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گفتوگو با » مهناز افشار«

کامنتی به افغانستان
دعوت شدهام

گفتوگوی پیشرو را مهناز افشـار ،بازیگر مطرح سینمای ایران ،بهطور اختصاصی
بهدلیـل عالقهاش به مردم افغانسـتان انجـام داد .وقتی موضوع چـاپ ویژهنامه
روزنامه »شرق« در افغانستان را با او مطرح کردم ،بیدرنگ از این پیشنهاد استقبال
کرد .قبل از هرچیز از او پرسـیدم خبر داری در افغانسـتان طرفداران زیادی داری؟
پاسـخ داد من این موضـوع را اخیرا متوجه شـدم ،از طریق صفحـه فیسبوکم .او
ادامـه داد با برخی کامنتها مواجه شـدم که برایم جالب بودنـد .پرسوجو کردم
و فهمیدم این عزیزان افغانسـتانی هستند .افشـار که محتوای کامنتها را با لهجه
شیرین افغانی برایم نقل میکرد ،با خنده همیشگیاش یادآور شد از این بابت کلی
ذوق کردم .با این مقدمه سـواالتم را ادامه دادم .او هم به هر آنچه پرسیدم صریح
پاسخ داد ،حتی درباره زندگی خصوصیاش. ...
 روزی که شما وارد این حرفه شدید و اکنون در این جایگاه قرار دارید ،اساسا
نگاهتان به مردم چگونه بوده و هست؟
مردم همیشــه برایم مهم بودند و هستند .مردم به هنرمند فرصت میدهند تا
حضور داشته باشد.
 آیا اعتقاد دارید این رابطه دوسویه است؟
بله
 در ایـن صـورت ،هنرمند چگونه میتوانـد به مردم کمک کنـد؟ منظورم در
بزنگاههای تاریخی و لحظات حساسی است که هنرمند به مدد نگاه و جهانبینی
خود میتواند صدای مردمش باشد؟
جدا از حساســیتهایم ،طبعا در مسیر زندگی تجربیاتی کسب کردهام .یکی از
تجربیات این اســت که مردم با دقت و نگاهشــان بر مسیر کاریام تاثیر گذاشتهاند.
البتــه نهفقــط روی حرفهام ،بلکه بیتاثیر در مســیر فعالیتهای اجتماعیام هم
نبودهاند .بگذارید از روزهای نخســت کاریام مثالی بزنم .زمانی که در فیلم »شور
عشــق« بازی میکردم ،مردم مرا بهعنوان بازیگر نوجوان پرشوروهیجان میدیدند
و مــرا همانگونــه هم قبول کردند .من در ســینما ماندم و به تــالش خودم ادامه
دادم و ســعی کردم به توجهات مردم احترام بگذارم .البته شعار نمیدهم ،بلکه
اعتقاد من اســت .بهدلیل اینکه از یکی از بزرگان ســینما یعنی خسرو شکیبایی که
خدا ایشــان را رحمت کند ،شــنیدم که میگفتند اگر مردم چشمانشــان را ببندند،
مــا دیگر وجــود نداریم .این جمله عین واقعیت اســت .من به چشــم خود دیدم
هنرمندانی ماندگار شــدند که از قدیم تا امروز مردم پشتیبانشان هستند و به آنها
عشــق میورزند و این یعنی رمــز ماندگاری .به همین دلیل در مســیر کاری دقت
کردم .بعد از ســه ،چهارســال از ورودم به ســینما در کالسهای بازیگری زندهیاد
استاد سمندریان شاگردی کردم ،یعنی همزمان با کار ،سعی کردم دانش هم کسب
کنم .حتی پیش از کار بازیگری در یکی از آموزشــگاههای هنری مدت چهارســال
تدوین آموختم.
 البته تدوین یکی از اموری است که تاثیر بسزایی روی بازی بازیگر دارد.
بله .خیلیها همین حرف شما را به من زدند.
