جــــوکر علیه کرونا

شنبه

گفتوگو با کارگردان تئاتر خیابانی «خودم شروع میکنم» که با چند هنرمند دیگر و با شمایلی جذاب ،مردم را به
رعایت پروتکلهایبهداشتی ترغیب میکنند
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در آثارم به دنبال اصالح
رفتار جامعه هستم
مجید دانــشــجــوی دکــتــرای مدیریت کــسـبوکــار و
سالهاست که نمایشهای زیادی را روی صحنه
میبرد .او صحبت خود را از تفاوت آثارش
بــا دیــگــر نــمــایـشهــای مــرســوم آغــاز
میکند« :حدود دوازده سال پیش
با شیوهای غیر مرسوم از تئاتر به نام
تئاتر کاربردی آشنا شدم .یکی از
تفاوتهای عمده تئاتر کاربردی
با دیگر گونههای تئاتر مرسوم که
هدفشان تنها وجه نمایشی اثر است،
کاربرد آن برای اصالح رفتار جامعه است.
حاالایناصالحمیخواهددربخشدرمانیوبهداشتی
باشدیاآموزشیواجتماعی.گاهیتئاتروسیلهایبرای
درمانافرادمبتالبهاختالالتگفتاریمیشودوگاهی
همهمیننوعتئاتربارویکردخالقانهدرمهدهایکودک
برای رشد خالقیت کودکان نمایش داده میشود و
گاهیهمدرزندانبرایمددجویان.درمجموعمندر
آثارمبهسراغسوژههاییمیرومکهدغدغهمردماستو
سعیمیکنمباهنرمدرمسیررفعمشکالتگامبردارم
ومردمراازحالتمنفعلبهیککنشگروفعالفرهنگی
تبدیلکنم.بحثتئاترکاربردیآنقدرگستردهاستکه
مدتهاست تئاتر کاربردی را وسیلهای برای بازپروری
زندانیهاکردموتالشمبرایناستآسیبهاومعضالتی
توپنجه نرم میکنند و باعث
را که زندانیها با آن دس 
شدهبهبزهکاراناجتماعیتبدیلشوند،بازنماییکنم
تادرمحیطیآموزشیوپرورشیخردشانبهجریانافتد
وبرایاصالحخودتالشکنند».

بدوندیالوگوبازبانبدن
بادیگرانارتباطبرقرار
میکنیم

درباره تاثیرتالشبرایمافیاییجلوهدادنکودکانکاربهبهانهپخش
وبازپخش 2سریال«ملکهگدایان»و«آوایباران»بررفتارعمومیبااینکودکان
الهه توانا | روزنامهنگار

میتوانم در حل این مشکل داشته باشم و برای همین ایده
#خودم_شروع _میکنم به ذهنم رسید .اساس این ایده بر
آنبودکهماانسانهادرمواجههباهرمشکلیفارغازاینکه
یکشهروندعادیهستیمیایکمسئول،بههمهمابرچسب
شهروندیمیخوردونبایدبگوییماینکاربهمنربطیندارد
وهمگیبایددستبهدستهمدیگردهیمواکنونهمبرای
مبارزهباکرونابایدنقشمانرادرستایفاکنیم.میتوانستم
باخودبگویماینکارمتولیداردوبهمنچهمربوط؟درواقع
هرشهروندیدرمواجههباهرمشکلیبایدازخودششروع
کندومنتظرحلمشکلازسمتدیگراننباشد».

دردرجهاولسعیکردمحالمردمراخوبکنم
«متاسفانهحینپیادهرویهایمدرشهرمیدیدمکهبعضیمردمحالشانخوبنیستوشادنیستند»،امینیبااینمقدمه
ازهدفهایاجراینمایشاخیرشمیگوید«:تصمیمگرفتمباکارمکهبربسترموسیقاییبناشده،دردرجهاولحالمردم
راخوبودردرجهدومپیامرعایتپروتکلهایبهداشتیرابهآنهامنتقلکنمتابتوانمدرزمینهمبارزهباکروناحرکتکرده
باشم .به نظر من وقتی مخاطب حالش خوب شود به این باور میرسد که باز او میتواند حال دیگران را خوب کند اما شرط
داشتن حال خوب این است که حواسمان به کرونا باشد .درباره انتخاب گریم جوکر هم باید بگویم که جوکر در فارسی ،به
معنای تسهیلگر است و ده نفر جوکر با لباسهایی شبیه لباسهای نیروی دریایی ارتش این رسالت و ماموریت را بر عهده
دارندکهحالمردمراخوبکنند».

