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1

بدون مقدمه
داستان	از	اینجا	شروع	شد	که	جادوی	سینما،	مرا	هم	مثل	صدها	میلیون	کودک	دیگر	به	
سمت	خودش	کشید.	نور	و	رنگ	و	صدا	و	قصه	روی	پرده	بزرگی	که	ذهن	ات	را	تسخیر	می	کرد	و	
باعث	شگفتی	و	سرگرمی	می	شد.	در	کودکی،	سلیقه	و	انتخاب	هنوز	معنا	و	مفهومی	نداشت	و	به	
ترجیح	فیلم	وسترن	یا	اسطوره	ای	نسبت	به	فیلم	های	موزیکال	محدود	می	شد.	البته	ذهن	باز	و	
تنوع	طلبی	کودکانه،	خوبی	های	خود	را	داشت.	تعصب	و	پیشداوری	در	کار	نبود.	آدم،	قشنگی	ها	را	

بیشتر	می	دید	و	بیشتر	شگفت	زده	می	شد.
در	دوره	نوجوانی	و	مجله	خوانی	بود	که	با	نقدهای	سینمایی	آشنا	شدم.	شیفته	نقدهایی	شدم	
که	تیزبینانه	بود؛	نکته	ای	تازه	یاد	می	داد	و	با	قلمی	شیرین	نوشته	شده	بود.	آدم	کیف	می	کرد	و	
ناگفته	نماند	احساس	روشنفکر	شدن	می	کرد،	وقتی	می	دید	یک	نفر	مثل	پرویز	دوائی	)نقد	نویس	
درجه	اول	آن	روزها(	مضامین	و	جنبه	های	مختلف	فیلمی	را	مثل	پیاز	جلوی	چشمت،	الیه	الیه	
می	کند	و	نشانت	می	دهد.	آن	دوره،	ذهنم	متوجه	مضمون	بود	و	به	رابطه	فرم	و	محتوا	و	جایگاه	
فرم	اصال	فکر	نمی	کردم.	ربط	فرم	را	با	تاثیر	و	شگفتی	و	لذتی	که	از	سینما	می	گیریم	متوجه	نبودم.
سال	1350	یا	1351	بود	که	غرقه	در	»احساس	روشنفکری«	با	دوستی	به	تماشای	فیلم	
»مرگ	در	ونیز«	اثر	لوکینو	ویسکونتی	رفتیم.	وقتی	که	فیلم	تمام	شد	و	چراغ	ها	را	روشن	کردند،	
کل	سالن	داد	می	زد	و	فحش	می	داد	و	پول	بلیطش	را	طلب	می	کرد!	من	و	دوستم	هم	جزء	شان	
بودیم.	یک	مرتبه	چشمم	به	ردیف	جلویی	افتاد.	اردشیر	محصص	طراح	و	کارتونیست	مشهور	را	
دیدم	که	با	دو	نفر	از	دوستانش	با	عصبانیت	بر	سر	جماعت	فریاد	می	کشیدند:	»احمق	ها!	خفه	
شین!	شماها	هیچی	نمی	فهمین!«	و	صدای	شان	آن	وسط	گم	شد.	این	صحنه،	تاثیرش	را	گذاشت.	
همان	هفته،	نوشته	پرویز	دوائی	در	مورد	»مرگ	در	ونیز«	منتشر	شد	با	عباراتی	که	مثل	کلید،	قفل	
فیلم	را	برای	خواننده	باز	می	کرد:	»یک	قرِن	در	حال	سقوط؛	یک	شهِر	در	حال	سقوط؛	یک	مرِد	در	
حال	سقوط«.	و	بعد	از	این،	در	فیلم	ها	دنبال	چیزهایی	از	این	دست،	آن	پشت	پشت	ها،	می	گشتم.



اما	سال	ها	طول	کشید	تا	قلم	به	دست	بگیرم	و	در	مورد	فیلم	و	به	طور	کلی	یک	اثر	نمایشی،	2
مطلبی	بنویسم.	با	برتولت	برشت	شروع	شد؛	یک	سال	قبل	از	بحران	انقالبی	و	تحوالت	1357.	
نمایشنامه	»استنطاق	لوکولوس«	اثر	برشت	را	به	صحنه	می	بردیم.	البته	به	دلخواه	خودمان	در	
متن	و	طراحی	لباس	و	گریم	و	صحنه	پردازی	دست	برده	و	به	قول	معروف	»ایرانیزه«اش	کرده	
بودیم.	چون	وظیفه	دستکاری	در	متن،	توسط	گروه	نمایشی	سازمان	بر	عهده	ام	گذاشته	شده	بود،	
قرار	شد	که	متن	بروشور	دعوت	به	تئاتر	را	هم	خودم	بنویسم.	به	عنوان	مقدمه	خواستم	برتولت	
برشت	و	ویژگی	کارش	را	معرفی	کنم.	نوشتم	»ویژگی	برشت،	طبقاتی	بودن	نمایشنامه	هایش	به	
شکل	صریح	و	بی	پرده	است.«	قبل	از	انتشار	بروشور،	متن	را	به	رفیقی	قدیمی	که	سابقه	فعالیت	
نمایشی	داشت	و	البته	عضو	یا	هوادار	سازمان	ما	هم	نبود	نشان	دادم.	آن	را	خواند	و	با	لبخند	
گفت:	»نکته	ای	ندارم.	البته،	ویژگی	تئاتر	برشت	این	نیست!«	محترمانه	به	من	حالی	کرد	که	بدون	
مطالعه	مشخص	و	در	نتیجه	بدون	شناخت	کافی،	نظر	داده	ام.	که	این	نکته	برایم	درس	مهمی	بود	

)هر	چند	نتوانسته	ام	همیشه	آن	را	بکار	ببندم(.
اواخر	دهه	1360	بود	که	تشکیالت	ما	تصمیم	به	استفاده	از	رادیو	موج	کوتاه	به	عنوان	یک	
ابزار	تبلیغی	و	ترویجی	گرفت؛	خیلی	دیرتر	از	بقیه	گروه	های	اپوزیسیون	چپ.	فهمیده	بودیم	که	
پرداختن	به	عرصه	فرهنگ	و	ادبیات	و	هنر	در	رادیو،	نقش	موثری	در	فکر	سازی	و	انتشار	دیدگاه	
و	ایدئولوژی	انقالبی	بازی	می	کند.	و	می	دانستیم	که	این	کار،	برنامه	های	رادیوی	ما	را	از	یکنواختی	
و	خشکی	رایج	در	رادیوهای	سیاسی	در	می	آورد	و	جذاب	تر	می	کند.	قرار	این	بود	که	آثار	هنری	
و	ادبی	ارزشمند	با	مضمون	انقالبی	و	پیشرو	و	یا	مشخصا	کمونیستی	را	منظما	از	طریق	برنامه	ای	
هفتگی	تحت	عنوان	»هنر	و	انقالب«	معرفی	کنیم.	پشتوانه	و	چارچوب	تئوریک	مباحث	این	برنامه	
و	جهت	گیری	سیاسی	و	ایدئولوژیکش،	سخنرانی	های	مائو	در	محفل	هنری	و	ادبی	ینان	)1942(	و	
برخی	نکات	و	نظرات	نقادانه	در	جمعبندی	از	دیدگاه	و	خط	گذشته	جنبش	بین	المللی	کمونیستی	
در	انترناسیونال	کمونیستی	سوم	)کمینترن(	بود	که	به	صورت	اسناد	درونی	در	حزب	کمونیست	
آمریکا	دو	محور	داشت.	یکم،	 انقالبی	 بود.	مباحث	حزب	کمونیست	 تولید	شده	 آمریکا	 انقالبی	
مرزبندی	با	رویکرد	»هنر	برای	هنر«	و	تقلیل	دادن	کارکرد	و	تاثیر	اجتماعی	هنر	به	جنبه	سرگرم	
کنندۀ	آن.	دوم،	مرزبندی	با	رویکردی	جاافتاده	و	قوی	در	جنبش	کمونیستی	که	به	آثار	هنری	به	
عنوان	ابزار	صرف	تبلیغ	سیاسی	نگاه	می	کرد.	در	مقابل،	این	نظر	پیش	گذاشته	شد	که	آثار	هنری،	
»بسته	های«	ایدئولوژیک	هستند	و	در	فکرسازی	و	ایجاد	فضای	ایدئولوژیک	در	جامعه	نقش	بازی	
می	کنند	و	اساسا	از	این	دریچه	بر	مبارزات	طبقاتی	و	سیاسی	و	تحوالت	اجتماعی	تاثیر	می	گذارند.	
این	مباحث	و	نظرات	نه	فقط	در	سطح	جنبش	چپ	ایران	که	اصوال	اهمیتی	درخور	برای	حیطه	
هنر	و	به	طور	کلی	روبنای	ایدئولوژیک	قائل	نبود	مشاجره	برانگیز	بود	بلکه	برای	صفوف	تشکیالت	



3 خودمان	هم	چنین	رویکردی	تازگی	داشت	و	کنار	رفتن	دیدگاهی	که	به	عرصه	هنر	به	عنوان	
چیزی	تفننی	یا	عالقه	شخصی	و	»Hobby«	این	و	آن	نگاه	می	کرد	زمان	برد.		

برنامه	رادیویی	»هنر	و	انقالب«،	با	توجه	به	سانسور	شدید	و	محدودیت	های	فضای	فرهنگی/	
هنری	ایران	در	دهه	1360	و	بسته	بودن	راه	عرضه	آثار	خوب	سینمایی	و	موسیقیایی	و	نمایشی،	
وسیله	خوبی	شد	برای	معرفی	بعضی	از	فیلم	های	ارزشمند	و	نمونه	هایی	از	موسیقی	پیشرو	معاصر	
از	کشورهای	مختلف.	متن	ها	را	با	اتکاء	به	معرفی	آثار	هنری	و	ادبی	که	در	نشریه	انترناسیونالیستی	
»جهانی	برای	فتح«	یا	در	نشریه	»کارگر	انقالبی«	)صدای	حزب	کمونیست	انقالبی	آمریکا(	چاپ	
می	شد،	تهیه	می	کردم.	البته	به	محض	شروع	کار،	روشن	شد	که	یک	بخش	از	این	برنامه	را	باید	به	
نقد	آثار	هنری	و	دیدگاه	های	فرهنگی	مسلط	یا	با	نفوذ	)چه	توسط	جمهوری	اسالمی،	و	چه	متعلق	
به	کارکنان	هنری	بورژوا	امپریالیستی	غرب	و	رویزیونیست	نوع	شوروی(	اختصاص	دهیم.	همین	
نیاز	باعث	شد	که	به	طور	منظم	دنبال	پیدا	کردن	و	بررسی	منابع	و	موضوعات	مربوط	به	این	کار	

باشم	و	مطلب	تهیه	کنم.
بعد	از	گذشت	یک	سال،	فعالیت	رادیو	خاتمه	یافت	و	این	گونه	تولیدات	هم	متوقف	شد.	
اولویت	ها	در	پیشبرد	مبارزه	انقالبی	باعث	یک	وقفه	شش	هفت	ساله	در	تولید	این	جور	مطالب	
با	 مرتبط	 دیدگاهی	 و	 خطی	 مباحث	 درگیر	 گریخته	 و	 جسته	 سال	ها،	 آن	 تمام	 در	 البته	 شد.	
فرهنگ	و	ادبیات	و	تجارب	مثبت	و	منفی	جنبش	بین	المللی	کمونیستی	در	این	زمینه	بودم.	به	
نمونه	های	تولید	شده	به	عنوان	هنر	انقالبی	یا	کمونیستی	فکر	می	کردم؛	مشخصا	با	یکی	دو	نفر	از	
رفقا	در	مورد	مقوله	رئالیسم	سوسیالیستی	در	شوروی	و	آثار	نمونه	در	انقالب	فرهنگی	چین	بحث	
می	کردیم	و	در	جریان	این	گپ	و	گفت	ها،	پرسش	ها	و	ناروشنی	ها	و	گاه	دیدگاه	های	انتقادی	مان	
رو	می	آمد	و	فرموله	می	شد.	در	این	مدت،	فعالیت	های	فرهنگی	و	هنری	ایرانیان	در	خارج	از	کشور	
هم	اوج	گرفته	بود؛	حضور	آثار	سینمایی	تولید	شده	در	ایران	در	جشنواره	های	بین	المللی	پر	رنگ	تر	
شده	بود؛	و	به	طور	کلی	دامنه	توجه	عمومی	نسبت	به	مباحث	فرهنگی	و	هنری	و	ادبی	گسترش	
پیدا	کرده	بود.	در	همین	دوره،	فیلم	»گبه«	ساخته	محسن	مخملباف	را	دیدم	و	با	تعریف	و	تمجید	
و	واکنش		مثبت	منتقدان	نسبت	به	آن	در	رسانه	ها	روبرو	شدم.	تصمیم	گرفتم	نظر	و	برداشت	
متفاوتی	را	که	از	»گبه«	داشتم	روی	کاغذ	بیاورم.	انتشار	این	نقد	و	بازخوردهای	مثبتی	که	اینجا	

و	آنجا	گرفت،	انگیزه	پرداختن	مجدد	به	موضوعات	هنری	و	فرهنگی	شد.	
در	تمام	این	دوران،	بحث	ها	و	مبارزات	درونی	حزب	کمونیست	انقالبی	آمریکا	در	زمینه	های	
گوناگون	ادامه	داشت.	جمعبندی	ها	از	دیدگاه	و	رویکرد	و	روش	های	جا	افتاده	در	جنبش	بین	المللی	
کمونیستی	و	تجارب	انقالبات	سوسیالیستی	قرن	بیستم	گسترده	تر	و	عمیق	تر	می	شد	و	می	رفت	
تا	تحت	رهبری	باب	آواکیان	صدر	این	حزب	به	سنتزی	نوین	در	علم	کمونیسم	منجر	شود.	جزوه	



»برخی	ایده	ها	درباره	نقش	اجتماعی	هنر«	)2001(	به	قلم	آردی	اسکای	بریک	در	میانه	همین	4
تحوالت	فکری	تولید	شد.	بحث	های	اسکای	بریک	به	ویژه	در	ارتباط	با	جایگاه	فعالیت	هنری	در	
مجموعه	تولیدات	اجتماعی	بشر	و	مرزبندی	او	با	درک	های	اکونومیستی	و	تقلیل	گرایانه	از	کار	و	
رابطه	زیربنای	اقتصادی	و	روبنای	سیاسی	و	ایدئولوژیک،	تازه	بود	و	روشن	و	راهگشا.	بعد	از	مطالعه	
نوشته	اسکای	بریک	تالش	کردم	این	رویکرد	و	نظرات	نوین	را	در	بررسی	موضوعات	فرهنگی،	
نقد	آثار	هنری	و	پرداختن	به	تجارب	اجتماعی	و	سیاسی	مرتبط	با	حیطه	هنر	بکار	بگیرم.	طی	
سال	های	بعد،	آن	نوشته	با	آثاری	نظیر	»مشاهداتی	در	مورد	هنر،	فرهنگ،	علم	و	فلسفه«	)آواکیان	
2005(،	»انقالب	فرهنگی	چین...	هنر	و	فرهنگ...«	)آواکیان	2012(،	»یک	تضاد	تاریخی:	تغییر	
بنیادین	دنیا	بدون	کشتن	شور	و	حال	و	ابتکار«	)مجموعه	19	نامه	رد	و	بدل	شده	درون	حزب	
کمونیست	انقالبی	آمریکا	درباره	هنر	و	فرهنگ	و	تجارب	جنبش	کمونیستی	2010(	کامل	تر	شد؛	

و	بدون	شک	بر	دیدگاه	و	رویکرد	من	در	بخشی	از	این	سیاه	مشق	ها	تاثیر	گذاشت.	
بر	می	گیرد.	بخش	 تا	1398	را	در	 از	1368	 »سیاه	مشق	ها«	مقاالت	یک	دوره	سی	ساله	
انقالب«	 و	 برنامه	»هنر	 برای	 تولید	شده	 میان	مطالب	 از	 مقاله	 این	مجموعه،	چند	 از	 کوچکی	
)رادیو	صدای	سربداران(	و	چند	نقد	پراکنده	است	که	خارج	از	صفحات	نشریه	سازمانی	ارائه	شده	
بود.	بخش	عمده	»سیاه	مشق	ها«	مقاالتی	است	که	به	امضاهای	مختلف	در	نشریه	دانشجویی	بذر	
)1389	ـ	1384(،	نشریه	آتش	)1394	ـ	1390(	و	اخیرا	در	سایت	های	مختلف	سیاسی	فرهنگی	
منتشر	شده	است.	هنگام	گردآوری،	بیشتر	تولیدات	دوره	رادیو	را	به	چند	دلیل	حذف	کردم:	نگاه	
دگماتیستی	و	لحن	سکتاریستی	مقاله؛	سطحی	نگری	و	کیفیت	نازل	مطلب؛	و	یا	»اقتباسی«	و	
ترجمه	بودن	آن.	البته	مقاله	ای	که	بعد	از	مرگ	احمد	شاملو	در	مورد	جایگاه	اجتماعی	و	خدمات	
فرهنگی	اش	نوشته	بودم	را	علیرغم	نقص	مهمی	که	داشت	در	این	مجموعه	آوردم.	جا	داشت	در	
آن	مقاله	با	نگاهی	انتقادی	به	برخی	مواضع	و	دیدگاه	های	شاملو	)مشخصا	جایگاه	زن	در	نگاه	و	
شعرش(	می	پرداختم.	علت	این	کاستی،	سیاست	عمومی	ما	در	آن	مقطع	بود	که	تصمیم	گرفته	

بودیم	وارد	نقد	شاملو	نشویم.	
گمان	می	کنم	که	خوانندگان	با	نگاهی	کلی،	می	توانند	یک	رشته	فکری	یا	بهتر	بگویم	یک	
خط	و	جهت	گیری	عمومی	را	در	»سیاه	مشق	ها«	پیگیری	کنند.	ولی	مهم	تر	از	این،	امیدوارم	که	
تغییرها	و	گسست	های	صورت	گرفته	در	نوع	نگاه	و	لحن	و	رویکرد	حاکم	بر	مقاالت	به	حد	کافی	
مشهود	و	ملموس	باشد.	به	همین	علت،	متن	مقاالت	را	بی	کم	و	کاست	و	بدون	ویرایش	آوردم	تا	
رد	پای	تاریخ	و	تغییرات	ذهنی	نویسنده	کمرنگ	و	گم	نشود	و	گرایش	های	مختلف	و	چرخش	های	

احتمالی	اش	را	بتوان	رصد	کرد.	
باربد	کیوان	ـ	پائیز	1398
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 گاندو: این سریال نفرت انگیز را 
سرسری نگیرید

مجموعه	تلویزیونی	سی	قسمتی	»گاندو«	را	ماراتن	وار	در	عرض	4	روز	دیدم.	به	سرعت	اما	
با	دقت.	گاندو	سریال	مهمی	است.	اهمیتش	به	علت	جار	و	جنجالی	که	بین	جناح	های	جمهوری	
اسالمی	بر	پا	کرده	نیست.	البته	این	نخستین	بار	است	که	در	تلویزیون	یک	چهره	کاریکاتوریزه	از	
وزیر	و	معاون	وزیری	که	کماکان	بر	سر	کارند	به	نمایش	در	آمده	و	گله	گذاری	یا	اعتراض	دولت	
روحانی	هم	با	تهدید	به	ساخت	سریال	های	بیشتری	از	این	نوع	پاسخ	گرفته	است.	اما	اهمیت	گاندو	
به	این	پاچه	گیری	جناحی	مربوط	نمی	شود.	گاندو	ابزار	تهاجم	سیاسی	و	ایدئولوژیک	نظام	به	افراد	
و	نهادهای	معترض	و	مستقلی	است	که	هر	یک	به	شیوه	ای	و	در	عرصه	ای	در	برابر	این	نظام	ضدمردمی	
	مقاومت	می	کنند.	گاندو	آنچه	را	که	به	طور	کلی	»جامعه	مدنی«	نامیده	می	شود	هدف	گرفته	است.
این	سریال	سفارشی	که	با	پول	و	امکانات	سازمان	اطالعات	سپاه	پاسداران	تولید	شده،	اهدافی	
عمدتا	 اجتماعی	 شبکه	های	 و	 گروهی	 رسانه	های	 در	 دارد.	 گوناگون	 مخاطبانی	 و	 چندگانه	
می	شویم.	 روبرو	 بسیجی	 مغزهای	 خشک	 و	 امنیتی	 عناصر	 مثبت	 کامنت	های	 و	 مطالب	 با	
همان	ها	که	به	ستایش	و	قدردانی	از	عوامل	سریال	و	صدا	و	سیما	مشغولند.	همان	ها	که	نشئه	
عملیات	 و	 تکنولوژیک	 امکانات	 و	 سپاه	 اطالعاتی	 جوجه	 تا	 چند	 بازی	 زرنگ	 و	 نمایی	 قدرت	
ماجرا«	 تمومه	 فریادهای	»دیگه	 مقابل	 در	 و	 تلویزیون	شده	اند	 روی	صفحه	 این	ها	 محیرالعقول	
به	خودشان	قوت	قلب	می	دهند.	اما	دامنه	تاثیرگذاری	گاندو	به	این	ها	محدود	نمی	شود.	گاندو	
با	 اما	 ناراضی	اند	 موجود	 وضع	 از	 که	 ناآگاهی	 قشرهای		 دارد.	 نظر	 مد	 را	 گسترده	تری	 مخاطب	
از	همین	نظام	دخیل	ببندند.	گاندو	 یا	فرصت	طلبی	ترجیح	می	دهند	به	بخشی	 خوشخیالی	و	
می	دهد. قرار	 الناس	 عوام	 اختیار	 در	 را	 طلبی	 فرصت	 و	 خوشخیالی	 این	 ادامه	 برای	 الزم	 	ابزار	
نوشته	ام	را	قاعدتاً	باید	از	شرح	مختصر	قصه	سریال	شروع	می	کردم	اما	مزدوری	بازیگران	و	دیگر	



