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شهرزاد ،روایت خیال اجتماعی

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ   10از عبدالحســین مختاباد
بهعنــوان خواننده موســیقی
ایرانی میپرسم :آیا جشنواره موسیقی فجر کمکی به
رشد موسیقی کشور میکند؟
من بارها درباره جشنواره موسیقی این مثال را زدهام
که در جشــنواره فیلــم وقتی یک کارگــردان فیلمش
برگزیده میشــود یا بازیگر ،آهنگســاز ،طراح صحنه و
فیلمبــردار و ...جایزه میگیرند ،بعــد از آن کارهایی به
او پیشنهاد میشــود و میگویند این شــخص برگزیده
جشنواره است .اما درباره موسیقی چنین نیست و اصوال
از برندگان جشنواره موسیقی هیچ استقبالی نمیشود و
شرایط شخص برتر ،کمافیسابق است.
 مشخصا استاد حســین علیزاده در واکنشهای
اخیرشان گفتند موسیقی فقط یک هفته به رسمیت
شناخته میشــود و این جشــنواره اعتباری ندارد.
درصورتیکه ایشــان در جشــنواره فیلم سالهای
پیش شرکت کرده و جایزه هم بردهاند .این موضوع
را چگونه میبینید؟ و اصوال کیفیت جشنواره در این
زمینه تأثیرگذار نیست؟

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﯽ

خسرو آقایی :بر جلد دیویدی سریال شهرزاد نوشته شده
اســت» :در تندباد حوادث عشــق اولین قربانی است« که
البد شــعار تبلیغاتی و جملهای در معرفی آن اســت .این
شــعار هرچند برای جلب مخاطب به ســریال و چشاندن
حالوهوای آن کافی است ،اما با کمی تأمل نشان میدهد
که در هر شــرایطی هم صادق نیســت .نمونه بســیار در
دســترس آن همان عشــق بابک -مریم )دوســتان بازیگر
فرهاد( است که به نظر نمیآید از آن تندباد حوادث سریال
چندان صدمهای دیده باشــد و بلکه استوار است و فاصله
چندانی بــا وصال ندارد .تصور مضحکی اســت که گمان
کنیم در تندباد حوادث مرداد  ۱۳۳۲اغلب عشقها قربانی
شدهاند .این شعار سریال به هر نوع عشقی ارجاع ندارد.
یکی از بروزات پرســابقه عشــق در داستانها این بوده
اســت که قویا چیزهایی را که خارج از جهان یکه خود آن
هستند احضار کرده ،با آنها درهمتنیده شود .نمونه معروف
دختر پولدار -پســر فقیر یا دختر فقیر-پسر پولدار را در نظر
بگیرید )خصومت طبقاتی( .یا نمونه ژولیت و رومئو از دو
خاندان دشمن هم )خصومت گروهی( .درستتر آن است
که بگوییم اینها چیزهایی خارجی نیســتند بلکه امتدادی
هســتند از دغدغــه و خیال وصال در عشــق .یــا چنانکه
آشــکارتر است ،موانعی هســتند که وصال باید خود را در
مقابل آنها اثبات کند یا حتی شــاید بتوان گفت عشق یک
مــرد و زن و خصومت دو گروه یا طبقه ،هرکدام به شــیوه
خود بیدارکننــده دغدغه واحــدی هســتند و ازاینرو این
درهمتنیدگی آنها در داســتانها اختیاری نیســت .داستان
عشقی سریال شهرزاد هم از همین دست است.
لحظههای نخســت قســمت اول ،کابوس یک جوخه
اعدام اســت و چندنفری که برای تیرباران بســته شدهاند؛
کابــوس شــهرزاد ،که گویا مرد آشــنایی هم در میانشــان
است .سریال در پیونددادن عشق فرهاد و شیرین با مرگ و
سیاست هیچ تعلل نمیکند .پسر ،دانشجوی ادبیات و پیرو
پرشــور مصدق و باالخص فاطمی است .او از تصور اعالم
جمهوری توسط دکتر فاطمی به شعف آمده است .دختر،
خط سیاســی یکســانی دارد هرچند که معتقد است نباید
در خواســتهها افراط کرد .او از اولین دانشجویان زن رشته
پزشکی اســت که توانسته تا حد زیادی محدودیتهایی را
که خانواده سنتیاش بر خواهران دیگرش تحمیل کردهاند
پس بزند و مختصر اختیار عملی به دست آورد .این دو که
نامزد هم و در آستانه ازدواجند مجبور به جدایی میشوند.
