
خوب طبیعیه! تقلید شما کار یه مرد نیست!
جان
البته .ولی فکر می کنم یه زن هم نمی تونه همچین کاری بکنه!
آلما
اوه ...فکر نمی کردم این مطلب شما رو انقدر عصبانی بکنه وگرنه نمی گفتم.
جان
من عصبانی نیســتم .فقط ســر در نمیارم! همیشــه از این بدخواهی بی جهت مردم
آلما
متعجبم .این مطلب چه مربوط به خودم باشــه چه مربوط به یکی دیگه ،برام عجیبه .اصال نمی
تونم دلیل این طرز تفکر مردمو بفهمم .شاید هم ندونستنش بهتر باشه .اونهایی که منو متظاهر
می دونین خوبه کمی فکر کنن و ببینن من توی زندگی م با چه مشکالت و محرومیتهایی روبرو
بودم .شاید علت اصلی خصوصیاتی که برای من می شمرند و به این اندازه اونها رو بد می دونن
همین مشکالت بوده باشه.
آه شما دارین قضیه رو خیلی گنده ش می کنین!
جان
نمی دونم اصال به فکر مردم می رسه یا نه که شرایط زندگی من با مال همه فرق داره.
آلما
من و پدرم باید دردسر مخصوصی رو تحمل کنیم.
چه دردسری؟
جان
شما که دیوار به دیوار ما زندگی می کنید باید از گرفتاری ما باخبر باشین.
آلما
خانم واین میلر؟
جان
مادرم وقتی که من به مدرسه می رفتم مبتال به بیماری روحی شد .از اون موقع به بعد
آلما
من ناچار بودم ،هم به کارای خونه برسم هم به کارای رسمی پدرم .یعنی کارایی به گردنم افتاد
که وظیفه زن یه کشیش بود نه دخترش .این مشکالت در واقع جوونی منو تباه کرده.
شما باید با جوونها معاشرت بکنین!
جان
من آدم گوشــه گیری نیستم .درسته که خیلی اهل گردش نیستم و اینجا اونجا نمی
آلما
شینم که ادای مردمو دربیارم ،اما به هیچ وجه آدم گوشه گیری نیستم ؛ چون دختر یه کشیشم
باید کمی متشــخص تر از سایر دخترای جامعه باشم ،اما با وجود این گاه و بیگاه با دیگران می
رم گردش...
البته همیشه با افرادی مثل «راجر دورماس» نه ؟!
جان
متأسفم که آشناهای من با دوستان شما فرق دارن آقای دکتر! اگه منم می خواستم با
آلما
شما رک صحبت کنم باید می گفتم که منم هرگز شما رو با یک زن متشخص و نجیب ندیدم.
شــما از آشنایان خودتون درباره من حرفهای بدی شنیدین؛ منم از دوستان خودم بدی شما رو
شــنیدم( .کم کم به گریه می افتد) دلم از این می سوزه که قراره پزشک باشین! شما می تونید
زندگی خودتونو صرف تسکین آالم بشر بکنین ،اونوقت چیکار می کنین؟ هر کاری از دستتون
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بربیاد انجام می دین تا اعتماد آدمای دور و برتونو از خودتون سلب کنین!
(او بلند می شود که برود -چند تک گام)
(می گیردش) صبر کنین! شما که خیال ندارین فرار کنین؟
جان
(برگشت چند تک گام) هر وقت ،هر جایی آواز می خونم حالم به هم می خوره! دستمو
آلما
ول کنین! خواهش می کنم ولم کنین!
پس باز بشینین.
جان
(صدای فشفشه ای که به آسمان می رود -صدای جمعیت)
می دونین چی فکر می کنم؟ ...فکر می کنم شــما اون ترقه رو انداختین طرف من و
آلما
بعد صحبتی پیش کشیدین که سر به سرم بذارین ...درست عین بچگی تون! اومدین اینجا تا با
گزارش این تقلید احمقانه منو مضطرب کنین! شــما در منظوری که داشتین موفق شدین .من
رنجیدم .همونطوری که دوست داشتین پس دیگه ولم کنین!
جالبه .فکر می کنین من برای چی از دســتور پدرم ســرپیچی کردم و هنوز اینجام؟
جان
اون ازم خواست که سریع به هتل برم و چمدنهامو به خونه ببرم اما من اینجا موندم .یعنی نمی
فهمین که از شما خوشم میاد؟!
(مکث -تکخند تمسخر) این احمقانه ترین حرفیه که در طول امروز شنیدم.
آلما
بعضی شــبها که دیر به خونه م برمی گشــتم یه سفیدی پشت پنجره خونه تون می
جان
دیدم .فکر می کردم شمائین! راستش شمائین یا همزادتون؟
دیگه راجع به این «همزاد» مزخرف حرف نزنین! ممکنه؟
آلما
می خواین با ماشین من گشتی بزنیم؟
جان
(زیرلب) خدای من...
آلما
جواب بدین!
جان
(کمی مشتاقتر) کی؟ حاال؟
آلما
(کمی سردتر) نه ..منظورم یه روز بعدازظهر بود!
جان
( ....کمی دمغ) بسیار خوب!
آلما
به شرطی که یه کاله پر سرتون بذارین؟
جان
ولی من کاله پر ندارم!
آلما
یکی بخرین!
جان
(دوباره صدای گامها و آواز «رزا گونزالس» به گوش می رسد که نزدیک ودور می شود)
به چی اینطور خیره شدین؟
آلما
ها؟ ...هیچی ...هیچی! فکر می کنم دیگه باید برم!
جان
بهتون که گفتم اسمش رزا گونزالسه!
آلما
ها ؟ ...نه نه ...من  ...فکر کردین به اون خیره شده بودم؟
جان
اوهوم!
آلما
نه نه ...فشفشه هایی که به آسمون می رن خیلی زیبان! مگه نه؟ خوب دیگه ...من می
جان
رم! شب بخیر خانم آلما !
(صدای گامهای او که دور می شود)