عوامل	تولید	گاندو	آنقدر	وقیحانه	و	آزاردهنده	است	که	مایلم	اول	به	زشتی	و	پلشتی	و	حقارت	6
این	جماعت	اشاره	ای	بکنم.	منظورم	بازیگرانی	نظیر	داریوش	فرهنگ	و	امید	دهکردی	و	وحید	
رهبانیان	و	لیال	اوتادی	اند	که	سخنگوی	این	حقارت	و	کثافت	اند.	البد	اگر	در	فردای	تغییر	رژیم	
اسالمی،	یقه	آن	پیشکسوت	تئاتر	با	ژست	روشنفکری	چپ	را	بگیری	که	»این	چه	سریالی	بود	
که	بازی	کردی؟«	با	لحن	حق	به	جانب	خواهد	گفت:	»شما	که	نمی	دانید	با	چه	خطراتی	روبرو	
ببینید.	پوزخند	مرا	 به	ما	توصیه	خواهد	کرد	که	»بروید	آن	سکانس	را	دوباره	 بودم!«	بعد	هم	
مرور	کنید.	یک	عالم	حرف	پشت	آن	پوزخند	خوابیده!!«	یا	اگر	به	امید	دهکردی	بگویی	»چرا	
سر	سفره	جانیان	سپاه	نشستی	و	نان	در	خون	مردم	زدی؟«	البد	خواهد	گفت	»من	بازیگر	بودم.	
برایم	نقش،	نقش	بود	و	سناریو،	سناریو.	فرقی	نمی	کرد.«	معلوم	نیست	که	بعدها	می	خواهند	با	
	مجیزگویی	رسمی	شان	در	رسانه	ها	و	خوش	رقصی	شان	در	نمایش	نماز	جمعه	قم	چکار	کنند؟	
برویم	سر	اصل	مطلب.	گاندو	قرار	است	یک	پرونده	امنیتی	در	جمهوری	اسالمی	را	از	ابتدا	تا	انتها	
به	تصویر	بکشد.	پرونده	ای	که	محورش	»نفوذ	دشمن«	در	عرصه	های	مختلف	سیاسی	و	اجتماعی	
و	اقتصادی	است.	دشمن	یا	مترسکی	که	سازندگان	گاندو	جلو	صحنه	گذاشته	اند	با	توجه	به	شرایط	
امروز،	دولت	آمریکا	و	عواملش	در	ایرانند.	یک	تیم	امنیتی	از	سازمان	اطالعات	سپاه	که	پرونده	های	
مختلف	و	افراد	مظنونی	را	تعقیب	می	کند	گام	به	گام	متوجه	ارتباط	این	پرونده	ها	و	افراد	به	یکدیگر	
می	شود	و	به	وجود	یک	شبکه	جاسوسی	که	توسط	یک	مامور	دو	تابعیتی	)؟(	سازمان	اطالعات	
مرکزی	آمریکا	)سیا(	به	نام	مایکل	هاشمیان	اداره	می	شود	پی	می	برد.	از	همان	آغاز،	تیم	امنیتی	
با	مانع	تراشی	عناصر	و	مقامات	متنفذی	روبرو	می	شود	که	می	خواهند	چتر	حمایت	بر	سر	بستگان	
و	وابستگان	آلوده	خود	بکشند	و	یا	دنبال	پا	در	میانی	و	پارتی	بازی	برای	افراد	خاطی	اند.	اما	تیم	
امنیتی	که	از	پشتیبانی	مطلق	رئیس	سازمان	اطالعات	سپاه	و	به	قول	این	کاراکتر	از	»حمایت	
نهادی	باالتر	از	شورای	امنیت	ملی«	)منظور	نهاد	رهبری(	برخوردار	است	زیر	بار	نمی	رود	و	گره	
از	پی	گره	می	گشاید	تا	سرانجام	به	اهداف	و	نحوه	عملکرد	شبکه	آمریکایی	ها	در	ایران	پی	می	برد،	

کل	ارتباطات	این	شبکه	را	کشف	می	کند	و	همه	شان	را	دستگیر	می	کند.
البته	این	وسط	چند	نفری	هم	سر	به	نیست	می	شوند،	اما	همه	این	قتل	ها	توسط	افراد	شبکه	
به	قصد	پاک	کردن	رد	پاها	و	یا	تصفیه	درونی	انجام	می	شود	و	وصله	قتل	و	اصوال	این	جور	کارها	
اصال	به	سازمان	اطالعات	سپاه	نمی	چسبد!	تقریبا	در	هر	بخش	سریال	گاندو	شاهد	صحنه	بازجویی	
از	متهم	ها	و	مظنون	های	ایرانی	و	غیرایرانی	هستیم	ولی	در	اینجا	هم	هیچ	نشانی	از	شکنجه	های	
جسمی	و	روحی	نیست.	بازجوی	کهنه	کار	اطالعات	سپاه	بیشتر	به	یک	پوکر	باز	شبیه	است	که	
کارش	را	با	بلوف	و	فکرخوانی	و	تهدید	زبانی	که	بیشتر	به	تذکر	و	اندرز	پدرانه	شبیه	است	پیش	
سپاه	 اطالعات	 سازمان	 رئیس	 و	 امنیتی	 تیم	 فرمانده	 دیالوگ	 جریان	 در	 دوبار	 حداقل	 می	برد.	



7 تاکید	می	شود	که	»خط	قرمز	ما	در	پیشبرد	عملیات	و	رفتار	با	عوامل	دشمن،	قانون	است.«	و	
هم	زمان	این	نکته	خاطر	نشان	می	شود	که	»اولویت	ما	حفظ	نظام	است	و	بر	سر	این	مسئله	سر	
سوزنی	سازش	نمی	کنیم.«	هدف	از	گنجاندن	این	جمالت	در	دهان	کاراکترها	پوشاندن	تصویری	
واقعی	است	که	از	سپاه	پاسداران	به	عنوان	یک	نیروی	قانون	شکن	و	فعال	مایشاء	که	اساسا	به	
صورت	فراقانونی	عمل	می	کند	در	ذهن	جامعه	حک	شده	است.	در	عین	حال،	دو	جمله	ای	که	از	
امنیتی	های	سریال	در	مورد	خط	قرمز	و	قانون	و	اولویت	نقل	کردیم	بیانگر	حقیقتی	است:	پایه	و	
اساس	و	هدف	از	قوانین	و	مقررات،	حفظ	این	نظام	ضدمردمی	است.	آنچه	به	صورت	قانون	شکنی	
و	فعالیت	فراقانونی	سپاه	پاسداران	یا	وزارت	اطالعات	و	دیگر	نیروهای	سرکوبگر	می	بینیم	صرفا	
شکل	صریح	و	قاطع	و	کارآمد	اجرای	یک	قانون	پایه	ای	یعنی	حفظ	نظام	جمهوری	اسالمی	است.
اخالق	و	فرهنگ	موضوع	دیگری	است	که	گاندو	در	موردش	تصویرسازی	وارونه	می	کند.	این	
واقعیتی	آشکار	است	که	جمهوری	اسالمی	از	همان	ابتدا	زبان	و	رفتاری	پدرساالرانه/	مردساالرانه،	
ضد	زن	و	لمپنی	داشته	است.	این	وجه	فرهنگی	اخالقی	را	به	طور	متمرکز	در	نهادهای	سرکوبگر	
نظامی	امنیتی	از	باال	تا	پایین	می	بینیم.	دشنام	ها	و	تحقیرهای	لمپنی	یک	جزء	ثابت	رفتار	حکام	
به	 اما	فقط	 است.	 زندانی	 زنان	 ویژه	در	مورد	 به	 زندانبانان	و	شکنجه	گران	 و	 بازجویان	 و	 شرع	
این	ها	منحصر	نمی	شود.	به	طور	نمونه،	احاطه	این	فرهنگ	لمپنی	بر	جلسات	دولت	احمدی	نژاد	
به	صورت	توهین	و	فحش	خواهر	و	مادر	دادن	اعضای	کابینه	به	یکدیگر	به	حدی	بود	که	یکی	از	
وزیران	پیشنهاد	کرد	لطفا	یکی	دو	وزیر	زن	به	جمع	مان	اضافه	کنیم	تا	شاید	دیگر	روی	مان	نشود	
از	این	حرف	ها	بزنیم!	خب،	حاال	گاندو	می	خواهد	این	واقعیت	را	با	ارائه	تصویر	بچه	مثبت	های	
با	اخالق	و	البته	»شوخ	و	با	حال«	از	مزدوران	اطالعات	سپاه	پنهان	کند.	رابطه	بین	فرمانده	و	
زیردستانش	آنقدر	مودبانه	و	صمیمانه	است	که	اگر	استثنائا	بر	سر	کسی	داد	زد	فورا	عذرخواهی	
می	کند!	شوخی	هایی	که	بین	شان	رد	و	بدل	می	شود	حداکثر	بر	سر	این	است	که	یکی	از	آن	ها	
مردان	 است.	 کرده	 بور	 را	 سبیلش	 و	 مو	 دیگری	 و	 است	 زده	 کراوات	 امنیتی	 سازی	 تیپ	 برای	
اعضای	تیم	امنیتی	آنقدر	»چشم	پاک«اند	که	هنگام	بازرسی	خانه	ای	که	پاتوق	جاسوسان	آمریکا	
و	همدستانش	است	با	اینکه	می	دانند	که	کسی	در	خانه	نیست،	وارد	اتاق	خواب	نمی	شوند	و	اول	
یکی	دو	مامور	زن	را	به	آنجا	می	فرستند	مبادا	حریمی	شکسته	شود.	کسانی	که	با	این	جانورها	
در	واقعیت	و	از	نزدیک	برخورد	داشته	اند	این	تصویرسازی	را	به	شدت	مسخره	می	یابند.	حتی	در	
موردی	که	یک	مامور	ساده	اطالعات	سپاه	به	علت	همکاری	با	شبکه	جاسوسی	دستگیر	و	بازجویی	
می	شود	بازجو	عکسی	را	به	او	نشان	می	دهد	که	باعث	می	شود	از	شرم	سر	پایین	بیندازد	و	بقیه	
اعضای	تیم	امنیتی	هم	که	شاهد	ماجرا	هستند	از	اینکه	مامورشان	چنین	نقطه	ضعفی	داشته	
متاسف	و	عصبانی	می	شوند.	آنچه	در	این	بخش	از	سریال	القاء	می	شود	وجود	یک	رابطه	یا	لغزش	



غیراخالقی	است	که	اتفاقا	شبکه	جاسوسی	آمریکا	هم	با	استفاده	از	همین	نقطه	ضعف،	این	مامور	8
را	به	خدمت	گرفته	است.	در	اینجا	کارگردان	از	بازیگر	نقش	مامور،	عینا	همانطور	بازی	گرفته	که	
از	یکی	از	زنان	عضو	شبکه	در	بازجویی،	زمانی	که	به	او	تصویر	عریان	و	یا	در	حال	عشق	ورزی	اش	
را	نشان	می	دهند	و	از	نظر	اخالقی	تحت	فشارش	می	گذارند.	اما	به	نظر	می	رسد	که	بعد	از	نمایش	
این	سکانس	و	احتماال	جمعبندی	از	بازخورد	مخاطبان،	سازندگان	سریال	به	این	نتیجه	رسیدند	که	
گنجاندن	چنین	چیزی	در	سناریو	اشکال	داشت	و	نباید	شائبه	»فساد	اخالقی«	در	مورد	یک	عضو	
سازمان	اطالعات	سپاه	مطرح	می	شد.	بنابراین	هفته	بعد،	ماجرای	عکس	را	به	فراموشی	سپردند	و	
قصه	را	اینطور	تغییر	دادند	که	آن	مامور	به	علت	عضویت	برادرش	در	سازمان	مجاهدین	و	پنهان	

نگهداشتن	این	موضوع	از	سپاه	پاسداران	توسط	وی،	قربانی	باج	گیری	آمریکایی	ها	شده	بود!
سرشار	 عالقه	 و	 عشق	 از	 گاندو	 مجموعه	 قانون،	 و	 فرهنگ	 و	 اخالق	 مقوالت	 از	 جدا	 ولی	
سازندگانش	به	سریال	های	جاسوسی	اطالعاتی	آمریکایی	حکایت	می	کند.	آن	ها	تالش	کرده	اند	
فرمول	های	هالیوود	و	شبکه	های	بزرگ	سریال	ساز	آمریکا	را	مو	به	مو	در	گاندو	پیاده	کنند.	اولین	
کارشان	این	بوده	که	به	روال	فیلم	های	سیاسی	و	جاسوسی	آمریکایی	با	این	جمله	آغاز	کرده	اند	
که	این	سریال	بر	اساس	رویدادهای	واقعی	تهیه	شده	است.	این	شگردی	است	برای	آماده	کردن	
بپذیرد.	 واقعی	 تاریخ	 و	 مستند	 وقایع	 عنوان	 به	 می	بیند	 که	 را	 آنچه	 اینکه	 برای	 مخاطب	 ذهن	
در	مورد	گاندو،	این	کار	به	ویژه	در	مورد	کاراکتر	مایکل	هاشمیان	صورت	گرفته	که	قرار	است	
	همان	جیسون	رضائیان	)روزنامه	نگار	آمریکایی	دستگیر	شده	در	ایران	به	جرم	جاسوسی(	باشد.	
کار	دیگری	که	سازندگان	گاندو	کرده	اند	تقلید	رفتار	شخصیت	ها	و	تیپ	سازی	ها	از	سریال	های	
عوامفریبانه	ای	است	که	به	سفارش	پنتاگون،	سازمان	سیا	و	شورای	امنیت	ملی	آمریکا	ساخته	
رسانه	های	 که	 اینجاست	 تفاوت	 داده	اند.	 قرار	 الگو	 را	 	NCIS سریال	 مشخصا	 آن	ها	 می	شود.	
امپریالیستی	خیلی	حرفه	ای	تر	و	موذیانه	تر،	زهر	سیاست	و	ایدئولوژی	خود	را	به	ذهن	مخاطب	
می	چکانند	ولی	سازندگان	گاندو	این	کار	را	ُگل	درشت	و	زننده	انجام	داده	اند	و	دروغ	های	شان	
بدون	 و	 را	شعارگونه	 تحریف	 و	 از	دروغ	 بزرگی	 فورا	حجم	 تو	ذوق	می	زند.	خواسته	اند	 بد	جور	
ظرافت	اشاعه	دهند	که	نتیجه	عکس	داده	است.	مناسبات	و	ارزش	های	حاکم	بر	همه	نهادهای	
امنیتی	و	از	جمله	رابطه	رئیس	و	مرئوسی	در	این	نهادها	در	هر	گوشه	دنیا	اگر	چه	مرتجعانه	و	
ضد	مردمی	است	اما	بر	حسب	شرایط	سیاسی	هر	کشور	و	تاریخ	هر	نهاد	با	هم	تفاوت	هایی	دارد.	
سناریونویس	و	کارگردان	گاندو	خیال	کرده	اند	که	برای	جذاب	کردن	سریال	شان	کافیست	کل	
کل	ها	و	شوخی	ها	و	ادا	و	اطوار	تیم	امنیتی	NCIS	را	کپی	بزنند	و	رابطه	»آقا	محمد«	و	مامورانش	
را	شبیه	رابطه	»ایجنت	گیبز«	و	افراد	تحت	فرمانش	کنند.	نتیجه	این	کار	نه	فقط	مصنوعی	که	
مضحک	از	آب	در	آمده	است.	سناریوی	گاندو	طوری	نوشته	شده	که	جوان	بودن،	مدرن	بودن،	



9 با	سواد	بودن،	به	روز	بودن	و	غربی	بودن	سازمان	اطالعات	سپاه	را	القاء	کند.	»آقا	محمد«شان	
بیشتر	شبیه	نسخه	های	جدید	جیمز	باند	است	که	به	چهار	زبان	زنده	دنیا	مسلط	است	و	مامور	
آمریکایی	را	از	رو	می	برد!	افراد	تیم	امنیتی	»محمد	آقا«	لوس	بازی	در	می	آورند	و	سلفی	می	گیرند.	
را	»عزیز«	 او	 با	مادرش	که	 آقا«	 رابطه	همین	»محمد	 و	 اینکه	تیپ	و	محل	زندگی	 از	 بگذریم	
وقتی	 به	خصوص	 است؛	 کیمیایی	 فیلم	های	 در	 گذر	 زیر	 لوطی	های	 مایه	 در	 می	خواند،	چیزی	
پایانی	سریال	خطاب	به	مایکل	هاشمیان	نهیب	می	زند	که:	»مرد	باش!!؟« 	که	در	دیالوگ	های	
یک	نکته	دیگر:	گاندو	سازان	می	خواهند	اینطور	جلوه	دهند	که	سازمان	اطالعات	سپاه	به	علت	
از	 پیروی	 و	 مراقبت	 و	 تعقیب	 و	 و	شناسایی	 اطالعاتی	 تکنولوژی	 ترین	 پیشرفته	 از	 برخورداری	
پیشرفته	ترین	اصول	و	الگوهای	امنیتی	و	ایجاد	یک	شبکه	فرامرزی	که	از	ترکیه	گرفته	تا	چین	
و	حتی	در	کاخ	سفید	هم	نفوذی	دارد	)!(	همه	چیز	را	تحت	کنترل	مطلق	گرفته	و	هر	حرکت	
مخالف	نظام	را	سریعا	شناسایی	و	سرکوب	می	کند.	سازندگان	گاندو	ستایشگر	تکنولوژی	اند	و	این	
یکی	از	نقاط	مشترک	دیدگاهی	آن	ها	با	سریال	سازان	آمریکایی	است.	گمان	می	کنند	با	در	اختیار	
داشتن	انحصار	تکنولوژی	پیشرفته	و	شنود	کردن	و	استفاده	از	دوربین	های	پهپادی	ریز	و	درشت	
و	رخنه	در	شبکه	اینترنت	می	توان	از	پس	تضادهای	جامعه	و	نتایج	سیاسی	و	اجتماعی	آن	برآمد.
پر	کردن	متن	 آمریکایی	کپی	زده	شده،	 فرمول	های	 از	 اصلی	گاندو	که	آن	هم	 اما	شگرد	
سناریو	از	جزئیات	است.	مخاطب	سریال	در	حول	و	حوش	موضوع	و	قصه	و	شخصیت	های	مرکزی	
با	حرف	ها	و	اشارات	گذرا	و	ظاهرا	فرعی	بمباران	فکری	می	شود.	تاثیر	این	»فرعیات«	و	هدف	از	
بکارگیری	آن	ها	اصال	فرعی	نیست!	بگذارید	پیش	از	اینکه	به	نمونه	های	مشخص	این	کار	در	گاندو	
بپردازم	شما	را	به	فیلم	مشهور	)یا	بدنام(	»رمبو	3«	محصول	هالیوود	ارجاع	دهم	که	سال	1988	
در	آستانه	فروپاشی	شوروی	و	بلوک	شرق	ساخته	شد.	در	آن	فیلم،	رمبو	در	مقام	یک	»قهرمان«	
و	»منجی«	خارق	العاده	به	کمک	نیروهای	مرتجع	اسالم	گرا	در	افغانستان	می	رود.	این	فیلم	پر	
امپریالیستی	 از	مضمون	 اما	جدا	 از	نمایش	وحشیگری	و	رفتار	غیرانسانی	نظامیان	روس.	 است	
و	پروپاگاندای	اغراق	آمیز	فیلم،	هالیوود	یک	دستکاری	جزیی	در	طراحی	لباس	سرهنگ	روس	
انجام	داده	بود	تا	با	یک	تیر	دو	نشان	بزند.	تماشاگر	درست	در	پی	صحنه	جنایت	یک	سرهنگ	
جالد	روس،	تصویر	درشت	و	تنفرانگیزی	از	او	می	بیند	در	حالی	که	چفیه	فلسطینی	به	گردن	
دارد!	این	مثالی	از	نحوه	چپاندن	یک	»نکته	فرعی«	در	ذهن	تماشاگر	عام	و	در	درجه	اول	تماشاگر	
آمریکایی	است	تا	ناخودآگاه،	نماد	شناخته	شده	یک	جنبش	عادالنه	را	هر	کجا	که	دید	با	جنایت	
و	بیعدالتی،	یکسان	ببیند.	در	سریال	گاندو،	همین	شگرد	البته	بیشتر	در	قالب	جمالت	پراکنده	در	
کل	دیالوگ	ها	و	استفاده	از	لوکیشن	های	معین	بکار	گرفته	شده	است.	با	این	کار،	آماج	حمله	از	یک	
جمع	کاریکاتوری	که	قرار	است	»شبکه	جاسوسی	آمریکا	در	ایران«	باشد	،	آگاهانه	به	اعتراضات	



