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ث داغ کرونایی در شبکههای اجتماعی؛
بح 
چرا بخشی از مردم در خانه نمیمانند؟

مقصد :کـرونا
ترانه بنی یعقوب

گزارش نویس

«در خانــه بمانیــد!» ایــن یک پیام جهانی اســت
بــرای مقابلــه با ویروســی که مــرز نمیشناســد .مگر
چــارهای جز در خانه ماندن داریــم؟ اما چگونه؟ آیا
صرفاً تکرار این پیام فایدهای هم داشــته اســت؟ آیا
واقعــاً قوانین قرنطینــه که نه؛ الاقــل توصیههای در
خانه ماندن تا کنون رعایت شده است؟
این روزها بحثهای زیادی در شبکههای مجازی
پیرامــون توصیه «در خانه بمانید» در جریان اســت؛
ی بــه مردمــی کــه در تعطیــات نــوروزی مثــل
برخــ 
همیشــه گزینه ســفر را انتخــاب کردهانــد انتقادهای
تنــد و تیــزی میکنند .آنهــا ،هم منتقد ایــن بخش از
مردم هستند و هم منتقد مسئوالن به دلیل اجتناب
از اعمــال سیاســتهای قهــری .در این میــان برخی
مسئوالن نیز در سطوح مختلف ابراز تأسف میکنند
و یا با عصبانیت میگویند جدی نگرفتن این بیماری
از سوی مردم باور کردنی نیست .مجری صدا و سیما
بــا گالیه رو بــه دوربین میگوید یعنی تــا حاال آب در
هاون میکوبیده که از آنها میخواسته جایی نروند!
هرچنــد بــازار انتقــاد از مردمی که بــه توصیهها و
هشــدارها گوش نمیدهند ،در شبکههای اجتماعی
داغ اســت،اما در نقطــه مقابــل برخی هــم از مردم
دفاع میکنند و به منتقدین گوشــزد میکنند که چرا
اکثریــت مردم را نمیبینند؛ یعنــی آنهایی که واو به
واو توصیههــا را جدی گرفتهاند و حتی خودخواســته
قرنطینــه شــدهاند .در ایــن میان بخــش دیگری هم
به دلیل فشــارهای اقتصــادی تا پایان ســال ناچار از
فعالیــت در مراکــز تجــاری بودند همچنانکــه مراکز
دولتــی نیز تا آخریــن لحظه به فعالیــت خود ادامه
دادند .این بحث دو سویه در مورد سفرهای نوروزی

نیــز همچنان ادامه دارد اما نکتهای که مخالفان نقد
مــردم بر آن تأکید میکنند این اســت که اساســاً چرا
در ایــن نقدهــا از نقش مســئوالن غافل میشــویم؟
مگــر نه اینکــه در بســیاری از کشــورهای اروپایی هم
وقتــی مردم به توصیهها برای در خانه ماندن گوش
ندادنــد ،دولتهــا مجبور شــدند بــرای رعایت منع
آمد و شد جریمههای سنگین تعیین کنند؟
برای نمونه در فرانســه اگر کسی بی دلیل از خانه
خارج شــود باید  135یورو جریمه بپردازد و آن طور
که کریســتف کاستنر وزیر کشــور فرانسه گفته ممکن
است این جریمه به  375یورو هم افزایش پیدا کند.
حاال در این کشــور شــهروندان تنها در مــوارد خاص
و بــا پــر کــردن فرمی که علــت خروج از خانــه در آن
توضیح داده شده ،میتوانند بیرون بروند.
بــه نظــر شــما بــرای رعایــت عدالــت و ســنگین
نشــدن یــک کفه تــرازوی نقد ،چــه باید کــرد؟ علی،
فعال اجتماعی به اینگونه نقد کردن مردم اعتراض
دارد« :نشســتهایم و دائــم خودمــان را میکوبیم اما
یادمان مــیرود وقتی قرار اســت محدودیت اعمال
شــود ،قانــون و مقــررات میخواهــد .اگــر بــه جــای
توصیه جاده ها را میبستند یا هر کس در خیابان بی
دلیــل تردد میکرد ،جریمه می شــد ،مــردم باز هم
سفر میرفتند یا از خانه بیرون میآمدند؟ نمیشود
همــه چیز را به مردم ســپرد؛ خب یکــی اهل رعایت
کردن اســت ،رعایت میکنــد ،یکی هم نه .به اعتقاد
مــن دولــت باید بیــش از این و بــا جدیت با مســأله
برخورد میکرد«.
حمیــده در کشــور فرانســه زندگــی میکنــد او از
تجربــه خودش میگوید« :همه جــای دنیا در چنین
مــوارد حساســی تــا زور و جریمه نباشــد مــردم یک
چیزهایــی را رعایــت نمیکننــد چــون ذات آدمیزاد
گــردش و تفریــح را دوســت دارد .گذشــته از ایــن