موزیک
(سپس خانه کشیش – واین میلر – را داریم .خانم واین میلر مقابل آینه است)
خانم واین میلر (با خود) اوه  ...،چقدر خوشگله! این کاله پر به من میاد .انتخاب خوبی کردم.
مطمئنم! وقتی به من بیاد ،حتما به...
(صدای زنگ تلفن کالم را در دهان خانم واین میلر می خشکاند .زنگ تلفن ؛ دوباره و
دوباره ...صدای گامهای عجول آلما که وارد می شود و به طرف گوشی می رود)
(با کمی فاصله) مادر اگه گوشی رو برنمی داری حداقل منو صدا کن!
آلما
(گوشی را برمی دارد)
الو! بله بله ...حال شــما چطوره آقای گیالم؟ ( ... )gillamبله ...خواهش می کنم ...بله
می شنوم ...مادرم گرفت؟ شما مطمئن هستین؟ ...خیلی عجیبه! یه لحظه گوشی! مادر! مادر! تو
امروز از آقای گیالم ...اوه خدای من! همینه مگه نه؟
خانم میلر اوهوم!
آه ...بله آقا ! کاله همینجاســت ...من نمی دونستم ...االن دیدم ...البته ...خواهش می
آلما
کنم ...لطفا بنویسید به حسابمون ...پرداخت می کنیم ...مهم نیست ...متشکرم ...خدانگهدار!
(صدای گامهای آقای واین میلر که وارد می شود)
آقای واین میلر (نزدیک می شود) اوه آلما ! مادرتو نگاه کن! این کاله از کجا اومده؟
از مغازه آقای گیالم پدر! گفتم بذاره به حسابمون!
آلما
آقای میلر تو االن داشتی با اون حرف می زدی؟
بله!
آلما
آقای میلر کاله گرونی باید باشه!
چهارده دالره! شیش دالرشو شما بدین ؛ هشت دالرش با من!
آلما
آقای میلر با چه دردسر غیرقابل تحملی باید بسازیم!
همینطوره پدر!
آلما
آقای میلر (در حال دور شدن) نمی دونم چیکار باید بکنم! آخه تا کی؟!
(واین میلر می رود)
(در حالیکه به مادرش نزدیکتر می شــود) هزار و یک کار دارم مادر! پس خواهش می
آلما
کنم بیا اینجا بشین و بی سرو صدا خودتو با عکسهات مشغول کن وگرنه کالهتو ازت می گیرم!
(صدای گامهای نامرتب -خانم واین میلر می نشیند)
خانم میلر باشه ...باشه!
همینجا بشین! عکسهام که اینجاس! اگه کاری داشتی صدام کن!
آلما
خانم میلر باشه صدات می کنم!
(صدای گامهای آلما که به همراه میکروفون به اتاق دیگر می رود -گوشــی را از اتاق
دیگر برمی دارد -شماره می گیرد -چند لحظه ای منتظر می ماند -تماس برقرار می شود)
بله؟
صدای جان
جان!
آلما
اوه خانم آلما !
صدای جان
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صدامو خوب شناختین!
آلما
زیاد تعجب نکنین.
صدای جان
حالتون چطوره؟
آلما
خوبم .شما چطورین؟
صدای جان
هنوز زنده م( .می خندد) به نظر شما اینطوری زندگی کردن وحشتناک نیست؟!
آلما
هان؟ شاید! هه!
صدای جان
شما همیشه کم حرف هستین .یعنی باید گفت فوق العاده کم حرفین!
آلما
نه اینطور نیست ! شاید ...شاید بخاطر خستگی دیشب باشه.
صدای جام
دیشب؟
آلما
بله .جایی بودم که مجبور بودم شبو بیدار بمونم.
صدای جان
که اینطور ...اِ ...راستش من از شما یه دلخوری دارم که باید بگم.
آلما
بفرمائید!
صدای جان
آخریــن باری که شــما رو دیدم ،یعنــی روز چهارم ژوئیه ،گفتین کــه یه روز منو با
آلما
اتومبیلتون می برین گردش!
اوه ...راستی؟
صدای جان
بله! تو این کسالت زندگی ،خیلی به خوش قولی شما دلخوش کرده بودم اما ظاهرا می
آلما
بینم که حسابی فراموشش کردین.
اوه این حرفو نزنین!
صدای جان
فکرشو نکنین! می دونم چقدر گرفتاری دارین!
آلما
صداتونو اونطور که باید واضح نمی شنوم.
صدای جان
شاید اشکال از خط باشه!
آلما
می گم چطوره شما بیاین دم پنجره تون ،منم بیام دم پنجره مطبم .اونوقت
صدای جان
از دور داد می زنیم (می خندد)
واقعا هم فکر بدی نیست .مخصوصا برای من که فردا شب باید جایی آواز بخونم!!
آلما
جدی؟!
صدای جان
اوهوم! راستی یادتون هست که درباره دوره کوچیکمون با هم صحبت کردیم.
آلما
دوره؟! ...هان بله ...مجمع آدمهای فهمیده و روشنفکر!
صدای جان
دوست ندارم مسخره شون کنین جان.
آلما
خیلی خوب معذرت می خوام.
صدای جان
ما دور هم می شینیم و راجع به کتابهای تازه بحث می کنیم و قطعاتی هم به صدای
آلما
بلند می خونیم.
خوراکی چیزی هم در کار هست؟
صدای جان
بله ؛ پذیرایی هم می کنیم.
آلما
دارین دعوتم می کنین؟
صدای جان
من برخال شما خوش قولم آقا ! بهتون قول داده بودم که اینکارو بکنم .خوب ! همین
آلما
امشبه! سر ساعت هشت .تنها کاری باید بکنین اینه که از اونطرف حیاط بیاین اینطرف!

باشه ...باشه ...حتما میان! (کمی معذب) اِ ...خانم آلما ...دیگه باید قطع کنم.
صدای جان
پدرم می خواد جایی تلفن کنه!
اما تا بهم قول ندین که میاین گوشیو نمی ذارم!
آلما
میام ...میام! می تونین مطمئن باشین!
صدای جان
پس تا ساعت هشت!
آلما
تا هشت!
صدای جان
(آلما گوشی را می گذارد -همزمان صدای چند ضربه به در به گوش می رسد)
(بلند) کیه؟
آلما
(صدای باز و بسته شدن در -نلی وارد می شود)
(دور) سالم خانم آلما !
نلی
اوه نلی!
آلما
(ذوق زده – بسیار خوشحال -خانم آلما ! خانم آلما !
نلی
چی شده نلی؟ اتفاقی افتاده؟
آلما
خانم آلما ! هیچوقت  ...هیچوقت شده کسی رو شما تأثیر فوق العاده ای گذاشته باشه؟
نلی
(کمی گیج) چی؟
آلما
روتون تأثیر گذاشته باشه! یعنی متوجه منظورم نمی شین؟
نلی
آه ...بله ...البته ...فکر می کنم شده!
آلما
من فکــر می کردم هیچوقت این اتفاق برای من نمی افته .اصال باورم نمی شــد .اما
نلی
دیشب...
(قطع می کند) بهتر نیست تمرینمونو شروع کنیم؟ شاید آرومتر شدی!
آلما
دیشب مهمون ما بود .من خسته بودم و تو اتاقم خوابم برد .هیچوقت پیش مهمونا نمی
نلی
رم .من خواب بودم که یهو در اتاقم باز شد و اومد تو! (می خندد) اشتباهی!
(کمی عصبی) نلی معلوم نیست که من مایل باشم تمام این قصه رو بشنوم!
آلما
(بی اعتنا و سریع) اگه گفتین کی بود؟ حتی فکرشم نمی کردم که جزو مهمونا باشه!
نلی
.....
آلما
اون خیلی خوبه! ما مدتی با هم صحبت کردیم ؛ تا اینکه مادرم اومد به اتاق من! اون
نلی
به مادرم گفت که منو به یه مدرسه دخترانه بفرسته؛ چون خودش شایستگی تربیت منو نداره.
اونوقــت مادرم با جیغ و داد بیرونش کرد! (ســکوت -کمی ناراحت) مادرم بهش گفت « تو هم
لیاقت نداری که اسم خودتو بذاری دکتر!»
(ناگهان جا می خورد) ها ؟!! دکتر؟ ...اِ ...هه!  ...جان بیوکنان؟
آلما
اوه آره خانم! دکتر جانی!
نلی
اون ...اون ...مهمون ...مادر ...تو  ...بود؟
آلما
اوهوم! البته تنها نبود ...با «رزا گونزالس» اومده بود!
نلی
رزا گونزالس؟!
آلما
بله خانم ...واقعا تحت تأثیرش قرار...
نلی
(قطع می کند -عصبی) حق با مادرته نلی! اون لیاقت نداره اســم خودشو دکتر بذاره!
آلما
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متأسفم که اینطوری بهت می گم اما این آدم به طور رقت انگیزی ضعیفه!
(متعجب -برخورده) خانم آلما !
نلی
نلی ...خواهش می کنم برو! امروز تمرین نمی کنیم!
آلما
یعنی...
نلی
خواهش می کنم!
آلما
(با نیم خندی اضطراب آلود) چشم خانم ...می رم ...خدانگهدار!
نلی
(صدای گامهای او)
خداحافظ نلی!
آلما
(صدای باز و بسته شدن در)
(زیر لب -نفس نفس زنان) خداوندا  ....کمکم کن!
موزیک
(موزیک -ســپس مطب دکتر -رزا گونزالس و جان در مطبند -رزا مشــغول پانسمان
زخم بازوی جان است)
(مشغول به کار) همینطوری دیگه؟
رزا
آره ...حاال اون سر باندو بگیر! ...آهان ...بپیچ .محکم بکش!
جان
خیلی خوب! (می کشد)
رزا
آخ...
جان
مگه خودت نگفتی محکم..
رزا
نه دیگه انقدر!
جان
خیلی خوب دیگه تموم شد!
رزا
(صدای زنگ در با فاصله)
یعنی کیه نصفه شبی؟
بهتره قبل از اینکه پدر بیدار بشه درو باز کنم.
جان
آره ...عجله کن!
رزا
(صدای گامهای جان که دور می شود -باز و بسته شدن در -جان رفته است)
(با خود) این باند کثیفو کجا باید بندازم؟ ...اَه ...سطل آشغاله کو؟ ..آه ...زیر میزه...
رزا
(صدای گامهای کوتاه)
اینم از این!
(صدای باز شدن در -جان و آلما وارد می شوند)
(جا می خورد -زیر لب) ها ؟...
رزا
(در حال نزدیک شدن) رزا ! شما لطفا بیرون توی راهرو منتظر باشید .سروصدام نکنین
جان
خواهش می کنم!
(با غیظ) البته!
رزا
(صدای گامهای رزا که بیرون می رود -صدای بسته شدن در)
بفرمائید بنشینید خانم آلما !
جان
(سرد) اینجوری راحتترم!
آلما