پدران فرهاد و شــهرزاد ،زیردست شــخصی ثروتمند،
پشــتیبان شاه و بهشدت
صاحبنفوذ و مقتدر ،مســتبدی
ِ
کهنهاندیش ،به نام بزرگآقا هستند .بزرگآقا که دخترش،
تنها فرزندش ،نازاســت ،امــر میکند که شــهرزاد ،دختر
جمشــید به عقد داماد و برادرزادهاش )قباد( درآید تا این
خانواده بــیوارث نماند .امر ،امِر بزرگآقاســت و باوجود
استقامت و مخالفت فرهاد و شهرزاد ،انجام میشود.
نهتنها عشــق فرهاد و شــهرزاد ،بلکه تمام عشقها و
ازدواجهای سریال یا شکستخوردهاند یا دور نیست که به
شکست بینجامند )بهاســتثنای همان یک مورد که عنوان
شــد( .قباد ،که پدر و مادرش را در کودکی از دســت داده
است ،ســالها پیش بیآنکه اختیاری از خود داشته باشد
اوقات
با شــیرین ،دختر بزرگآقــا ،ازدواج کرده اســت .او ِ
)معموال زیادِ( بیکاریاش را به تفریح و بازی و معاشــرت
با زنان مشغول است و نفرتی سرکوبشده از زنش دارد که
نمونه دختری از طبقات ثروتمند اســت و جز تعریفکردن
از خریــد فالن و بهمان چیز و پرخاش از بابت الواطیهای
شــوهرش حرف دیگری ندارد .زنی است با تمایل شدید به
گولزدن خود.
عشــق فرهاد -رویا )آذر( ،و قباد-شهرزاد هم همچون
عشق فرهاد -شهرزاد آیینه خیال یک پیوند اجتماعی است.
دوتایی فرهاد -شــهرزاد را مختصرا میشود ائتالف تعهد
و تخصص دانســت؛ ادبیات متعهد و پزشــک متخصص.
این البته بعینه خاســتگاه ســازمانیابی سیاســی جنبش
دموکراتیک -ملیگرایانه ایران در آن سالهاست .آبراهامیان
در »ایــران بیــن دو انقالب« در فصلی راجــع به انتخابات
مجلس چهاردهم )آبان تا بهمن  (۱۳۲۲مینویسد» :حزب
ایران که بهزودی سازمان عمده غیرمذهبی و ناسیونالیست
کشــور شد ،از کانون مهندسین که در مهرماه  ۱۳۲۰تشکیل
شــده بود به وجود آمد« ..و در »مردم در سیاســت ایران«
مینویســد] :حزب ایران[ کماکان و اساســا ســازمانی بود
متعلــق به طبقه متوســط حقوقبگیر :مهندســان ،وکال،
پزشــکان ،معلمان و کارمندان دولت .در راهپیماییهایش
دانشجوها ،دبیرســتانیها و کارمندها حضوری چشمگیر
داشتند« .مردم در قیام  ۳۰تیر  ۱۳۳۱پیروز شده بودند ،شاه
عمال از کشــور فرار کرده بود ،روحیهها بــاال بود و به نظر
میرسید که آینده سیاسی ایران یا شکل جمهوری خواهد
داشت یا قدرت شاه در آن به میزان قابلمالحظهای محدود

تقدیر از زرینکلک
در جشن الکپشت پرنده

ازدواج تحقیرآمیزش با شــیرین او را ســردرگم و بیهدف
خواهد شــد .در ســالهای قبل از آن ،هــواداران پرتعداد
کرده است .بهطورخالصه باید گفت که قباد نقش عضوی
حزب توده )قدرتمندترین تشــکل سیاسی مردمی کشور(
از طبقه ســرمایهدار را ایفا میکند که عمال از خصایل این
پیروزیهای ارزشمندی در زمینه عدالت اجتماعی به دست
طبقه آنچنان که در عمویش متجلی اســت محروم است.
آورده بودنــد .با این پیشزمینه میتوان فهمید که کودتای
این وضعیــت متناقض قباد خــوراک مناســبی برای یک
 ۲۸مرداد تا چه اندازه بــرای هواداران جبهه ملی از قبیل
خیالورزی اجتماعی اســت .پیوند قباد -شهرزاد ،هرچند
فرهاد و شهرزاد مبهوتکننده بوده است.