تئـاتر

پیام روز جهانی تئاتر:

روز جهانــی تئاتــر World
 Theatre Dayاز ســال  ۱۹۶۱بــه
ابتــکار انســتیتو بینالمللــی تئاتــر
(واقــع در پاریــس) بنیان گذاشــته
پیام
شاهد ندیم شــد .این روز همهساله  ۲۷مارس
(مطابــق بــا هشــتم فروردیــن)
در مراکــز ایــن انســتیتو و تئاتــر بــا
شرکت دوستان در سراسر جهان جشن گرفته میشود.
رویدادهای بینالمللی و ملی زیادی برای بزرگداشــت
این روز هر ســاله ترتیب داده شــده و یکی از مهمترین
این رویدادها انتشــار پیــام بینالمللی روز جهانی تئاتر
است که به دعوت انستیتو بینالمللی تئاتر توسط یک
چهــره شــناخته شــده این حوزه نوشــته میشــود و وی
معمــوالً نظــر خود را در مورد تئاتــر و فرهنگ صلح در
پیامش منعکس میکند.
آروی کیویمــا مدیــر انســتیتو بینالمللــی تئاتــر،
پیشــنهاد نامگــذاری روز جهانی تئاتر را بــرای اولین بار
در نهمین کنگره این انستیتو داد .دیگر مراکز وابسته به
حوزه تئاتر در کشــورهای اســکاندیناوی از این پیشنهاد
استقبال کردند.اولین پیام روز جهانی تئاتر را ژان کوکتو
( ۱۸۸۹تــا  ،)۱۹۶۳شــاعر ،طراح و کارگردان فرانســوی
در ســال  ۱۹۶۲نوشــت .ادوارد آلبی ،آگوستو بوال ،آرتور
میلــر و پابلــو نــرودا از شــعرا ،نویســندگان و بازیگــران
مطرح تئاتر از جمله افرادی هستند که تاکنون پیام روز
جهانی تئاتر را نوشتهاند.
کارلوس سیلدران  Carlos Celdranهنرمند کوبایی
ســال گذشــته و پنج هنرمنــد عرصه تئاتر از کشــورهای
مختلف در سال  ۲۰۱۸نویسنده پیام این روز بودند.
شــاهد ندیم ،بازیگر ،نویســنده ،خبرنگار ،کارگردان
تئاتــر و هنرمنــد ایــن عرصه و اهل پاکســتان کــه اکنون
مدیر تئاتر آجوکا اســت و مدیریــت آکادمی تلویزیونی
پاکســتان را پیش از این برعهده داشته ،امسال پیام روز
جهانی تئاتر را نوشته است.

ایرنا

خیلیها اصالً اهمیت موضوع را درک نکردهاند.
هفتــه پیش کــه در پاریس هنوز قوانیــن قرنطینه
حاکم نبود پارکها واقعاً شــلوغ بود چون هوا خوب
بــود .امــا االن مــردم از تــرس جریمــه بــه پارکهــا
نزدیــک نمیشــوند و  100هــزار نیــروی پلیــس بــر
قرنطینه پاریس نظارت میکنند و خیلی از نیروهای
بازنشســته را بــرای کمــک دعــوت بــه کار کردهاند و
میدانــم کــه در برخــی دیگر از کشــورها هــم همین
اتفــاق افتــاده .بــه نظــر من فقــط اســمش قرنطینه
است اینجا واقعاً حکومت نظامی برقرار شده .همه
اینها برای این است که مردم رعایت کنند».
مریــم امــا از جملــه کســانی اســت کــه بــه مردم
انتقادهــای جدی دارنــد« :حاال که دولــت ما چندان
سختگیر نیست خود ما مسئول هستیم و باید بدانیم
کــه اگــر در این شــرایط توصیهها را رعایــت نکنیم در
واقع هم خودمان را به خطر انداختهایم هم زحمت
آنهایــی را بر بــاد دادهایم که همه قواعــد قرنطینه را
ش و ماســک آلوده را
رعایــت میکننــد؛ اینکه دســتک 
روی زمیــن رهــا میکنیم هــم تقصیر دولت اســت؟
یا دولت و مســئولین وظیفه دارند بــرای جمع آوری
دستکشهای ما در معابر نیرو استخدام کنند؟»
مــزدک دانشــور ،انســان شــناس پزشــکی در باره
گلههــا و نقدهای مختلف میگوید« :وزیر بهداشــت
از حجــم زیاد ســفرهای مردم گلــه میکند ،فرمانده