مردمی،	قشرهای	معترض	و	نهادهای	مستقل	و	آنچه	جامعه	مدنی	نامیده	می	شود	برمی	گردد	و	10
مرزشان	مخدوش	می	شود.	بیاید	فقط	به	فهرست	اهداف	مورد	حمله	گاندو	نگاه	کنیم:

دختران	بازیگری	که	نقش	تظاهرکننده	را	برای	فیلم	گرفتن	و	تهیه	گزارش	برای	شبکه	های	 ـ	
خبری	خارجی	بازی	می	کنند.	یعنی	آنچه	که	جهانیان	از	کتک	خوردن،	روی	زمین	کشیده	
شدن،	زخمی	و	بیهوش	شدن	و	حتی	به	قتل	رسیدن	در	جریان	اعتراضات	توده	ای	در	ایران	
دیده	اند	همه	صحنه	سازی	است.	آمریکایی	ها	به	چند	نفر	پول	داده	اند	تا	در	خیابان	و	یا	در	

جریان	اعتراضات	واقعی	این	اداها	را	در	بیاورند.
گروه	های	موسیقی	خیابانی	که	آمریکا	به	شکل	غیرمستقیم	آن	ها	را	تامین	مالی	می	کند	با	 ـ	
بیاید. پیش	 دستگیری	 و	 درگیری	 تا	 باشند	 داشته	 هم	 زن	 خواننده	 که	 این	 روی	 تاکید	

کالس	های	خصوصی	آموزش	عکاسی،	تئاتر	و....	که	محل	حضور	دختران	و	پسران	جوان	است	 ـ	
و	محمل	فعالیت	و	شکار	افراد	توسط	شبکه	جاسوسی	آمریکا

کالس	ها	و	محافل	مطالعه	و	بحث	تخصصی	در	حیطه	علوم	انسانی	و	امثالهم	که	استادش	 ـ	
باشد. بیرحم	 قاتلی	 و	 جاسوس	 می	تواند	

نویسندگان	مستقل	مخالف	حکومتی	که	می	توانند	مثل	آب	خوردن	با	دندان	گوش	آدم	را	 ـ	
بدرند. را	 گلویش	 و	 بکنند	

سازمان	دهندگان	تئاترها	و	مراسم	فرهنگی	که	دانسته	یا	ندانسته	برای	نفوذ	جاسوسان	در	 ـ	
می	کنند. فراهم	 امکانات	 دولت	

جاسوسان	 قرار	 محل	 و	 روشنفکران	 پاتوق	 همزمان	 که	 کریمخان	 خیابان	 کتابفروشی	های	 ـ	
است.

کول	بران	که	ابزار	جا	به	جا	کردن	ابزار	و	تجهیزات	ممنوعه	اند.	 ـ	
اعتراضات	مردمی	که	نتیجه	فشارها	و	تحریم	های	آمریکا	در	چارچوب	 نارضایتی	ها	و	 ابراز	 ـ	
استراتژی	براندازی	یا	به	قول	امنیتی	های	سریال	»استراتژی	معیشتی	هسته	ای	و	معیشتی	

می	شود. داده	 جلوه	 موشکی«	
برگزاری	 و	 تجمع	 اصلی	 مکان	 در	سریال،	 زیست.	 و	محیط	 مدافع	حیات	وحش	 نهادهای	 ـ	
مهمانی	های	افراد	شبکه	جاسوسی	به	طور	نمادین	محل	نگهداری	از	یک	گاندو	)گونه	ای	از	
تمساح	پوزه	کوتاه	ویژه	منطقه	بلوچستان(	هم	هست.	البالی	صحبت		امنیتی	های	سپاه	این	
انقراض	این	موجودات	هم	شده	اند.«)نقل	به	معنی( اینها	نگران	 جمله	را	می	شنویم	که	»حاال	
این	نوع	تصویرسازی	از	فعالیت	های	رایج	در	جامعه	تاثیری	واقعی	بر	مخاطب	سریال	دارد	
که	نباید	از	آن	غافل	شد.	این	آماج	سازی،	حساسیت	و	دشمنی	بیشتر	پایه	اجتماعی	جمهوری	
بر	 معین	 محیط	های	 و	 قشرها	 به	 نسبت	 را	 ها(	 امنیتی	 و	 سرکوبگر	 قوای	 فقط	 نه	 )و	 اسالمی	



11 می	انگیزد	و	در	مواجهه	با	این	دشمنان	بالقوه	و	بالفعل	»آتش	به	اختیارشان«	می	کند.	اما	فقط	
وضع	 از	 نیستند،	 رژیم	 اجتماعی	 پایه	 که	 )آن	ها	 سریال	 عام	 مخاطبان	 حتی	 نیستند.	 این	ها	
می	گیرند.	 تاثیر	 تصویرسازی	 این	 از	 هم	 معترضند(	 اسالمی	 جمهوری	 به	 و	 ناخرسندند	 کنونی	
این	تصویری	مرعوب	کننده	است	که	به	مخاطب	هشدار	می	دهد	به	این	تیپ	ها	)عمدتا	دختران	
و	پسران	روشنفکر	و	مستقل	و	متعهد	و	دگراندیش(	و	این	محیط	ها	نزدیک	نشو!	چرا	که	این	ها	
از	نظر	حکومت	دشمن	به	حساب	می	آیند	و	اگر	تنه	ات	به	این	جمع	ها	بخورد	و	یا	سر	و	کله	ات	
قرار	 نظر	 تحت	 شود	 پیدا	 و....(	 خصوصی	 کالس	های	 و	 کتابفروشی	 و	 )تئاتر	 محیط	ها	 این	 در	
می	گیری	و	ناخواسته	به	علت	تماس	با	جاسوسان	و	دشمنان	حکومت	سر	و	کارت	به	زندان	و	اتاق	
بازجویی	بیفتد.	این	شگرد	مرعوب	کننده	با	تصویری	اغراق	شده	از	تکنولوژی	شناسایی	هویت		
	کنترل	مطلق	سازمان	اطالعات	سپاه	و	نهادهای	مختلف	امنیتی	بر	فضای	شهر	کامل	می	شود.
به	عنوان	جمعبندی	هدف	اصلی	از	ساخت	سریال	گاندو	را	می	توان	در	دو	عبارت	خالصه	کرد:	
تالش	برای	کنترل	فضای	سیاسی	و	اجتماعی	از	طریق	ترس	آفرینی	و	مطلق	نمایی	قدرت	نظام؛	

تحریف	فضاهای	اعتراضی	و	مستقل	و	بدنام	کردن	آزادیخواهان	و	دگراندیشان.		
2019		
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طنین طبل در شهر
»طبل«	را	کیوان	کریمی	در	سال	1359	ساخت.	این	فیلم	در	هفتاد	و	سومین	جشنوارۀ	فیلم	ونیز	
)2016(	به	نمایش	درآمد	و	مورد	تحسین	منتقدان	قرار	گرفت.	قصه	فیلم	اقتباسی	است	از	داستانی	
به	همین	نام،	نوشتۀ	علیمراد	فدائی	نیا.	فدائی	نیا	از	امضاء	کنندگان	»مانیفست	شعر	حجم«	در	دهۀ	
1340	بود	که	بیانیۀ	طرفداران	فرمالیسم	هنری	در	ایران	به	حساب	می	آمد	و	با	گرایش	هنر	واقع	گرا	
و	متعهد	مرزبندی	داشت.	برخی	منتقدان	و	صاحب	نظران	عرصۀ	ادبیات	داستانی،	تالش	های	ساختار	
شکنانه	و	آوانگارد	فدائی	نیا	در	فرم	را	با	»سوررئالیسم«	تعریف	کرده	اند	اما	زبان	و	فضای	تیره	و	موّرب	
آثار	او	از	جنس	»اکسپرسیونیسم«	است.	کریمی	نیز	تالش	کرده	در	گزینش	قاب	و	نور	و	ریتم	و	زبان	
فیلم	به	فضای	قّصۀ	اصلی	و	نثر	اکسپرسیونیستی	»طبل«	وفادار	بماند.	این	فیلم	می	تواند	نسخه	ای	تازه	
از	تابلوی	»جیغ«	ادوارد	مونک	باشد	اما	این	بار	با	دهانی	بسته	و	از	دریچۀ	دوربین؛	می	تواند	معماری	
معمایی	»مائوریتس	اِِشر«	را	تداعی	کند	با	سرگیجۀ	مارپیچ	ها	و		سر	درگمی	اِلبیرنت	ها؛	می	تواند	
یادآور	عکس	های	کنتراستۀ	»رودچنکو«	باشد	یا	هاشورها	و	خطوط	شکستۀ	»مطب	دکتر	کالیگاری«.	
کریمی	که	کارش	را	از	سینمای	مستند	شروع	کرده،	شناخت	گسترده	ای	از	کالن	شهر	تهران	
دارد.	او	با	تجرید	)و	گاه	جنبۀ	نمادین	بخشیدن	به(	تصاویری	از	بخش	هایی	از	تهران	که	معموال	
به	کادر	فیلم	ها	راه	پیدا	نمی	کند،	شخصیت	شهر	را	وارد	قصه	کرده	است.	او	اگر	می	خواست	در	
شرایطی	عادی	در	شهری	شلوغ	با	این	همه	جمعیت	و	ماشین	و	دود	فیلمبرداری	کند	نمی	توانست	
موفق	به	این	تجرید	شود.	بنابراین	از	فرصت	تحویل	سال	و	روز	اول	سال	نو	که	معموال	در	تهران	
پرنده	پر	نمی	زند	استفاده	کرد	و	یکباره	همۀ	نماهای	خارجی	را	در	فضای	خلوت	گرفت.	»طبل«	با	
تصاویری	از	منبع	آب	و	پل	هوایی	و	کارگاه	ساختمانی،	از	راه	پله	ها	و	طاق	ها،	از	گورستان	اجناس	
اسقاطی	و	پاساژهای	متروکه	و	گنبد	و	مناره	ای	که	روی	آپارتمان	ها	سنگینی	می	کند،	شخصیت	
شهر	را	می	سازد	و	به	ما	معرفی	می	کند.	در	اینجا	باید	از	فرحناز	شریفی	در	مقام	تدوین	گر	یاد	کرد	
که	با	رونمایی	ها	و	تکرارهای	به	جا،	روح	و	ریتم	مناسبی	به	فیلم	بخشیده	است.	و	البته،	موسیقی	
بامداد	افشار	و	مهندسی	صدایی	که	رضا	تهرانی	انجام	داده	را	هم	نباید	ناگفته	گذاشت.	صدای	فیلم،	
اضطراب	و	تنهایی	و	آزار	ممتد	حاکم	بر	شهر	را	به	خوبی	منتقل	می	کند	و	پس	زمینۀ	آزار	دهندۀ	



13 نویز،	بُعد	دیگری	به	تصویر	داده	است.	بریدۀ	گزارش	های	انتخاباتی	و	مصاحبه	های	صدا	و	سیما	هم	
جزیی	از	همین	نویز	است.	و	ایکاش	هنگام	زیرنویس	کردن	فیلم	به	این	مسئله	توجه	می	شد،	اسم	
احمدی	نژاد	به	عنوان	صاحب	صدا	در	یکی	از	مصاحبۀ	تلویزیونی	در	زیرنویس	ذکر	نمی	شد	و	ذهن	

تماشاگر	غیر	فارسی	زبان	به	یک	قالب	تنگ	سیاسی	کشیده	نمی	شد.	
»طبل«	یک	سینمای	ناب	تصویری	است	با	فیلمبرداری	فوق	العادۀ	امین	جعفری	که	قصه	اش	
را	می	شود	بی	هیچ	نگرانی	از	ضایع	کردن	فیلم	پیش	کسانی	که	قصد	دیدنش	را	دارند،	لو	داد.	چرا	
که	دانستن	قصه	چیزی	از	لذت	دیدن	تصاویر،	غرق	شدن	در	نور	و	سایه،	و	دل	سپردن	به	هندسۀ	
فیلم	کم	نمی	کند.	قصه	این	است:	مردی	پا	به	سن	گذاشته	و	معلول،	آشفته	و	هراسان	خود	را	به	
دفتر	وکالت	مردی	دیگر	می	رساند.	بسته	ای	را	پیش	او	امانت	می	گذارد.	مطمئن	است	که	دیر	یا	زود	
به	چنگ	تعقیب	کنندگانش	خواهد	افتاد	و	جان	سالم	بدر	نخواهد	برد.	کسانی	وکالتخانه	را	زیر	و	رو	
می	کنند	و	به	زبان	تطمیع	و	تهدید	از	وکیل	بسته	را	می	خواهند.	ولی	او	اظهار	بی	اطالعی	می	کند.	
طولی	نمی	کشد	که	وکیل	از	کشته	شدن	مرد	معلول	خبردار	می	شود.	تهدیدها	ادامه	پیدا	می	کند.	
وکیل	شبانه	روز	در	اضطراب	است؛	احساس	می	کند	تحت	نظر	است.	به	این	فکر	می	افتد	که	بسته	
را	پس	بدهد	و	خالص	شود.	اما	زنی	که	با	او	رابطۀ	عاطفی	دارد	بعد	از	تجاوز،	به	قتل	می	رسد.	
خانه	را	در	جست	و	جوی	بسته،	زیر	و	رو	کرده	اند.	با	او	چنین	کرده	اند	چون	در	برابرشان	مقاومت	
	کرده	و	با	آن	ها	درگیر	شده	است.	وکیل	تصمیم	به	انتقام	می	گیرد	و	تصمیمش	را	عملی	می	کند.	
شخصیت	های	»طبل«	بی	نام	اند	و	قصه،	مکان	و	زمان	معینی	ندارد.	اما	نشانه	های	زمان	و	مکان	

اینجا	و	آنجا	پراکنده	است	و	گویا.
قّصۀ	»طبل«	حال	و	هوای	بعضی	از	داستان	ها	و	آثار	نمایشی	دهۀ	1340	و	1350	را	تداعی	
دید:	 آن	 در	 را	می	توان	 بعد	 رخدادهای	دهه	های	 و	 روابط	 تاثیر	 و	 پا	 رد	 عین	حال،	 در	 می	کند.	
دیوارهایی	که	موش	دارند؛	قتل	های	مشکوک	زنجیر	وار؛	قصابان	لومپِن	مامور	و	معذور؛	لگد	مال	
شدن	مرز	فضای	عمومی	و	فضای	خصوصی؛	فروپاشی	خانۀ	پدری	و	گندابی	که	آن	زیر	به	انتظار	
طعمه	دهان	باز	کرده	است؛	و	باالخره	ناگزیر	شدن	رویارویی	با	قدرت	حتی	اگر	نخواهی	با	آن	در	
بیفتی.	در	این	قّصه،	کاراکتر	اصلی	خوِد	شهر	است.	شهری	که	با	سلطۀ	خفقان	آور،	سردی	بیرحمانه	
و	روابط	پیچیده	اش	بر	بقیۀ	کاراکترها	سایه	انداخته	است.	شهری	که	فضای	اِعمال	قدرت،	تاخت	و	
تاز	سرمایه	و	بقای	سنت	است.	قصۀ	»طبل«	در	چنین	فضایی	آغاز	می	شود،	پیش	می	رود	و	به	انجام	
می	رسد.	اما	نه!	به	انجام	نمی	رسد.	تیتراژ	پایانی	را	دیده	ایم؛	چراغ	های	سالن	روشن	شده؛	اما	طنین	
»طبل«	در	ذهن	ما	ادامه	دارد.	وحشت	آفرینی	و	اضطراب	همچنان	حاکم	است.	تکلیف	قدرِت	شهر	

و	شهِر	قدرت	هنوز	روشن	نشده	است.	این	مسئله	ای	است	که	»طبل«	نمی	تواند	به	آن	بپردازد.
2018																
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طعم گس و تلخ لِرد
	هفته	پیش	در	خبرها	آمد	که	جمهوری	اسالمی	برای	محمد	رسول	اف	کارگردان	دگراندیش،	
اینکه	 است.	علت	 ایجاد	کرده	 برایش	محدودیت	های	جدیدی	 و	 تراشیده	 امنیتی	سیاسی	 جرم	
دوباره	پرونده	رسول	اف	روی	میز	آمده،	اکران	عمومی	فیلم	»لِرد«	در	کشورهای	مختلف	اروپا	
و	شمال	آمریکا	است.	»لِرد«	که	در	بعضی	کشورها	تحت	عنوان	»یک	مرد	درستکار«	به	صحنه	
سازنده	اش	 که	 است	 فیلم	ها	 آن	 از	 دیدم.	 پیش	 روز	 ده	 را	 »لِرد«	 است.	 ممنوع	 ایران	 در	 آمده،	
پیشاپیش	می	دانسته	مجوز	نمایش	نخواهد	گرفت،	با	وجود	این	رنج	ساختنش	را	به	جان	خریده.	
»لِرد«	برای	مردمی	که	هر	روز	شاهد	روابط	و	رویدادهایی	نظیر	قصه	»لِرد«	اند	و	خود	مستقیما	
به	شکلی	تجربه	اش	کرده	اند،	به	یک	فیلم	مستند	می	ماند.	اما	واقعیت	آشنا	و	ملموسی	که	رسول	
را	 اعصابمان	 بدواند،	 به	مغزمان	 باز	هم	خون	 تلخ	هست	که	 آنقدر	سنگین	و	 فریاد	می	کند	 اف	
خط	خطی	کند	و	اشک	مان	را	در	بیاورد.	تماشاگر	غیرایرانی	و	ناآشنا	با	شرایط	جامعه	ما	نیز	از	
این	سنگینی	آزار	می	بیند.	در	دوره	ای	که	رسانه	های	رسمی	غرب	برای	نمایش	چهره	ای	شیک	و	
توریستی	و	مطلوب	از	ایران	زیر	سلطه	جمهوری	اسالمی	سنگ	تمام	گذاشته	اند،	این	تماشاگران	
بهت	زده	و	با	ذهنی	پر	از	سوال	از	سالن	سینما	بیرون	می	آیند	و	می	خواهند	بدانند	که	آیا	روابط	
	و	معضالتی	که	در	»لِرد«	به	نمایش	در	آمده،	واقعی	است	یا	اغراق	شده؟	استثناء	است	یا	قاعده؟	
سال	1395	رسول	اف	بی	اعتنا	به	معضل	مجوز	اکران	در	ایران،	از	هر	تدبیر	و	ابتکاری	که	به	نظرش	
می	رسید	استفاده	کرد	تا	اجازه	ساخت	فیلمش	را	بگیرد	و	موفق	هم	شد.	می	دانست	که	میان	متن	اولیه	
و	کاغذی	فیلمنامه	با	آنچه	سرانجام	از	کوره	تصویر	و	صدا	بیرون	خواهد	آمد	فاصله	ای	عمیق	وجود	دارد.	
می	دانست	که	بعد	از	فیلمبرداری	می	تواند	با	چوب	جادویی	تدوین،	ریتم	و	روح	و	مضمون	متفاوتی	
به	فیلمش	بدمد.	می	دانست	که	ُمهر	و	امضای	ممنوعیت،	لزوما	نمی	تواند	راه	بازگشت	»لِرد«	را	به	
	زادگاهش	ببندد	و	تماشاگر	عالقمند	و	کنجکاو	بومی	را	از	جستن	و	یافتن	این	اثر	ممنوعه،	باز	دارد.	
بالفاصله	بعد	از	اولین	اکران	»لِرد«	در	جشنواره	کن	)2017(	که	نتیجه	اش	کسب	جایزه	بهترین	فیلم	