 گرایشتـان بـه بازیگـری از تاثیـرات آمـوزش تدویـن بود یـا کالسهای
بازیگری؟
خب ،بعد از اینکه در کالسهای استاد سمندریان شرکت کردم ،بعد از گذشت
سهسال دیدگاهم عوض شد .معتقدم مسیر کاریام با راهنمایی و تشویق مردم و
تجربیات خودم از فیلم »ساالد فصل« شکل دیگری پیدا کرد .فکر کردم االن وظیفه
دیگری هم دارم .من همان تریبونی خواهم شــد که اگر مردم بخواهند ،صدایشان
بشــوم تا طنین آن به صدهانفر برســد .وظیفه من این اســت که آن تریبون باشم.
بههرحال همه ما وظایف انســانی و اخالقی در قبــال یکدیگر داریم .بهطوری که
ممکن است هیچوقت کسی هم از آن خبردار نشود.
 البته باالخره روزی دیده میشود.
بله .همینطور اســت .بعضی اوقات مردم میپرســند وقتی کار خیری انجام
میدهیــد ،چرا نشــان میدهید؟ جوابش میتواند این باشــد که چــون در نهایت
ذات وجود بازیگر و ســینما نمایش و نشــاندادن است ،یکسری رفتار و عملکرد
خیرخواهانــه وجــود دارد که بهصورت خصوصی انجام میشــود که آن در جای
خود الزم اســت .ولی برخی موقعیتها وجود دارد که ما موظف به اطالعرسانی
هستیم .ولی برای اینکه بتوانم پاسخ شما را بدهم ،باید بگویم تا االن که در اینجا
نشســتهام ،نگاه مردم ،خواستهشــان ،نقدهای بجایشان در مسیر کاری من بیتاثیر
نبوده است.
 شما پالسهای مردم را چگونه دریافت میکنید؟ آیا از آن دسته بازیگرانی
هستید که پنجره شیشهای دودی میان خود و مردم قرار میدهید؟
من پاسخ شما را اینطوری میدهم تا شعار یا دروغ تلقی نشود .من از نوجوانی
و کودکی چه در دوران مدرســه و چه در مواقعی که به میهمانیهای خانوادگی
میرفتیم ،عاشــق این بودم که همه دور هم بنشــینیم و معاشرت داشته باشیم و
شلوغ کنیم.
 االن هم شلوغ هستید؟
 میخنــدد -همیشــه دوســت داشــتهام ارتباطم بــا آدمها چشمدرچشــم)چهرهبهچهره( باشــد .به همین دلیل از آندســته آدمها نبودم که در گوشــهای
خلوت بنشــینم و همیشــه در الک تنهایی خود بروم .این رفتار در ذات من نهفته
و به خصلت شــخصیام تبدیل شــده است .بنابراین جزو کســانی بودم که وقتی
وارد این حرفه شــدم ،عاشــق این بودم که میان مردم باشــم و مثال برای خرید به
فروشگاه شهروند بروم.
 آنروزها برخورد مردم با شما چگونه بود؟
روزهای اول حســی که مردم به من داشــتند ،بهدلیل شباهتم به یک هنرمند
قدیمی بود .همیشــه حرفشان این بود که شما چقدر شبیه فالن هنرمند هستید
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و من هم تشکر میکردم .تا اینکه گفتوگوهایی از من منتشر شد که جعلی بود!
 یادم میآید آن زمان از قول شـما مطرح شـده بود که این شـباهت را انکار
میکردید؟
آن گفتوگوها جعلی بود ،همین.
 نسبت به تعریفوتمجیدها چه واکنشی نشان میدادید؟
باور کنید تعریفوتمجیدها بســیار به دلم مینشســت .برای اینکه ما تعدادی
فیلم بازی کردیم که یا خوب میشوند یا بد .جایزه میگیریم یا نمیگیریم .منتقدان
از ما تعریف میکنند یا نمیکنند .مردم دوســت دارند یا ندارند ،آنها بهجای خود،
ولی وقتی از خصوصیات اخالقی شــما تعریف میکنند ،پیش خود ،خدا را شــکر
میکنید .من میگویم خدایا ،به خطارفتن ،اشــتباهکردن ،بددل و بدذاتشدن فقط
مال همسایه نیست .این اتفاق میتواند برای همه ما بیفتد .اما متاسفانه اینروزها
ما دچار بیحوصلگی و بداخالقی شــدهایم .اینروزها خوببودن غنیمت اســت.