پیوندی از ســر اجبار قدرت اعظم )به مظهریت بزرگآقا(
عشــق فرهاد -رویــا )آذر( ،و عشــق قباد -شــهرزاد،
است اما این اجبار بهزودی بهواسطه یک رؤیا از تلخیاش
متعاقــب شکســتخوردن عشــق فرهاد -شــهرزاد رخ
کاســته شــده و طعم مطبوعی میگیــرد؛ رؤیــای پیوند
میدهند .اولی معطوف به گذشته است و دومی معطوف
پرباری میان قشــر متخصص و ابرثروتمندهای کشور برای
به آینــده .مواجهه فرهــاد و نرگس اساســا یک مواجهه
بهدنیاآوردن و پرورش نســل آینده )که البته از همین االن
دیرهنگام است .تمام آنچه درباره رابطه حزب توده و جبهه
بر سر تصاحبش دعواست چون به شیرین وعده داده شده
ملی و افســوسخوردن بر عدمهماهنگــی ادعایی این دو
که این فرزند را از شــهرزاد گرفته و به او خواهند داد( .این
نوشته شده است البته راجع به قبل از کودتاست و نه بعد
ابرثروتمند که از قضا احتماال هیچ ثروت قابلمالحظهای از
از آن .آذر از طرف ســازمانش )حزب توده( مأمور میشود
خود ندارد )همان رستوران و فرشفروشی جمشید و هاشم
که برای حرفکشــیدن از فرهاد راجع بــه یکی از اعضای
را هم ندارد!( دیگر مانند بزرگآقا زورگو نیســت .بیذوق و
سازمان که در زندان عده زیادی را لو داده است به او نزدیک
بیسواد است اما دوســت دارد که باذوق و باسواد باشد و
شود .فرهاد چنانکه قبل از آن هم گفته بود هیچ اطالعی
شهرزاد را از بابت تحصیالت و تخصصش شماتت نمیکند
دراینبــاره ندارد .اما فرهــاد و آذر )که خود را رویا معرفی
)به قشــر باسواد کینه دارد اما شهرزاد برایش استثناست(.
میکند( بهواســطه شــعر با هم انس میگیرند و دلبسته
او در شهرزاد آدم باشــخصیتی را میبیند که بامالحظه و
هم میشــوند .از ذکر حوادثی که نهایتا باعث جدایی این
مسئول در قبال مردم است؛ کسی که پذیرای او است ،اولین
دو شــد صرفنظر میکنم .در فرهاد-رویا ،داستانی عشقی
کســی که او را آدم به حساب آورده است ،و قصه دورودراز
را داریم که خودش نسخهای از یک عشق بهانجامنرسیده
هزارویکشب را برایش میخواند .و شهرزاد در او امکانی را
است .عشــق فرهاد-رویا ،نسخه بدل عشــق فرهاد -آذر
برای آینده میبیند؛ مردی که میتواند از سلطه بزرگآقا رها
اســت .نیازی به تأکید نیست که چگونه خیال یک وحدت
شود؛ کسی که میتوان شبهای پیاپی قصهها او را بهدنبال
سیاسی -اجتماعی از این دست کامال بر رابطه فرهاد-رویا
خود کشــید .قباد ناخودآگاه در نظر شهرزاد )یا شاید نه در
سوار شده است و حسرتآلودهبودن آن مابازایی است برای
نظر او اما در نظر ما تماشــاگران سریال( کسی است که به
حسرتآلودهبودن تمام مکتوباتی که در آنها حزب توده یا
پشتوانه عمویش میتواند همچون
جبهه ملی ،آن دیگــری را به تعلل،
خود بزرگآقا از رؤســای آینده کشور
خیانت یا  ...در مبارزه متهم میکنند؛
قباد نقش عضوی از طبقه
باشد ،اما از سوی دیگر رئیسی خواهد
مکتوباتی که بهنــدرت پیش میآید
سرمایهدار را ایفا میکند که عمال
بود متأثر از شــهرزاد )یک پزشــک،
که توجه جــدی بــه زیربناهای این
از خصایل این طبقه آنچنان که در
یک متخصــص و خیرخــواه مردم(
ائتالف و محدودیتهای ایدئولوژیک
عمویش متجلی است محروم است.
و ازاینرو رئیســی که استحاله یافته
و اســتراتژیک هر یک از بازیگران آن
این وضعیت متناقض قباد خوراک
است و از شــرارت رئیسبودن در او
داشته باشند.
مناسبی برای یک خیالورزی
اجتماعی است .پیوند قباد -شهرزاد،
خبری نخواهد بــود .البته خاطرتان
عشــق قباد -شــهرزاد بهنوعی
هرچند پیوندی از سر اجبار قدرت
هســت که چطور قانون یک شــب-
از آن دوتــای دیگر خیالینتر اســت.
اعظم )به مظهریت بزرگآقا( است
شــش شــب بزرگآقا این ازدواج را
اگــر فرهاد -شــهرزاد را میشــد در
اما این اجبار بهزودی بهواسطه یک
عمال ابتر میکند .شــهرزاد فقط زن
خاستگاه حزب ایران یافت و فرهاد-
رؤیا از تلخیاش کاسته شده
دوم قباد است که برای بچهزاییدن به
رویــا را در گفتمان توصیــف رابطه
خدمت گرفته شده است و نه بیشتر.