کارماننمایشیجدیدربسترطنزاست
اودربارهانتخابگریمجوکروطیفسنیبازیگرانش
هم توضیح میدهد« :دلیل انتخاب گریم جوکر
این بود که بچهها بتوانند پیام و هدف جدیشان را
در قالب شوخی منتقل کنند تا شهروندان حال و
هوایشان عوض شود و خوشحال شوند .در مجموع
جدیتی بود در بستر طنز تا از تلخی ماجرا کم کند و
مخاطبهممقاومتنکند.دربارهانتخاببازیگران
هم برای این که بتوانیم با سنین مختلف ارتباط
برقرار کنیم بازیگران جوکر را از طیفهای مختلف
سنی انتخاب کردیم.از یک دختر 10ساله و یک
پسر 14ساله در کارمان است تا فرد  37ساله .این
انتخابهمبهایندلیلبودکههرجوکریرویطیف
سنیخاصخودشتاثیرگذارباشد».

حتییکنفرهمبهتذکراتماناعتراضنکرد
امینی درباره واکنش و بازخورد مردم به نمایششان هم توضیح میدهد« :با این که مردم میتوانستند گاردهای مختلفی
بگیرندولیاعتراضحتییکنفرراهمندیدموبازخوردعمومیخیلیخوبیراشاهدبودیم.اینهمشایدبهاینخاطراستکه
شروعکارمانجالباست،یعنیبایکصداشروعمیشود،بهتدریجبهصداهاافزودهمیشودومردمدرفرایندیقرارمیگیرند
وتابهخودشانمیآیندمیبینندبهطورناخواستهدرحالمشارکتکردنهستند.بازیگرانماابتدابهصورتعادیبینمردم
راهمیروندوبهافرادیکهماسکندارندباتعجبنگاهمیکنندولحظهبهلحظهتعجبشانبیشترمیشودتااینکهتعجببایک
آهگفتنبهفردبدونماسکتبدیلبهافسوسمیشود.بهعنواننمونهپسرجوانیگفتمنتااالنازماسکاستفادهنمیکردم
ودرحقیقتاعتقادینداشتماماآنقدرکهشماهاباحالهستید،تصمیمگرفتمازاینبهبعدماسکبزنمیکفرددیگرگفت
امروزحسابیحالمراخوبکردیدومنباایناثرنمایشییادگرفتمبهبچههایمآموزشدهمپروتکلهایبهداشتیرارعایت
کنند.خباینهابرایمنارزشمنداست.البتهعدهایهممیگفتندشماچرازودتراینکارراشروعنکردید،حاالکههمهچیز
درحالتمامشدناستوواکسناشآمده؟!بعداکهگفتمهمینکارراهمباهزینهشخصیخودمانانجامدادیم،قانعشدند».
اگر ویدئوی نمایش جوکرهای «خودم شروع میکنم»
درفضایمجازیبهچشمتانخوردهباشدیااهلتهران
باشید و آنها را در خیابان دیده باشید ،میبینید که با
زبان بدن در حال برقراری ارتباط با دیگران هستند.
امینی دربــاره انتخاب ایــن نــوع سبک ارتباطی هم
میگوید«:زبانبدنرابرایاینانتخابکردیمتاطیف
گستردهایازافراد،یعنیازکودکتاکهنسالوافراد
ناشنوا را هم در بر بگیرد .عالوهبراین معتقدم دیالوگ
وسیله مناسبی بــرای انتقال مفهوم نیست و فقط
میتواند یک ابزار دم دستی برای گفتن یکسری واژه
باشد.چونکارمانیککارجدیبود،دیالوگراوسیله
مناسبیندیدم.تعداداعضایگروهمانهمدرمجموع
حدود  20نفر هستند ،از بازیگر و بچههای موسیقی
گرفته تا عکاس و فیلم بردار؛ اما تعداد افرادی که بازی
میکنندحدود 10نفرند».