آرزویم این است که انسان خوبی باشم.
 امـا بهصراحت به شـما بگویـم در سـینما بـا بازیگرانی مواجه شـدهام که
به محـض اینکه فیلمشـان پرفروش میشـود فکر میکنند به همهچیز دسـت
یافتهاند .ولی اگر زندگی بزرگان سـینما را مرور کنیـم ،میبینیم در عین پرباری،
افتاده و متواضعند .نظرتان چیست؟
من تاســف میخورم برای برخی از هنرمندان و بازیگرانمان که به قول شــما
اینگونه برخورد میکنند .به نظرم نسل قبل از من اینچنین نیستند ،یعنی بازیگرانی
همچــون خانمهــا معتمدآریا ،حاتمــی عزیز و تهرانــی و دیگــران اینگونه رفتار
نمیکنند .چون به مردم اعتقاد دارند و این یعنی نگاه درست و سنجیده .متاسفانه
اینروزها -البته منظورم سنوســال نیســت  -تعدادی از بازیگران در ســینما برای
کارشان سقف قایلند.
 از چه نظر؟
از نظر من کلمه ســقف یعنی پایان راه .در هنر هیچ ســقفی وجود ندارد .تازه
برای رســیدن به آن ســقف اگر بخواهیم دیگران را با خشونت حذف کنیم ،خیلی
دردناک اســت .چون در آن صورت قطعا ســقوط خواهیم کرد و نخواهیم فهمید
از کجا؟
 وقتی تحت فشار قرار بگیرید؛ چه در زندگی شخصی و چه هنگام کار ،چگونه
رفتار میکنید؟ مثال هنگام ازدواجتان در شبکههای اجتماعی هجمههایی علیه
شما شد و بعضا با واکنشهای توهینآمیزی مواجه شدید .اما شما بهجای اینکه
پاسخ دهید ،سکوت کردید .چرا؟
در رابطــه با موضوع ازدواجم به دودلیل ســکوت کــردم؛ اول اینکه برخیها
دلسوزانه نسبت به من نگران بودند و من به همه نگرانیها هم احترام میگذارم
و حــق هم میدهم .ولی درعینحال برای قضاوتها و حکم صادرکردنها حقی
قایل نیستم .بر این باورم آنچه ما به آن معترض هستیم ،باید به عملکرد شخصی
افراد مرتبط باشد .آن زمان گفتم در گذشته مهناز افشاری بودم با همه نقاط قوت
و ضعف .عملکرد اجتماعی و فیلمهایم هم مشخصند .حال از همه اندکی صبر
میخواهم تا ببینند مهناز تغییری میکند؟ آیا رفتارش عوض میشود؟ در انتخاب
فیلمهایــش و نحوه حضــورش در جامعه تغییری ایجاد میشــود؟ برای من آن
قضاوتی ارزش واالیی دارد که به این مســایل توجه شــود .امــا دیدم برخی افراد،
یکســری تسویهحسابهای شخصی دارند و من ســلیقه آنها نیستم .حاال اینبار
ازدواجم مطرح بود ،اما موضوع چیز دیگری اســت :واقعیت این اســت نه اینکه
اهمیت نمیدهم ،چون بیاهمیتی واژه زشت و بیحرمتی است ،اهمیت میدهم،
اما میگویم خب ،این قانون زندگی اســت و قرار نیســت همه هنرمندان ســلیقه
همه مخاطبان باشــند .چون اینگونه به تکامل نمیرسیم .به نظرم در تفاوتها و
تضادهاســت که بزرگ میشــویم و به تعالی میرسیم .میماند کسانی که منتقد
و نگران بودند و دلســوزی کردند .توقع مــن این بود که کمی صبر میکردند .پس
ســکوت کردم برای صبر و دوم اینکه زندگی شــخصیام را عاشقانه انتخاب کرده
بودم و به حرمت عشق و انتخابم سکوت کردم.