15 در	بخش	»یک	نگاه	خاص«	بود،	رسانه	های	واپس	گرا	و	سانسورچی	جمهوری	اسالمی	به	رسول	
اف	تاختند	و	گفتند	که	بیگانگان	به	خاطر	»سیاه	نمایی«	و	»وطن	فروشی«	به	او	جایزه	داده	اند.	
دردشان	از	این	بود	که	چرا	»لِرد«	گوشه	ای	از	منجالب	فساد	و	تبعیض	فراگیر	در	جامعه	ایران	را	به	
نمایش	گذاشته	است؟	چرا	سلطه	مردساالری	و	پدرساالری	بر	روابط	میان	افراد	جامعه	را	به	نمایش	
گذاشته	است؟	چرا	ستم	مذهبی	حاکم	بر	جامعه	با	ابزار	شرع	و	قانون	و	عرف	را	مشخصا	با	تاکید	
بر	وضعیت	بهائیان	به	نمایش	گذاشته	است؟	چرا	همدستی	نیروی	انتظامی،	دستگاه	قضایی	و	نهاد	
سرمایه	را	به	نمایش	گذاشته	است؟	چرا	گوشه	ای	از	معضل	دوگانگی	هویتی،	دوگانگی	ارزشی	و	
اخالقی	جامعه	را	به	نمایش	گذاشته	است؟	چرا	از	توطئه	های	گروه	های	رقیب	و	شریک	در	قدرت	
گفته	است؟	چرا	توطئه	گری	هاشان	علیه	یکدیگر	و	سوء	استفاده	از	استیصال	و	خشم	مردم	را	به	
تصویر	کشیده	است؟	تاثیر	»لِرد«	بر	تماشاگر	ایرانی	و	غیرایرانی	و	عکس	العمل	منفی	و	هیستریک	
وابستگان	حکومت	نشان	می	دهد	که	تیر	رسول	اف	به	هدف	نشسته	است.	با	وجود	این،	نمی	توان	
از	کاستی	ها	و	محدودیت	های	فیلم	نگفت.	اول	از	بازی	ها	بگویم	که	یکدست	و	روان	نیست.	به	ویژه	
بازی	رضا	اخالقی	راد	در	نقش	یک	شخصیت	کلیدی	قصه،	زمخت	و	بی	انعطاف	و	یکنواخت	است.	
هر	چه	فیلم	جلوتر	می	رود	و	ما	بیشتر	با	سابقه	این	شخصیت	آشنا	می	شویم،	نارسایی	کاِر	بازیگر	
را	بیشتر	حس	می	کنیم.	البته	خود	فیلمنامه	هم	تصویر	دقیقی	از	این	شخصیت	ارائه	نمی	دهد.	
مشکل	این	است	که	رسول	اف،	شخصیِت	دانشجوی	سیاسی	معترض	)احتماال	چپ(	اوایل	دهه	
1380	را	که	حاال	برای	فرزند	ده	ساله	اش	قصه	»ماهی	سیاه	کوچولو«	می	خواند،	خوب	نمی	شناسد.	
او	بیشتر	به	یک	روستایی	حق	طلب	»کله	شّق«	شبیه	است	تا	یک	روشنفکر	آگاه	عدالت	خواه.	در	
مقابل،	سودابه	بیضایی،	نقش	»حدیث«	)مدیر	مدرسه	و	همسر	رضا(	را	خیلی	بهتر	و	باورپذیرتر	
در	آورده	است.	فیلمنامه	رسول	اف	ضعف	های	آشکار	دارد.	مثال،	در	محیط	بسته	شهر	کوچکی	
که	اهالی	آن	فورا	از	وقایع	و	احواالت	هم	با	خبر	می	شوند،	شخصیت	زن	قصه	اصال	نمی	فهمد	که	
خانه	شان	را	آتش	زده	اند.	مورد	دیگر،	اطمینان	غیر	منطقی	و	نچسب	رضا	به	»مشتری	مرموز«	
	قهوه	خانه	است	که	برای	رفع	معضالت	حلی	نشدنی	اش	به	نقشه	عمل	و	پول	او	تکیه	می	کند.	
سرانجام	این	را	هم	بگویم	که	»لِرد«	رسول	اف	به	ویژه	در	بخش	اول	فیلم،	بعضی	از	آثار	»کن	لوچ«	
سینماگر	مردمی	و	متعهد	بریتانیایی	را	تداعی	می	کند.	همان	کالف	سردرگم	تضادها	و	معضالتی	
که	روح	و	جسم	انسان	های	ساده	را	در	خود	می	فشرد.	همان	روابط	گریز	ناپذیری	که	سیستم	
موجود	به	طور	سیستماتیک	به	مردم	تحمیل	می	کند	و	آدم	های	زخم	خورده	را	اینجا	و	آنجا،	یکی	
را	زودتر	و	یکی	را	دیرتر،	به	انفجار	و	عصیان	وامی	دارد.	جهت	گیری	»کن	لوچ«	این	است	که	در	
محدوده	فردی	و	یا	در	عرصه	های	محدود،	مقاومت	و	عصیان	راستین	آدم	های	معمولی	را	به	بار	
بنشاند	و	امید	را	از	روزنه	ای	هر	چند	باریک	بر	نگاه	شخصیت	های	فیلم	و	همینطور	بر	مخاطبانش	



بتاباند.	دنیا	و	نگاه	رسول	اف	اما	تیره	و	تارتر	از	این	ها	است.	»امید«	رسول	اف	همانطور	که	به	16
شکلی	نمادین	در	»لِرد«	می	بینیم	زندانی	است.....	و	چه	می	توان	گفت	جز	اینکه،	آزاد	باید	گردد.	
2018
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عریانی تابوهای تهران
آلمان،	 ساکن	 ساله	 	47 کارگردان	 سوزنده	 علی	 است.	 دیدنی	 فیلمی	 تابو«	 »تهران	
فیلم	های	 معرف	 و	 حامی	 که	 کرده	 تولید	 	»coop99« اتریشی	 موسسه	 توسط	 را	 فیلمش	
ما	 برای	همه	 تابو	می	بینیم	 تهران	 آلترناتیو	و	سینماگران	نسل	جدید	است.	ماجراهایی	که	در	
به	روش	 را	 بیاید	آن	 از	آب	در	 رئالیستی	 تا	حد	ممکن	 فیلم	 اینکه	 برای	 آشنا	است.	کارگردان	
نقش	 ایفای	 سبز	 پردۀ	 مقابل	 بازیگران	 یعنی	 است.	 ساخته	 	»rotoscopie »روتواسکوپی	
بر	 سپس	 شده،	 تبدیل	 انیمیشن	 به	 کامپیوتری	 برنامۀ	 از	 استفاده	 با	 تصاویرشان	 اند؛	 کرده	
شد	 نمی	 این	 جز	 روشی	 هیچ	 به	 است.	 گرفته	 قرار	 خیابان	 و	 خانه	 یافتۀ	 جان	 تصاویر	 زمینۀ	
باشد. تهران	 واقعا	 تهرانش	 که	 ساخت	 شهر	 این	 روزمرۀ	 زندگی	 از	 فیلمی	 تهران،	 از	 	بیرون	
فیلم	یک	»سیاه	نمایی«	کامل	است!	از	آن	فیلم	هایی	که	داد	مقامات	فرهنگی	و	ارشادی	جمهوری	
می	تواند	 هرکس	 جامعه.	 مقابل	 در	 است	 آینه	 یک	 عین	 تابو«	 »تهران	 می	آورد.	 در	 را	 اسالمی	
گوشه	ای	از	شخصیت	یا	زندگی	خود	و	یا	اطرافیان	و	در	و	همسایه	اش	را	در	آن	پیدا	کند.	می	تواند	
صحنه	هایی	را	که	بارها	در	برابر	چشمش	رخ	داده	و	از	کنارش	عبور	کرده	برایش	مرور	کند.	در	این	
آینه	ما	دو	پاره	شدن	فکری	و	هویتی	اهالی	یک	کالن	شهر	را	می	بینیم	که	در	دورویی	و	دروغ	و	
فرصت	طلبی	و	فساد	بروز	پیدا	می	کند.	کالف	سر	در	گم	روابط	اسارت	بار،	خشن	و	تحمل	ناپذیری	
را	می	بینیم	که	بین	حاکمان	و	محکومان	)از	صحن	دادگستری	گرفته	تا	ایست	بازرسی،	از	تاکسی	
گرفته	تا	تختخواب(	برقرار	شده	است.	ستم	نهادینۀ	جنسیتی	و	جایگاه	فرودست	زن	در	این	جامعۀ	
	طبقاتی	سود	محور،	واقعیتی	است	که	از	شوک	آغازین	تا	تراژدی	پایانی	فیلم	فریاد	زده	می	شود.
علی	سوزنده،	در	مورد	انگیزۀ	ساختن	»تهران	تابو«	چنین	می	گوید:	»یک	روز	در	آلمان	سوار	مترو	
بودم.	دو	تا	برادر	دوقلوی	ایرانی	را	دیدم	که	دارند	با	هم	حرف	می	زنند.	از	روابط	جنسی	شان	در	
سفری	که	به	ایران	داشتند	می	گفتند.	آن	وسط،	صحبت	از	زن	تن	فروشی	کردند	که	پسر	خردسالش	
را	هم	با	خود	آورده	بود.	شنیدن	این	حرف،	ذهن	مرا	مشغول	مسئلۀ	سکسوالیته	در	ایران	کرد.	

https://www.tribunezamaneh.com/archives/138243


تحقیقاتم	را	با	جست	و	جو	در	شبکه	های	اجتماعی	به	پیش	بردم.	خاطرات	خودم	را	هم	زیر	و	رو	18
	کردم.	از	خود	پرسیدم	که	این	همه	تابو	را	چطور	می	شود	به	زبان	آورد.	ماجرا	از	اینجا	شروع	شد...«
ایران	 از	 توریستی	 لعاب	زده	و	 و	 این	روزها	که	رسانه	های	غرب	تالش	می	کنند	تصویری	رنگ	
جمهوری	اسالمی	به	خورد	افکار	عمومی	بدهند،	نمایش	فیلمی	مثل	»تهران	تابو«	حداقل	می	تواند	
پرسشی	چند	در	ذهن	بخشی	از	مخاطبان	غیر	ایرانی	ایجاد	کند.	حداقل	می	تواند	به	آن	دسته	از	
سینماگران	و	هنرمندان	که	به	تعهد	اجتماعی	فکر	می	کنند،	حاضر	نیستند	با	وضع	حاکم	کنار	

بیایند	و	ساکت	نشستن	رنج	شان	می	دهد،	راه	نشان	دهد.		
2018													
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نفرت از استیون هاوکینگ! 
	مراسم	متعدد	اهدای	نشان	افتخار	و	ارج	گذاری،	فرصت	حضور	در	رسانه	ها	و	انجام	مصاحبه،	
از	همه	 هاوکینگ	 استیون	 گوناگون.	 زبان	های	 به	 و	 میلیونی	 تیراژ	 در	 آثار	 فروش	 و	 نشر	 اجازه	
امتیازات	برخوردار	بود.	اگر	از	بار	منفی	این	واژه	بگذریم،	یکی	از	»سلبریتی«های	زمانه	ما	بود.	اما	
سلبریتی	بودن	مانع	از	آن	نشد	که	آماج	تیرهای	تنفر	و	تبلیغات	زهرآگین	اربابان	جهل	و	خرافه	

قرار	گیرد.
چند	روز	پیش	که	تصویری	از	هاوکینگ	جوان	را	با	چوب	دست	در	کنار	»طارق	علی«	و	»ونسا	
رد	گریو«	در	صف	اول	تظاهرات	1966	علیه	تجاوز	نظامی	امپریالیسم	آمریکا	به	ویتنام	دیدم،	به	
گرایش	و	حساسیت	سیاسی	او	بیشتر	پی	بردم.	ذهن	پیچیده	هاوکینگ	آیینه	ای	بود	که	عمق	و	
گستردگی	کیهان	را	باز	می	تاباند.	توان	و	زباِن	هاوکینگ	شگفت	آور	بود	در	معرفی	تئوری	ها	و	
فرضیه	های	علمی	و	نوآورانه	در	قلمرو	فیزیک	و	کیهان	شناسی،	به	ساده	ترین	شکل	ممکن،	با	طنز	
و	کنایه	های	به	جا.	او	توانست	بسیاری	را	به	علمی	دیدن	پدیده	ها	و	رخدادها	عالقمند	کند.	دست	
بسیاری	را	بگیرد	و	در	قایق	دانش	بشری	بنشاند	و	با	خود	به	اقیانوس	بی	پایان	ماده	و	شناخت	

ببرد،	باد	در	بادبان	نسبیت	بیندازد	و	به	موج	های	کوانتوم	بزند.
بودنش،	گول	 با	»تاریخ	مختصر	زمان«	شناختم	که	»مختصر«	 را	 سال	ها	پیش	هاوکینگ	
زننده	بود	درست	همان	طور	که	»عامه	فهم«	بودنش.	با	وجود	این،	هاوکینگ	با	»تاریخ	مختصر	
زمان«	در	باغ	سبز	را	نشان	مان	می	داد	و	اغواگرانه	درگیرمان	می	کرد.	ذره	بودن	مان	را	در	بیکرانگی	
عالم	به	رخ	مان	می	کشید.	نادانی	و	محدود	نگری	مان	را	به	چالش	می	گرفت.	و	مهم	تر	از	همه،	
تشویق	مان	می	کرد	که	از	جهل	فاصله	بگیریم	و	بخواهیم	بیشتر	بخوانیم	و	فکر	کنیم	و	بدانیم.	

سال	2011	بود	که	هاوکینگ	در	همکاری	با	»لئونارد	ملودینو«	فیزیکدان	آمریکایی،	کتاب	
پر	سر	و	صدای	»گراند	دیزاین«	)طرح	بزرگ(	را	منتشر	کرد.	آنچه	باعث	جنجالی	شدن	»گراند	
در	 خدا«	 وجود	 از	 کائنات	 و	 علم	 نیازی	 »بی	 یا	 خدا«	 »نبود	 اعالم	 شد،	 رسانه	ها	 در	 دیزاین«	



مصاحبه	ای	بود	که	هاوکینگ	به	مناسبت	انتشار	این	کتاب	انجام	داد.	تفاوت	دیدگاه	هاوکینگ	در	20
این	کتاب	نسبت	به	»تاریخ	مختصر	زمان«،	فقط	به	شخص	خدا	محدود	نمی	شد!	»گراند	دیزاین«	
احتمال	صحت	یک	تئوری	میدانی	یکپارچه	برای	توضیح	کارکرد	کل	کائنات	را	که	مد	نظر	آلبرت	
	»M«	نظریه	با	را	عینی	جهان	مقابل،	در	برد.	می	سوال	زیر	را	بود	دیگر	دانشمندان	و	اینشتین
توضیح	می	داد	که	اینک	مورد	توجه	بسیاری	از	فیزیکدانان	مدرن	است.	)تئوری	»M«	،	کیهان	یا	
کیهان	ها	را	با	یازده	بعد	فضا	زمان	توضیح	می	دهد	و	امکان	وجود	10	به	توان	500	جهان	مختلف	
را	مطرح	می	کند.	جهان	هایی	که	هرکدام	قوانین	مخصوص	به	خود	را	دارد	و	ما	تنها	یکی	از	این	
جهان	ها	را	به	طور	نسبی	می	شناسیم.(	»گراند	دیزاین«	ما	را	با	عظمت	و	بی	انتهایی	کائنات	رویارو	
می	کرد.	می	دیدیم	که	انسان	در	اینجا	فقط	ذره	ای	کوچک	و	گذرا	است	در	دریایی	از	فرایندها	و	
تصادف	ها	و	پدیده	های	بی	شمار	که	مرتبا	در	حال	تولد	و	تحول	و	مرگند.	می	دیدیم	که	به	چنین	
موجودی	به	هیچ	وجه	نمی	توان	لقب	»اشرف	مخلوقات«	داد.	می	دیدیم	که	دنیای	انسان	ها	»خیمه	
شب	بازی	بزرگ	الهی«	نیست	که	داستان	معادگرایانه	اش	از	قبل	نوشته	شده	باشد	و	دست	قادر	
مطلق،	بازیگران	عروسکی	اش	را	با	نخ	های	نامریی	هدایت	کند.	تئوری	های	علمی	هاوکینگ	نشان	
می	داد	که	تحول	کائنات	و	حیات	نه	براساس	یک	نظم	همه	جانبه	و	جامع	و	بی	نقص	بلکه	بر	اثر	
بی	نظمی،	عدم	تطابق،	عدم	هماهنگی	و	رشته	ای	از	تصادف	ها	صورت	گرفته	است.	بنابراین	منطق	
وجود	آفریدگار	مطلق	و	کامل	و	هوشمندی	که	همه	پدیده	ها	و	فرایندها	را	در	گذشته	و	حال	و	

آینده	طراحی	کرده	و	به	جریان	انداخته،	پنداری	پوچ	است.
در	این	زمانه	واپس	گرایی	و	تاریک	اندیشی،	»ارتداد«	هاوکینگ	بی	عقوبت	نماند.	حمالت	
شبه	روشنفکران	و	آکادمیسین	های	مومن	و	مقامات	مذهبی	و	دنباله	رواِن	بی	چهره	الیک	زن	
و	کامنت	گذار	به	هاوکینگ	آغاز	شد.	گروهی	به	او	خرده	گرفتند	که	چرا	پا	را	از	گلیم	علم	فراتر	
گذاشته	و	یقه	اعتقادات	مردم	را	گرفته	است.	گروهی	به	او	هشدار	دادند	که	در	این	دعوا	پیروز	
نخواهد	شد	چون	عدم	وجود	خدا	اثبات	شدنی	نیست!	گروهی	او	را	به	جرم	تلنگر	زدن	به	جهل	
رایج،	»جاهل«	لقب	دادند.	هاوکینگ	ایدئولوژی	حاکم	را	با	علم	زیر	سوال	برده	بود.	در	مقابل،	نظام	
استثمارگر	سرمایه	داری	که	از	اسارت	و	جهل	و	اطاعت	مذهبی	توده	ها	تغذیه	می	کند	با	سالح	

ایدئولوژی	به	جنگ	هاوکینگ	رفت	و	شخصیت	اش	را	زیر	سوال	کشید.
یک	نمونه	اش،	طراحی	و	اجرای	جدید	اپرای	»لعنت	شدن	فاوست«	اثر	هکتور	برلیوز	)1846(	
توسط	آلویس	هرومنیس	در	سالن	اپرای	جدید	پاریس	)میدان	باستی(	در	دسامبر	2015	بود.	این	
اپرا	بر	اساس	یک	قصه	قدیمی	آلمانی	نوشته	شده	است.	شخصیت	داستان	دکتر	فاوست	نام	دارد	
که	در	مقابل	دستیابی	به	دانش	بیکران	و	خوشی	های	زمینی،	روح	خود	را	به	شیطان	می	فروشد.	
در	نسخه	جدید	اپرای	فاوست،	در	سراسر	نمایش،	شخصیت	هاوکینگ	را	روی	صندلی	چرخدار	



21 روی	صحنه	می	بینیم.	از	نظر	کارگردان	و	در	واقع	از	نظر	دستگاه	ها	و	نهادهای	سیاسی	فرهنگی	
که	پشت	این	اثر	ایستاده	اند،	هاوکینگ	فاوست	زمانه	است.	دانشمندی	است	که	روحش	را	به	
شیطان	فروخته	و	آمده	تا	با	ایده	ها	و	تئوری	های	کفرآمیزش	بشریت	را	گمراه	کند	و	پایه	های	
ایمان	و	اطاعتشان	را	سست	کند.	در	این	اپرای	پر	زرق	و	برق	و	مدرن	شده،	روی	صفحه	عظیم	
دیجیتالی	که	پشت	صحنه	قرار	دارد،	جمالتی	از	هاوکینگ	در	مورد	آینده	ناروشن	کره	زمین	و	
ضرورت	مهاجرت	به	سوی	کرات	دیگر	نقش	می	بندد.	اپرا	بر	مبنای	همان	متن	اصلی	1864	دنبال	
می	شود	اما	در	پاره	پایانی	نمایش،	جماعت	یونیفرم	پوش	زن	و	مرد	را	می	بینیم	که	مسخ	علم	
شده	اند	و	هاوکینگ	را	می	پرستند.	این	ها	نقش	دانشمندان	و	دانش	باوران	را	بازی	می	کنند.	در	
این	میان،	شخصیت	هاوکینگ	سرمست	از	این	شهرت	و	اعتبار	و	استقبال،	پیکر	به	هم	پیچیده	اش	
ایجاد	وضعیت	بی	وزنی	قرار	گرفته	 او	که	در	کپسول	 را	روی	صندلی	چرخدار	تکانی	می	دهد.	
باورش	می	شود	که	می	تواند	دوباره	اندامش	را	حرکت	دهد	و	معلول	نباشد.	در	اینجا،	دیدگاه	و	
او	به	تمسخر	معلولیت	 ارزش	های	حقیر	کارگردان	به	روشن	ترین	شکل	به	نمایش	در	می	آید.	
هاوکینگ	می	پردازد	و	برای	تماشاگران	به	ظاهر	فرهیخته	و	نخبه	سالن	اپرا،	صحنه	کمیکی	از	
حرکات	یک	معلول	ایجاد	می	کند	و	دست	آخر،	او	را	به	جای	خود	می	نشاند.	عاقبت	کار	هاوکینگ	
از	دید	دشمنان	علم	و	طرفداران	جهل،	رفتن	به	جهنم	است.	همان	سرنوشتی	که	در	انتهای	قصه	