(کمی دستپاچه) مری ...مریض بود!
جان
(با کنایه) بله! همون مریضی که بخاطرش جلسه دوستانه منزل ما رو ظرف پنج دقیقه
آلما
ترک کردین! اونم اونطوری! شــما مهمان خاصی بودین که من به جلسه آورده بودمتون اونوقت
یهو بلند می شید که من باید به مریضی سر بزنم!
اوه اوه صبر کنین خانم! چقدر عصبی! فکر نمی کنین که...
جان
(سریع) من باید پدرتونو ببینم!
آلما
ولی پدرم خوابه! اگه کاری از دستم برمیاد...
جان
نه .باید پدرتونو ببینم.
آلما
ولی االن ساعت دو بعد از نیمه شبه.
جان
می دونم.
آلما
ناراحتی دارین؟
جام
(از طبقه باال) جان! اون پایین چه خبره؟
دکتربیوکنان
چیز مهمی نیست پدر! (بلندتر) یه نفر تو دعوا زخمی شده!
جان
االن میام پائین!
دکتربیوکنان
(دستپاچه) نه پدر الزم نیست شما بیاین! بخوابین! من باندپیچی اش کردم .خطر رفع
جان
شده! (به آلما – آرامتر) می بینین که بازوی خودمو می گم!
(گویی تازه متوجه آن شده) ها ؟ ...اِ ...چی شده؟
آلما
هیس! (بلند) خیالتون راحت باشه پدر!
جان
اگه احساس نیاز کردی خبرم کن جان!
دکتربیوکنان
حتما پدر! (زیرلب) پوف! رفع شــد! (می خندد) فعال بهتــره از خیر دیدن دکترتون
جان
بگذرین خانم آلما !
می خوام بدونم این مشکل ،وقتی که با رزا گونزالس بودین براتون پیش اومده یا جای
آلما
دیگه ای اتفاق افتاده؟
مشکل؟
جان
زخم بازوتون!
آلما
(مکث) چه فرقی می کنه؟
جان
خواهش می کنم به سئوالم جواب بدین! حدسم درسته؟
آلما
(نفس عمیقی می کشد) اوهوم!
جان
(سکوت)
(سر صحبت را عوض می کند) ببینم باز همزادتون ناراحتتون کرده؟
جان
من فقط می خوام با دکتر بیوکنان حرف بزنم!
آلما
خوب منم دکتر بیوکنانم!
جان
شما منظورمو متوجه شدین پس اذیتم نکنین!
آلما
عاقل باشین خانم آلما ! شما مریض نیستین!
جان
فکر می کنین ممکنه مریض نباشم و ساعت دو بعد از نیمه شب بیام اینجا؟
آلما
(چند لحظه ای ســکوت -جان گردی را در لیوان آب می ریزد و هم می زند -صدای
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گامهای کوتاه)
اینو بگیرین سر بکشین!
جان
چیه؟
آلما
دوایی که تو آب حل شده!! این چه سئوالیه می پرسین؟
جان
چه دارویی؟
آلما
به من اعتماد ندارین؟
جان
بهتره روراست باشیم! شما زیاد هم قابل اعتماد نیستین( .ناله ای می کند) آخ ...دارم
آلما
از حال می رم!
خواهش می کنم بشینید! احتماال مجمع آدمهای روشنفکر خسته تون کرده.
جان
بعد از اون اتفاق بهتر نیست که دیگه حرفشو نزنین؟
آلما
من از اونطور جلسه ها خوشم نمیاد! اعتراف می کنم!
جان
(تند) داروتونو بدین به من!
آلما
اوه پس راضی شدین! بفرمائین!
جان
(آلما دارو را الجرعه سر می کشد)
تلخه؟
خیلی!
آلما
خواب آوره!
جان
امیدوارم موثر باشه .اصال خوابم نمی برد.
آلما
و شما رو هول برداشته بود نه؟
جان
بله .احساس خفگی می کردم.
آلما
و صدای ضربان قلب خودتون می شنیدین!
جان
دقیقا ! عین صدای طبل.
آلما
اونوقت ترسیدین.
جان
همیشه می ترسم.
آلما
می دونم.
جان
همه ش احساس می کنم این تابستونو به آخر نمی رسونم.
آلما
البته که به آخر می رسونین .این چه طرز تفکریه؟!
جان
ولی آخه چطوری؟
آلما
روزها یکی بعد از دیگری می گذره .دیر یا زود تابســتون هم تموم می شه و پاییز می
جان
رسه .اونوقت می گین« :اصال نفهمیدم پاییز چطور گذشت! »
(نفس عمیقی می کشد).....
آلما
آره آره ...همینطوری خوبه .نفس عمیق بکشین!
جان
آه...
آلما
بهتر شدین نه؟
جان
کمی!
آلما
کم کم حالتون بهتر هم می شه! بذارین نبضونو بگیرم!
جان

(نه چندان بلند -بسیار با احتیاط -از بیرون) جان!
رزا
(سعی می کند بی تفاوت باشد) شما می دونین که «زمان» یکی از چهار بعدیه که ما
جان
رو در برگرفته؟
....
آلما
می دونین که فضا منحنی شکله و مثل یک حباب صابون در خأل کامل سرگردانه؟
جان
(کمی بلندتر از بار نخست) جان!
رزا
(همچنان بی اعتنا) می دونســتین که کهکشان صدها هزار سال نوری از زمین فاصله
جان
داره؟ هر وقت نگران قلبتون هستین به این موضوعات فکر کنین!
جان!
رزا
نمی خواین جوابشو بدین؟ شما رو صدا می زنه!
آلما
(مکث) چرا ! (نه چندان بلند -خطاب به بیرون) ســاکت باش رزا ! (به آلما) قلب شما
جان
هیچ عیبی نداره خانم .جز اینکه همونطوری که قبال گفتم کمی عملش مختل شده .میل دارین
معاینه تون کنم؟
ولی من نمی خوام ،اون خانمو بیرون معطلش کنم!
آلما
اون ناراحت نمی شه!
جان
بهتر نیست صبح بیام که پدرتون...
آلما
هر طور میلتونه .ولی بهتره سریعتر معاینه بشین .واسه راحتی خیال خودتون می گم!
جان
(زیرلب) بسیار خوب!
آلما
آه ...خدای من ...این دختر گوشی منو کجا گذاشته؟
جان
برای معاینه قلب؟
آلما
اوهوم!
جان
فکر می کنم همونیه که رو میزتون زیر کاغذا مونده!
آلما
ها ؟ ...آره خودشه! اونجا چیکار می کنه؟ (صدای جابجایی کاغذها) خیلی خوب ...اجازه
جان
بدین! خوبه! نفس بکشین! نفس! آهان...
چی می شنوین؟
آلما
یه صدای آهسته!
جان
یه صدای آهسته؟!
آلما
بله! یه صدای آهسته که می گه « :آلما تنهاست! »
جان
اگه می خواین مسخره م کنین بهتره بگین چون اصال تحملشو ندارم.
آلما
نه نه ...اصال این قصدو ندارم .من دکتر خوبی نیستم .زیاده از حد خودخواهم .اما می
جان
خوام بدونم شما چه ناراحتی دارین؟
الزم نیست به فکر من باشین!
آلما
شما امشب از من رنجیدین نه؟
جان
نباید می رنجیدم؟ شما طوری با عجله رفتین که کتتون جا موند!
آلما
یه روز برای بردنش می آم ( .مکث) حالتون بهتره؟
جان
کم کم خوابم میاد .انگار قرصها اثر کردن .حس می کنم مثل یه نیلوفر آبی روی مرداب
آلما
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شنا می کنم.
این قرصها رو بگیرین اما در مصرفش دقت کنین .هیچوقت بیشتر از دو قرص رو با هم
جان
نخورین!
(قرصها را می گیرد) متشکرم! (بلند می شود) دیگه باید برم.
آلما
شنبه شب ،ساعت تلفن می کنم  .من به شما قولی دادم.
جان
(ناگهان در با عجله باز می شود و رزا وارد می شود)
(با فاصله) خدای من جان .تو چطور می تونی انقدر منو معطل نگه داری؟
رزا
(پریشان) آه ...خدانگهدار دکتر!
آلما
(صدای گامهای آلما که می رود -صدای بسته شدن در)
موزیک
(سپس خانه کشیش -آلما ،آقا و خانم میلر در خانه اند)
		