 پس سکوتتان عالمت رضا نبود؟
بله .البته آنهایی هم که صبر کردند و دلســوز بودند ،دیدند مهناز همان مهناز
است .پس احترام گذاشتند و االن میبینم چقدر محترمانه و با دعاهای خیر ،من را
دارند پشتیبانی میکنند و خدا را شکر.
 به نظر شما حریم خصوصی یک هنرمند چه تعریفی دارد؟
حریم خصوصی از نظر من حرمت است که همه ما باید نسبت به همه آدمها
این حرمت را نگاه داریم .ببینید زمانی هســت که من کســی را انتخاب میکنم و
کســی مرا انتخاب میکند که ممکن است آدمها بهدلیل ظاهر او یا هردلیل دیگر
شخصی ،با او مخالفت کنند و بپرسند چرا اینگونه شد؟ چون ما دلمان میخواهد
کــه خانم ایکس با کســی دیگــر ازدواج کند .این همان حریم خصوصی اســت و
به نظرم کســانی که مرا دوســت دارند ،چقدر خوب اســت به انتخاب من احترام
بگذارند.
 البتـه موضـوع شـما کمـی پیچیـده بـود .چـون پـدر همسـرتان در زمـان
صدارتشـان در پسـت کلیدی معاونت مطبوعاتی ،روی خوشـی به نشـریات
نشان ندادند؟
بله .من هم معتقدم موضوع من جزو اســتثناها بــود و به همین دلیل اندکی
ورود به این حریم را پذیرفتم .اگر هم در فضای مجازی گاهی با اعتراضاتی مواجه
شدم ،حق دادم .همدردی کردم و گفتم اگر االن من سپر بال هستم ،بگذارید باشم.
باالخره متوجه خواهند شد که من هم موافق چنین دیدگاهی نیستم.
 برسـیم به مبحث حضـور بینالمللی سـینمای ایران در ورای مرزها .شـما
یکی از هنرمندانی هسـتید که آوازهتان از ایران گذشته و به کشورهای همسایه
هم رسـیده اسـت .یکی از این کشـورها ،افغانستان است .بسـیاری از مردم در
افغانسـتان نام دو،سه هنرمند محبوب ایرانی را مطرح میکردند که یکی از آنها
مهناز افشار است .نظرتان چیست؟
واقعا باعث افتخار است و از همینجا به مردم افغانستان سالم میکنم.
 از این موضوع مطلع بودید؟
من این موضوع را بهتازگی متوجه شــدهام؛ از صفحه شخصی فیسبوکم که
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دوستان مدیریت میکنند و خودم من هم نظارت مستقیم دارم.
 البته تا آنجا که من دنبال کردهام ،در کشـور تاجیکسـتان هم طرفدارانی نیز
دارید؟
از این بابت خیلی خوشــحالم .من وقتی فیلم »معلم« را در تاجیکستان بازی
کردم ،این موضوع را از نزدیک لمس کردم .دیدم مردم تاجیکســتان چقدر به من
لطف و محبت دارند.
 معموال کدامیک از فیلمهای شما را بیشتر دوست دارند؟
فکر میکنم فیلمهای قدیمی من بود .مثل »شور عشق« و ...که به نظرم جالب
است .بعد دو،ســهبار در فیسبوک درباره فیلم »معلم« مطلبی گذاشتم دوستان
تاجیکی ما هم محبت کردند و کامنتهایی گذاشتند .اما کمی بعد که سوال کردم،
متوجه شدم مردم شریف افغانستان هم با همان لهجه شیرین دریشان برای من
کامنتهای جالب نوشتهاند .آن چه نوشته بودند ،این بود که ما از کشور افغانستان
هستیم و از شــما میخواهیم به افغانستان بیایید .من خیلی ذوقزده شدم .تا آن
زمــان از لطف مردم تاجیکســتان باخبــر بودم ،اما بعد متوجــه محبتهای مردم
افغانستان هم شدم.
 تعداد کامنتها زیاد بود؟
بله .من باورم نمیشــد! بیاغراق و باغرور باید بگویم مثال از میان  ٥۰کامنت،
۲٥تــای آن بــه عزیزان دل افغانی مربوط میشــد؛ با همان فارســی شــیرینی که
لهجهشان در گوشم طنین میاندازد و نجوای خوبی دارد.