در	انتظار	فاوست	هم	هست.	
این	دو	روز	که	کامنت	های	زیر	خبر	درگذشت	هاوکینگ	را	در	سایت	های	فارسی	زبان	نگاه	
می	کردم	با	اظهار	نظراتی	روبرو	شدم	با	مضمون	و	مقصود	اپرای	فاوست.	یکی	نوشته	بود:	وجود	
هاوکینگ	نشان	داد	که	آدم	می	تواند	خیلی	دانشمند	باشد	و	در	عین	حال	جاهل!	دیگری	نوشته	
بود:	حاال	دیگر	حتما	می	فهمد	که	بهشت	و	جهنمی	هست!	خیلی	ها	هم	معصومانه	نوشته	بودند:	
روحش	شاد!	از	این	دشمنی	ها	و	ابراز	تنفرهای	تاسف	بار	که	بگذریم،	کامنت	های	دلگرم	کننده	هم	
کم	نبود.	به	قول	یکی	از	طرفداران	هاوکینگ:	»دنیا	با	هاوکینگ	جای	بهتری	بود.«	بدون	شک!	
دنیا	بیش	از	هر	زمان	به	شناخت	علمی	از	چرایی	امور	نیاز	دارد.	بشریت	برای	رها	شدن	از	بند	
دنیای	طبقاتی	و	رنج	و	فالکت	بی	پایانش	به	پاک	کردن	و	کنار	زدن	ایده	ها	و	باورها	و	ارزش	هایی	
که	اسارت	و	اطاعت	و	جهل	و	خرافه	را	تقویت	می	کند	نیاز	دارد.	دنیا	به	یک	انقالب	اجتماعی	نیاز	
دارد	که	این	هم	جدا	از	انقالب	فکری	نیست.	هاوکینگ	یکی	از	دست	اندر	کاران	انقالب	فکری	

نوع	بشر	بود.		
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نگاهی به فیلم »زنی در جنگ«
»زنی	در	جنگ«	)محصول	ایسلند	2018(	اثر	بندیکت	ارالنگسن	است؛	همان	سینماگری	
که	در	سال	2013	فیلم	غیر	متعارف	»از	اسب	ها	و	آدم	ها«	را	به	دنیای	سینما	عرضه	کرد	و	با	
استقبال	بسیاری	از	منتقدان	روبرو	شد.	این	بار،	ارالنگسن	انگشت	روی	یک	مسئله	فراگیر	و	غیر	
قابل	انکار	گذاشته	که	هر	روز	شمار	بیشتری	از	جهانیان	را	در	نگرانی	و	هراس	فرو	می	برد:	نابودی	
تا	مرا	به	سالن	سینما	بکشاند. بود	 ایسلندی	بودنش،	کافی	 البته	 	محیط	زیست.	عنوان	فیلم	و	
و	 دارد	 زمین	 بر	 پای	 که	 وقتی	 تا	 او	 است.	 زمین	 فرزند	 هرکول	 یونانی،	 اسطوره	های	 در	
نیز	 دارد	 نام	 »هاتال«	 که	 فیلم	 قهرمان	 ناپذیر.	 شکست	 و	 است	 نیرومند	 است،	 متصل	 مادر	 به	
طبیعت	 از	 را	 پناهش	 و	 توان	 برخاسته،	 جنگ	 به	 زمین	 مادر	 نجات	 برای	 که	 او	 است.	 چنین	
قوچ	کوهی	و	سرگین	حیوانات. از	 رود؛	 و	 از	گیاه	 غار	و	چشمه،	 از	 و	خزه،	 از	صخره	 	می	گیرد:	
دهندۀ	 تکان	 صحنۀ	 در	 می	کند.	 زندگی	 تنها	 که	 است	 سالگی	 پنجاه	 مرز	 در	 زنی	 »هاتال«،	
اتصال	 باعث	 می	کند،	 رها	 کمان	 چلّۀ	 از	 پیاپی	 را	 تیرها	 که	 می	بینیم	 را	 هاتال	 فیلم،	 آغاز	
در	 تولید	 خط	 و	 ایسلند	 رسانی	 برق	 شبکۀ	 از	 بخشی	 و	 می	شود	 قوی	 فشار	 سیم	های	
اندازی	 دست	 تا	 است	 هوشمندانه	 صحنه	 طراحی	 می	اندازد.	 کار	 از	 را	 آلومینیوم	 کارخانه	
بنشیند. مان	 ذهن	 در	 هاتال	 با	 همدلی	 و	 کنیم	 را	حس	 زیبا	 و	 بکر	 طبیعت	 به	 سیستم	 	زشت	
کار	هاتال،	اعالم	جنگ	آشکار	مقاومت	رزمنده	در	برابر	تخریب	محیط	زیست	است.	فیلم	این	را	
مستقیم	نمی	گوید	اما	تماشاگر	را	در	کنار	هاتال	در	مقابل	سیستمی	قرار	می	دهد	که	دینامیسم	و	
سودآوری	و	حیاتش	با	استثمار	و	فقر	و	رنج	میلیاردها	زن	و	مرد	کارگر	و	زحمتکش	در	سراسر	دنیا	
	معنی	می	شود؛	با	تخریب	سریع	و	گستردۀ	محیط	زیست	و	به	خطر	افتادن	حیات	بر	سیاره	خاکی.
دولت	ایسلند	اما	به	مسئله	از	دریچۀ	دیگری	نگاه	می	کند؛	کار	هاتال	را	»اقدامی	تروریستی«	می	داند	
که	سیاست	و	اقتصاد	حاکم	را	به	خطر	می	اندازد	یا	به	قول	نخست	وزیر	»امنیت	عمومی	را	تهدید	
و	زیرساخت	های	کشور	را	تخریب	می	کند«.	پس	نیروهای	مسلحش	را	برای	شناسایی	و	سرکوب	



23 »کسانی	که	مرتکب	این	عمل	شده	اند«	به	میدان	می	فرستند.	از	زبان	یکی	از	شخصیت	های	قصه	
می	شنویم	که	آن	ها	حتی	دست	به	دامان	سیستم	رصد	ماهواره	ای	آمریکا	و	کارشناسان	امنیتی	

اسرائیل	شده	اند.	
هاتال	 نمادین	 طور	 به	 جایگاه،	 این	 است.	 ُکر	 گروه	 یک	 رهبر	 عادی،	 زندگی	 در	 هاتال	
و	 خیزها	 و	 افت	 در	 را	 جمع	 نفس،	 به	 اعتماد	 و	 شور	 و	 عالقه	 با	 که	 می	دهد	 نشان	 رهبری	 را	
فیلم	 مهم	 شخصیت	های	 از	 یکی	 موسیقی،	 که	 بگویم	 هم	 را	 این	 کند.	 هدایت	 بم	ها	 و	 زیر	
است.	موسیقی	در	قالب	گروه	نوازندگان	ایسلندی	و	گروه	فولکور	همسرایان	اوکراینی	در	متن	
سکانس	های	مختلف	و	لحظات	کلیدی	فیلم	حاضر	می	شود.	کار	این	ها	فقط	نواختن	و	خواندن	
حرکت	 مسیر	 و	 صحنه	 گیری	 شکل	 در	 رفتارشان	 و	 نگاه	 با	 آن	ها	 نیست؛	 صحنه	 تزئین	 برای	
می	دهند. جهت	 تماشاگران	 به	 و	 فیلم	 دیگر	 شخصیت	های	 به	 و	 می	کنند	 بازی	 نقش	 	قصه،	
هاتال	در	جنگ	نابرابری	که	آگاهانه	بر	پا	کرده،	تنها	عمل	می	کند	اما	تنها	نیست.	دو	نفر	دیگر	
با	او	همدل	و	همراهند	و	مخفیانه	اطالعاتی	را	به	گوشش	می	رسانند	و	یا	به	او	کمک	لجستیکی	
می	دهند.	یکی	از	آن	ها	»بالدوین«	نام	دارد	که	از	اعضای	گروه	ُکر	است	و	کارمند	یکی	از	وزارت	خانه	
هاست	و	دیگری،	»اسوین	بیورن«	کشاورز	دامداری	است	که	به	عنوان	پسر	خاله	هاتال	به	ما	معرفی	
می	شود	ولی	تا	پایان	قصه	نمی	فهمیم	که	چنین	نسبتی	واقعی	است	یا	صرفا	پوششی	برای	فریب	
پلیس.	هاتال	عملیات	علیه	شبکه	برق	رسانی	را	وسیله	ای	برای	افشاگری	و	آگاه	سازی	و	برانگیختن	
مردم	می	بیند.	می	داند	که	اقدام	تک	نفره	اش	در	برابر	پروژه	های	عظیم	دولت	و	مجتمع	های	فرا	
اما	 از	تخریب	محیط	زیست	بینجامد.	 نابودی	کل	این	شبکه	و	پیشگیری	 ملیتی	نمی	تواند	به	
راهی	جز	تحریک	و	تغییر	افکار	عمومی	در	برابر	خود	نمی	بیند.	پس	مانیفست	خود	را	با	رعایت	
پنهانکاری،	تایپ	و	تکثیر	و	و	در	شهر	توزیع	می	کند.	دوربین	با	زیرکی	روی	چهره	مردم	می	چرخد	
تا	شگفت	زدگی	و	همدلی	آن	ها	با	عمل	هاتال	را	بدون	هیچ	کالمی	نشان	مان	دهد.	و	البته	به	
	دنبال	این	اقدام،	تبلیغات	رسانه	های	دولت	نیز	علیه	این	»عنصر	ناشناس	و	خرابکار«	باال	می	گیرد.
ارالنگسن	در	ترسیم	صحنه	های	عملیات	هاتال	و	سپس	گریز	او	از	چنگ	پلیس	و	ارتش	و	تکنولوژی	
پهپادی	بسیار	موفق	است	و	فضای	پر	تحرک	و	نفس	گیری	خلق	می	کند.	در	عین	حال،	سینمای	
طبیعت	گرای	او	از	طعم	طنز	هم	بی	بهره	نیست.	نمایش	درماندگی	ماموران	پلیس	که	در	پی	
هر	واقعه	بر	سر	یک	توریست	جوان	آمریکای	التینی	خراب	می	شوند	و	دستگیرش	می	کنند	ما	
را	به	خنده	می	اندازد.	می	بینیم	که	در	این	کشور	شمال	اروپا	دیواری	کوتاه	تر	از	دیوار	او	پیدا	
است. ساخته	 همیشگی	 مظنون	 یک	 او	 از	 دارد	 تن	 بر	 که	 گوارایی	 چه	 تی	شرت	 و	 شود	 	نمی	
»زنی	در	جنگ«	یک	موضوع	دیگر	را	هم	دنبال	می	کند	و	به	تم	اصلی	قصه	ربط	می	دهد.	درست	
در	میانه	تصمیم	گیری	و	نقشه	ریزی	عملیات،	هاتال	با	خبر	می	شود	که	پرورشگاهی	در	اوکراین	با	



تقاضای	فراموش	شدۀ	او	برای	سرپرستی	یک	کودک	یتیم	موافقت	کرده	است.	این	می	تواند	یک	24
چالش	فکری	ایجاد	کند	و	هاتال	را	به	مسیر	دیگری	بکشاند.	می	تواند	انگیزۀ	مادر	شدن	را	به	عنوان	
یک	بدیل	در	مقابل	مبارزه	جویی	و	قبول	خطر	مطرح	کند	و	او	را	به	اصطالح	»به	سر	عقل	بیاورد.«	
اگر	با	یک	فیلم	متعارف	هالیوودی	روبرو	بودیم	به	احتمال	زیاد	این	بدیل	مرتبا	در	ذهن	هاتال	پر	
رنگ	تر	می	شد	و	او	را	به	دوراهی	انتخاب	می	کشاند	تا	بار	دیگر	»عشق	زمینی«	و	انگیزه	فردی	بر	
»آرمان	خواهی«	و	»تعهد	بی	منطق«	پیروز	شود.	اما	قهرمان	فیلم	ارالنگسن	تردیدی	به	دل	راه	

نمی	دهد.	می	رود	و	عملیات	را	انجام	می	دهد	و	هزینه	اش	را	هم	می	پردازد.
شاید	تنها	وصلۀ	ناجور	فیلم،	دیدگاه	سیاسی	مبهم	ارالنگسن	است	که	به	شکل	تصویر	مهاتما	
گاندی	و	نلسون	ماندال	به	دیوار	اتاق	هاتال	چسبانده	شده	است.	این	تصاویر	قرار	است	بیان	اعتقادات	
سیاسی	»چریک	محیط	زیستی«	ما	باشد.	استفاده	از	این	عکس	ها	به	معنی	تبلیغ	»مبارزه	مسالمت	
آمیز«	به	سبک	گاندی	یا	»خردمندی	و	مصلحت	جویی«	به	سبک	ماندال	است.	اما	پشت	آن	صلح	
طلبی	و	این	خردمندی،	واقعیت	تلخ	سازش	و	همراهی	با	نظام	سلطه	و	استثمار	سرمایه	داری	
با	روحیه	و	سمت	و	سوی	»زنی	در	جنگ«	خوانایی	ندارد. 	امپریالیستی	نهفته	بود؛	چیزی	که	
سکانس	پایانی	فیلم	در	اوکراین	می	گذرد.	ما	دوشادوش	هاتالی	از	زندان	گریخته	و	کودک	یتیم	
و	گروه	نوازندگان	همراهش	مجبور	می	شویم	به	آب	بزنیم	و	پیاده	به	سوی	آینده	ای	نامعلوم	روان	
شویم.	این	صحنه،	استعاره	ای	است	از	آینده	سیاره	زمین	و	ساکنانش	در	نتیجه	دستکاری	و	دست	
اندازی	سود	محورانه	و	خرابکارانۀ	نظام	جهانی	سرمایه	داری	و	فجایع	زیست	محیطی	که	ببار	آورده	
است.	این	سکانس	در	عین	حال،	بی	آنکه	سازندۀ	فیلم	بداند،	نقطۀ	ضعف	اساسی	مقاومت	و	مبارزۀ	
هاتال	را	هم	به	نمایش	می	گذارد:	نداشتن	یک	آلترناتیو	انقالبی	و	قابل	تحقق	در	برابر	وضع	موجود.	
جنگ	هاتال	بدون	آلترناتیو	سرنگونی	شیوه	تولیدی	سرمایه	داری	و	نظام	های	سیاسی	مدافعش،	
بدون	هدف	سوسیالیسم	و	دورنمای	کمونیسم	جهانی،	نمی	تواند	از	پس	سیالب	ها	برآید	و	نوع	
بشر	را	از	این	راه	بی	سرانجام	خالص	کند.	این	پیام	نهایی	و	ناگفتۀ	»زنی	در	جنگ«	است	که	باید	

به	گوش	دل	شنید.		
2018																				
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روِح بیروِح سرمایه
فیلم	»هر	چه	پول	در	دنیاست«	آخرین	ساختۀ	»ریدلی	اسکات«،	یک	اثر	متوسط	)یا	حتی	
تماشاگر	 چشم	 برابر	 در	 ناخواسته	 را	 سرمایه	 روِح	 این،	 وجود	 با	 است.	 سینمایی	 متوسط(	 زیر	
قرار	می	دهد.	قصۀ	فیلم	برگرفته	از	ماجرایی	واقعی	مربوط	به	سال	1973	در	ایتالیا	است.	اکثر	
شخصیت	های	قصه	با	همین	اسم	و	رسم	وجود	داشته	اند.	در	متن	توضیحی	پایان	فیلم	می	خوانیم	
که	این	ماجرای	واقعی	برای	تبدیل	به	یک	اثر	سینمایی،	در	مواردی	دراماتیزه	شده	است.	»ریدلی	
اسکات«	با	وارد	کردن	شخصیت	های	متنوع	به	قصۀ	فیلم	و	روابط	متضادی	که	بین	آن	ها	ترسیم	

کرده،	تالش	داشته	اثرش	را	عمیق	جلوه	دهد	که	البته	در	این	کار،	موفق	نشده	است.
ماجرای	فیلم	چیست؟	یک	باند	تبهکار	در	ایتالیا،	نوۀ	نوجوان	»پل	ِگتی«	میلیارد	آمریکایی	
را	می	دزدند.	»پل	ِگتی«	در	دهۀ	1960	به	»سلطان	نفت	دنیا«	مشهور	بود.	او	اولین	کسی	بود	که	
در	شبه	جزیرۀ	عربستان	نفت	استخراج	کرد	و	از	طریق	عقد	قراردادهای	انحصاری	با	شیوخ	حاکم،	
به	سودهای	کالن	دست	یافت.	در	فیلم	می	بینیم	که	او	وقتی	خبر	دزدیدن	نوه	اش	را	می	شنود	در	

برابر	دوربین	تلویزیون	اعالم	می	کند	که	خیال	ندارد	برای	آزادی	او	پولی	بپردازد.
را	شیره	می	مالد.	جنس	 نزدیکانش	 به	راحتی	دروغ	می	گوید	و	ِسر	 »ِگتی«	فریبکار	است.	
بنجل	را	جای	عتیقه	به	آن	ها	هدیه	می	دهد	و	سرشان	منت	می	گذارد.	اگر	چه	»ریدلی	اسکات«	در	
فیلمش،	»ِگتی«	را	به	عنوان	یک	فرد	غیر	عادی	انگشت	نما	می	کند	اما	این	بیرحمی	و	خونسردی	
و	فریبکاری	در	ذات	سرمایه	است.	همیشه	چنین	بوده	و	تا	وقتی	که	سرمایه	به	عنوان	یک	رابطۀ	
اجتماعی	وجود	دارد	و	بازتولید	می	شود،	چنین	خواهد	بود.	دینامیسمی	که	فرِد	»ِگتی«	را	هدایت	
می	کند	همان	دینامیسمی	است	که	حکم	به	بهره	کشی	بی	وقفه	از	نیروی	کاِر	میلیاردها	انسان،	
انباشت	بی	وقفه	سود	و	گسترش	بی	پایاِن	سرمایه	در	جنگ	مرگ	و	زندگی	می	دهد؛	در	رقابتی	

هولناک	با	جزء	جزء	پیکر	خویش.
»ٍگتی«	هیچ	نیست	مگر	سرمایۀ	شخصیت	یافته.	طبق	منطِق	سرمایه،	هزینه	کردن	برای	



نجات	جان	نوۀ	نوجوان	هیچ	توجیهی	ندارد.	»ِگتی«	صبح	تا	شب	را	در	میان	اشیاء	قیمتی	سر	26
می	کند.	همنشین	تندیس	ها	و	سردیس	ها	و	تابلوهای	نقاشی	است.	دغدغه	اش	باال	و	پایین	رفتن	
لحظه	به	لحظۀ	بهای	نفت	در	بازار	جهانی	و	ارقام	بورس	است.	در	رفتارش	نه	شادی	جایی	دارد	
و	نه	غم.	فقط	عصبی	شدنش	را	می	بینیم	و	یا	آرامش	نسبی	اش	را؛	درست	مثل	سرمایه!	موقعیت	
او	)بی	آن	که	فیلمساز	بداند	یا	بخواهد(	بیان	فتیشیسم	کاالیی	است.	خود	او	هم	از	نظر	شریکان	
و	کارگزارانش،	چیزی	بیش	از	یک	فتیش	نیست.	و	همان	طور	که	در	پایان	فیلم	می	بینیم،	وقتی	
می	میرد	هیچ	حسی	در	اطرافیانش	برنمی	انگیزد.	انگار	مجسمه	ای	به	زمین	افتاده	و	شکسته	است	