آقای میلر (در حال نوشتن ،زیر لب) و این چنین ،عیسی مسیح...
پدر ساعت چنده؟ (مکث) ساعت چنده پدر؟
آلما
آقای میلر (دســت از کار می کشد) پنج دقیقه به هشــت! (نکوهشگر) آلما ،مگه نمی بینی من
مشغول نوشتن گفتار مذهبی ام!
چرا روز یکشنبه نمی نویسین؟
آلما
آقای میلر (کالفه) به اندازه کافی خسته هستم ؛ تو دیگه سر به سرم نذار آلما !
اگه کسی تلفن بزنه ... ،اونوقت ...نمی شه مادرو بفرستیم باال؟
آلما
خانم میلر (با فاصله) من نمی رم باال !
آقای میلر منتظر تلفن کسی هستی؟
 ...ها ؟ ...شاید ...آره!
آلما
آقای میلر کی قراره زنگ بزنه؟
قراری در کار نیست ،فقط ممکنه که...
آلما
آقای میلر راجر دورماس؟! بنظرم امشب با مادرش باشه.
بله همینطوره.
آلما
آقای میلر پس کی قراره که...
شاید هیچکس ...گفتم که!
آلما
آقای میلر موضوع خیلی مرموز شد.
خانم میلر من می دونم اون پسر قد بلنده همسایه س ،خودشه!
(سعی می کند خود را کنترل کند) مادر ،اگه بری باال من به بستنی فروش تلفن می
آلما
کنم تا برات یه ظرف بستنی هلو بیاره!
خانم میلر (از همان فاصله) من هر وقت خودم بخوام می رم باال !
من خودم بهتون می گم پدر .ممکنه دکتر جان بیوکنان ،تلفن بکنه.
آلما
خانم میلر نگفتم؟!
آقای میلر قراره بیاد اینجا ؟
فعال که ساعت هشته و خبری نیست ولی اول زنگ می زنه!
آلما

آقای میلر اگه اومد تو می ری به اتاقت تا من خودم ازش پذیرایی بکنم.
من همچین کاری نمی کنم!
آلما
آقای میلر تو عقل از سرت پریده؟
من خودم ازش پذیرایی می کنم .مادر هم می ره باال .شمام می تونین به مطالعه تون
آلما
ادامه بدین .من درباره هیچکس از روی مزخرفاتی که مردم درباره شون می بافن ،قضاوت نمی
کنم .من بخوبی می دونم که فضولهایی که به جوونی ،اســتعداد و زیبایی اون رشــک می برن،
درباره ش شایعه سازی می کنن.
آقای میلر اگه عقل از ســرت نپریده البد من شــعورمو از دســت دادم .نه؟ برای من یه دردسر
غیرقابل تحمل بس نبود حاال باید یکی هم اضافه بشه .اگه به خیالت رسیده اون مرد میاد اینجا
و منم کاری به کارش نخواهم داشت ،باید بگم که اشتباه می کنی .من همینجا می شینم و انقدر
زل می زنم بهش تا خودش از اینجا بره!
(صدای زنگ تلفن -آلما سریع گوشی را برمی دارد)
الو؟! اوه ...سالم ...بله ...البته ...خیلی خوب ...همین االن!
آلما
(گوشی را می گذارد – صدای گامهایش)
آقای میلر کجا داری می ری؟
(با فاصله) می رم براش بستنی بگیرم!
آلما
خانم میلر االن می ره پیش اون! می ره پیش اون!
(صدای باز و بسته شدن در)
آقای میلر (بلند) آلما ! آلما ! (با خود) خداوندا !
خانم میلر (می خندد) خیط شدی! خیط شدی! دردسر غیرقابل تحمل هم خودتی پیرمرد روده
دراز ! (می خندد)
موزیک
(در فروکش موزیک ،پارک را داریم -صدای دور موســیقی تندی به همراه
		
شادی جمعیتی به گوش می رسد)
من اصال نمی فهمم! (در حال قدم زدن)
جان
(در حال قدم زدن) خوب می فهمین فقط خودتونو به نفهمیدن می زنین!
آلما
آخه یه دلیل بیارین!
جان
من دختر یک کشیشم!
آلما
اینکه دلیل نشد.
جان
دلیل دوم اینکه شما پزشک هستین .زیاد پسندیده نیست همپین جاهایی دیده بشین.
آلما
فکر می کنین توی اون همه آدمی که داخل کافه ن و صداشون میاد ،آدم متشخصی
جام
وجود نداره؟!
به من مربوط نیســت اونا کین و چقدر شــخصیت دارن ؛ من اونجا نمی رم .شما هم
آلما
همینطور!
(آلما می ایستد -کیف خود را باز می کند -می گردد)
حداقل رو این نیمکت بشینین .دنبال چی دارین می گردین؟
جان
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(می نشیند) هیچی!
آلما
(او نیز می نیشند) اون قرصهای خواب اوری که من دادم؟!
جان
بله!
آلما
برای چی؟
جان
باید یکی بخورم.
آلما
حاال؟
جان
بله!
آلما
چرا؟
جان
چرا ؟ برای اینکه تو اتومبیلتون نزدیک بود از طپش قلب بمیرم .چی شــما رو مجبور
آلما
می کرد که انقدر سرعت بگیرین؟
(ناگهان قرصها را می قاپد) بدینش به من این قرصها رو!
جان
این چه کاریه؟ خواهش می کنم قرصهامو پس بدین!
آلما
اگه زیاد بخورین معتاد می شین .من گفتم هر وقت الزم دارین یکی بخورین.
جان
االن یکی الزم دارم.
آلما
دیگه کافیه! حرفشم نزنین! امشب یه نمایش جنگ خروس خواهیم دید.
جان
چی؟
آلما
جنگ خروس .برنامه شبهای یکشنبه س.
جان
اوه من اصال میل ندار ببینم.
آلما
ولی من عاشق جنگ خروسهام( .مکث) چیه؟ چرا اینجوری نگام می کنین؟
جان
به نظرم شــما اشتباه می کنین .کامال ! همونطوری که من اشتباه می کنم منتهی یه
آلما
طور دیگه.
اوهوم!
جان
بچگی ها هروقت از چیزی بدتون می اومد این کارو می کردین!
آلما
کدوم کار؟
جان
دراز کردن پاهاتونو می گم .اونم به این شکل!
آلما
(با نیم خند) راستی؟
جان
خواهش می کنم اینطوری تکیه ندین! به نظر موجود بی ارزش و تنبلی می رسین!
آلما
شایدم اینطور باشم.
جان
بنابراین می ترسم که بزودی دست از پزشکی بردارین!
آلما
شاید!
جان
هنوزم فکر رفتن تو مغزتونه؟
آلما
رفتن؟
جان
یه بار بهم گفتین که می خواین برین!
آلما
اوه آره ...اخیرا در فکر آمریکای جنوبی بودم.
جان
(مکث) هیچوقت یه کلیسا به سبک گوتیک دیدین؟ یا عکسشو تماشا کردین؟
آلما
(صدای شادی جمعیت ناگهان با هورایی افزایش می یابد)