 عمده نظراتشان چه بود؟
اینکه میگفتند چرا به سرزمین ما سفر نمیکنید.
 چرا به افغانستان سفر نمیکنید؟
خیلی دوســت دارم بروم .امیدوارم شــرایطش فراهم شود .البته قصدم بر این
است سال آینده سفری به افغانستان داشته باشم.
 نظرتان درباره لهجه دری رایج در افغانستان چیست؟
ادبیــات تاجیکــی و افغانی ادبیاتی مودبانه اســت در حالی کــه ما کلمات را
میشکنیم .من لهجه آنها را دوست دارم .بسیار محترمانه حرف میزنند.
 اسامی فیلمهایی که دیده بودند ،چیست؟
»برف روی کاجها«» ،ســعادتآباد«» ،پســر آدم دختر حوا« را بیشتر دیدهاند یا
همینطور »شــور عشق« و حتی فیلم »خاطره« .فیلمهای شخصی و تکمحوری
من را بیشتر دیدهاند.
 اگر برای بازی در فیلم از شما دعوت کنند ،قبول میکنید؟
بله .اگر فرصتش پیش بیاید ،حتما انجام خواهم داد.
 چقدر مسایل افغانستان را پیگیری کردهاید؟
خیلی زیاد.
 از چه طریق؟ و چه مسایلی را؟
زمانی که طالبان آنجا را اشــغال کرده بودند و بالهای زیادی سر مردم آوردند.
البته من آدم اجتماعیای هســتم و دغدغههای اجتماعی برایم در اولویت است.
در مورد افغانســتان بهخصوص کشورهای همسایه شــناخت مشکالت و مسایل
مختلف مربوط به مردم برایم مهم هســتند .اخبار رسانهها و تعدادی صفحات را
در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی دنبال میکنم که اخبار روز کشــورها را
بابت امنیت مردم ،خانواده ،زنان و اطالعرسانی میکنند و سعی میکنم آگاه شوم
و همینطور در کشــور تاجیکســتان زنها هیچوقت نمیتوانند طالق بگیرند و در
اوج مشکالت اجازه طالق ندارند را پیگیری کردم .قرار بود دوسال پیش با یکی از
دوستانم به افغانستان سفر کنم که امیدوارم این مساله در سال آینده محقق شود.
 نگاه شما به مهاجران افغانستانی در ایران چگونه است؟
هرجا احساس کنم نسبت به افغانستانیهای عزیزی که بهخاطر مسایل امنیتی
و حفظ جانشــان میهمان کشور ما بودند بیاحترامی میشود ،تاسف میخورم و
شرمنده آنها میشوم .برای اینکه ما در هرنژاد و ملیتی خوب و بد داریم.
 چقـدر فیلمهایـی کـه دررابطه با مردم افغانسـتان سـاخته شـده ،تاکنون
دیدهاید؟
منظور شما مستند است؟ یا فیلم داستانی؟
 فیلم داستانی؟
به نظر من در چندماه گذشــته در سینمای ایران فیلم »چندمترمکعب عشق«
یکی از زیباترین فیلمهایی اســت که درباره مردم افغانســتان ســاخته شده .فیلم
جدیدی هم بهنام »مزار شــریف« که مربوط به افغانســتان بود در جشنواره فیلم
فجر اکران شده است.
 چه نوع دغدغههایی را در فیلمها دنبال میکنید؟
من همیشــه گفتهام دغدغه اولم خانواده و بعد مســایل اجتماعی و فرهنگی
است .من هرجا که فکر کنم در ترویج فرهنگ عشق و محبت میان انسانها موثر
باشم ،همیشه پیشقدم خواهم بود.
 پیام شما برای مردم افغانستان چیست؟
پیــام خاص من خیلی دلی اســت؛ اوال اینکه من همه مردم را دوســت دارم.
واقعیت این اســت که برای من افغانستانی ،تاجیک و ایرانی قابل تفکیک نیستند.