حزب توده -جبهه ملی ،عشق قباد-
سریال شهرزاد را میتوان از معدود سریالهای مهم ۱۰
شــهرزاد به درجهای از خیــالورزی اجتماعی تعلق دارد
سال گذشته دانست که با سه پیوند عشقی ،سه خیالورزی
کــه مابازای عینی در فضای اجتماعی ندارد .قباد آن وارث
و حســرت اجتماعی موجــود در ایران را زبردســتانه ابراز
بزرگآقاســت که وجودش با بزرگآقا در زاویه اســت .این
میکند .شــخصیتپردازی ،خــط داســتانی ،گفتوگوها
زاویهداری در وضعیت خانوادگی قباد ابراز میشود .او پسر
و بازیگــری ،کیفیت خــوب یا بهتر از خــوب دارند .یکی از
بزرگآقا نیست بلکه برادرزاده اوست و ضمنا برادرزادهای
مؤلفههای تحسینبرانگیز ســریال ،شیوه بهتصویرکشیدن
اســت که پدرش را در سن بسیار پایینی از دست داده است
پدران در آن اســت .به خاطر نمیآورم که در هیچ سریال
و ایضا مادرش را .بهعبارتی او یک وارث یتیم است که عمال
ایرانیای پیش از این ،یک پدر خوب در چنین جایگاه نازلی
بهواســطه ازدواجش وارث بزرگآقا شده است .به عبارت
قرار گرفته باشــد .عمدتا پدرها یا خوب بودهاند و فرزندان
دقیقتر باید گفت که نه قباد و نه شــیرین هیچکدام وارث
خطاکارشــان را به راه راست هدایت میکردهاند یا آنکه بد
واقعی بزرگآقا نیســتند بلکه فقط نــوه بزرگآقا میتواند
بودهاند ،یعنی در انجام وظایف پدری کوتاهی میکردهاند و
چنین جایگاهی داشته باشد ،چون شیرین دختر است و قباد
از این جهت محکوم و تقبیح میشدند .اما جمشید و هاشم
پسر بزرگآقا نیست.
از ســنخ دیگری هستند .آنها پدران خوب و موجه خانواده
قبــاد بیمیل یــا ناتــوان از آن اســت کــه نقش یک
اما درعینحال جنایتکار هستند .مستقیما شریک جنایتها
شــوهر جاافتــاده و قابلاتکا را ایفا کند و نگــذارد زنش از
و بدکاریهای بزرگآقا هســتند .نان حاللی که به دســت
هرزگیهایش بویی ببرد .وضعیــت خانوادگی خاصش و

ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
موضوع اول از اموراتی اســت که همه ما در ســال
میبینیــم و میدانیم .امــا درباره موضــوع دوم بارها
گفتهام موسیقی فجر میتواند معدل جشنوارهها باشد.
باید چند جشــنواره در سال ،در ژانرهای مختلف داشته
باشیم و نهایتا برایند این جشنوارهها را به جشنواره فجر
بیاوریم که میشــود مانند جامجهانی یــا المپیک .اگر
چنیــن روندی را پیش نگیرند ،ســال دیگر هم اینگونه
اســت که چند ماه قبل از جشنواره ،دبیر و مدیر انتخاب
میشــوند و نهایتا یک عده میآیند اجــرا میکنند و به
خانههایشــان بازمیگردند .در جشــنواره باید موسیقی
جدید باشــد ،افراد َخلق جدید داشته باشند و اتفاقات
نو بیفتد و این شرایطی است که باید بر رویش پافشاری
کرد.
 بازمیگردم به موضوع خانه موســیقی؛ نهایتا با
توجه به بیانیــه اعتراضی منتقدان و حمایت از دکتر
ساســان فاطمی که امضاي شــما هم در آن است،

چه اتفاقی باید بیفتد تا برونرفتی از این بنبســت
حاصل شود؟
باید انتخابات انجام شود .منتقدان و در مجموع اعضا
بیایند رأی بدهند و کاندیدای مد نظر خود را انتخاب کنند.
باالخره این کسانی که در خانه موسیقی هستند دوستان و
استادان ما هستند .در این بین جنگ و جدالی وجود ندارد
و ما بهعنوان موسیقیدان و هنرمند باید الگوی جامعه
باشیم .وقتی ما نتوانیم موضوعات و مشکالت را با روش
و منش درســت حل کنیم از دیگر اقشــار چه انتظاری
داریم .نباید با ادامه نزاع و شــکافانداختن ،ماجرا را به
بداخالقی بکشانیم؛ مثال سایت خانه موسیقی مطلبی را
منتشــر کرده بود که در رابطه با یکی از عزیزان من بوده،
نوشته بودند :ایشان با رانت خانه موسیقی به آن سر دنیا
رفته است! درصورتیکه خانه موسیقی حقوق کارمندان
خود را نمیتواند بدهد ،چگونه به کسی میتواند چنین
امتیازی بدهد؟! شــما مثال به عنوان یک موســیقیدان

میآورند به خون آغشــته است ،اما از آن خاطرشان آزرده
نمیشود یا یاد گرفتهاند که خاطرشــان آزرده نشود .برای
خود کیابیایی دارند اما روزانه و هفتگی دستبوس بزرگآقا
هستند .با خانوادهشان خوشرفتارند و هوای فرزندانشان را
دارند ،چنانکه حتی به برخی از آنها آسان هم میگیرند اما
نهایتا منتقلکننده و مجری خواســت قدرت اعظم هستند.