خدای من! مام باید االن اون تو بودیم.
.....
آه ..ببخشین! چی پرســیدین؟ اوه گوتیک ....بله! نه ندیدم! حاال مگه چه خصوصیتی

جان
آلما
جان
داره؟
تو این کلیساهای باعظمت همه چیز سر به آسمون کشیده .با پنجره های بزرگ رنگ
آلما
و رو رفته .درهایی که باالشون قوسهای ظریفی دیده می شن و پنج شش برابر قد یه آدم قدبلند
ارتفاع دارن .سقفهای گنبدی و ستون های ظریف؛ همه سر به آسمون کشیدن و از دسترس بشر
خارج شدن! این منظره تو ذهن من نماینده عظمتیه که خارج از حدود هستی ماست و منو به
یاد تالش دائمی انسان می اندازه .آه .نمی دونم این جمله قشنگ رو کجا شنیدم و از کیه « :همه
ما در لجن زندگی می کنیم اما بعضی از ما چشم به ستارگان دوختیم! »
فکر کنم آقای «اسکاروایلد» اینو گفته باشه!
جان
به هرحال حرف درستیه!
آلما
(ناگهان موزیک داخل کافیه عوض می شــود -ریتمی تندتر -جان بلند می شــود و
سیگاری می گیراند)
ببین اونجا چه خبره! خدای من!
جان
می دونم بهتون با من بد می گذره و شــما به هر بهانه ای شــده می رین اونجا .حتی
آلما
شاید منو برسونین به خونه و برگردین.
اوه ...خانم آلما ...خانم آلما !
جان
همون آلما کافیه!
آلما
ولی «خانم» به شما میاد خانم آلما !
جان
(از کافه صدای داد و فریاد جمعی اوج می گیرد)
اوه ...نمایش جنگ خروسها شروع شد! بیاین بریم تماشا !
(بلند می شود) نه!
آلما
(کمی عصبی) آخه برای چی؟ حتما باید به دیدن کلیســای گوتیک بری؟ تو یه ...یه
جان
متعصب مریضی! می فهمی؟
(با لرزه) بعضی زنا ...یعنی اکثر اونایی که تو باهاشون سروکار داشتی ،از عشق هیچی
آلما
جز حیوانیت نمی دونن .اما بعضی ها هستن که قلبشونو می دن و حتی روحشونو!
آره ...باز صحبت روح شــد هان؟ اسم تو آلماس و آلما به زبان اسپانیولی یعنی «روح»
جان
! دلم می خواد یه روز بیای توی مطبم و توی اون تصویر تشریح آناتومی انسان ،جای این روحو
بهم نشون بدی!
(عصبی -فروریخته) می خوام برم خونه! اما نه با تو! با تاکسی می رم!
آلما
(صدای گامهایش که به تندی دور می شود)
صبر کن ببینم!
جان
(همچنان در حال دور شــدن) تو یک آقا نیســتی! هیچ تشخصی در تو نیست جناب
آلما
دکتر!
(موزیک ؛ این بار کمی طوالنی تر ...چند ماهی گشته است! )
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(در فروکش موزیک خانه کشیش را داریم .آلما مشغول صحبت با تلفن است .از دورتر
صدای «خانم واین میلر» می آید)
خانم میلر (با فاصله) این دفعه باید بستنی ش شکالتی باشه .فقط شکالتی! می شنوی آلما؟!
(بهت زده) من مطمئنم که تو اشتباه می کنی راجر! ...این امکان نداره ...ها ؟ ...نه نه....
آلما
راستش اینو از خانم «باست» ( )bassetهم شنیده بودم( .مکث) اونم می گفت که پسر دکتر
بیوکنان خونه رو تبدیل به یه عشرتکده کرده ..ولی ...ولی آخه حرفهای خانم باست .....راست می
گی؟ مگه می شــه؟ همین فردا ؟! ....یعنی ...یعنی «جان بیوکنان» می خواد همین فردا با «رزا
گونزالس» عروسی کنه؟ (خنده آشفتگی) من باورم نمی شه...
خانم میلر (با فاصله) شکالتی ش یه جور دیگه س!
نه ...من خیلی وقته خبری ندارم ...یعنی چند ماهی می شه ...اما ...خدای من! نه نه...
آلما
اشتباه نکن! برام مهم نیست ...ولی آخه ...فقط یه نفر می تونه جلوی همچین کثافتکاریا رو بگیره
فقط یه نفر! ...دکتر بیوکنان! پســرش از غیبت اون اســتفاده می کنه! مطمئنم که نمی دونه تو
خونــه ش چه خبــره! ...آره االن زنگ می زنم لیون! من بهش می گم ...نه اون باید بدونه ...آره...
بس کن راجر! این مهمه!
خانم میلر غیر از شکالتی ،االن چیزی نمی خوام! فقط شکالتی! بستنی شکالتی! می فهمی؟
موزیک
(مطب دکتر -صــدای مبهم دعای واین میلر از اتــاق مجاور به گوش می
		
رسد -با فروکش موزیک صدای گامهای آلما را می شنویم که با سینی قهوه وارد می شود)
می شه به پدرت بگی دعا خوندنشو تموم کنه؟
جان
برای چی؟ (سینی را روی میز می گذارد)
آلما
به این چیزا احتیاجی نیست.
جان
برات قهوه درست کردم .بخور! ممکنه تو حس کنی که احتیاجی نیست ولی الزمه!
آلما
من قهوه نمی خورم!
جان
تکیه بده بذار خون صورتتو پاک کنم!
آلما
این حوله خیسه؟
جان
آره ..با آب داغ مرطوبش کردم! (مشغول می شود) نمی خوای برای دیدن پدرت بری
آلما
تو اتاق؟
نه! نمی خوام ببینمش!
جان
یادت باشه که این اتفاق بخاطر عالقه زیادش به تو ،افتاده!
آلما
(عصبی) نخیر! این اتفاق فقط به خاطر این افتاده که یه حرومزاده بهش زنگ زده ...به
جان
پدرم زنگ زده و خبرش کرده!
(سکوت -چند لحظه ای)
(بسیار خشک) من تلفن کردم!
آلما
چی؟!
جان
من همین که از نقشه ت باخبر شدم به لیون زنگ زدم و بهش خبر دادم .می خواستم
آلما
جلوی این کارا رو بگیره!

(بلند) تو ...تو خبرش کردی که بیاد اینجا و از گونزالس پیر تیر بخوره؟ آره؟ که ســر
جان
من اینجوری بشه؟
(تند) علت همه اینا فقط کارای خودته! سهل انگاریا و هوسرانی های خودته!
آلما
به من می گی هوسران؟
جان
و سست!
آلما
چی؟
جان
گاهی وقتا یه حادثه غم انگیز باید اتفاق بیفته تا یه آدم سست خودشو جمع کنه!
آلما
(بلندتر و بلندتر) عجب گیری افتادیم .شــماها که انقدر پرهیزگار هستین و انقدر به
جان
خودتون اهمیت می دین به کجا رسیدین؟ کدوم گوشه این دنیا رو اصالح کردین؟ منو باش که
می خواستم اختالل اعصاب تو رو درمان کنم .تو عالج ناپذیری.
هــر چی دلت می خواد بگو! فقط صداتو بیــار پائین! (مکث) البته اگه برات مهمه که
آلما
عربده مستانه تو پدرت نشنوه!
(صدای گامهای آلما که دور می شود)
صبر کن! بیا اینجا می خوام یه چیزی نشونت بدم!
جان
(آلما می ایستد -گامی برمی گردد)
به این نقشه تشریح نگاه کن!
(با کمی فاصله) خوب؟
آلما
هیچوقت جرأت نداشتی بهش نگاه کنی!
جان
عقل از سرت پریده مگه نه؟
آلما
(جان چند گامی به طرف آلما می رود)
تو دم از سستی من می زنی اما خودت چی؟ یکبار جرأت کن و به عکس درونت نگاه
جان
کن!
اون تو هیچ چیز مهمی نیست!
آلما
هه! تو فکر می کتی بدنت از برگ گل ســاخته شــده مگه نه؟ برگرد و نگاه کن! شاید
جان
برات مفید باشه!
تو ...تو چطور می تونیوقتی که پدرت در حال مرگه اینطور رفتار کنی؟
آلما
چطوری؟
جان
رفتارت غیرقابل سرزنشه!
آلما
نه به اندازه رفتار تو!
جان
الاقل برای چند دقیقه م که شده ...،
آلما
(قطع می کند) به اینجا نگاه کن!
جان
خجالت بکش!
آلما
(عصبی و خشــمگین) حاال به اینجا نگاه کن! درس تشریح شروع می شه .این ناحیه
جان
باال ،مغزه که تشنه چیزیه به نام حقیقت! اگرچه کمتر گیرش میاد اما دائما تشنه شه! این قسمت
وسط یعنی شکم همیشه گرسنه غذاس و پائینتر از اون...
(بلند) بس کن!
آلما