مسایل مشترک تاریخی ،فرهنگی ،زبانی و حتی جغرافیای کهن ،ما را به هم نزدیک
کرده و این نزدیکی جداییناپذیر اســت .از نگاه دیگر ،همه ما بنده خداییم .درباره
مردم عزیز افغانستان باید بگویم دوستشان دارم و بدانند که هرکامنت و هرنوشته
محبتآمیــزی به من ابراز میکنند ،با جــان و دل آن را میخوانم ،درک میکنم و
لذت میبرم.
 چه پیشـنهادی بـرای حضور موفق و موثر سـینمای ایران در کشـوری مثل
افغانستان که همزبان ما هستند ،دارید؟
در صورت نبود ســالنهای ســینما ،گســترش شــبکه نمایش خانگی و برپایی
جشنوارهها خیلی موثر هستند ،مثال چندسالی است جشنواره فیلمهای ایرانی در
تاجیکستان برگزار میشود که مورد استقبال واقع میشود.
 و حرف آخر؟
آرزو و خواهشــم این اســت که برگردیم بــه روزهایی که ادبیــات مهربانتری
داشتیم .چقدر زیباست با خود و جهان در صلح باشیم.

ﻧﮕﺎﻩ

برسد به دست اماناﷲ

نگاهی به حضور افغانها در سینمای ایران:

ﻣﻬﺪﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ

باران لطیف
در جستوجوی ِ

۱۵سالی گذشته از روزهایی که تازه
موج آپارتمانسازی به محله ما رسیده
بــود و خانههــای ویالیــی ،یکییکــی
تخریــب میشــدند تــا آپارتمانهــای
ســهطبقه جایشــان را بگیرند .تا پیش
از آن نماد افغانهای ســاکن در محله
ما» ،ســید« بود؛ پیرمــردی مهربان که
ســالها با خانــوادهاش ســاکن محل
مــا بود .خدا رحمتش کند که دوســال
قبــل همانطــور آرام و بیســروصدا
از دنیــا رفــت ،امــا آنروزهــا ســپردن
کلیــد اتاقهــای نگهبانی بــه جوانان
افغانســتانی که بچهمحلهای موقتی
مــا بودند ،باب جدیدی بود از آشــنایی
بــا آنها کــه دیگــر »افغان«بودنشــان
برای ما نشــانه غیرخودیبــودن نبود.
اما بیــن همــه ایــن هممحلهایهای
موقتــی ،داســتان »امــاناﷲ« چیــز
دیگری بود .خانــه ویالیی نبش کوچه
ما را تازه تخریب کــرده بودند و همان
روزهایی کــه در رقابت با محله کناری
مشــغول ردیفکردن ریسههای المپ
رنگی و بســاط تزیین خیابان برای یک
جشــن مذهبی بودیــم ،متوجه حضور
امــاناﷲ شــدیم .تــازه ســاکن اتاقک
نگهبانی خانه نبش کوچه شــده بود و
بعدازظهرها کنار در ورودی میایستاد،
دستبهســینه ،تکیه میداد به دیوار و
ما را نگاه میکرد .ســنش چندســالی
بزرگتر از مــا بود .مثل همان روزهایی
که بشــیر فوتبال بازیکردنمان را نگاه
میکــرد و معلوم بود منتظر اســت تا
دعوتش کنیم ،ما را نگاه میکرد .یکبار
وقت داربستبستن ،آچار از دستم افتاد
جلوی پایش ،سریع خم شد و برداشت
و آورد و گفــت کمــک نمیخواهــی؟
همیــن شــد آغــاز رفاقتمــان .آنقــدر
پابهپــای مــا آمــد و کمک کــرد اصال
نفهمیدیــم کی بــا امــاناﷲ صمیمی
شدیم .جنسش نهتنها با همه قبلیها
که با بچههای محل خودمان هم فرق
میکرد .صبوری و سکوتش مثل پدرها
بود .تا چشــم به هم زدیم ،ماه رمضان
شد .افطاریها دلم نمیآمد خانه باشم
و او تنها باشد .نان و پنیر و شیر و بامیه
را میگرفتــم و بــه اتاقک نگهبانیاش
میرفتم .گوشــه آن اتــاق چهارمتری،
چندکتــاب روی هــم چیده بود و ســر
همــان ســفرههای افطــاری دونفــره،
باالخره گفت که داســتانش چیســت.