شماره 20593

چهکسانیازمافیاقلمدادکردنکودکانکارسودمیبرند؟

برایمبارزهباکرونابایدازخودمانشروعکنیم
چند وقتی میشود که مجید و دوستانش با نمایشی تحت
عنوان «#خودم_شروع _میکنم» و با هدف فرهنگسازی
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی راهی
سطح شهر شده و با شکل و شمایل جوکر ،افرادی را که به
دستورالعملهابیتوجهبودند،بهاستفادهازماسک
تشویقوبهرعایتپروتکلهایبهداشتیدعوت
میکردند.اودربارهایدهایننمایشمیگوید:
«وقتی کرونا به یک بحران بزرگ تبدیل شد
و جامعه با آن دستوپنجه نرم میکرد ،با
خودمگفتمبهعنوانیکشهروندچهتاثیری
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صادق جهانی | روزنامهنگار
از بــدو ورود ویــروس کرونا به کشور ،عــاوه بر
پرونده
کادر زحمتکش و پر تالش بهداشت و درمان که
خواهان رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی
مردم بودند ،افراد ،گروهها و تشکلهای مختلف
هم با راهاندازی پویشهای متنوع وارد گود و میدان شدند تا سهمی
در فرهنگسازی استفاده از ماسک داشته باشند .در این مدت
کارهای تصویری و تجسمی برای فرهنگسازی و مبارزه با کرونا کم
نبوده است .در این بین عدهای هم در قالب گروههای هنری مانند
سرود و تئاتر دغدغه خود را بیان کردند .یکی از موفقترین گروههای
هنری در این زمینه ،گروه تئاتر «خودم شروع میکنم» به سرپرستی
و کارگردانی «مجید امینی» است که چند وقت پیش با رفتن به
مکانهای شلوغ تهران مانند ایستگاههای مترو ،اتوبوس و بازارها
با غافلگیرکردن همشهریانشان ،به آن دست از افراد انگشتشمار
که ماسکی بر صورت ندارند یا فاصله اجتماعی را رعایت نمیکنند با
اجرای نمایش طنز ،ماسک هدیه و آنها را به رعایت پروتکلها تشویق
میکنند .در پرونده امروز با سرپرست گروه گپ زدیم و از کموکیف
نمایش این گروه و واکنش و بازخورد مردم پرسیدیم.
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باتفنگآبپاش،دستهایمردمرا
ضدعفونیمیکنیم!

مسئوالنهیچحمایتیاز
مانکردند

اودربارهخدماتیهمکههنگاماجرایشانبهشهروندانارائهدادند،
میگوید«:بهشخصیکهماسکندارد،ماسکهدیهمیدهیم،اگر
الکلنداردباتفنگهایآبپاش،دستشانراضدعفونیمیکنیمو
همچنین بهافرادیکهفاصلهگذاریرارعایتنمیکنندباکارتزرد
اخطار میدهیم و
فشادیبرای
ازبر 
ف ــاص ــلـ ـهگ ــذاری
اجـــتـــمـــاعـــی در
نهـــــای
مـــــکـــــا 
شــلــوغ اســتــفــاده
میکنیم!»

این کارگردان در پایان می گویدکه متاسفانه
دولت اراده قوی برای مبارزه با کرونا ندارد
و من باید ماسک و مواد ضدعفونیکننده را
از جیب خودم بخرم و بهرغم درخواستها و
نامهنگاریهایزیادبهستادکرونا،آنهاهیچ
حمایتیازمانکردند.بهمسئوالنگفتیمماکه
نمیخواهیم با این نمایش کار و کاسبی راه
بیندازیمبلکهمیخواهیمفرهنگسازیکرده
باشیم .وقتی میتوانیم اثرگذار باشیم برای
چی حمایت نمیکنید؟ در ضمن مردم با این
کارهاحالشانخوبهممیشود.