ســتاد کرونــای پایتخــت از حضــور پررنگ مــردم در
فروشگاه ها ناراضی است ،سخنگوی ستاد از رعایت
نکــردن نــکات بهداشــتی توســط مــردم گلــه دارد،
روزنامــه نــگاران از همدلــی نکردن مــردم با محیط
زیســت و کودکان زباله گرد و خریدهای فلهای مردم
دلخورنــد و ...ایــن فهرســت را میتــوان همچنــان
ادامــه داد .وقتــی بــه ظاهر حــرف ها نــگاه میکنیم
البتــه که همه صحیح و بجاســت؛ مردم باید بیشــتر
در خانــه بماننــد ،بــه فروشــگاه ها نروند ،دســتکش
هــای پالســتیکی را در خیابــان رها نکننــد و در مراکز
خریــد مثــل قحطــی زدههــا رفتــار نکننــد و ...همــه
اینها درســت اما چیــزی در این میانه آشــنا به نظر
میرســد .درواقــع یک رشــته نامرئی بیــن همه این
گزارههــا وجــود دارد و آنها را به هــم وصل میکند و
آن مقصر شناختن قربانی و نفی مسئولیت مدیران
و مسئولیت نهادهای مختلف است».
او با اشاره به گزارههای مشابه در حوادث مختلف
میگوید« :در سیل مردم مقصرند چون خانههایشان
را در جــای نامناســبی بنــا کردهانــد امــا صحبتــی از
ایــن نمیشــود کــه اوالً مجوزهــای ســاخت و ســاز بــا
شــهرداری اســت و ثانیاً در برخی نقاط آنقدر قیمت
زمیــن باال رفته کــه مــردم از روی ناچاری به اســکان
غیررســمی روی آوردهانــد .در زلزله مــردم مقصرند
چون خانههای خود را مســتحکم نســاختهاند .نظام

مهندسی ،شهرداری و دولت در طراحی ،مجوز دادن
و کمــک بــرای تأمین مصالح مناســب هیچ نقشــی
نداشــتهاند؟ در مــورد بیمــاری هــم مــردم مقصرند
چون غذای چرب و شیرین میخورند و با بی تحرکی
در مقابل تلویزیون لم میدهند».
بــه گفته او در مورد همه گیری ویروس کرونا هم
حکایت همین است؛ آنها یا مثل یک مقصر به سفر
میروند و توصیهها را نادیده میگیرند و یا به هزینه
خودشــان در خانــه میماننــد و برنامههــای بی مزه
صــدا و ســیما را نــگاه میکنند .وی تأکیــد میکند که
این نــگاه به معنای نادیده گرفتن مســئولیت مردم
برای تهیه نظام منــد مایحتاج روزانه ،رعایت نکات
ایمنــی در مــورد زبالههــای بیماریــزا و رهــا نکــردن
دســتکش و ماســک آلــوده در معابــر و یــا رعایــت
قرنطینه و نکاتی از این دســت نیســت بلکه گوشــزد
کردن این نکته مهم اســت که مسئولیت حکمرانان
در این شرایط حساس تا چه اندازه باالست.
در ایــن میــان برخــی نیز اعتقــاد دارنــد قرنطینه
کامل در شرایط سخت اقتصادی امکان پذیر نیست
و میتوانــد عواقــب زیانباری داشــته باشــد پس چه
بایــد کرد؟ ظاهراً چارهای جــز رعایت کردن نداریم.
هرچنــد اطمینــان دارم آنهایــی که به هیــچ وجه در
هیــچ زمینهای اهل رعایت کردن نیســتند ،مخاطب
این گزارش و هیچ گزارش دیگری نیستند.