از جمله خصوصیات هردو ،ســرکوبکردن مالیم هر نوع
ســخنی متفاوت از سخن خودشان است .تکیهکالم هاشم
این است» :شعر تحویل من نده« و تکیهکالم جمشید اینکه
»حرفهای خارجی میزنی« .آنچه در قاموسشــان جایی
ندارد شعر و حرف خارجی است که از قضا دو نقطه تراکم
ایدئولوژیک انقالب مشروطهاند .مکمل این سرکوب کالم،
یادآوری همیشگی بزرگآقا در پایان هر طرح توطئه است،
اینکه »نمیخواهم احدی راجع بــه این موضوع با فالنی
صحبــت کنه« و بهاینترتیب خواهان آن اســت که اختیار
کالم به تمامی در دســت خودش باشــد و آدمهای حول
وی جز بهواســطه خودش هیچ گفتوگویی با هم نداشته
باشند .اما در پایان ،این نکته هم قابلبحث است که آیا این
رویکرد سریال شــهرزاد به پدران را باید افشاگرانه دانست
یا از قضا نتیجه بهتصویرکشــیدن کنشها و حاالت این دو
پدر چیزی جز توجیه انتخابها و زندگیشــان نیست .این
پرسش را بیپاسخ میگذارم.
تا االن  ۱۸قســمت از سریال شهرزاد پخش شده است
و حال باید دید که در ادامه داســتان چه بر سر رابطه قباد
و شــهرزاد خواهد آمد و آیا مثال امکان وصال دیرهنگامی
برای فرهاد و شهرزاد وجود دارد .این یک کنجکاوی محض
برای دیدن پایان ماجرا نیســت بلکــه اهمیت آن از این رو
است که نشــان میدهد نویسنده و کارگردان برای گره کور
این سرنوشتها چه خیالی در سر دارند .این مهم است که
بدانیم ســریال شهرزاد نهایتا با بنبست رابطهها چگونه تا
میکند ،چون این درعینحال پیشنهادی است به تماشاگران
برای حلوفصل خیالهای نافرجام اجتماعیشان .همینجا
بد نیســت اشــاره کنم که از قضا آنچه نغمــه ثمینی در
فیلمنامه این سریال نوشته است ،با داستان عشقی زندگی
خــود وی کــه در کانال تلگرامش منتشــر شــد مایههای
مشترک بسیار آشکاری دارد.
امــا از این مهمتر این موضوع اســت که برای خود این
سه پیوند عشــقی ،برای این سه خیالورزی اجتماعی ،چه
ارزشی میتوان قائل شد؟ اسالوی ژیژک ،فیلسوفی از کشور
اسلوونی ،در سخنرانیای این موضوع را پیش میکشد که
نکته مهم فقط این نیســت که رؤیاهایمــان را پی بگیریم،
بلکه این هم هســت که اصوال چه رؤیایــی داریم .وی بر
اهمیت اینکه شخص خود ،رؤیاهایش را سانسور کند تأکید
میکند و اینکه نفس داشــتن این یا آن رؤیا چیزی است که
باید بر سرش تصمیمگیری شــود چراکه هستند رؤیاهایی
که نسخه اشتباه یا کمرنگ رؤیاهایی حقیقیترند یا صاف و
ساده مضر و گمراهکنندهاند .پس یک سؤال مهم این است
که آیا این ســریال توانسته اســت رویکردی ارزیابانه به این
خیالورزیها داشته باشــد یا صرفا بازتاب سوگوارانه آنها
بوده؟ و اگر پاســخ به این ســؤال همان مورد دوم باشــد،
یعنی بازتاب ســوگوارانه خیالورزیها ،خود این در اذهان
تماشاگران ســریال چه بازتاب محتملی داشته یا میتواند
داشته باشد؟ به یاد عنوان مقاله فرهاد دماوندی میافتم،
با کمی تغییر» :خیالورزی مســکوت ،خیالورزی متکلم:
وظیفه خیالورزی چیست؟«
بــه اروپا و آمریکا ســفر کنیــد و کارت عضویت و حتی
مدیریت خانه موســیقیتان را نشــان دهید! آیا برایشان
ارزشی دارد ،چه استفاده یا به قولی سوءاستفاده یا رانتی
برای شما ایجاد میکند ،این عضویت خانه موسیقی در
داخل کشور ما هم نمیتواند گرهی از کار موسیقیدانان
بگشــاید چه رسد به ینگه دنیا شما وقتی بر روی صحنه
میروید کســی از شما میپرسد که عضو خانه موسیقی
هســتید؟ نه ،از شما اجرای خوب میخواهند .نهایتا این
رفتارها خوب نیست ،به قولی :بیا تا قدر یکدیگر بدانیم /
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم ...خانه موسیقی باید نگاهی
توأم با مهر داشــته باشد .اگر کســی انتقاد دارد باید این
انتقاد را به نگاه خود ارجح بداند .اینگونه است که خانه
موســیقی در روندی عقالنی و دوستانه قرار میگیرد .با
دعوا هیچ کاری پیش نمیرود »در جنگ هیچکس پیروز
نیست« .در تاریخ ،جنگها هیچ حاصلی نداشتهاند .همه
شکســت خوردهاند چه بازنده ،چه برنده ،فقط خسارات
باقی مانده و نابودی انســانها و در آخر طرفهای دعوا
بر سر میز گفتوگو نشستهاند .این باید در خانه موسیقی
یک الگو باشد.