کودکانکار،عضوگروههایمافیاییهستند؟پدرخواندهثروتمندوبدذاتی،سرکردگیاینباندهارابرعهدهدارد
که از کودکان بهرهکشی میکند و کمک ما به آنهافقط جیب او و همدستانش را پرپولتر میکند؟ در یادداشت
حاضر ،پاسخی برای این سواالت پیدا نخواهید کرد و اصال بعید است جای دیگری هم جوابی دریافت کنید .با
پرسوجودراینبارهتنهاچیزیکهعایدتانمیشود،اظهاراتوادعاهایتناقضآمیزاست.رئیساورژانساجتماعیکشور
میگوید«:گردشمالیدرکودکانخیابانیبیشازهزارمیلیاردتومانتنهادرشهرتهراناست.نکتهتأسفباراینجاست
کهکمتراز۳۰درصداینپولدراختیاربچهقرارمیگیرد.هریکریالیکهشمابهآنکودککمکمیکنید،حضوراورادر
خیابانتثبیتمیکنید.بیزینسفعالمیماند.بایددریکجاییبیزینسرابشکنیم(».منبع:مهر،تیر.)99کارشناسدفتر
آسیبدیدگانخیابانیسازمانبهزیستیتهرانتوضیحمیدهد«:مسئوالنبهزیستیتهرانمعتقدنددربررسیوضعیت
کودکان کار خیابانی هرچه پیش رفتند ،به مافیا نرسیدند و این کودکان خانوادگی کار میکنند(».منبع :اقتصادآنالین،
شهریور.)98نایبرئیسفراکسیونپیشگیریازآسیبهایاجتماعیمجلس،معتقداست«:بهزیستیودیگردستگاهها
هرقدر برای سامان دهی کودکان کار تالش میکنند به نتیجه نمیرسند زیرا قدرت مافیا از آنهابیشتر است(».منبع:
خبرگزاری خانهملت ،مهر )98و سرپرست سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران بیان میکند« :این را
که گفته میشود کودکان توسط یک مافیا یا جریانهای سازمان یافتهای که قدرت و نفوذ دارند به کار گمارده میشوند،
قبولندارم.برخیازاینکودکانبهصورتانفرادیاینکاررامیکنندوبرخیهمبهوسیلهخانوادهیافامیلهایشانهمه
باهم دسته جمعی این کار را انجام میدهند .ممکن است فردی باشد که تعدادی از این کودکان را در یک یا دو چهارراه با
اطالعوالدینشانمشغولکردهباشدامابهآنشکلیکهگفتهمیشود،مافیانیست(».منبع:عصرشهروند،مرداد.)99
رقابتنابرابرمیانرسانهوفعاالنحقوقکودک
در شرایطی که تکلیف نهادهای رسمی و مسئول در
خصوص پدیده کودکان کار مشخص نیست،
جریانی رسانهای ،معلوم نیست براساس چه
شواهد و مستنداتی اصــرار دارد مافیایی
بـــودن کــودکــان ک ــار را در بـــاور عمومی
جابیندازد .ایــن جریان که از هفت سال
پیش با سریال تلویزیونی «آوای بــاران» به
کارگردانی «حسین سهیلی زاده» شروع شد،
حاال با سریال «ملکه گدایان» اثر همان کارگردان
در شبکه نمایش خانگی دنبال میشود .جالب
آن که پخش سریال تــازه با بازپخش آوای
باران در شبکه آیفیلم همزمان شده است.
اگر تیم تحقیقاتی این سریال مدارکی دال
بر ادعایش دارد ،خوب است با نهادهای
دولتی هم درمیان بگذارد تا دســت کم در
اظهارنظرهایشاندراینبارهبهاتفاقنظربرسند
اما اگر اصرارش صرفا براساس شنیدههاو حدسیات
است ،باید بداند ادعایش چه پیامدهایی ممکن است داشته
باشد .فعاالن حقوق کودکان در تالش اند به عامه مردم رفتار
صحیح با کودکان کار را بیاموزند؛ بچههایی محروم از امکانات
اولیه زندگی که کودکیشان را در دل انواع آسیب میگذرانند
و توهین و تحقیرهای از سر ناآگاهی مردم ،زخم مضاعفی بر
دردشان است .حاال چطور میشود به شهروندی که تحت تأثیر
القایرسانه،اینبچههارامافیاوخالفکارمیداند،توضیحداد
که باورش مبنایی ندارد و حتی اگر مطابق با واقعیت هم باشد،
مجوزی بر بدرفتاری نیست؟ واضح است که در غیاب واکنش
مسئوالنه مسئوالن ،فعاالن حوزه کودک بیبهره از تریبون
عمومی ،رقابت بر سر جهتدهی به افکار عمومی را به رسانه
میبازندکهدامنهنفوذوسیعتروقدرتمندتریدارد.امااینبرد
رسانه،بهچهکسینفعمیرساند؟برخیمعتقدندسادهلوحانه
است اگر گمان کنیم صرفا پای جذب مخاطب درمیان است.
یک اثر نمایشی چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایشخانگی،
بــرای گرفتن مجوز پخش از فیلترهای متعددی میگذرد؛
اگر مافیایی جلوه دادن کودکان کار بــرای عــدهای منفعت
نمیداشت،بههمینسادگیوبدوناستنادبهادلهکافیقابل
ارائهمیبود؟خبرگزاریایرنادردی 98مینویسد«:طبقاعالم
مجلسشورایاسالمیدرسال ۹۷بینسهتاهفت
میلیون کودک کار در ایران به دالیل مشکالت
اقتصادی [ ]...برای تامین امور زندگی خود و
خانواده مجبور به کار کردن در اماکن مختلف
مانند مراکز زباله سوزی ،کارگاههای تولیدی،
جمع آوری ضایعات آهن و پالستیک و...
مشغول کار هستند» .این آمار عجیب و
باورنکردنی را بگذارید کنار طرحهای
شکست خ ــورده بسیاری کــه طی
سالهایگذشتهدرزمینهکودکان
کار پیشنهاد و اجــرا شده است،
ازجمله؛تجهیزوراهاندازیمراکز
جمعآوری،شناساییوهدایت
متکدیان و کودکان خیابانی،
ســال 77؛ مراکز شناسایی،
تشخیصوجایگزینیکودکان
خیابانی ،ســال 78؛ سامان

