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این شلوار جین فوقالعاده

اگر میخواهید یک نمایش غافلگیرکننده را بر روی صحنه تماشا
کنید« ،مثل شلوار جین آبی» را از دست ندهید
پیشنهاد
صحنه

وحید رهجوی

کارگردان تئاتر

«مثل شـــلوار جین آبی» اجرایی غافلگیر کننده اســـت
که ارتش یک نفره احســـان گـــودرزی بر همه گریمها و
ماسکها و کالهگیسها و دکورها و نورها حمله میکند
و پیـــروز از میدان بیرون میآید .مثل یک شـــلوار جین
آبی نشان میدهد که الزم نیست ،خودت را رنگی کنی
یا ســـیاه سفید ،فقط کافیست حرفی برای گفتن داشته
باشی و بلد باشی حرفت را بزنی تا مخاطب بد عادت
شـــده نهتنها جرأت نکنـــد بخندد ،که دنبـــال فرصتی
باشد که فقط نفس بکشد.
اجراهـــای تـــک نفره زیادی ایـــن روزها ســـاخته و ارائه
میشـــود ولی کمتر کســـی ظرفیتهای آن را استفاده
کـــرده و بارور میکنـــد .گودرزی هم زمان هم داســـتان
را روایـــت میکند و هم افکار و احساســـات راویان را در
قلـــب حادثه بیان میکند ،بهگونهای که هیچ خللی در
ریتم داستانگویی و اجرا ایجاد نمیشود.
وام دیگر این نمایش از دنیای ادبیات اســـتفاده از شـــیوه
ی است که از عناصر غیر قابل باور در یک
رئالیسم جادوی 
ی استفاده میکند؛ به گونهای که قابل باور
بافت رئالیست 
وپذیرش باشد .به عنوان مثال وقتی مادر راوی میخواهد
بارش را زمین بگذارد ،بچه در شـــکم مادر عجول اســـت
توی راهپلـــه به دنیا میآید و خون همه جـــا را میگیرد و
پدرش بخشـــی از آن خـــون را در شیشـــهای نگه میدارد
برای یـــادگاری .احتمـــال چنین عملی وجـــود دارد ولی
منطق ندارد و نویســـنده این محتمل غیر قابل باور را در
اجرایش به کار میبرد .یا در جای جای نمایش کاراکترها
تخم میگذارند و ما میپذیریم.
هســـته مرکزی نمایش یک تصویر اســـت .مثل همان
تصویری کـــه اداره راهنمایی و رانندگی میفرســـتد به
خانـــه راوی .تصویری کـــه همه چیز دارد .نـــور ،بافت،
عمـــق میـــدان .آنقدر کامل اســـت که او بـــه جای صد
هزار ،پانصد هزار به حســـاب راهنمایی و رانندگی واریز
میکنـــد .این تصویر مثل بیگ بنگ منفجر میشـــود و
داســـتان را از همه جهات گســـترش میدهد .قهرمان
داســـتان و کســـی که ما با او همذات پنداری میکنیم،
همـــان داماد عاشـــق اســـت و گـــودرزی با اســـتفاده از
تکنیکی که در ســـینما با آثاری مثل راشـــومون و عشق
ســـگی و در ادبیـــات بـــا اثـــر کالســـیک خشـــم و هیاهو