تابستان
و
دود

135

۲۳

ســال ســوم
پـــــــاییز۹۷

136

من اینا رو تا اونجا که می تونســتم ســیراب کردم .تو چی؟ هیچکدومو! افتخارت هم
جان
همینه ؛ در حالیکه مغزت هم تشنه مونده ...می فهمی؟ فقط ادا ! فقط پز ! فقط مزخرفات! حاال
می تونی بری! درس تشریح تموم شد!
پس مفهوم آرزوهای انسان در نظر تو اینه! اما یادت باشه این چیزی که تو اینجا داری
آلما
نقشه تشریح انسانه نه حیوان! یه چیز باقیه که تو این نقشه نشون داده نشده!
هه! البد منظورت همون چیزیه که به زبان اسپانیولی بهش می گن آلما نه؟
جان
بله! دقیقا ! نشون داده نشده ،اما اونجاس! درست همونجا ! جایی که دیده نمی شه اما
آلما
هست! و من با اون چیز بود که به تو عالقه داشتم با روح!
(مکث -آرامتر -مهربانتر) این مســخره نیســت؟ هه ! منم بیش از اونچه که تصورشو
جان
بکنی از روح تو واهمه داشتم ...همیشه!
(صدای دعا قطع می شود -واین میلر وارد می شود)
واین میلر (با فاصله) حال دکتر بهتره!
اوه ...شکر!
آلما
واین میلر آلما ! دکتر با تو کار داره!
با من؟!!
آلما
واین میلر می خواد ...می خواد که براش آواز بخونی!
ولی من حاال نمی تونم!
آلما
براش بخونین خانم آلما ! (ملتمس تر) برای پدر بخونین!
جان
(چند لحظه ای سکوت)
(آرام) بسیار خوب...
آلما
(صدای گامهای آلما )
موزیک
(سپس خانه کشیش -آلما در خانه تنهاست -از بیرون صدای جمعیت ،تشویق و هورا
به همراه موزیک به گوش می رسد -صدای در که باز می شود و خانم و آقای واین میلر وارد می
شوند)
آقای میلر (به خانم واین میلر) خیلی خوب دیگه ...اینم خونه! حاال دســت منو ول کن! (نزدیک
می شوند) نمی دونی امروز چقدر بداخالق شده بود آلما !
خانم میلر خودت بداخالق شده بودی!
آقای میلر جلوی بستنی فروشی که رسیدیم میخکوب شد .از جاش تکون نخورد ،تا باالخره براش
بســتنی خریدم .سفارش کردم بستنی رو بسته بندی کنن تا بیاره تو خونه بخوره اما تا از اونجا
اومدیم بیرون شروع کرد به خوردن .آبرومو برد.
خانم میلر خوشمزه س نمی خوری؟
آقای میلر نه نمی خورم! نمی خورم!
بسه دیگه پدر! مگه بچه شدین!
آلما
آقای میلر تو چرا درست لباس نمی پوشی آلما ؟ چرا به خودت نمی رسی؟ از دیدن اینکه اینطور
مثل مریض ها هر روز صبح تا عصر تو خونه می شینی ناراحت می شم .تو که بیمار نیستی! اصال

از کارات سر درنمیارم.
مــن تختخوابها رو مرتب کردم ،ظرفها رو شســتم .به بازار تلفن کردم و لباســها رو
آلما
فرستادم لباسشویی .سیب زمینی ها رو پوست کندم ،نخودها رو خیس کردم و میز نهار رو هم
چیدم .دیگه چیکار باید بکنم؟
آقای میلر باید به خودت برسی و طاقت داشته باشی! همین!
(زیرلب) آه خدای من!
آلما
(واین میلر نزدیکتر می شود)
آقای میلر ولی شبها انگار خوب لباس می پوشی .آره .خودم صدای پاتو می شنوم که ساعت  2و
 3نیمه شب از خونه می ری بیرون .چند بار تا حاال شنیدم.
بعضی وقتها شبها خوابم نمی بره ؛ ناچار می شم یه خورده راه برم تا خسته بشم تا...
آلما
شاید خوابم بگیره.
آقای میلر پس تکلیف من با حرفهای مردم چیه؟
بگین که رفتار من تغییر کرده و شما منتظر هستین که ببینین چطور عوض شده!
آلما
آقای میلر یعنی چی؟!
(پریشان) آه ...نمی دونم.
آلما
آقای میلر حاال  ...حاال خیال داری همیشه همینطوری به زندگی ادامه بدی؟
البته نه برای همیشه ...شاید ...شایدم دلتون می خواد اینطوری باشه...
آلما
آقای میلر هیچ معلوم هســت چی داری می گی؟ انقدرم اون انگشتر رو توی انگشتت نچرخون!
همه ش مشغول همین کاری.
خانم میلر (با فاصله) دعوا شده! دعوا شده!
بس کن مادر!
آلما
(چند لحظه ای سکوت -صداهای بیرون بیشتر به گوش می رسد)
بیرون چه خبره؟ رژه ست؟
آقای میلر مگه تو روزنامه نخوندی؟
خانم میلر مردم تو ایستگاه راه آهن رفته بودن استقبالش .بهش گلدون نقره دادن!
استقبال کی؟
آلما
خانم میلر همون پسر همسایه مون! جان!
راست می گه پدر؟
آلما
آقای میلر تو روزنامه م نوشته بودن.
من این روزا روزنامه نمی خونم.
آلما
آقای میلر اون کاری رو که پدرش شروع کرده بود ،تموم کرده و حاال مردم دارن براش هورا می
کشن .به نظر من که تنها فرد شایسته تشویق پدر مرحومشه!
(ناله ای می کند) آخ...
آلما
آقای میلر آلما ! ...آلما ! چی شده؟!
حالم به هم خورد!
آلما
آقای میلر می خوای دکتر خبر کنم؟
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نه نه ...هیچی الزم نیست ...هیچی( ..زیرلب) من به کمک هیچ کس احتیاجی ندارم...
آلما
موزیک
(ســپس فضای خارجی با همهمه ای نســبی از عابران و ســرو صــدای گاه و بیگاه
اتومبیلهایی که به ندرت عبور می کنند -میکروفون با آلما است که قدم می زند)
(زیرلب) اوه خدای من!
آلما
(از دور) خانم آلما !
نلی
(صدای گامهای نلی که دوان نزدیک می شود)
(زیرلب) نلی!
آلما
(نزدیک ) سالم خانم آلما !
نلی
اوه ...نلی! نلی ایول! چطوری؟!
آلما
رفته بودم خونه تون .برای اینکه ببینمتون .گفتن شــما رفتین هوا بخورین .شــانس
نلی
آوردم دیدمتون.
(با ته خنده) آه ...آره ...امروز اولین روزیه که اومدم بیرون.
آلما
مریض بودین؟
نلی
نه ولی حالم چندان هم خوش نبود .تو بزرگ شدی نلی!
آلما
جدی؟! (می خندد -ذوق زده)
نلی
اینا چیه تو سبدت؟ داری از االن هدیه کریسمس می خری؟
آلما
زیادم تا عید نمونده خانم آلما !
نلی
صدات هم بهتر شده!
آلما
تو مدرسه آداب معاشرت و صحبت کردن یاد می گیریم .دارم سعی می کنم مثل شما
نلی
صحبت کنم .مثال به جای «حموم» بگم «حمام» !
(هر دو می خندند)
دیروز اونطوری حرف زدم جانی خیلی خوشش اومد!
(خنده اش را فرو می خورد) جانی؟!
آلما
بله همسایه شما ! دکتر دیگه!
نلی
آه...
آلما
راستی این خبری که راجع به شما شنیدم درسته؟
نلی
چی؟
آلما
شنیدم که دیگه تعلیم آواز نمی دین.
نلی
البته چون مریض بودم نمی تونستم تعلیم بدم.
آلما
پس یعنی...
نلی
حاال تا ببینیم.
آلما
من یه نفرو می شناسم که از شما خیلی رنجیده!
نلی
کی؟ برای چی؟
آلما
همون کسی که می گفت شما از دیدنش خودداری کردین!
نلی
منظورتو نمی فهمم.
آلما