دهی٢٠هزارکودکخیابانی،سال81؛آییننامهساماندهی
کودکانخیابانی،سال.84
ادعایی بیاساس و معضلی که فراموش
میشود
یــک بــار دیگر مــوضــوع را بــه طــور خالصه
بررسیکنیم.پدیدهکودککار،هیچمتولی
مشخص پاسخ گویی ن ــدارد؛ هــرکــدام از
نهادهایپلیس،وزارتکشور،شهرداریها،
سازمان بهزیستی و قوهقضاییه در مواردی
اظهارنظر و ابــراز وجــود میکنند و در مــواردی
دیگر ،ادعا میکنند که تخصص و وظیفهای
در این حوزه ندارند .آمار دقیقی از کودکان
کار وجود نــدارد ولی همان رقم تخمینی
مجلسهمخبرازفاجعهایعظیممیدهد.
طرحهاییدرگذشتهپیشنهادومطرحشده
که یا ارادهای برای اجرایشان وجود نداشته
است یا کارایی کافی نداشتهاند .نمود عمومی
این پدیده نزد شهروندان ،تعداد روزافزون بچههایی
است که در شرایطی نامناسب کار میکنند و نشانهای غیرقابل
چشمپوشی از فقر و نابرابری هستند که جامعه ترجیح میدهد
به اصطالح زیرپوست شهر بمانند تا چهره شهر و روحیه عمومی
آسیب نبیند .تنها تالشی هم که در این زمینه انجام میشود،
لباس یک دست پوشاندن به بچههایا جمع آوریشــان (طبق
اصطالحغلطورایج)ازشهراستکهانگشتاتهامادامهداربودن
این آسیب را به سوی نهادهای دولتی نشانه میرود .در چنین
شرایطی ،چه ایدهای بهتر از این که این بچههاعضو گروههای
مافیایی،مطرحشوند؟کسیتوقعموفقیت100درصدیمقابله
بامافیارانداردچونطبقباورعمومیخیلیوقتها،قدرتمافیا
ازدستگاههایاجراییبیشتراست.ازطرفدیگرروحیهعمومی
همازآسیبمصونخواهدبود؛وقتیباورکندکهاینبچههاازس ِر
فقروناچاریدرخیابانروزرابهشبنمیرسانندبلکهخالفکارند،
پسنهشایستهبرخوردانسانیکهمستوجبمجازاتوتوهیناند.
بههمینراحتیمعضلیکهبهرسیدگینیازدارد،تبدیلمیشود
به پدیدهای که میتوان درباره اش خیال بافی کرد و قصههای
هیجانانگیزساختوبدونعذابوجدانازکنارشگذشت.
ماهموظیفهمانرادرقبالکودکانکارانجامبدهیم
در ایــن آشفته ب ــازار ،الزم اســت ضمن
توقع به جایی که از دولــت داریــم،
بیاعتنابهافسانهسازیهایرسانه،
وظیفهمان را درقبال کودکان کار
انجامبدهیم؛اگرقصدکمکداریم،
دربرابرپولیکهبهبچههامیدهیم،
حتما ازشــان خرید کنیم .اگر
کــمــک ن ــق ــدی را درســـت
نمیدانیم ،یک وعده غذا یا
خوردنیهایمفیدبرایشان
تهیه کنیم .سماجت یا هر
رفتا ِر ناراحت کننده دیگری
ازســوی ایــن بچهها ،ناشی از
آسیب و محرومیت است؛ تحت
هیچ شرایطی اجــازه نداریم از
کوره دربرویم و کمک کردن یا
نــکــردن مــان بــایــد محترمانه
باشد.