در چهارمیــن دوره جشــن
ســاالنه الکپشــت پرنده از مهدخت
کشــکولی ،نویســنده پیشکســوت
کتابهــای کــودک و نوجــوان و
همچنیــن نورالدین زرینکلک ،نقاش
و تصویرگــر پیشکســوت کتابهای
کودک و نوجوان ،تقدیر میشــود .در
این مراســم بهترین کتابهای ســال
 ۱۳۹۳بــرای کــودکان و نوجوانــان
معرفی شــده و از کتابهــای برتر با
نشانهای طالیی و نقرهای الکپشت
پرنــده تقدیر میشــود .همچنین ،در
بخش نشانهای ویژه الکپشت پرنده
به مهدخــت کشــکولی و نورالدین
زرینکلک بهعنوان دو چهره تأثیرگذار
در ادبیــات کــودک و نوجــوان اهدا
خواهد شــد» .ریحانه دختر نرگس«،
از جــواد مــاهزاده» ،خیالبــاف« بــا
ترجمــه ریحانــه عبــدی» ،اقیانوس
انتهای جــاده« ،با ترجمه فرزاد فربد،
»سگســانان و کفتارها« ،نویســنده:
علــی گلشــن» ،گل« ،ترجمه شــهال
انتظاریــان» ،راز کیمیا و افســانه مهر
و مــاه« ،از بهنــاز علیپورگســکری،
»روزگار شــیرین« ،از فرهاد حسنزاده
»مواظب گرگهــای توی کتاب قصه
باشید« ،با ترجمه محبوبه نجفخانی
و »تــو لکلکــی یــا دارکــوب« ،بــا
نویسندگی و تصویرگری :علی خدایی
نامزدهــای دریافــت نشــان نقره و
طالی این دوره هســتند .مراسم پایان
سال جشــن کتاب الکپشت پرنده در
ســال  ۱۲ ،۹۴اســفندماه سال جاری
از ساعت  ۱۸در شــهر کتاب مرکزی،
واقــع در خیابان شــریعتی ،باالتر از
تقاطــع مطهری ،نبــش کوچه کالته
برگزار میشود.
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درونکاوی خشونت
تصاویر سینمایی
شــاید نتوان معیــار جامــع و مانع را
تعریف کرد اما به نظر میرســد شیوه
اکران رویدادها و ســاختار روایت فیلم
بتواند تا اندازهای مؤثر باشــد .در اینجا
ذکــر یــک مثال شــاید بتوانــد غرض
نگارنده را بهتر روشــن کند .فیلمی را
در نظر بگیرید که در آن قهرمان اصلی
فیلــم ســرانجام بهتنهایــی یکهتازی
میکند تــا قاتــالن پــدرش را با طرز
فجیعی به ســزای اعمالشــان برساند
و ســرانجام موفق هم میشود و خط
داســتان فیلم همینجا تمام میشود
و دل تماشــاگر در اثر موفقیت انتقام
کاراکتر از قاتالن هم راضی میشود...