دانشجوی مهندســی الکترونیک بوده
و بعد تغییر رشــته داده بود که حقوق
بخواند و بعد احمدشاهمســعود دل او
را هم با خود برده بود .چنان با عشــق
از احمدشاهمسعود سخن میگفت که
نمیشــد آدم بشــنود و بغض نکند .از
روزهای آخر در کوهستان و از آوارگیها
و فراریشــدنها بعــد از شــهادت
احمدشاهمســعود .از اینکه باالخره به
ایــران آمده و دلــش میخواهد دوباره
به افغانســتان برگــردد تا درســش را
بخوانــد .اواخــر مــاه رمضــان یکی از
آن کتابهــا را بــه من داد؛ »کشــکول
شــیخبهایی« .گفت بخوان و به خودم
برگردان .چنــدروز که از آن ماه رمضان
گذشــت ،یکروز بعدازظهر ،حمید در
خیابان صدایم زد .رفتم پیشش و گفتم
»اماناﷲ را ندیدی؟ دو ،سهروزی است
خانه نیست «.گفت اتفاقا امروز رفت
و گفــت از مهــدی خداحافظــی کن«.
حاال از آنروزها ۱۵ســال گذشته ،دیگر
سالهاســت که نه در محله ما و نه در
محله کناری کســی به فکــر چراغانی
نیست .حاال من روزنامهنگار شدم و او
را نمیدانم کجاست اما حاال گفتم این
چندخط را بنویسم؛ شاید یکی از آنهایی
که این ستون را میخواند »اماناﷲ« را
بشناسد و سالمم را به او برساند.

ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺁﺫﺭ
واقعیت این اســت حضور و بازتاب مسایل و مشکالت هموطنان
افغانــی در فیلمهــای ایرانــی بــا وجــود جمعیت نســبتا پرشــمار
آنها  -دو الی سهمیلیون مهاجر  -چندان زیاد نیست! البته این مقال
به بررسی علل این موضوع نمیپردازد.
بــا اینحــال ،در ایــن مســیر میتــوان بــه فیلمهایــی همچون
بایســیکلران ،ســفر قندهار ،باران ،خاک و مرجان ،چند متر مکعب
عشــق و مزارشــریف اشــاره کرد که هرکدام با نگاه متفاوتی ساخته
شــدند و جدا از نقاط قوت و ضعف ،قابل بحثاند .اما در این مسیر
بهطــور قطع میتوان به یکی از فیلمهایی متفاوت که با دســتمایه
قراردادن عشــق  -موضوعی ازلی ،ابدی و جهانشــمول  -توانســت
مشــکالت زندگی مهاجران افغانی را روایت کند ،از فیلم »باران« به
کارگردانی مجید مجیدی یاد کرد.
داستان سرراســت فیلم درباره لطیف )حســین عابدینی( ،کارگر
جوان ایرانی است که همراه دیگر هموالیتیهای خود از آذربایجان
در کنار عدهای کارگر افغان ،در یکی از برجهای در حال ساخت شهر
تهــران کار میکند .ســقوط نجف )یکی از کارگــران افغان( از طبقه
دوم ،موجب میشــود پســر او ،رحمت ،برای تامین معاش خانواده،
جای پدر را بگیرد؛ اما بهدلیل جثه ضعیفش ،مسوولیت خرید غذا و
کارهای آشپزخانه برعهده او گذاشته میشود.
امــا یکروز ،لطیــف بهصورت ناگهانی متوجه میشــود رحمت،
در حقیقت دختری اســت به نام »باران« که از ســِر ناچاری در میان
مردان کار میکند .کشــف این راز ،مقدمه عشــقی زیبا در دل لطیف
میشود .اما درنهایت ماموران وزارت کار ،براساس قانون ممنوعیت
کار افغانهــای بــدون مجــوز ،آنهــا را از محل کار بیــرون میکنند.