شاهکارهایی بیمانند خلق کرده ،داستان میگوید .اما
تفاوت اجرای مثل شـــلوار جین آبی با این گونه آثار در
این است که او ترسی از قضاوت ندارد و صراحتاً از یک
نگاه طرفداری کرده و دیگران را به باد انتقاد میگیرد.
ویل دورانت تاریخ کدام تمدن را نوشته است؟
اســـتفاده از صحنه خالی نشـــانه دو نوع اعتماد است.
اعتماد به نفس و اعتمـــاد به توانش تئاتری مخاطب.
یـــک صحنه خالی امـــکان تولید بینهایـــت فضا برای
بازی را میدهد .امکانی که هیچ هنری به این وسعت
در اختیـــار هنرمنـــد نمیگـــذارد و چـــه خـــام دســـتانه
دیگران صحنهشـــان را به یک کهنه فروشـــی و نه حتی
عتیقهفروشی بدل میکنند.
البته صحنه خالی هم مثل هر چیـــز دیگری امروزه بد و
بیمحل استفاده میشود اما اینجا و با توجه به نوع روایت
و فضا و اتمســـفر ،هـــر چیزی میتوانســـت مخل تخیل
مخاطب شـــود .همان گونه که اشاره شد ،ما یک داستان
را از چند راوی میشـــنویم اما راویان را همه یک نفر بازی
میکنـــد .بازیگری که با معیارهای تعریف شـــده ،بازیگر
نیست و بیان و بدن پرورش یافتهای ندارد.
مدام روی صحنه ژســـتهای دلبرانه نمیگیرد و همه
کاراکترها را با یک اســـتایل بدن و بیـــان ارائه میکند و
بینهایت تأثیرگذار.
گـــودرزی هرگز تن به بازی به ســـبک صبـــح جمعه با
شـــما نمیدهد و برای هـــر کاراکتـــر و راوی دنبال یک
لهجه و شـــیوه راه رفتن و غیره نمیرود .او به مخاطب
باج نمیدهد و دنبال مخاطب باجگیر نیست و همین
روش را در کارگردانی هـــم در پیش میگیرد و اجرایی
غافلگیرانه میسازد .این نمایش تا  ۳۰مهرماه ساعت
ل لوشاتو روی
 ۱۹:۳۰در سالن شـــماره یک عمارت نوف 
صحنه میرود.

داستان را برای بیستمین
داستانک بار اســـت که مینویسم،
همیشـــه از یک جـــا آغاز
میشـــود و بهجایی ختم
نمیشود ،یا بهتر بگویم
عمدی در کار است که آن
را به پایان نرسانم .از اول
داوود پنهانی قـــرار نبود کـــه اینطوری
روزنامه نگار شود ،میدانستم که باید
از کجا شروع کنم و به کجا
برسانمش .وسط نوشتن یک بار بیاختیار به دام
پنجرهای افتادم که قرار بـــود وقتی از کنارش عبور
میکنم باز مانده باشد .نمیدانم چه شد که با خود
فکر کردم اگر آن پنجره همان زمانی که قرار بود از
کنارشبگذرموبازماندنشدیگرپازلهایداستان
را تکمیل میکرد ،بسته باشد چه میشود؟ همین
پرســـش مرا به دام وسوسهای بیانتها انداخت که
بعد از گذشت سالها هنوز رهایم نکرده است .یک
بار رد میشـــوم ،پنجره باز اســـت و من اما حواسم
جایی دیگر است ،یک بار نرسیده به پنجره خیالم
درگیر سودایی میشود و پنجره و خیابان همه را از

یاد میبرم ،یک بار که پنجره باز است بوق ماشین
مرا از خیال پنجره بیرون میکشـــد ،یک بار پنجره
بسته اســـت ،من اما از آن خیابان رد نشدهام ،یک
بار از خیابان رد شـــدهام اما خانهای با آن نشـــانی
و آن پنجـــره هیـــچ وقت در خیابـــان نبـــوده تا باز
ماندنش موضوع داســـتان من شود .یک بار درگیر
باران میشـــوم ،پا تند میکنم و بیآنکه به پنجره
فکر کنم از کنار خانه و دیوار و پنجره میگذرم ،یک
بار رد میشوم ،شـــب تهران است ،خیابان تاریک
اســـت ،خانه تاریک اســـت ،پنجره تاریک اســـت.
پنجره در هزارتوی شهر گم شده است ،به خیاالت
من راه پیدا میکند و میرود ،میرود و میرود .یک
بار دیگر خیال خیابان و پنجره برای نوشتن در من
زنده میشـــود ،خود را آماده میکنم که با حواس
جمع ،با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتماالت،
بیســـت و یکمین تحریر را آغاز کنـــم ،میخواهم
بروم و از همان خیابان و از کنار آن پنجره عبور کنم
و طلسم داســـتان را بشکنم .نمیدانم چه خواهد
شـــد ،آیـــا در رؤیای خـــود ،در هزارتـــوی آن پنجره
گرفتار خواهم شد؟ آیا نجات خواهم یافت و زنده
میمانم؟ نکند رؤیایم در رؤیای دیگری بیدار شود