نلی
آلما
نلی
آلما
نلی
آلما
نلی
آلما
نلی
آلما

یعنی نخواستین که ببینینش!
خوب من ...من تو چند ماه گذشته هیچ کسو ندیدم!
فراموش کنین! می خوام هدیه شما رو االن بدم!
(صدای جابجایی بسته ها در سبد -یکی را بیرون می آورد)
نلی ...نلی ...نیازی نیست تو به من هدیه بدی.
برای چی؟
من توقعی ندارم.
یع از این همه زحمتی که با صدای بدم به شما دادم؟
این چه حرفیه نلی؟
بفرمائید!
اوه!
(می گیرد -رد و بدل شدن بسته)
بازش کنین!
نمی خوای بهم بگی کی ازم رنجیده؟
خودتون می فهمین ..یعنی می گم! اینو باز کنین! می فهمین!
این انقدر قشنگ بسته بندی شده که حیفم میاد بازش کنم!
چون مال شما بود دقت بیشتری کردیم!
(در حال باز کردن) اصال به فکر رسیدن سال نو نبودم! اوه ...چه دستمال زیبایی! خدای

نلی
آلما
نلی
آلما
نلی
آلما
من!
البته من خوشم نمیاد دستمال هدیه کنم چون کمتر معموله!
نلی
من خیلی دوست دارم نلی!
آلما
خوشحالم! بو کنین!
نلی
(بو می کند) چه عطری! خیلی بیش از اونچه بتونی فکرشو بکنی از این هدیه ممنونم.
آلما
خیلی خوشحالم کردی.
پس کارت چیه؟
نلی
اوه بله کارت! (بازش می کند) بذار ببینم «تبریک سال نو به خانم آلما .از طرف نلی و
آلما
 ..........جان» ؟!!
(ذوق زده می خندد) بله جان! گفتم که می فهمین .دیشب تو بسته بندی هدایا به من
نلی
کمک می کرد .وفتی نوبت شما رسید کلی درباره تون حرف زدیم.
(کمی بهت زده) یعنی ...ازم تعریف کردین؟
آلما
«تعریف» ؟! هه ! وصفتونو به آسمون رسونده بودیم .جانی درباره نفوذی که شما روی
نلی
اون دارین حرف می زد.
نفوذ؟! من ؟!!
آلما
جان می گفت در تابســتون گذشــته خیلی گمراه شده بوده و شما خیلی نصیحتش
نلی
کردین .تعریف می کرد که چطور از حرفهاتون الهام گرفته .می گفت که بعد از مرگ پدرش شما
بیشتر از هر کسی در تسکین و بیداری و موفقیتش موثر بودین ...اون می گفت...
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(آلما به یکباره راه می افتد)
(متعجب) اِ ...کجا خانم آلما ؟!
نلی
(در حال دور شدن) می رم از چشمه آب بخورم!
آلما
(بلند) ولی خانم آلما !
نلی
(دور) از هدیه ت ممنونم نلی  .می رم خونه .بهتره تو هم بری .خداحافظ!
آلما
اوه ...خدانگهدار( ...آرام) خانم آلما !
نلی
موزیک
(سپس مطب دکتر -چند ضربه به در می خورد)
بله؟
جان
(صدای باز شدن در -آلما وارد می شود -در بسته می شود)
(پس از چندی مکث نزدیک می شــود) چیه؟ چرا انقدر تعجب کردین؟ نمی خواین
آلما
سالم کنین؟
آه ...سالم!
جان
چقدر اینجا روشنه! همه چی می درخشه!
آلما
خوب ...اثاثیه تازه!
جان
اوهوم ...به نظر همه چیز عوض شده جز نقشه تشریح!
آلما
برای اینکه بدن همیشه همونیه که بود! با همون اعضاء !
جان
اوم ...راستش اینجام چون مدتیه از گلودرد رنج می برم.
آلما
آه ...ایــن روزا خیلی از مردم مبتالن! این بخاری دیواری ها برای خونه های ما جنوبیا
جان
کافی نیست.
اوهوم .بیرون هوای خیلی بدیه!
آلما
راستی؟ من از خونه بیرون نرفتم.
جان
باد نزدیک بود پر کالهمو بکنه! (آرام می خندد)
آلما
لطفا بشینید خانم آلما !
جان
آه ...اگه مزاحم شما هستم...؟
آلما
نه نه  ...موقعی که مریض بودین به منزلتون تلفن کردم ولی پدرتون گفتن که حاضر
جان
نیستین دکتر شما رو ببینه.
من احتیاج به استراحت داشتم .دلیل دیگه ای در کار نبود .شمام که بیشتر اوقات در
آلما
شهر نبودین.
بله اغلب در لیوان مشغول تکمیل تحقیقات پدر مرحومم درباره تب واگیردار بودم.
جان
و ظاهرا به کشف بزرگی هم نائل شدین.
آلما
در واقع با کارای خوب گذشته رو جبران می کردم.
جان
از این بابت خیلی خوشحالم!
آلما
(مکث – آلما بلند می شود -صدای قدمهای آرام)
در ایــن مدت حال من خیلی خوب نبوده .خیلی وقتهــا در فکر اون چیزی بودم که
تابستون گذشته بهم گفتی« .همزاد» ! گفتی که همزاد دارم .من باالخره به معنی این لغت پی

بردم .فهمیدم که همزاد یعنی یه آدم دیگه در قالب من .یک من دیگه ...حالم اصال خوب نبود.
فکر می کردم مرگم نزدیکه.
باز هم قلبتون ناراحت بود؟
جان
چرا انقدر رسمی با من رفتار می کنی؟
آلما
........
جان
(نزدیکتر می شود) یکبار در جواب تو گفتم «نه» ! اون شبی که اونجا نمایش خروس
آلما
جنگی بود و مردم دیوانه وار فریاد می کشیدن .مطمئنم که یادته .اما حاال عقیده م عوض شده.
اصال اون دختری که اون شب گفت «نه» دیگه وجود نداره .دیگه زنده نیست .تابستون گذشته
مرد! از دود چیزی که درونش داشت می سوخت خفه شد! اون دیگه زنده نیست .اما انگشترشو
به من ســپرد می بینی؟! همون انگشــتری که تو دوست داشتی .وقتی انگشترشو می ذاشت تو
دســتم گفت« :بخاطر داشته باش که من دست خالی مردم اما تو حتما چیزی به چنگ بیار!»
من گفتم « :پس تکلیف غرور چی می شه؟» و اون جواب داد« :هر وقت غرور بین تو و اونچه که
برات ضروریه حائل شــد ،فراموشش کن!» حاال فراموش کردم  .جواب تو چیه؟ (مکث -سکوت)
«نه» ؟ (مکث -سکوت) آه ...پس می گی« ...نه» !
من ..من برای حقیقت احترام قائلم .هه! برای شما هم! بذارین چیزی بگم .در بحثی که
جان
بین ما بود ،شما پیروز شدین!
چه بحثی؟
آلما
بحثی که درباره نقشه تشریح داشتیم .یادتون نیست؟
جان
اوه ...نقشه تشریح!
آلما
من به درستی حرف شــما پی بردم .معتقدم که چیز دیگه ای هم اونجاست .یه چیز
جان
غیرمادی به باریکی دود.
البد حاال می خوای بگی که یک عامل معنوی بین ما دو نفر حائل شده.
آلما
یعنی نمی تونین باور کنین که به این موضوع صمیمانه اعتقاد دارم؟!
جان
شایدم اینطور باشه( .صدایش می لرزد) حاال دیگه الزم نیست اینطور منو گول بزنی.
آلما
من نمی خواستم شما رو گول بزنم.
جان
سعی نکن دلداریم بدی .گفتی که ...آه ...اصال خوبه راحت بگیم .با صراحت و صداقت!
آلما
بسیار خوب .دیگه الزم نیست این راز پنهان بمونه که من بهت عالقه دارم .هرگز هم پنهان نبوده.
از همون روزی که خواستم نام مجسمه فرشته رو با دست بخونی .بله این مصیبت به اون زودی
شروع شد و تا بحال هم یک لحظه از من دست برنداشته .چه بسا روز به روز تشدید شده .و حاال
میل دارم بهم بگی که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا من شکست خوردم؟ چرا تو به حد کافی نزدیک
شدی اما نزدیکتر نیومدی؟
خــوب ...هر وقت ما دو نفر با هم بودیم یعنی در هر بار هر کدوم از ما ســعی کردیم
جان
چیزی رو در دیگری پیدا کنیم که خودمون هم از ماهیتش بی خبر بودیم!
جالبه .حاال وضع ما عوض شده .تو به طرر فکر من معتقد شدی و من به طرز فکر تو!
آلما
دور دست تو افتاده! آه ...هوای اینجا بوی اتر می ده ؛ سرم داره گیج می ره.
االن پنجره رو باز می کنم.
جان
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لطفا !
(صدای گامهای جان -باز شدن پنجره -حجم صدای بیرون افزایش می یابد -برگشت