در نتیجــه ،لطیف نیز بــاران را گم میکند .لطیف در جســتوجوی
بــاران ،با دیدن وضعیت زندگی و کار خانواده او ،شناســنامه خود را
میفروشــد و مجموعه پسانداز و پول و شناسنامهاش را در اختیار
آنهــا میگذارد؛ ولی بهزودی متوجه میشــود بــاران و خانوادهاش
برای همیشه از ایران میروند.
شــاید نکته کلیدی فیلم را بایــد در جابهجایی موقعیت -جازدن
دختر بهجای پســر  -دانســت که برای اصل اولیــه حیات یعنی بقا،
جنســیت خود را نادیده میگیرد .همین موقعیت تلخ و درعینحال
بدیع فیلم ،با قرارگرفتن در تاروپود جامعه در حال رشــد  -بنایی که
توسط کارگران افغانی ساخته میشود – بهمثابه جامعهای که خود
هنوز به ثبات نرســیده است ،موقعیت دشوار مهاجران بینامونشان
و فاقد هویت -هنوز از نظر قانونی شــهروند ایرانی نشدهاند -را بهتر
به نمایش میگذارد.
با توجه به دختری که همچنان در شکل ظاهر خود هویتی زنانه ندارد
 به موهای پشت لب و همینطور جثهای که چندان قابل تشخیصنیست ،توجه کنید  -به دقت و ظرافت نگاه فیلمساز بیشتر میتوان
پی برد که حتی در جایگیری موقعیت معشوق مردیبودن ،هرچند
دلبرانــه به نظر برســد ،امــا اگر جامعه او را به رســمیت نشناســد،
هویتش ،معنای واقعی پیدا نمیکند ،حتی اگر در این مســیر ،عاشق
از هویــت -شناســنامه و البتــه پول -خود بگــذرد و مرتکب عملی
قهرمانانه شــود .اما قهرمانی که در متن جامعه قدرت ظهور و بروز
پیدا کند ،دیگر قهرمان نیست.
در حقیقت آدمی تنهاســت که تنهــا با یک حرکت میخواهد در
بهبود سرنوشــت دختر سهیم باشد که در نهایت پایانبندی فیلم بر
خامبودن این نگاه صحه میگذارد .فیلم »باران« هرچند ۱٤ســال از
عمرش میگذرد ،ولی همچنان تاثیرگذار است.
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زنان و طنز از نوع دیگر
همچنیــن در پــارهای اوقات ،بهگفتــه منیژه باختری ،پژوهشــگر
معــروف افغــان ،بهعلت اســتفادههای سیاســی نهادهــای قدرت
از مفاهیــم مربــوط به حقوق زنان ،این مســاله ،خود ،دســتمایهای
برای طنزســازی از سوی نویسندگان میشــود .در مجموع میتوان
گفــت زنــان در افغانســتان همچنــان ســوژههایی بــرای طنزنــد و
طنزنویســان معاصر گاه کنشهایی چون همچشــمی ،خرافیبودن
و خردهفرهنگهایی مشــابه آن را )که در جوامع ســنتی ،زنان بیشتر
در معــرض ابتــال به آنند( مورد نقد قرار میدهنــد و به آن بهانه به
زنانگی میتازند و گاه جنســیت زنان دستمایه آفرینش طنز میشود
تا مایه سرگرمی قرار گیرد .این برخورد در برخی آثار زنان طنزنویس
نیز مشــاهده میشــود که باعث تعمیق نگاه مردانــه در طنز امروز
افغانستان شده است.
با این حال زنان طنزنویســی نیز بودهاند که در معتبرترین نشریات
طنز و جدی ،قلم زده و کوشــیدهاند این فضای مردانه را بشــکنند و
زمینهای بــرای ارایه نگاهها و دغدغههای جنســیتی خود بیابند که
بلقیس بســمل یکی از مهمترین آنهاســت .بااینحال شواهد نشان
میدهد طنز افغانســتان روندی روبهرشــد دارد .در این میان ادبیات
مهاجــرت و ارتباط دوســویه میان نویســندگان مقیم افغانســتان و
نویســندگان مهاجر این کشــور بر این روند موثر است؛ روندی که به
برخوردی واقعیتر با مسایل زنان در طنز منجر میشود.