و	تنها	کاری	که	باید	کرد	جمع	کردن	خرده	ریزه	ها	و	ریختنش	در	سطل	زباله	است.
اگر	حوصله	کنید	و	»هر	چه	پول	در	دنیاست«	را	خوب	زیر	و	رو	کنید	به	یک	ضِد	حقیقت	و	
یک	حقیقت	می	رسید.	البته	این	برداشت	من	از	فیلم	»ریدلی	اسکات«	است	و	فکر	نمی	کنم	که	
خود	او	به	قصۀ	فیلمش	این	طور	نگاه	کند،	یا	به	آن	واقف	باشد.	فیلم	به	اینجا	می	رسد	که	همسر	
سابق	فرزند	»پل	ِگتی«	که	سرپرست	نوه	های	»ِگتی«	هم	هست،	تصمیم	می	گیرد	هر	طور	شده	
مبلغ	مورد	نظر	آدم	ربایان	را	فراهم	کند	تا	جان	پسرش	را	نجات	دهد.	آدم	ربایان	از	رقم	قابل	توجه	
اولیه	کوتاه	آمده	اند	و	به	چهار	میلیون	دالر	رضایت	داده	اند،	اما	»پل	ِگتی«	به	عروس	سابقش	کلک	
می	زند.	او	را	وادار	می	کند	در	ازای	تامین	پول	مورد	نظر،	از	سرپرستی	نوه	هایش	بگذرد	و	آن	ها	را	
قانونا	در	اختیار	همسر	سابقش	قرار	دهد.	»ِگتی«	آگاهانه	صحنه	را	طوری	می	چیند	که	فقط	یک	
میلیون	دالر	به	دست	عروس	سابقش	برسد.	در	اتخاذ	این	تصمیم،	دو	انگیزه	عمل	می	کند.	یکم،	
انگیزۀ	مادی.	مشاوران	مالی	»ِگتی«	به	او	اطمینان	داده	اند	که	این	یک	میلیون	دالر	از	مبلغ	مالیاتی	
که	وی	باید	بپردازد	کسر	خواهد	شد	و	بنابراین	حتی	یک	پنس	هم	از	حسابش	کم	نخواهد	شد!	
دوم،	انگیزۀ	معنوی	که	همانا	وفاداری	به	اصل	مقدس	مالکیت	است.	عروس	سابق	»ِگتی«	جرات	
کرده	و	آنچه	بر	اساس	خرافۀ	خانواده	و	پیوندهای	خونی	به	خاندان	ِگتی	»تعلق«	داشته	را	تحت	
سرپرستی	خود	گرفته	است:	فرزندان	خردسال	و	نوجوانش	را!	این	تعرض	به	ساحت	مالکیت	از	نظر	

»ِگتی«	غیر	قابل	تحمل	است	و	مستوجب	مجازات.
در	شرایطی	که	همه	چیز	به	بن	بست	رسیده	و	هر	آن،	انتظار	مثله	شدن	قربانی	به	دست	
آدم	ربایان	می	رود،	یک	مرتبه	فکری	سرمایه	دارانه	به	مغز	مادر	راه	می	یابد:	اینکه	چگونه	می	توان	
از	اعتبار	یک	میلیون	دالری	استفاده	کرد	و	از	آن	چهار	میلیون	دالر	بیرون	کشید.	اینجاست	که	
مسئول	امنیت	و	مباشر	شخصی	»پل	ِگتی«	)که	در	داستان	فیلم	با	مادر	همراه	شده(	با	لحنی	
حاکی	از	تایید	یا	تشویق	به	مادر	می	گوید:	»حاال	داری	مثل	یک	عضو	خاندان	ِگتی	فکر	می	کنی!«	
و	راه	حل	سرمایه	دارانه،	جواب	می	دهد.	ضِد	حقیقت	همین	است.	نه	در	چارچوب	تنگ	قصۀ	فیلم،	

بلکه	در	یک	مفهوم	کالن	و	به	عنوان	یک	پیام	فراگیر،	این	ضِد	حقیقت	است.



27 در	پایان	فیلم،	آزادی	نوجوان	هم	زمان	می	شود	با	مرگ	»پل	ِگتی«	و	نشستن	ناگزیر	مادر	
در	راس	امپراتوری	نفتی	خاندان	»ِگتی«.	این	»پایان	خوش«	می	تواند	حقیقتی	را	در	پی	آن	ضِد	
حقیقت	برای	تماشاگر	آشکار	کند.	اگر	دنبال	راه	حل	های	سرمایه	دارانه	بروی،	حتی	اگر	پیروز	
بشوی،	به	ناگزیر	به	ساز	سرمایه	خواهی	رقصید	و	به	روِح	جسمیت	یافتۀ	سرمایه	تبدیل	خواهی	
شد.	مهم	نیست	که	مثل	شخصیت	مادر،	از	پول	»ِگتی«،	از	رفتار	و	ارزش	های	»ِگتی«	و	از	روابطی	
که	دور	خود	تنیده	بود	دل	خوشی	نداشته	باشی.	مهم	نیست	که	در	زندگی	تالش	کرده	باشی	به	

امثال	»ِگتی«	گردن	نگذاری.

n

پی نوشت

نکات	متن	باال	را	در	ذهن	داشتم	که	با	خبر	دیروز	رسانه	ها	پیرامون	فیلم	»هر	چه	پول	در	
دنیاست«	روبرو	شدم.	احتماال	خبر	دارید	اتمام	کار	ساختن	فیلم	همزمان	شد	با	جریان	بزرگی	که	
علیه	تعرض	و	آزار	جنسی	در	هالیوود	به	راه	افتاد	و	سریعا	به	عرصه	های	دیگر	و	کشورهای	دیگر	
گسترش	یافت.	جنبش	همبستگی	و	شعار	»می	توو«	هزاران	هزار	قربانی	تعرض	و	آزار	و	تجاوز	
جنسی	را	به	هم	پیوند	داد	و	به	چندین	دهه	سکوت	و	پرده	پوشی	خاتمه	بخشید.	یکی	از	متهمان	
تعرض	و	آزار	جنسی	در	هالیوود،	»کوین	اسپیسی«	بازیگر	مشهور	بود	که	در	فیلم	»ریدلی	اسکات«	
در	نقش	»پل	ِگتی«	ظاهر	شده	بود.	»ریدلی	اسکات«	تصمیم	گرفت،	او	را	به	طور	کلی	از	فیلمش	
حذف	کند	و	تمامی	صحنه	های	مربوط	به	»ِگتی«	را	این	بار	با	هنرپیشۀ	کهنه	کار	»کریستوفر	
پالمر«	از	نو	فیلمبرداری	کند.	این	کار	انجام	شد	و	فیلم	با	حضور	»کریستوفر	پالمر«	اکران	شد.	
حاال	خبر	می	دهند	که	»ریدلی	اسکات«	بابت	بازی	در	صحنه	های	مجددا	فیلمبرداری	شده	به	
»مارک	والبرگ«	بازیگر	نقش	مسئول	امنیت	»ِگتی«	یک	و	نیم	میلیون	دالر	پرداخته	است،	در	
حالی	که	مبلغی	کمتر	از	1000	دالر	به	»میشل	ویلیامز«	بازیگر	نقش	مادر	داده	است!	این	تبعیض	
و	نابرابری	آشکار	جنسیتی،	پرده	از	روی	ارزش	های	ادعایی	کسانی	که	به	ساز	سرمایه	می	رقصند	
برمی	دارد.	نشان	می	دهد	که	تصمیم	سریع	به	حذف	»کوین	اسپیسی«	نه	در	راستای	مخالفت	
با	معیارها	و	رفتارهای	ستمگرانه	بلکه	اقدامی	برای	نجات	»آبروی«	فیلم	و	در	واقع	نجات	سرمایه	
گذاری	و	سود	بری	بوده	است.	درست	طبق	همان	منطق	حسابگرانۀ	»ِگتی«	در	فیلم	که	می	دانست	

اگر	امروز	مبلغی	را	هزینه	می	کند	فردا	از	میزان	مالیات	پرداختی	اش	کسر	خواهد	شد.
2017																																														
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داریو فو: زبان سرخ تئاتر
»داریو	فو«،	یکی	از	رندان	دنیای	نمایش،	صحنه	را	برای	همیشه	ترک	گفت.	نرسیده	به	گوشۀ	
سن	چهرۀ	خندانش	را	به	سوی	ما	چرخاند،	به	عادت	قدیم	زبان	درازی	کرد،	کوله	بار	60	سال	
فعالیت	هنری	فرهنگی	سیاسی	اش	را	زمین	گذاشت	و	ناپدید	شد.	این	روزها	به	هر	کانال	تلویزیونی	
یا	سایت	خبری	که	سر	می	زنی،	می	توانی	اسم	و	تصویرش	را	ببینی	با	عنوان	»برندۀ	جایزۀ	نوبل		
ادبیات	در	سال	1997«	ولی	کمتر	جایی	است	که	به	روشنی	از	ایده	ها	و	افکار	و	ایدئولوژی	اش	
بگویند.	»داریو	فو«	طی	سال	های	پربار	و	شکوفای	فعالیت	هنریش	در	قرن	بیستم،	زیر	پرچم	
کمونیسم	انقالبی	ایستاده	بود.	او	در	کنار	رفیق	و	همراه	همیشگی	اش	»فرانکا	رامه«	آمیزه	ای	از	
خالقیت،	صراحت	و	تیزبینی	را	به	صحنه	می	بردند	و	مخاطبان	شان	را	که	زنان	و	مردان	کارگر	
و	زحمتکش	و	شمار	کثیر	جوانان	ضدسیستم	و	ضد	سنت	و	خرافه	بودند	به	شور	می	آوردند	تا	با	
چشم	بازتر	و	روحیه	ای	قوی	تر	به	مبارزه	ادامه	دهند.	»داریو	فو«	در	متن	های	نمایشی	و	ترانه	های	
قدرت	 و	 نمایشی	 تاثیرگذار	 و	 و	خالق	 مثبت	 عامه	کنکاش	می	کرد؛عناصر	 قصه	های	 و	 فولکلور	
زبان	را	از	دل	آن	ها	بیرون	می	کشید	و	در	قالبی	نو	می	ریخت.	ذهن	جستجوگر	او	مرزها	را	زیر	پا	

می	گذاشت	و	به	هنر	نمایشی	ایتالیا	محدود	نمی	شد.
داری،	 سرمایه	 روی	 به	 خیابان	 در	 خواه	 صحنه،	 روی	 خواه	 رامه«	 »فرانکا	 و	 فو«	 »داریو	
امپریالیسم،	جنگ	های	تجاوزکارانه،	واتیکان	و	دین	و	خرافه،	دستگاه	پلیس	سرکوبگر	و	گروه	های	
فاشیستی	شمشیر	می	کشیدند.	در	دهۀ	1970	که	موج	سرکوب	مبارزان	چپ	در	ایتالیا	باال	گرفته	
بود	و	هر	روز	بر	شمار	زندانیان	سیاسی	افزوده	می	شد،	»فرانکا	رامه«	به	یکی	از	اعضاء	فعال	انجمن	
»نجات	رزمندۀ	سرخ«	برای	حمایت	از	زندانیان	سیاسی	تبدیل	شد.	هیچگاه	مشخص	نشد	که	چه	
کسانی	توطئۀ	ربودن	و	شکنجه	و	تجاوز	جنسی	به	»فرانکا	رامه«	در	سال	1973	را	طراحی	کردند	
و	چه	کسانی	به	اجراء	گذاشتند.	سال	ها	بعد،	»فرانکا	رامه	«	ماجرای	ناگفتۀ	آن	آدم	ربایی	و	تجاوز	

را	در	قالب	یک	تک	گویی	تکان	دهنده	به	صحنه	برد.



29 بسیاری	»داریو	فو«	را	با	نمایشنامۀ	مشهورش	»مرگ	تصادفی	یک	آنارشیست«	می	شناسند.	
جریان	 در	 آنارشیست	 مبارزان	 از	 یکی	 پینللی«	 »جوزپه	 قتل	 از	 برگرفته	 نمایش	 این	 ماجرای	
ایتالیا	 از	سوی	پلیس	 افتاد	 اتفاق	 این	واقعه	که	در	سال	1969	 بازجویی	در	شهر	میالن	است.	
تحت	عنوان	یک	حادثۀ	تصادفی	پرده	پوشی	شد.«	فو«	با	تغییر	نام	شخصیت	ها	و	مکان	وقوع	این	
جنایت،	ماجرای	قتل	پینللی	را	مو	به	مو	بر	صحنۀ	تئاتر	افشا	کرد.	اولین	اجرای	این	نمایش	در	
سال	1970	بود.	شاید	گره	خوردن	نام	»داریو	فو«	با	عنوان	این	اثر،	در	ذهن	بسیاری	این	شبهه	
را	ایجاد	کرده	که	خود	او	هم	یک	آنارشیست	بود.	اما	واقعیت	این	است	که	»داریو	فو«	در	دهۀ	
1960	و	1970	با	قطب	کمونیستی	و	ضدرویزیونیستی	بین	المللی	که	تحت	پرچم	مائو	تسه	دون	
شکل	گرفته	بود	سمت	گیری	داشت.او	در	متن	نمایشی	که	سال	1971	با	عنوان	»مرگ	و	احیای	
یک	عروسک	خیمه	شب	بازی«	روی	صحنه	برد	از	این	جملۀ	مائو	استفاده	کرد	که:	»هنرهای	
نمایشی	اهمیت	زیادی	در	مبارزۀ	جاری	پرولتاریا	علیه	بورژوازی	در	جبهۀ	ادبیات	و	هنر	دارند.«	
سال	1975	او	به	همراه	گروهی	دیگر	از	اهل	هنر	و	ادبیات	ایتالیا	به	چین	سفر	کرد	و	در	بازگشت	
مشاهدات	و	ارزیابی	های	مثبت	و	شورانگیز	خود	را	از		جامعۀ	سوسیالیستی	آن	روز	چین	و	ارزش	ها	
و	روابطی	که	بر	توده	های	مردمش	حاکم	بود	چنین	بازگو	کرد:	»در	جامعۀ	ما،	انسان	یک	شیء	
است؛	یک	کاال.....	در	جامعۀ	ما،	فاصلۀ	آشکاری	بین	مقوالتی	نظیر	خیر	و	شر	و	اخالقیات	با	روابط	
تولیدی	وجود	دارد.	اما	در	چین	برخالف	اینجا،	خوردن	و	نوشیدن	و	پوشیدن	و	اصول	اخالقی	
همگی	جزئی	از	یک	کلیت	اند.	مفهومی	عمیق	از	زندگی،	همۀ	این	مقوالت	را	در	بر	گرفته	است.	در	
چین	با	انسانی	نوین	روبروییم	چرا	که	فلسفه	ای	نوین	حاکم	است.«	»داریو	فو«	از	مدافعان	انقالب	
فرهنگی	چین	بود	و	از	جهت	گیری	هنر	مردمی	و	انقالبی	آن	دوران	الهام	می	گرفت.	و	سخنگویان	
بورژوازی	ایتالیا	و	قلم	زنان	مرتجع	واتیکان	هیچگاه	این	»گناه	کبیره«	را	نبخشیدند.	چه	هنگامی	
که	جایزۀ	نوبل	ادبیات	به	»داریو	فو«	تعلق	گرفت،	و	چه	سال	ها	بعد	از	آن	یعنی	در	پنجاهمین	
سالگشت	انقالب	فرهنگی	چین،	مقاالتی	در	روزنامه	های	پر	تیراژ	ایتالیا	علیه	مواضع	کمونیستی	و	
انقالبی	»فو«	منتشر	شد.	او	را	متهم	به	»بالهت«	و	یا	»شارالتان	بازی«	کردند	و	حتی	توانایی	های	

هنری	و	ادبی	اش	را	زیر	سوال	بردند.	
و	 از	کشور	 در	خارج	 ایرانی	 دانشجویان	 پشتیبانان	جنبش	 از	 رامه«	 »فرانکا	 و	 فو«	 »داریو	
کنفدراسیون	به	عنوان	تشکیالت	این	جنبش	هم	بودند.	آخرین	باری	که	»فو«	را	روی	صحنه	دیدم	
سال	1977	بود؛	در	آمفی	تئاتر	دانشگاه	میالن؛	اثری	را	که	بعدها	تحت	عنوان	»تاریخ	ببر	و	سایر	
تواریخ«	کامل	و	منتشر	کرد	به	شکل	تک	گویی	اجراء	می	کرد.	در	انتراکت	بین	دو	پرده،	او	پیام	
جنبش	دانشجویی	ایران	و	ضرورت	حمایت	از	مبارزات	مردم	در	ایران	را	از	جانب	کنفدراسیون	به	
گوش	حاضران	رساند.	اما	نکته	ای	در	حرف	های	آن	شب	»داریو	فو«	بود	که	برای	همیشه	در	ذهنم	



حک	شد.	او	گفت	که	در	چین،	یکی	از	شیوه	های	ارعاب	این	بود	که	از	کاغذ	پوششی	شبیه	ببر	30
درست	می	کردند	تا	مردم	بترسند	و	فراری	شوند.	و	این	شگرد	موثر	بود	تا	وقتی	که	سرانجام	مردم	
به	کاغذی	بودن	این	ببر	پی	ببرند.	»داریو	فو«	کودتاگرانی	که	تازه	در	چین	قدرت	را	غصب	کرده	
و	کمونیست	های	انقالبی	را	به	زندان	انداخته	بودند	را	هم	به	ببر	کاغذی	تشبیه	کرد	و	امید	خود	

به	اینکه	مردم	به	کاغذی	بودن	آن	ها	پی	ببرند	را	به	زبان	آورد.		
2016												
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در ستایش یک پونز
بار	مصرف	 در	روزگاری	که	ترانه	ها	هم	مثل	خیلی	چیزهای	دیگر	تبدیل	به	کاالهای	یک	
موسیقی	 بازار	 در	 روزها	 این	 بود.	 ماندگار	 اثر	 یک	 اتفاق،	 یک	 شاهد	 می	توان	 به	ندرت	 شده	اند،	
سراسر	دنیا،	ترانۀ	بد	ساختن	و	به	ضرب	ویدئو	کلیپ	و	پخش	مکرر	تلویزیونی	به	خورد	مردم	دادن	
روال	کار	است.	با	وجود	این،	اگر	گوش	ها	را	تیز	کنی	وسط	این	همه	نغمۀ	ناکوک	و	بی	خاصیت	و	
الکی	خوش	می	شود	نت	ها	و	آواهای	خشمگین	و	زنده	ای	را	پیدا	کرد	که	سوار	بر	پنج	اسب	حامل،	
خالف	جریان	می	تازند.	یکی	از	این	آثار	مؤثر	و	بدون	شک	ماندگار	در	موسیقی	امروز	ایران،	ترانۀ	
»پونز«	در	آلبوم	»ترامادول«	شاهین	نجفی	است	که	شعرش	را	یغما	گلرویی	سروده	و	ملودی	آن	
را	خود	شاهین	نوشته	است.	شاهین	خود	را	یک	هنرمند	»آبسوردیست«	)پوچ	گرا(	می	داند	و	طنز	
اینجاست	که	»پونز«	به	عنوان	اثری	غیر	آبسورد	به	یکی	از	محبوب	ترین	ترانه	های	او	نزد	هوادارانش	
تبدیل	شده	است.	این	محبوبیت	حاصل	شعر	فوق	العادۀ	یغما	و	پیوند	موفق	مضمون	و	فرم	و	اجرای	

اثر	است.	
حالم	این	روزا	حال	خوبی	نیس.	.	.	.	

شروع	ترانه	دروازه	ای	است	گشوده	به	روی	مخاطبان	بسیار.	بی	شمارند	کسانی	که	این	روزها	
همین	حال	و	هوا	را	دارند:

حالم	این	روزا	حال	خوبی	نیس/	مثل	حال	عقاب	بی	پرواز/	مثل	شکل	ژوکوند	بی	لبخند/	مثل	
احوال	تار	بی	شهناز.	.	.	.	

دود	میشه	»کلمبیا«	هر	روز/	بین	نخ	های	پاکت	»کنت«	ام/	سقط	میشه	ترانه	ای	هر	شب/	
توی	گیالس	سبز	»اَبسنت«	ام

این	تصویری	است	گزنده	از	استیصال	هنرمندان	دگراندیشی	که	فلسفۀ	وجودی	خویش	را	
پا	در	هوا	می	بینند	و	دیگر	دل	و	دماغ	فعالیت	هنری	ندارند.	این	بیان	عریان	وضعیت	نسل	جوانی	
است	که	جایی	برای	بلندپروازی،	شادی	و	ابراز	وجود	نمی	یابد.	این	حکایت	مردمی	است	که	گویی	



محکومند	به	یک	زندگی	»شانسی«	و	قمارگونه	ادامه	دهند:32
زندگیم	مثل	بیخ	دیواری/	تو	یه	تاریخ	تلخ	و	تکراری.	.	.	.	