آه ...بهتر شــد .اون قرصهای سفیدی که بهم دادی یادت میاد؟ همه شو تموم کردم..
می خوام بازم داشته باشم.
براتون می نویسم!
جان
(جان پشــت میز مشغوا نوشتن نســخه می شــود -در ناگهان باز می شود و نلی با
فریادهای سرخوشانه وارد می شود)
همه ش ....وای خانم آلما سالم!
نلی
سالم نلی!
آلما
جانی ...همه ش دور شهر می گشتم و فریاد میزدم.
نلی
چیو فریاد می زدی؟
جان
به همه مژده می دادم.
نلی
قرار نبود تا مدتی به کسی خبر ندیم نلی؟
جان
(می خندد) آخه نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم  .اوه خانم آلما ،به شمام گفته؟
نلی
(آرام) الزم به گفتن نبود نلی ،من خودم حدس زدم ..از کارت تبریکی که اسم هر دوی
آلما
شما روش بود.
پس شما اولین کسی بودین که خبر داشتیم.
نلی
(نامتعادل) باعث افتخار ...منه نلی!
آلما
به انگشتم نگاه کنین ،این هدیه ای بود که نمی شد نشون بدم!
نلی
آه ...نگین خیلی قشنگی داره نلی!
آلما
آه ببخشیدش خانم آلما ! نلی هنوز مثل بچه هاس!
جان
اوه جانی! (می خندد) خانم آلما خواهش می کنم تو عروسی ما آواز بخونین! خواهش
نلی
می کنم.
(بلند می شود) من باید برم!
آلما
بله ...اینم نسخه تون!
جان
(صدای رد و بدل شدن کاغذ)
متشکرم! همین االن می رم داروخانه!
آلما
(صدای گامهای آلما)
یادتون باشه خانم آلما ! اولین یکشنبه سال نو!
نلی
(صدای باز و بسته شدن در) موزیک
(در فروکش آلما در پارک نشســته اســت -صدای آب چشــمه -صدای گامهایی که
نزدیک می شــوند -مرد جوانی است که به قصد آشامیدن آب و شستن دست و صورت نزدیک
شده است -صدای آب)
(به مرد) آب ...خنکه مگه نه؟
آلما
مرد جوان اِ ...شما چیزی گفتین خانم؟

(خسته) گفتم آب خنکه!
آلما
مرد جوان آه بله ...البته خنک و گوارا ...تو این فصل طبیعیه!
همیشه همینطور خنکه!
آلما
مرد جوان راستی؟
بله ...حتی تابستون .آب از عمق زیادی می جوشه!
آلما
مرد جوان پس برای همینه که انقدر خنکه!
شما اینجا غریبین؟
آلما
مرد جوان آه من ...من از فروشنده های دوره گردم.
آهان! پس از این فروشــنده هایی هســتین که دائم در حال سفرند (به مالیمت می
آلما
خندد) اما شما جوونترین! درضمن مثل اون فروشنده هام چاق نیستین!!
مرد جوان (می خندد) خوب من ...من به تازگی اومدم تو اینکار .برای یه شرکت کفش سازی کار
می کنم.
زندگی فروشنده های دوره گرد زندگی جالبیه ،اما همیشه تنها هستن!
آلما
مرد جوان حق با شماست! اِ ...شما خسته به نظر می رسین.
من ؟ خسته؟ (نیم خند) بله ...کمی! االن قرص آرامبخش خوردم
آلما
مرد جوان خواب آور؟
اوه ...این قرص منو به خواب نمی بره .فقط اعصابمو تسکین می ده.
آلما
مرد جوان ناراحتی تون برای چیه؟
راستش توی یک بحث پیروز شدم!
آلما
مرد جوان (گیج -می خندد) اینکه خوشحالی داره.
اما این بحث ،بحثی نبود که مایل به بردنش باشم .باخت رو ترجیح می دادم.
آلما
مرد جوان خوب راستشو بخواین من هم ناراحتم.
برای چی؟
آلما
مرد جوان کاری که دارم اولین شغلمه و ...و می ترسم که شکست بخورم .یعنی خوب ازعهده ش
برنیام.
(مشــغول کاوش در کیف خود می شــود) پس ...پس شــمام یکی از این قرصها رو
آلما
بخورین.
مرد جوان (می گیرد) متشکرم!
خواهش می کنم .حاال از اثر آرامبخش این قرصها تعجب خواهید کرد .شماره این دارو
آلما
 96814ئه .این شماره برای من مثل شماره تلفن فرشته ها می مونه.
(هر دو می خندند)
زندگی پر از نعمتهای کوچیکی از قبیل این قرصهاست( .نفس عمیقی می کشد)
مرد جوان مثل اینکه خوابتون میاد.
اوه ...نه .فقط چشمهامو بستم .می دونین االن چه حالی دارم؟ حس می کنم که مثل
آلما
یه نیلوفر آبی ام .مثل یه نیلوفر آبی که روی مرداب شناوره.
مرد جوان اوه...
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اسم من آلماس .آلما به زبان اسپانیولی یعنی «روح»  .اسم شما چیه؟
آلما
مرد جوان من( ...لبخند)  ...اسم من آرش کرامره! از دیدنتون خوشوقتم.
منم همینطور!
آلما
مرد جوان (با تردید) توی این شهر ،بعد از غروب آفتاب چیکار باید کرد؟
کارایی که بعد از غروب می شــه برای وقت گذرونی کرد زیاد نیستن .اما کنار دریاچه
آلما
یه جاهایی هســت که وسایل تفریح اونجا جمع شده .من یکی شو می شناسم .کافه مون لیک
( . )moon lakeاالن مدیرش عوض شده اما گمون نمی کنم تغییری کرده باشه.
مرد جوان پس ...پس به نظر شما ما چرا اینجا نشستیم؟!
نمی دونم! (می خندد)
آلما
مرد جوان (او هم می خندد) پس شمام موافقیت؟
من خسته م .دوست دارم خستگی در کنم.
آلما
مرد جوان خیلی خوب ...الن یه تاکسی صدا می کنم( .در حالیکه دور می شود) تاکسی! ...تاکسی!
(صدای گامهای مرد جوان که به دنبال تاکسی دورتر می شود -آلما در تنهایی نفس
عمیقی می کشد و بی رمق و خسته می خندد -خنده اش که بیشتر به گریه می ماند)
(موزیک اوج می گیرد)
		
پایان