فیلم دیگری را در نظر بگیرید که در آن
کاراکتر در عین اینکه موفق میشود که
خشــونت قاتالن را با خون پاسخ دهد
اما در پایان از طریق سکانســی موفق
میفهمیم کــه او از انتقام پشــیمان
است یا حداقل نوعی غم و اندوه را در
چهره کاراکتر میبینیم تو گویی جواب
خون بــا خون و آنهم خودســرانه و
بدون مراجعه به قانون کاری ســنگین
است .اکنون یکبار دیگر اثربخشی هر
دو فیلــم را به یاد بیاوریــم .اگرچه در
هر دو فیلم خشــونت اکران میشود
اما آیا اثرگــذاری آن دو با هم متفاوت
است؟ با اندکی تأمل میفهمیم پاسخ
تا حــدودی منفی اســت .بنابر قدرت
خالقیت و هنرمندانه فیلمســاز گاهی
نوع خشــونت و میــزان تأثیرگذاری و
غرض نمایش آن خشونتها را تعیین
میکند و چهبسا بیشتر اوقات نمیتوان
برای شیوه ارائه آنها الگوی همیشگی
و معیاری ثابت تعیین کرد بلکه بسته
به شــرایط و متغیرها ،عوامل سازنده
فیلم از راه نفــوذ به درون خودآگاهی
و ناخودآگاهــی مخاطب و با ســیر در
دنیای انفس و تخیالت انسان سرانجام
خود تماشاگران تا حدودی پی میبرند
که آیا خشونت اکرانشده در آن فیلم،
خشــونت را میزاید یا میزداید و این
نوعی تأثیر بر ادراک و شهود مخاطبان
اســت که تنهــا کارگردانــان موفق و
هنرمندان اصیل میتوانند با بهرهگیری
از آن تماشــاگران را گاهی به تماشای
دنیاهــای خشــن و خونیــن ببرند اما
بدون اینکه کسوت درون مخاطب هم
در این ســفر ،خونین شود و این یعنی
تجلــی شــگفتانگیز و موفقیتآمیز
هنر ســازندگان فیلم بر دنیای ذهن و
روان ما.
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زیباشناسی اندیشه در فضای عدم قطعیت
)کتاب کالیگاریســم ،نگاهــی به فرهنگ تصویری در ســینمای
جمهوری وایمار از ســوی نشر شــورآفرین و فیلم-تئاتر »سالومه و
دکتر کالیگاری« از ســوی مؤسســه فرهنگ و هنر »رهافیلم« منتشر
شدهاند(.
کتاب »کالیگاریســم« و فیلم-تئاتر »سالومه و دکتر کالیگاری« را
میتوان از وجوه تاریخی )کالیگاریســم و سیاســت( ،روانشناختی
)قربانیان موجگرفتگی و روش پســیکوآنالیتیک فرویدی( ،نقدگرایی
)انواع نقدهایی که بر این آثار نوشــته شــده ،تا انواع نقدهایی که با
خوانش این آثار بر جهان و تاریخ نوشتهاند( ،مورد بررسی قرار داد.
شناخت همه این موارد برای مرور اثری چندوجهی ،مهم و ضروری
اســت .ازجمله یکی از این موارد مهم ،وجه معرفتشناختی است
که این نوشته از همین منظر به تحلیل کتاب »کالیگاریسم« و »تئاتر-
پرفورمنس برآمــده از آن« میپردازد ،تا نشــان دهد ترکیب فهم و
شناخت )اندیشــه( از چه اهمیتی برخوردار است )هم در خلق اثر
و هــم در فهم اثر ،هم در نقد( و ثانیا ،بتواند بخشهای اساســی از
این اثر را از منظر معرفتشــناختی فهم کنــد و آن را در گزارههای
معرفتی بازتاب دهد.
کاراکتر دکتر کالیــگاری ،نماد بارز »شــبهمعرفت نقابدار«
دوران معاصــر اســت؛ شــارالتانی کــه »نادانی«های خود
را »دانایــی« جا زده و در پوشــش تخصــص ،آن را به خورد پیروان
داده اســت .با حضور او اینک همه در دایرهای بســته گیر افتادهاند.
محتوای کالیگاری ،محتوای قالبی و از جنس شــبهدانایی اســت و
فــرم کالیگاری ،موجــه ،غیرقابل تردید و غیرقابل نقد اســت و این
یعنی شارالتانیســم نابی که زیســت-جهان انســانی را بهتدریج ،از
درون و توسط خود انسان و با رضایت خود او به نابودی میکشاند؛
شارالتانیســمی که وجه بومی آن را در تاریخ هر کشــوری ،با اندکی
دقت ،میتوان یافت.
»ســالومه و دکتــر کالیــگاری« از این منظر ،یــک روایت ترکیبی
»مسئلهمحور« ارائه میکند؛ مسئلهای که در یک فرایند نامعقول و
ضدانسانی و در بستری از خشونت پنهان و آشکار ،بهتدریج به نوعی
بحران معرفتشــناختی تبدیل میشود که حتی راوی را هم آلوده
میکند ،بهطوریکه در پایان نمایش مشــخص میشود خو ِد راوی
هم از جنس »شــبهدانایی« است و پیوندی با »حقیقت« ندارد و در
اصطالح نمایشی ،خود او هم یک روانپریش است.