و ادامه کار به تحریری دیگر ،به معجزهای دیگری،
به انسانی دیگر واگذار شود؟ نکند آن خانه و محله
و آن پنجـــره تنهـــا بخشـــی از حضور رؤیای کســـی
دیگر اســـت که من به غفلت یا ناخواسته به آن راه

یافتهام؟ نکند آن شهر و آن محله در جایی دیگر و
در سودایی دیگر به واقعیت نزدیک میشود و آن
چه اکنون در آن قـــرار دارم ،چیزی جز بازتاب یک
رؤیانیست؟

این مدرسه تعطیل نمیشود

نگاهی به فیلمها و ســریالهایی با حضور دانشآموزان و معلمان

سریالهای مهر

حامد جیرودی
خبرنگار

در همیـــن روزهای ماه مهر که به ماه مدرســـه
معروف اســـت و به پایان آن نزدیک هستیم،
شاهد بازپخش ســـریال «دبیرستان خضراء»
از شبکه آیفیلم هستیم .مجموعه تلویزیونی
به کارگردانی زندهیاد «اکبر خواجویی» است
که محصول  ۷۴-۷۵است .هسته اصلی این
سریال را دبیرســـتان دخترانهای تشکیل داده
اســـت .اما به غیر از این مجموعـــه ،آیا به یاد
دارید چند فیلم و ســـریال با همین موضوع و
محور کالس درس و مدرســـه و ...تولید شـــده
و مـــا تماشـــاگرش بودهایم؟ در این ســـالها،
فیلمهـــای ســـینمایی و ســـریالهای مختلف
بسیاری با موضوع مدرسه و دانشآموز تولید
شده که بد ندیدیم چند نمونه از پرآوازهترین
این فیلمها و سریالها را بیاوریم و مختصری
به آنها پرداختهایم.
بازمدرسمدیرشد
«باز مدرســـم دیر شد» ســـریالی به کارگردانی
حسین افصحی است که در سال 1362ساخته
شـــد .این سریال داستان پسر بازیگوشی به نام
محسن با بازی اکبر عبدی را به تصویر میکشد
که همیشـــه مدرسهاش دیر میشود و همیشه
بهانهای برای دیر رسیدن دارد.
مبصرپنجسالهکالس
حســـین محباهری از تیتـــراژ برنام ه «مبصر
پنج ســـاله کالس» کـــه خـــودش کارگردانی و

بازیگری آن را برعهده داشـــت ،به عنوان یکی
از خاطرهانگیزتریـــن تیتراژهـــا یـــاد میکند که
هنوز هم پس از گذشـــت  27سال از پخش آن
یعنی سال  ،1370در ذهن مخاطب به یادگار
مانده است.
قصههایمجید
«قصههای مجید» نوشـــته هوشـــنگ مرادی
کرمانی ،مجموعه داســـتانی بـــود که کیومرث
پوراحمـــد در ســـال  1369 -70آن را بـــه یـــک
مجموعـــ ه تلویزیونی تبدیل کرد کـــه خیلی از
داســـتانهای آن در مدرسه مجید در اصفهان
میگذشت.
مدرسهمادربزرگها
«مدرســـه مادربزرگهـــا» نـــام یـــک ســـریال
تلویزیونی بـــه کارگردانـــی غالمرضا رمضانی
است که در ســـال  ۱۳۷۵ساخته شد و داستان
تعدادی خانم میانسال است که خانم معلم
جوانی دارند و در هر قسمت ماجراهای جالبی
را بوجود میآورند.
بچههایمدرسهه ّمت
رضا میرکریمی در سال  ۱۳۷۵–۱۳۷۶سریالی
به نام «بچههای مدرســـه همت» را ســـاخت
که از شـــبکه دو پخش شـــد .مجموعهای که از
داســـتانهای مختلفی تشکیل شـــده و درباره
تعـــدادی دانشآمـــوز اســـت کـــه در مدرســـه
راهنمایی «همت» بهطور شبانهروزی تحصیل
و زندگی میکنند و هر بار با ماجرایی تازه روبهرو
میشوند.
دردسروالدین
ماجـــرای ایـــن ســـریال کـــه در ســـال  ۱۳۸۰به
کارگردانی مسعود نوابی ساخته شد ،در مدرسه