دارم	به	این	بازی	»بیخ	دیواری«	فکر	می	کنم	که	در	آن	آدم	ها	مثل	سکه	های	کم	ارزش	پرتاب	
می	شوند	و	به	دیوار	می	خورند	تا	در	رقابت	با	هم	گاه	جلو	و	گاه	عقب	بیفتند.	.	.	.	که	ناگهان	حرف	

از	قدرت	حاکم	به	میان	می	آید:
با	هر	اسمی	دو	بار	می	میرم/	دو	محمد/	دو	بار	مختاری

با	این	شگرد	هنرمندانه،	خون	قربانیان	قتل	های	زنجیره	ای	و	جان	باختگان	خیزش	1388	
در	هم	می	آمیزد	و	تلخ	و	تکراری	بودن	تاریخ	با	ادامۀ	حیات	نظام	سرکوب	گره	می	خورد.	اینجا	ما	
هستیم	و	تکرار	مکرر	تراژدی	ها.	گویی	اجازه	اجرای	کمدی	را	حتی	از	تاریخ	هم	سلب	کرده	اند	

مبادا	زهرخندی	بر	لب	مردم	نشیند.	
به	 را	 آن	 نیز	 اجرا	 لحن	 و	 ملودی	 و	 است	 به	شدت	»شخصی«	 برگزیده	 ترانه	سرا	 که	 زبانی	
به	 پنجره	 از	پشت	 و	 اتاق	خود	نشسته	 فردی	شبیه	کرده	که	در	چاردیواری	 زمزمه	های	شبانۀ	
جامعه	ای	بیگانه	با	خود	نگاه	می	کند.	اما	این	مضمون	بازتاب	یک	حالت	روحی	فردی	نیست؛	بلکه	
بیان	یک	شکاف	و	قطب	بندی	مهم	در	جامعۀ	روشنفکری	ایران	است.	و	اگر	در	چارچوبی	گسترده	تر	
به	مسئله	بنگریم،	بازتاب	شکل	گرفتن	و	رویارویی	گرایش	های	متضاد	ذهنی	درون	طبقۀ	متوسط	
نیز	هست.	این	شرایط	ذهنی،	برآمده	از	وقایع	و	تحوالت	تکان	دهنده	و	بیدارکننده	ای	است	که	طی	
بیش	از	سه	دهه	ستم	و	استثمار	خونین	زیر	پرچم	گندیدۀ	جمهوری	اسالمی	شاهدش	بوده	ایم.	
به	ویژه،	در	شکل	گیری	این	شکاف	ذهنی،	تاثیر	شکست	و	رسوایی	پروژه	اصالح	طلبی	از	دوران	
خرداد	 در	 اسالمی	 شعبده	بازی	جمهوری	 و	 سال	1388	 انتخابات	 عوام	فریبی	 تا	 گرفته	 خاتمی	
1392	غیر	قابل	انکار	است.	ترانه	به	شکلی،	زبان	حال	جوانان	آزادیخواه	و	فداکاری	است	که	به	
موفقیت	خیزش	سال	1388	علیرغم	رهبران	مرتجع	و	ناکارآمد	»سبز«	امید	بسته	بودند	اما	سیلی	
سخت	واقعیت	ها	و	طعم	تلخ	شوکران	شکست	آنان	را	به	خود	آورد	و	قسم	خوردن	چندبارۀ	خاتمی،	
رفسنجانی،	روحانی	به	حفظ	نظام	ضدمردمی	اسالمی	و	پیوند	آشکارشان	با	دستگاه	خامنه	ای	و	
والیت	سپاه	و	ماشین	سرکوب	چشمشان	را	باز	کرد.	پروژۀ	سبز	و	کل	بساط	انتخابات	)با	همۀ	آمران	

و	عامالنش(	در	این	ترانه	به	یک	قصۀ	مشهور	کودکان	تشبیه	شده	است:
جک	و	با	لوبیای	سحرآمیز/	کاشتن	توی	خاک	ناباور/	

پیچک	سبزشون	به	ابرا	رسید/	تا	که	غولی	پایین	بیاد	آخر
شعبده	بازی	تو	لباس	سفید/	دلقکی	با	کاله	شیپوری/	یه	رابین	هود	سر	به	راه	شده/	یه	گوریل	

بنفش	انگوری
انگار	ترانه	سرا	با	ارائۀ	این	تصاویر	مضحک	از	نتایج	دو	انتخابات	88	و	92	می	خواهد	به	ما	



33 گوشزد	کند	که	تکرار	تاریخ	می	تواند	به	شکل	دو	کمدی	پیاپی	هم	اتفاق	بیفتد.	اگر	این	»گوریل	
بنفش	انگوری«	به	ترانه	راه	نیافته	بود	مرزبندی	شاعر	با	توهم	انتخاباتی،	نیمه	کاره	و	چه	بسا	»نخ	

نما«	و	انحرافی	از	آب	در	می	آمد.	
ترانه	از	شلیک	به	نشانه	های	تظاهر	و	توهم	و	عوام	فریبی	باز	نمی	ایستد:

کشوری	که	تو	اون	ستاره	میشن/	با	دو	تا	فیلم	بندتنبونی/	آدماش	برگزیده	میشن	با/	قاشق	
داغ	روی	پیشونی.	.	.	

همۀ	عمرشونو	پُز	میدن/	به	یه	لوح	ِگلی	گندیده/	رستمن،	قاتالی	سهرابی/	که	به	ساز	اونا	
نرقصیده.	.	.	.	

شاد	 روزای	 به	 من	 دنیاس/	 این	 کفش	 تو	 سنگی	 قلوه	 نیست/	 خوبی	 حال	 روزا	 این	 حالم	
اینجاس ماجرا	 ختم	 دارم	 شک	 مشکوکم/	

یک	نقطۀ	قوت	مهم	ترانه	که	آن	نیز	بازتاب	جدال	گرایش	های	سیاسی	موجود	در	جامعۀ	
روشنفکری،	صفوف	هنرمندان	و	به	طور	کلی	طبقۀ	متوسط	است	اعالم	ضدیت	با	»بی	بی	سی«	به	
زبان	طنز	است.	این	اعالم	موضع	در	شرایطی	انجام	می	گیرد	که	بسیاری	از	روشنفکران	جامعه	
سرمایه	داری	 دنیای	 ارزش	گذاری		رسانه	های	 دهی		و	 سمت	 تحلیل	،	 فرکانس	 با	 را	 خود	 تفکرات	
امپریالیستی	تنظیم	می	کنند.	از	جمله،	با	جانبداری	های	آشکار	و	ضمنی	امثال	»بی	بی	سی«	از	
ایران	نزدیک	و	هم	داستان	می	شوند.	 از	نظام	ضدمردمی	حاکم	بر	 دولت	روحانی	یا	به	طور	کلی	
همین	دسته	روشنفکران	و	هنرمندان	اند	که	به	نامه	نگاری	به	حسن	روحانی	و	هورا	کشیدن	برای	او	
در	جلسات	بار	عام	مشغول	اند.	یغما	گلرویی	اینان	و	رهبران	سیاسی	»اصالح	طلب	و	معتدل«	شان	
را	به	علت	افکار	و	رفتار	و	منافع	حقیری	که	دارند	به	اهالی	سرزمین	»لی	لی	پوت«	در	داستان	

سفرهای	گالیور	تشبیه	می	کند.	
من	سفر	کردم	از	ترانه	شدن/	کوچ	کردم	به	سرزمین	سکوت/	با	گذرنامه	ای	که	رو	جلدش/	

جای	ایران	نوشته	بود	»لی	لی	پوت«
و	باالخره	می	رسیم	به	نقطۀ	اوج	ترانه	که	هم	یک	تشبیه	درخشان	است	و	هم	یک	الگوسازی	
ایدئولوژیک	برای	جامعۀ	روشنفکران	و	هنرمندان.	در	اینجا	ترانه	سرا،	تصویری		آشنا	را	به	یاد	بسیاری	
از	جوانان	امروز	و	دیروز	می	آورد.	بی	جهت	نیست	که	در	اجرای	زندۀ	این	ترانه	در	کنسرت	های	
شاهین	نجفی،	جمعیت	بی	صبرانه	رسیدن	به	این	نقطۀ	اوج	را	انتظار	می	کشد	تا	با	او	هم	صدا	شود	

و	سپس	غریو	شادی	سر	دهد:
من	هنوزم	یه	پونزم	روی/	صندلی	معلم	دینی

شیطنت	و	جسارتی	که	در	این	تشبیه	نهفته	است	را	عباراتی	مثل	»خار	در	گلو«	یا	»خار	در	
چشم«	یا	»موی	دماغ«	هرگز	نمی	توانند	منتقل	کنند.	به	ویژه	استفاده	از	»معلم	دینی«	می	تواند	



وزارت	ارشاد	یا	کل	ماشین	کنترل	و	سانسور	اسالمی	از	رسانه	های	گروهی	گرفته	تا	وزارت	آموزش	34
و	پرورش	و	تریبون	نماز	جمعه	را	به	یاد	ما	بیاورد.	و	همزمان	تاثیر	مقاومت	و	نافرمانی	که	حکم	یک	
پونز	هر	چند	کوچک،	اما	تیز	و	از	جنس	فلزی	محکم	را	دارد	و	در	جایی	صحیح	می	نشیند	گوشزد	
کند.	این	تعبیر	از	نقش	هنرمند	مردمی	در	جامعه	و	در	مقابل	قدرت	حاکم	یادآور	نگاه	شاملویی	
به	تعهد	روشنفکرانه	نیز	هست.	پونز	درست	نقطۀ	مقابل	دستمال	ابریشمی	جماعت	هنرمندان/	

روشنفکران	سازشکار	در	بارگاه	جمهوری	اسالمی	است.	
2016



35 نگاهی به کارهای رضا یزدانی

 صدای اعتراض یا 
یک پاپ راک شیک محافظه کار؟

این	 او	 ندارد.	 به	معرفی	 نیازی	 آنقدر	سرشناس	شده	که	 طی	چند	سالۀ	اخیر	رضا	یزدانی	
شهرت	را	در	درجۀ	اول	مدیون	آثار	اولیه	اش	در	همکاری	با	یغما	گلرویی	است؛	به	ویژه	ترانه	هایی	
که	در	فیلم	های	مسعود	کیمیایی	شنیده	شد.	رضا	یزدانی	را	به	شکل	گذرا	در	صحنه	ای	از	فیلم	
»کسی	از	گربه	های	ایرانی	خبر	ندارد«	)بهمن	قبادی(	که	در	یک	قالب	نیمه	مستند	به	موسیقی	
زیرزمینی	در	ایران	می	پرداخت	نیز	دیده	بودیم؛	هر	چند	که	موسیقی	او	به	اعتراف	خودش	هیچگاه	
با	روزنامۀ	شرق	)29	بهمن	ماه	92(	 زیرزمینی	)یا	غیرقانونی(	نبوده	است.	یزدانی	در	مصاحبه	
اما	 از	خط	قرمزها	عبور	نکرده	است.	 ترانه	هایش	هم	 از	 به	حال	حتی	یک	خط	 تا	 می	گوید	که	
ترانه	هایی	که	گلرویی	برای	یزدانی	سروده	)همانند	اکثر	کارهای	این	شاعر(	رنگ	و	بویی	از	اعتراض	
از		اندیشه	های	 از	فلسفه	و	ارزش	هایی	در	هنر	پیروی	می	کند	که	 گلرویی	 اجتماعی	دارد.	اصوالً	
شاملوی	شاعر	برداشت	کرده	است:	»هنرمند	با	قدرت	نیست،	بر	قدرت	است.«	به	همین	خاطر،	
حتی	زمانی	که	گلرویی	در	چارچوب	قصۀ	فیلم	کیمیایی	ترانه	می	نویسد	با	اشاراتی	ذهن	شنونده	
را	به	مسائل	اجتماعی	ارجاع	می	دهد	و	به	درجه	ای	عصیانگری	را	القاء	می	کند.	ترانه	های	یغما	یکی	
از	علل	اصلی	جلوه	کردن	رضا	یزدانی	در	عرصه	موسیقی	امروز	ایران	به	عنوان	پدیده	ای	متفاوت	
بود	و	نه	فقط	باعث	شهرت	که	محبوبیتش	نیز	شد.	بیایید	چند	بند	از	این	ترانه	ها	را	مرور	کنیم	تا	
تفاوت	آثار	اولیه	یزدانی	را	با	ترانه	های	آبکی	پاپ	و	یا	راک	به	اصطالح	روشنفکرانه	ای	که	با	اتکاء	به	

حافظ	و	مولوی	تولید	می	شود	بهتر	حس	کنیم:
نفره/	دوباره	سایۀ	چماق«	 تابستون	داغ/	میتینگای	تک	 »دوباره	بوی	نفت	و	خون/	دوباره	

زار( )ترانۀ	الله	
»وقتی	هر	نفس	میشه	شکل	قفس/	حرف	هفت	تیر	پُرو	باور	کن«	)ترانۀ	پدر(

»باعث	افتخار	تویی،	دختر	توی	کارخونه/	که	چرخ	زنده	بودنو	دستای	تو	می	چرخونه/	باعث	
افتخار	تویی،	سپور	پیر	ژنده	پوش/	نه	این	ستون	سنگی	الل	و	بدون	چشم	و	گوش«	)ترانۀ	

برج(



این	کلمات،	این	مضمون،	روی	صدای	یزدانی	خوب	می	نشست	و	او	با	لحن	و	حجم	صدای	36
باریتون	اش	خوب	از	پس	این	ترانه	ها	بر	می	آمد.	بازی	آزادانه	صدای	او	در	انتهای	هر	بند،	خالف	
ترانه	خوانی	شسته	رفته	و	تحریرهای	باسمه	ای	رایج	بود	و	حسی	تازه	ایجاد	می	کرد.	رضا	یزدانی	
نشان	می	داد	که	پتانسیل	صاحب	سبک	شدن	را	دارد.	ولی	آیا	فقط	با	تکرار	و	تکامل	لحن	و	حجم	
صدا	و	بازی	حنجره	می	توانست	به	یک	سبک	دست	یابد؟	واقعیت	اینست	که	سبک	فقط	در	فرم	
خالصه	نمی	شود	و	از	مضمون	و	پیام	جاری	در	مجموعۀ	آثار	یک	هنرمند	هم	بر	می	خیزد.	این	را	
تجربۀ	ترانه	خوانان	مولف	غرب	در	دهه	های	1960	و	1970	که	توانستند	صاحب	سبک	شوند	و	رد	

پای	عمیقی	از	خود	در	جادۀ	فرهنگ	بر	جای	گذارند	به	ما	نشان	می	دهد.	
شاید	یزدانی	در	نقطه	ای	از	شهرت	و	محبوبیت	حس	کرد	که	دیگر	به	همکاری	تنگاتنگ	با	
گلرویی	نیاز	ندارد.	شاید	از	چسبیدن	به	یک	قالب	و	بعد	از	مدتی	تکراری	شدن	ترسید	و	با	رجوع	
به	ترانه	سرایان	دیگر	دنبال	تنوع	گشت.	شاید	هم	زبان	گلرویی	و	دردسرهایی	که	می	توانست	در	
زمینۀ	انتشار	آثار	و	برگزاری	کنسرت	نصیبش	کند	باعث	تردید	و	دوری	این	دو	هنرمند	شد.	به	
ویژه	آنکه	ترانه	های	گلرویی	از	زبان	خوانندگان	خارج	از	کشور	که	مغضوب	حکومت	اسالمی	اند	نیز	
به	گوش	می	رسید.	بدون	شک	رضا	یزدانی	جرات	نداشت	زیر	تیغ	جمهوری	اسالمی	به	ترانه	»تصور	

کن«	یغما	که	سیاوش	قمیشی	اجرایش	کرد،	نزدیک	شود:
»تصور	کن	اگه	حتی	تصور	کردنش	جرمه/	اگه	با	بردن	اسمش،	گلو	پُر	میشه	از	ُسرمه.«

یزدانی	طرفداران	بسیاری	پیدا	کرده	بود	که	او	را	متفاوت	می	دیدند،	اما	رفته	رفته	مخاطب	
اصلی	اش	شد	یک	قشر	نازک	مرفه	از	میان	سینماگران	و	چهره	های	سرشناس	ورزشی	و	بعضی	از	
دست	اندرکاران	رسمی	امور	فرهنگی.	همان	ها	که	سالن	برج	میالد	را	پر	کردند	و	به	او	جایزه	دادند	
و	قانع	بارش	آوردند.	ذهن	یزدانی	را	محدود	کردند	به	تشویق	ها	و	امتیازات	و	امکاناتی	که	مسموم	
کننده	است.	او	را	به	سمتی	سوق	دادند	که	دیگران	را	نبیند	و	نخواهد	از	کسی	چیزی	یاد	بگیرد.	و	

مهم	تر	از	همه،	در	مضمون	کار	و	انتخاب	موضوع	ترانه	ها،	محافظه	کار	شود.	
اما	همیشه	تاریخ،	فرصت	هایی	نادر	در	اختیار	هنرمندانی	که	به	حد	کافی	حساس	و	تیزبین	
هستند	قرار	می	دهد	تا	جرات	پرواز	در	فضایی	جدیدتر	پیدا	کنند	و	در	جایگاه	هنری/	اجتماعی	
خود	جهشی	به	وجود	آورند.	روزهای	خیزش	سال	1388	می	توانست	برای	بخشی	از	هنرمندان	
از	جمله	رضا	یزدانی	چنین	فرصتی	باشد.	با	شنیدن	ترانه	های	آلبوم	»ساعت	فراموشی«	که	او	در	
فاصلۀ	کمتر	از	یک	سال	از	شروع	مبارزات	88	منتشر	کرد	می	توان	گفت	که	یزدانی	تکان	خورده	

بود.	و	این	بار	هم	یغما	گلرویی	بود	که	پیامش	از	حنجرۀ	یزدانی	شنیده	شد:
»دستت	تو	دست	من/	همپای	هم	رفتن/	با	هم	خطر	کردن/	کی	فکرشو	می	کرد.	.	.	.	کی	فکرشو	

می	کرد/	عاقبت	کارو/	بعد	از	یه	عمر	حسرت/	این	همه	دیدارو«	)ترانۀ	کی	فکرشو	می	کرد(



37 مشکل	می	شود	به	این	ترانه	گوش	کرد	و	صحنه	های	پر	شور	اعتراضات	خیابانی	میلیون	ها	
دختر	و	پسر	جوان	را	بر	متن	آن	به	خاطر	نیاورد.	خیزش	88	که	رهبریش	به	دست	اصالح	طلبان	
حکومتی	بود	سرنوشتی	جز	فروکش	و	پراکندگی	و	خاموشی	نیافت.	هنرمندانی	نظیر	یزدانی	که	
سمت	و	سو	و	هدف	روشن	اجتماعی	سیاسی	رادیکالی	نداشتند	فرصت	جهش	را	از	دست	دادند.	
در	مقابل،	بیراهۀ	سازش	و	دلخوش	کردن	به	امکانات	موجود	مثل	همیشه	باز	بود.	در	همان	آلبوم	
»ساعت	فراموشی«	ترانه	»طهران	طهران«	قرار	داده	شد	که	به	سفارش	داریوش	مهرجویی	برای	
استفاده	در	فیلمی	به	همین	نام	ساخته	شده	بود.	این	ترانه	را	رامین	فاروقی	سروده	که	در	آن	
به	شکل	سربسته	ای	به	وقایع	سال	88	اشاره	می	شود	و	تردیدها	و	دلخوری	های	قشر	روشنفکران	
اصالح	طلب	نسبت	به	اوضاع	جاری	کشور	و	سرکوب	ها	به	نمایش	در	می	آید.	در	عین	حال،	شاعر	
گرایش	خود	به	»دفاع	از	میهن«	و	ستایش	از	تجربۀ	»دفاع	مقدس«	را	که	اسم	رمز	»وحدت	ملی«	
با	نظام	اسالمی	است	جلو	می	گذارد	تا	اعالم	کند	در	صف	بندی	های	موجود	کجا	ایستاده	است.	
شاید	هم	با	این	کار	می	خواهد	سپری	بر	سر	خود	بکشد	که	نتوانند	به	فتنه	گری	متهمش	کنند:
»پاش	بیفته	باز	دوباره	روی	مغربت	میبارم/	باز	توی	منطقۀ	مین	دست	و	پامو	جا	میذارم«