نمایش در اینجا مخاطب را در برابر این پرســشهای سهمگین
قرار میدهد که :پس حق با کیست؟ حقیقت در کجاست؟ و روش
»تقرب به حقیقت« چیســت؟ اگر هر راوی خودش در فضای عدم
قطعیت غوطهور اســت ،در این صورت مخاطب او چه سرنوشــتی
دارد؟
نمایش اگرچه پاســخی در این موارد ندارد ،امــا بهخوبی برای
مخاطب طرح پرســش میکند؛ پرســشهایی برای رسیدن به این
آگاهی که :همه در خطر خروج از سوژگی و تبدیلشدن به ابژهاند و
اینکه در میان ابژهها هم درنهایت به چیزی شــبیه یک ابژه توخالی
درخواهند آمد.
و این بخــش هراسانگیز دکتر کالیگاری از زمان خلق اثر )فیلم
صامت مطب دکتر کالیگاری ،ســاخته روبــرت وینه در  (۱۹۲۰تا به
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امــروز )فیلم -تئاتر ســالومه و دکتر کالیــگاری ،کار امین اصالنی(
ادامه دارد .فیلم-تئاتر »ســالومه و دکتر کالیگاری« که ترکیبی است
از دکترکالیگاری ،تراژدی فاوســت ،دیالوگهای شــعرگونه گوته و
ســالومه ،دختر هیرودیاس ،برگرفته از اثری از اسکار وایلد ،بهناچار
ترکیبی میشــود از ویژگیهای کاراکتریستیک همه این کاراکترها در
یک اجرا.
اجرای »سالومه و دکتر کالیگاری« درعینحال که میتواند نوعی
رنگینکمان روایتی ایجاد کند) ،که الزمه چنین آثار نمایشــی است(،
میتواند موجــب نوعی اغتشــاش مفهومی و روایتی هم بشــود؛
)آنهم در کشــوری مثل ایران که عناصــر فرهنگی خودش را هم
بهدرســتی نمیشناسد ،چه رسد به ترکیبی از عناصر خاص فرهنگ
غیرخودی(.
بااینحال ،حتی به قیمت بروز بخشــی اغتشــاش ذهنی ،شــاید
خطرکردن ،ســاختن و بهصحنهبردن چنین آثاری در ایران ،شــروع
دورهای باشــد در شــناخت دیگری و ســپس تأمل در خود .شــاید
شروع دورهای باشــد برای نوعی دیگر نگاهکردن به جهان؛ ازجمله
تجربه نگاه چندبُعدی اندیشــگانی به جای نگاه تکبُعدی تفهمی
یا شناختی.
فیلــم -تئاتر »ســالومه و دکتر کالیگاری« را میتوان تالشــی در
»احیای اندیشه« در حوزه فرهنگ نمایشی و صحنهای ایران ،تالشی
در احیای اندیشــهورزی ،نهتنها تئاتر و سینمای ایران دانست؛ که در
فضای فکری و زیســتی امروز ایران که فقدانش متأســفانه کسی را
آزار نمیدهد.
فیلم تئاتر »سالومه و دکتر کالیگاری« را چه یک تئاتر پرفورمنس
و چه یک فیلم از یک تئاتر بدانیم و چه تحت پرسش انتقادی برخی
دیگــر ،نه فیلــم بدانیم و نه تئاتر) ،چراکه نــه مانند تئاتر در صحنه
اســت و نه مانند فیلم بر پرده( ،اما میتوان آن را از جنس »روایت
اندیشــه« دانســت؛ روایتی که در خلق کاراکترهایــش از پژوهش
استفاده کرده ،در فهم مسائل کاراکترهایش ،تاریخ خوانده و در ارائه
فرمال آن به شــکل یک نمایش یا تئاتر یــا پرفورمنس ،درعینحال
که مخاطب را هدف قرار داده ،اما به ســطح نازل دانش او هم باج
نداده اســت و این همه در شرایطی است که خود راوی هم میداند
در فضای عدم قطعیت معرفتی غوطهور است.
فیلم -تئاتر »ســالومه و دکتر کالیگاری ،درعینحال تمرینی برای
تجربه تازهای در نگاه زیباشناسی است،
زیــرا نگاه زیباشناســی هم مانند هر بخــش از جهان ،کهنگی و
فرسودگی میپذیرد و باید هر زمان ،هنرمندانه و اندیشمندانه ،روح
و نشــاط تازه یابد و در اینجاســت که تئاتر -پرفورمنس »سالومه و
دکتر کالیگاری« نمادی میشود از دشواریِ »زیباشناسی اندیشه در
فضای عدم قطعیت«.