اسماعیل داورفر ( راست ) و اکبر عبدی در نمایی از سریال «باز مدرسم دیر شد»

کلید میخورد و علی پورحاتم (مهران مدیری) که
همســـر خـــود را از دســـت داده ،با ایـــران یزدانپناه
(فاطمه گودرزی) مادر همکالسی پسرش که او نیز
همســـرش را از دست داده آشنا میشـــود و این دو
تصمیم به آغاز زندگی مشترک میگیرند.
مدرسهموشها
ساختن ســـریال با موضوع مدرســـه ،ژانر عروسکی
هم دارد« .مدرسه موشها» ابتدا یک ُجنگ ۱۰–۱۱
قسمتی بود که سری دومش در  ۱۰۴قسمت ساخته
شد .فیلم سینمایی «شهر موشها» هم در سال ۶۴
به کارگردانی مرضیه برومند ساخته شد که در گیشه
هم فروش خوبی داشـــت .شـــهر موشها  ۲هم در
سال ۱۳۹۳ساخته شد و با فروش  ۱۱میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومانی پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای
ایران نام گرفته بود.

سفرجادویی
سفر جادویی فیلمی به کارگردانی ابوالحسن داوودی
در ســـال  ۱۳۶۹ماجـــرای دکتـــر رضا کمالی بـــا بازی
اکبر عبدی اســـت که بـــا آزار و تنبیه فرزندش ســـینا،
میخواهد از او دانشآموزی ممتاز بسازد اما به درون
ماشـــین لباسشویی بیمارســـتان میافتد و در حضور
همکالسیهایزمانکودکیخودمحاکمهمیشود.
ورودآقایانممنوع
مدیر یک دبیرســـتان دخترانه خصوصی (ویشـــکا
آســـایش) بـــا ورود آقایان به مدرســـه خود شـــدیداً
مخالـــف اســـت .امـــا مجبـــور میشـــود یـــک دبیر
جایگزین(رضـــا عطـــاران) را به دبیرســـتان بیاورد.
این ماجرای فیلم ســـینمایی کمدی «ورود آقایان
ممنوع» به کارگردانی رامبد جوان است که در سال
 ۱۳۹۰اکران شد.

رگهای زمین ،رگهای ما

قصه خلق یکی از معروفترین نقاشیهای تاریخ هنر مدرن ایران

ن و چروکها و بیروحی از سرتاپای
که بشـــاش بوده و خون درش جریان داشـــته زرد شـــده و چی 
عکسها یکهو شروع به ظاهر شدن میکند .غمانگیز است .بشدت غمانگیز است و دهشتناک.
وقتی فکر میکنی که دیگر هیچ کدام از آدمهای توی عکس زنده نیستند و داستان وقتی غمانگیز
پشـــت خانم و آقای خوشبخت (قاعدتاً هر کسی کتابخانهای دارد
میشـــود که در یک عکس در ِ
و عاشـــق کتاب از دید من خوشبخت است) همان کتابخانهای که تو االن روبهرویش ایستادهای،
جهان مرموز ،عجیب ،شگفتآور و
هســـت با همان شکل و ابعاد و همان کتابها .اینجاست که ِ
توگویی تاریخی با تو شـــروع به اتفاق
ُپـــر از وجوه تخیل دنیایش را بر تو عرضه میکند .انگار گف 
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افتادن اســـت .کتابها مان دهاند و در کنار خوشـــیها و روزهای تلخ و شیرین صاحبش شاهد پیر
شدن ،جوانمرگ شدن ،تنها شدن صاحبش بودند و در آخر خودشان ماندند و خاطراتی که از اثر
تن کاغذیشان مانده.
انگشـــت صاحب کتاب ،خاطراتی که از زمزمه خط به خط کتاب بر هوای ِ
دیگر وقت رفتن است .معامله کتابخانه صورت گرفته هر دو طرف سود کردهاند چه آنکه فروخته
و چه آنکه خریده .کتابها میروند و خاطراتشـــان یا تقســـیم میشوند و در حافظه کاغذیشان
نوار حافظهشان خاطرات
خاطرات جدیدی شـــروع به ضبط شدن میکند یا در آن سمت دیگر ِ
جدید ضبط میشود .همچون نوارهای کاست دولبه .کتاب یک نوار بینهایت چند لبه است که
به هر تعداد آدمی که صاحبش میشود قادر به خاطره ضبط کردن است.