بهمثـابه
پدیدهای مقدس

وی در نســخه خالصه شــده پیــام روز جهانــی تئاتر
امســال ( )۲۰۲۰کــه در پایــگا ه اطالعرســانی مؤسســه
یادشــده در دســت اســت ،نوشــته؛ در پایــان یکــی از
اجراهــای تئاتــر آجــوکا (یــک گــروه تئاتــر در پنجــاب
ن گذاشتهشده به سال  )۱۹۸۴درباره شاعر
پاکستان بنیا 
عارف بوله شاه (اهل پنجاب ،)۱۷۵۷ -۱۶۸۰پیرمردی
بــه همراه پســر جوانــی ،پیــش بازیگر این نقــش آمد و
گفــت :حــال نوه مــن خوب نیســت ،میشــود بــرای او
برکت و شــفا بخواهید؟بازیگر پاســخ داد :من بوله شاه
نیســتم ،فقط یک بازیگرم که این نقش را بازی میکند
و پیرمرد مصرانه گفت :پســر ،تو یک بازیگر نیســتی ،تو
نتیجه تناسخ و تجسد بوله شاه هستی.
وی افــزوده اســت :اتفاقاً این موضــوع در تئاتر برای
ما اتفاق میافتد ،وقتی یک بازیگر تناســخ شــخصیت
دیگری باشــد ،آن زن یا مرد ،تصویر او را ســاخته است.
کاوش و تحلیل در داســتانهایی شــبیه به داستان بوله
شاه در همه فرهنگها وجود دارد و میتواند پلی میان
ما هنرمندان تئاتر و مخاطبان وصف ناشدنی و مشتاق
تبدیل شود .در حالی که روی صحنه اجرا میکنیم .گاه
در زمــان اجرا روی صحنــه ،تحت تأثیر فلســفه مان از
تئاتــر ،نقش ما به عنوان منادیــان تغییرات اجتماعی،
قشر گستردهای از تودهها را پشت سر میگذارد.
دیم ادامه داده اســت :تئاتر نقش اصیلی در انرژی
بخشــیدن و بســیج بشــریت برای ارتقا از ایــن ورطه به
بلندای نجــات دارد ،این مرحلــه میتواند فضای اجرا
را به جایگاهی مقدس ارتقا دهد.
در جنوب آسیا ،هنرمندان قبل از قدم گذاشتن روی
صحنــه ،بــا احترام کف صحنــه را لمــس میکنند ،این
سنت کهنی است که نشان میدهد معنویت و فرهنگ
در هم تنیده است.
دیــم بــا ایــن جمله پیــام خــود را خاتمه مــی دهد:
تئاتــر هنــر بازیگــری را به ســطح معنوی باالتــری ارتقا
میبخشد و ظرفیت تبدیل شدن به جایگاهی مقدس

و مقدس ساختن فضای اجرا را دارد.
انســتیتو بیــن المللــی تئاتــر بــزرگ تریــن مؤسســه
مرتبــط بــا هنرهای نمایشــی اســت کــه در ســال ۱۹۴۸
توســط کارشناســان تئاتــر و رقــص و ســازمان علمــی،
فرهنگــی و آموزشــی ســازمان ملــل متحد موســوم به
یونسکو بنیان نهاده شد.

این انستیتو اهداف یونسکو را در مورد درک مشترک
و صلح دنبال و از بروز و ظهور فرهنگها فارغ از ســن،
جنســیت ،قومیــت یا آییــن حمایت کــرده و آن را ارتقا
می دهد .این انســتیتو برای رســیدن به اهداف یادشده
در ســطح بیــن المللــی و ملــی در حوزههــای آموزش
هنرهــا ،تبادلها و همکاریهای بین المللی و آموزش

بــه جوانــان تالش مــی کند.انســتیتو بین المللــی تئاتر
شــبکه ای از مراکــز مختلف در سراســر جهان و شــامل
 ۹۲مرکــز اســت .هر مرکزی شــامل افــراد متخصص و
فعال در زمینه تئاتر در آن کشــور و نمایندگانی از دیگر
شاخههای هنرهای نمایشی است .فعالیتهای آن در
سطوح ملی و بین المللی انجام می شود.

هفته پیش که در پاریس
هنوز قوانین قرنطینه
حاکم نبود پارکها
واقعاً شلوغ بود چون
هوا خوب بود .اما االن
مردم از ترس جریمه
به پارکها نزدیک
نمیشوند و  100هزار
نیروی پلیس بر قرنطینه
پاریس نظارت میکنند
و خیلی از نیروهای
بازنشسته را برای کمک
دعوت به کار کردهاند
و میدانم که در برخی
دیگر از کشورها هم
همین اتفاق افتاده .به
نظر من فقط اسمش
قرنطینه است اینجا
واقعاً حکومت نظامی
برقرار شده

تئاتر نقش اصیلی
در انرژی بخشیدن
و بسیج بشریت
برای ارتقا از این
ورطه به بلندای
نجات دارد ،این
مرحله میتواند
فضای اجرا را به
جایگاهی مقدس
ارتقا دهد .در
جنوب آسیا،
هنرمندان قبل از
قدم گذاشتن روی
صحنه ،با احترام
کف صحنه را
لمس میکنند ،این
سنت کهنی است
که نشان میدهد
معنویت و فرهنگ
در هم تنیده است