در سـ ــال  1348شـ ــرکت «آی تـ ــی تی» که
لولهکشی نفت آبادان به ماهشهر را انجام
داده بود ،گروهی را به ایران گسیل داشت
تـ ــا هنرمندی را برای اجرای تابلویی از این
لولهکش ـ ـیها انتخاب کننـ ــد .این گروه پس
از دیدن آثـ ــاری چند از نقاشـ ــان ایران ،به
سـ ــراغ آتلیه کوچک ایران درودی میروند
که آن روزها مشغول انجام مراحل نهایی
اثر بزرگ خود «رستاخیز» بود.
آن زمـ ــان همسـ ــر ایـ ــران بـ ــرای راهاندازی
تلویزیـ ــون بندرعبـ ــاس به این شـ ــهر رفته
بود .همان شـ ــب با ایران تماس گرفتند و
گفتند «امشـ ــب به هتل هیلتون بیایید یک
میهمانـ ــی بـ ــه افتخارتان برپـ ــا کردهایم».
ظاهراً ایران درودی از میان دیگر نقاشـ ــان
ایرانی برای کشـ ــیدن تابلوی «نفت ایران»
انتخاب شده بود .آن شب وقتی قرارداد را
جلوی او گذاشـ ــتند ،گفتنـ ــد ما یک عکاس
میفرسـ ــتیم تـ ــا مرحله بـ ــه مرحلـ ــه از کار
شـ ــما عکس بگیرد .اگر کار شما در مهلت
یکماهه ،جوابگوی ما نباشـ ــد ،میباید اثر
دیگری بکشید.
او پاسـ ــخ میدهد «نیازی نیسـ ــت عکاس
بفرسـ ــتید مـ ــن تعـ ــداد زیـ ــادی نقاشـ ــی با
موضـ ــوع نفـ ــت نقاشـ ــی خواهـ ــم کـ ــرد و
تابلویی که چاپ خواهد شد تابلویی است
که من انتخاب خواهم کرد».
درودی خـ ــود اینگونـ ــه روایـ ــت میکنـ ــد:
در یـ ــک لحظـ ــه تصمیـ ــم گرفتـ ــم تمـ ــام
امتیازهـ ــای مادی ایـ ــن کار را زیر پا بگذارم

و روی حـ ــق انتخاب اثر پافشـ ــاری کنم .به
ایـ ــن خاطر ،قـ ــرارداد دوبارهنویسـ ــی شـ ــد
تـ ــا قـ ــرارداد قطعی شـ ــده و هیچ شـ ــرط و
شـ ــروطی از طرف آنها اعمال نشـ ــود .آنجا
مهمتریـ ــن قـ ــرارداد سرتاسـ ــر زندگیـ ــم را
امضـ ــا کـ ــردم .چنـ ــد ماه بعـ ــد ایـ ــن اثر که
بعدهـ ــا احمـ ــد شـ ــاملو آن را «رگهـ ــای
زمیـ ــن ،رگهـ ــای مـ ــا» نـ ــام داد ،بـ ــا تیراژ

تابلوی رگهای زمین  ،رگهای ما

چنـ ــد میلیونی در دو صفحـ ــه رنگی همراه
بـ ــا نوشـ ــتهای از من در مطبوعـ ــات مهم و
معتبـ ــر دنیا از جملـ ــه «الیـ ــف»« ،تایم»،
«نیوزویک»« ،نیوزفرانت» و بسیاری دیگر
انتشـ ــار یافت .این اثر یک سال بعد از آن،
در همان نشـ ــریات تجدید چاپ شد و من
از اطراف و اکناف جهان نامههای بسیاری
دریافت کردم.