همین	خط	را	رضا	یزدانی	با	خواندن	ترانۀ	»کسی	از	ما	جهان	آرا	نمیشه«	در	آخرین	آلبومش	
به	نام	»ساعتا	خوابن«	)1392(	تکرار	کرده	است.	در	این	ترانه،	جنگ	ارتجاعی	ایران	و	عراق	و	
کشتن	و	کشته	شدن	در	آن	جنگ	تقدیس	می	شود	و	چهره	هایی	که	برای	تحکیم	نظام	جمهوری	
اسالمی	تالش	کردند	و	جان	دادند	قهرمان	و	الگوی	نسل	های	گذشته	معرفی	می	شوند.	ترانه	سرا	
که	سروش	دادخواه	نام	دارد	حسرت	این	را	می	خورد	که	چرا	نسل	امروز	چنین	قهرمانانی	ندارد.	
لحن	تلخ	و	تا	حدی	اعتراضی	این	ترانه	که	حاکی	از	نارضایتی	نسبت	به	وضع	موجود	و	بیش	از	هر	
چیز	»بی	آرمانی«	نسل	کنونی	است	پوششی	است	بر	فصل	مشترکی	که	آن	پشت،	ترانه	سرا	بر	
پایۀ	یک	ناسیونالیسم	آبکی	میان	خود	با	نظام	حاکم	و	اهداف	و	شخصیت	هایش	ایجاد	کرده	است:
»کسی	از	ما	جهان	آرا	نمیشه/	دیگه	یه	قهرمان	تو	نسل	من	نیست/	هوا	اِنقدر	آلوده	اس	که	

انگار/	نیازی	به	شیمیایی	شدن	نیست.	.	.	.	.«
مضمون	دیگری	که	مدتی	است	در	کنار	ترانه	های	نوستالژیک	به	آثار	رضا	یزدانی	راه	یافته،	
و	 تصویر	سازی	ها	 با	 عاشقانه	 ترانه	های	 از	 است	 پُر	 او	 آلبوم	های	 است.	حاال	دیگر	 عشق	شخصی	
در	 »کافه	 تا	 تهران«	 »بام	 از	 فرهنگ«،	 »سینما	 تا	 گرفته	 اسپرسو«	 »عطر	 از	 امروزی.	 واژه	های	
دربند«.	در	این	عاشقانه	ها	دو	مشکل	به	چشم	می	آید.	یکم،	ارائۀ	درکی	مردانه	و	مالکانه	نسبت	به	
معشوق	که	در	قالب	واژه	هایی	مثل	»بانو«	یا	»حوا«	تکرار	می	شود.	این	درکی	آشکارا	کهنه	است	
که	نظیرش	را	در	ترانه	های	مبتذل	و	مجاز	پاپ	زیاد	شنیده	ایم.	وقتی	که	یزدانی	همین	مضمون	
را	با	لحن	و	ریتم	راک	می	خواند	صرفاً	»تعریفی	جدید	از	یک	مفهوم	قراضه«	ارائه	می	دهد.	مشکل	



دوم،	فلسفۀ	بی	خیالی	حاکم	بر	بسیاری	از	این	ترانه	ها	و	یا	نگاه	مطلق	گرایانۀ	ترانه	سرایان	به	عشق	38
است	که	تفاوت	ماهوی	با	ترانه	ها	و	تصنیف	های	کهنۀ	عاشقانه	ندارد.	مثاًل	ترانۀ	»مهتاب	تو	فانوس«	

سرودۀ	هانیه	ترکمان،	در	گوش	ما	زمزمه	می	کند	که:
»دنیا	همین	لحظه	اس،	امروز	و	باور	کن/	بی	واژه	میخونم/	حرفامو	از	بَر	کن/	فردای	واهی	رو	

به	آدما	بسپار/	به	آدمای	توی	روزنامه	و	اخبار.«	)آلبوم	ساعتا	خوابن(
به	طور	کلی،	آلبوم	»ساعتا	خوابن«	تناقض	عجیب	و	غریبی	را	در	کار	رضا	یزدانی	بازتاب	
می	دهد.	از	یک	طرف	شاهد	خالقیت	و	تنوع	در	سازبندی	و	حضور	بی	پروا	و	در	عین	حال	گوش	نواز	
آواها	هستیم	که	خبر	از	سلیقۀ	خوش	و	ذهن	رهای	آهنگسازان	و	تنظیم	کنندگان	قطعات	می	دهد.	
سازها	آزادانه	بازیگوشی	می	کنند؛	گویی	بی	اجازه	وارد	گفت	و	گو	می	شوند	و	نکته	ای	می	پرانند	و	
دوباره	از	اتاق	ترانه	بیرون	می	روند.	این	حضور	گذرا،	صحنه	را	زیباتر	می	کند	و	بر	ذهن	شنونده	
رنگ	می	پاشد.	از	طرف	دیگر	همین	جنبۀ	بدیع،	پیشرو	و	بی	نظیر	نسبت	به	سایر	آثار	پاپ	و	راک	
امروز	ایران	باعث	می	شود	که	مضموِن	سر	در	گم	یا	عقب	گرای	ترانه	ها	بیشتر	توی	ذوق	بزند.	اجرای	
شلختۀ	یزدانی	و	استفاده	از	شگردهای	تکراری	اش	در	ترانه	خوانی	هم	مزید	بر	علت	شده	است.	
به	نظر	می	رسد	او	دیگر	خیالش	راحت	است	که	ِصرِف	امضای	رضا	یزدانی	در	پای	هر	آلبوم	برای	

کسب	موفقیت	کافیست	و	دیگر	نیازی	به	تصحیح	و	پیشرفت	و	نو	شدن	ندارد.	
با	مشاهدۀ	سمت	و	سوی	هنری	اجتماعِی	امروِز	آثار	رضا	یزدانی	و	توانایی	هایی	که	در	گذشته	
به	نمایش	می	گذاشت	این	پرسش	به	ذهن	راه	می	یابد	که	آیا	او	هنوز	ظرفیت	رها	شدن	از	غل	و	
زنجیرها	و	جهش	به	فضایی	متفاوت	را	دارد	یا	نه؟	همان	طور	که	در	ابتدای	این	نوشته	اشاره	شد،	
یزدانی	چشم	خود	را	بر	نارسایی	های	آثارش	بسته	است	و	اعالم	می	کند	که	ترانه	های	کنونی	اش	
را	بیشتر	از	آن	ها	که	در	دوران	همکاری	نزدیک	با	یغما	گلرویی	تولید	می	کرد	می	پسندد.	او	در	
برای	 عرصۀ	تولید	ترانه	های	پاْپ	راک	فارسی،	دیگران	را	با	خود	قابل	قیاس	نمی	داند	و	طبیعتاً	
آموختن	از	دیگران	تالشی	نمی	کند.	به	نظر	می	آید	یزدانی	تن	به	باد	موافق	سپرده	تا	بی	دردسر	او	
را	در	جریان	پاپ	راِک	شیِک	محافظه	کار	غرق	کند.	اما	نه،	هنوز	امیدی	هست.	شاید	این	بار	هم	
ترانه	سرایانی	مانند	گلرویی	به	داد	او	برسند	و	یاریش	کنند	تا	متفاوت	شود؛	حتی	اگر	گاه	به	گاه	
و	جرقه	وار	باشد.	نمونه	اش	تک	ترانه	ای	است	که	به	تازگی	رضا	یزدانی	و	یغما	برای	تیتراژ	پایانی	

فیلم	»متروپل«	کیمیایی	خلق	کرده	اند	:
»من	تو	این	سینمای	خاک	شده/	فیلم	های	پُر	از	جنون	دیدم/	من	رفیقای	جون	جونیمو/	
سرد	و	بی	جون	شده	تو	خون	دیدم/	رو	لب	تیغ	عاشقت	بودم/	رو	لب	تیغ	زندگی	کردیم/	راهمون	
از	تو	خون	گذشت	اما/	کاش	میشد	دوباره	برگردیم/.	.	.	.	.	/	من	هنوزم	قدیمیم	مثِل/	قهرمانای	
توی	اون	فیلما/	تو	که	رنگت	عوض	شده	ِد	بگو/	پس	چرا	ضجه	میزنه	دنیا/.	.	.	.	.	/	کوچه	از	هر	



39 دو	سمت	بن	بسته/	لکنت	و	خط	بزن	از	این	فریاد/	بعد	از	این	دیگه	شیر	و	خط	یکیه/	بعد	از	این	
دیگه	هر	چه	باداباد.«

با	شنیدن	این	کلمات،	تصاویر	فراموش	نشدنی	گذشته	در	ذهن	مبارزان	آرمان	گرایی	که	
رویارویی	با	قدرت	حاکم	و	موج	های	سنگین	سرکوب	را	تجربه	کرده	اند	زنده	می	شود.	حتی	اگر	قرار	
باشد	ترانه	های	رضا	یزدانی	آن	طور	که	خودش	می	پسندد	فقط	ترانه	هایی	نوستالژیک	باشند	و	پیام	

تازه	ای	برای	فردا	نداشته	باشند،	بهتر	است	چنین	دلتنگی	هایی	را	بازتاب	دهند.	
2015	



مروری بر ترانۀ »ما« 40

الالیی نه، شیپور
»آدمای	ملنگ	بی	رویا

آدم	کوکیای	سردرگم...«
ترانه	اینگونه	آغاز	می	شود	و	تو	را	به	دنبال	خود	می	کشاند.	می	خواهی	بدانی	حرف	از	کدام	

آدم	هاست	که	ناگهان	واژه	ها	مثل	پتک	به	کله	ات	می	خورند:
»بس	که	به	استوانه	پُز	دادیم
شدیم	آجر	پزای	جادۀ	قم«

می	فهمیم	که	ترانه،	آیینه	ای	است	در	برابر	جامعۀ	خودمان.	دو	هزار	و	پانصد	و	اندی	سال،	در	
دو	سطر.	از	استوانۀ	کوروش	تا	قم	خمینی.	آماج،	ناسیونالیسم	ایرانی	است	و	تعصب	و	خرافه	ای	
که	در	ایدئولوژی	و	فرهنگ	مسلط	بر	عوام	الناس	جا	خوش	کرده.	با	صراحت	و	ایجاز،	پیوند	میان	
ایدئولوژی	عظمت	طلبانۀ	آریایی	رژیم	پیشین	با	اسارت	مردم	در	قید	و	بند	یک	رژیم	مذهبی	نشان	
داده	شده	است.	تصویر	عام	از	آجرپزان،	سر	و	روی	خاکی	است	و	کمرهای	خمیده	و	غم	و	رنج	
نشسته	در	نگاه	ها.	و	ما	تودۀ	انبوهی	را	در	نظر	می	آوریم	که	پا	برهنه	و	»خاک	بر	سر«	در	جادۀ	قم	

به	سمت	چاه	جمکران	و	قبر	معصومه	در	حرکت	اند.
ترانه	ای	که	از	آن	حرف	می	زنیم	»ما«	نام	دارد	و	یکی	از	آثار	اخیر	یغما	گلرویی	است	که	با	
آهنگسازی	آرش	افشار	و	صدای	»ک	شو«	در	فضای	اینترنت	منتشر	شده	است.	این	ترانه	در	کنار	
کارهایی	مثل	»پونز«	و	»آلیس«	و...	یک	گرایش	قابل	تامل	در	جامعۀ	روشنفکری	فرهنگی	امروز	را	
بازتاب	می	دهد.	اتخاذ	لحن	تند	و	استفاده	از	واژه	های	گزنده	و	»غیر	مودب«	در	این	آثار	را	نمی	توان	
صرفا	ناشی	از	عصبانیت	و	استیصال	شاعر	دانست.	این	در	واقع	روشی	است	آگاهانه	برای	تکان	دادن	

و	به	خود	آوردن	آدم	ها.	از	این	روست	که	به	ما	نهیب	می	زند:
»بستنی	عروسکی	ماییم،	چوب	توی	پاچه	مونه...	می	خندیم!«

»ملِت	باددوسِت	پرچم	پوش،	ملِت	پرت	مونده	از	دنیا«



41 »تنقیه	می	کنه	خودش	رو	مدام،	با	یه	عالم	گذشتۀ	الکی«
طی	یک	دهۀ	گذشته،	به	ویژه	بعد	از	شکست	جریان	سبز	و	عواقب	مرگبار	»انتخاب	از	میان	
بد	و	بدتر«،	بخشی	هر	چند	کوچک	از	جامعۀ	روشنفکری	فرهنگی	ایران	اهمیت	تسویه	حساب	با	
جهل	و	ارزش	ها	و	تفکرات	سنتی	و	عقب	مانده	را	بیش	از	همیشه	احساس	می	کند.	در	این	میان،	
به	کار	 را	 زبان	سرخ	خویش	 آنان	که	بی	باک	تر	و	متعهدترند	مصلحت	جویی	پیشه	نمی	کنند	و	
می	اندازند.	هر	چند	که	حاکمان	از	کار	بیکارشان	کنند،	میرغضبان	آشکارا	برایشان	خط	و	نشان	
بکشند	و	حکم	تکفیر	صادر	کنند.	در	میان	این	گروه	از	روشنفکران	و	اهل	فرهنگ،	بدون	شک	
یغما	گلرویی	یکی	از	رسانه	ای	ترین	چهره	هاست.	او	به	خود	جرات	می	دهد	و	این	چنین	خرافه	و	

سنت	های	کهنه	را	بی	پرده	زیر	سوال	می	کشد:
»تخت	جمشید	دخیل	می	بندیم،	رویامونو	تو	چاه	می	بینیم
نقل	قول	از	شریعتی	می	گیم،	پای	طنز	مدیری	می	شینیم
تن	فردوسی	کت	می	پوشونیم،	با	صلیب	شکسته	رو	بازوش
گم	می	شه	هر	صدای	تازه	توی	نعرۀ	اکثریت	خاموش«....
»ما	از	این	دست	آدما	هستیم،	الیک	زن	های	غالبا	قهار
قطره	های	یه	فاضالب	بزرگ،	رمه	های	یه	گلّۀ	بیمار«

کلمات	اغلب	با	دقت	و	وسواس	انتخاب	شده	اند.	مثال	در	سطر	اول	از	بند	باال،	شاعر	در	نسخۀ	
نخست	از	عبارت	»عکس	شاهو	تو	ماه	می	بینیم«	استفاده	کرده	بود	که	می	توانست	اشارۀ	سیاسی	
مستقیمی	باشد	به	وقایع	انقالب	1357	و	اینکه	اعلیحضرتی	دیگر	بر	تخت	شاهی	نشست.	اما	در	
نسخۀ	دوم	که	نهایی	شده	و	به	اجراء	در	آمده	این	عبارت	به	»رویامونو	تو	چاه	می	بینیم«	تغییر	
کرده	که	مضمونی	ایدئولوژیک	تر	و	عمیق	تر	دارد	و	تفکر	آخرالزمانی	را	به	چالش	می	گیرد.	ترانه	
انباشته	از	خشمی	نهیلیستی	نسبت	به	غرور	ملی	و	خرافه	و	تعصب	ایرانی	آریایی	است	و	علیه	
جهل	و	عقب	ماندگی	مذهبی.	سنت	های	»مدرنی«	نظیر	الیک	زدن	در	فیس	بوک	و	به	راه	انداختن	
»انقالبات	فیس	بوکانه«	از	سر	بیکاری	نیز	از	این	خشم	در	امان	نیستند.	و	شاید	توصیف	»قطره	های	
یه	فاضالب	بزرگ«	و	»رمه	های	یه	گلۀ	بیمار«	از	تودۀ	بی	شکل	عوام،	نقدی	آگاهانه	باشد	بر	تبیین	
»امت	رمه«	از	بندگان	عابد	و	بی	اراده؛	یا	حتی	نقدی	باشد	بر	خرافۀ	»ملت«	و	برتری	جویی	ملی	
که	در	برابر	نگرش	نواندیشانه	و	پیشرو	»شهروند	جهان«	قرار	دارد.	شبیه	نگرشی	که	شاملوی	شاعر	

پیش	می	گذاشت.	
آن	 و	 برنمی	تابند	 بسیاری	 را	 می	کند	 فوران	 یغما	 اخیر	 ترانه	های	 از	 که	 ویرانگری	 خشم	
را	 و	»غیر	مودب«	 زبان	گزنده	 این	 از	 استفاده	 تلقی	می	کنند.	 توده	 میلیون	 به	ده	ها	 توهین	 را	
بی	اخالقی	لقب	می	دهند.	بعضی	ها	هم	هستند	که	سرودن	چنین	ترانه	هایی	را	صرفا	ابزاری	برای	



اگر	42 نام	شاعر(	می	دانند.	چنین	حرف	هایی	 زبان	ها	ماندن	 بر	سر	 )یا	 خودنمایی	و	مشهور	شدن	
نگوییم	غرض	ورزانه،	به	شدت	سطحی	نگرانه	است.	این	تضادها	و	شرایط	مادی	و	کنش	و	واکنش	
گرایش	های	فکری	/	طبقاتی	در	قبال	آن	هاست	که	به	مضامین	و	فرم	های	هنری	ادبی	گوناگون	پا	
می	دهد.	در	شرایطی	که	شمار	زیادی	از	اهل	ادبیات	و	هنر	در	ایران	به	ستایش	ملت	و	غرور	ملی	
در	آثار	فاشیستی	و	بیگانه	ستیزانه	مشغولند	و	»مودبانه«	به	جهل	عوام	الناس	و	نمادهای	مذهبی	
اسارت	فکری	سجده	می	کنند،	در	شرایطی	که	صفحات	مجالت	و	میدان	سریال	های	تلویزیونی	
نظیر	»ما«	مسیر	 ترانه	هایی	 تنبانی«،	 »بند	 از	ستاره	های	 است	 پر	 روزی	 و	مصاحبه	های	شبانه	
متفاوتی	را	ترسیم	می	کنند.	و	اگر	این	رشته	قطع	نشود،	و	مبارزان	میدان	فرهنگ	و	هنر	به	کجراه	

نروند،	تالش	شان	می	تواند	نتایج	ایدئولوژیک	و	اجتماعی	ارزشمندی	در	پی	داشته	باشند.
در	پس	زمینه	یا	دوران	تدارک	هر	جنبش	اجتماعی	و	انقالب	سیاسی،	چنین	پدیده	هایی	را	
شاهد	بوده	ایم.	هنر	و	ادبیات	متعهد	در	مضامین	و	فرم	های	گوناگون	شکل	می	گیرد.	هر	اثر	ادبی	
هنری	معترض	و	پیشرو	اگر	چه	نهایتا	یک	سمت	و	سوی	طبقاتی	معین	را	بیان	می	کند	اما	تمامی	
این	آثار	بنا	به	شرایط	مبارزه	و	تضادها	و	موانع	پیش	روی	جامعه،	موج	های	بلند	و	کوتاه	یک	جریان	
واحد	را	تشکیل	می	دهند.	آثاری	نظیر	ترانه	های	یغما	را	می	توان	مقایسه	کرد	با	شعرها	و	ترانه	هایی	
که	به	عنوان	پیش	درآمد	جنبش	انقالبی	دهۀ	1960	در	آمریکا	توسط	جریان	موسوم	به	»بیت«	
آفریده	شد.	منظور	چهره	های	ضد	سنت	و	معترضی	مانند	»آلن	گینزبرگ«	و	همراهانش	است.	
جریان	»بیت«	به	روی	اخالقیات	و	ارزش	ها	و	باورهای	مستقر	در	جامعۀ	سرمایه	داری	امپریالیستی	
و	کانون	خانواده	سنتی	در	سال	های	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	تیغ	کشید	و	به	تخریب	نهیلیستی	
آنارشیستی	فرهنگ	حاکم	بر	آمریکای	محافظه	کار	پرداخت.	چهره	های	موثر	این	جریان	علیرغم	
گرایشات	سیاسی	طبقاتی	شان	و	علیرغم	هر	سرانجامی	که	پیدا	کردند،	نقش	مهمی	در	شکستن	
انجماد	فکری	و	آماده	کردن	فضای	ذهنی	برای	بروز	شورش	دهۀ	1960	و	1970	داشتند.	از	این	
نظر،	در	میدان	بزرگ	ادبیات	و	هنر	آلترناتیو	و	در	مسابقۀ	مرگ	و	زندگی	با	نظام	طبقاتی	و	فرهنگ	
و	ارزش	های	واپس	گرایانه	اش،	شاید	بتوان	نقش	این	آثار	نهیلیستی	را	مشابه	نقش	»هافبک	های	
تخریبی«	در	ورزش	فوتبال	دانست	که	راه	حمالت	حریف	را	با	خشونت	می	بندند	و	طرح	هایش	را	
به	هم	می	ریزند	تا	زمینه	برای	حرکت	»هافبک	های	بازی	ساز«	مهیا	شود.	این	در	حالی	است	که	
خود	هنرمند	یا	کنشگر	فرهنگی	ممکنست	به	نقش	خود	و	آثارش	این	چنین	نگاه	نکند	و	بر	این	

گمان	باشد	که	فقط	به	غم	و	خشم	»فردی«	خود	بیان	هنری	بخشیده	است.	
الزمست	در	پایان	این	نوشته	گریزی	بزنیم	به	تبیین	شاهین	نجفی	از	آثاری	که	اخیرا	در	
همکاری	با	یغما	گلرویی	تولید	کرده	است.	شاهین	در	مصاحبه	با	رادیو	فردا	پیرامون	آلبوم	»ص«	
که	نسخه	ای	از	آن	روی	یوتیوب	قابل	مشاهده	است	می	گوید	که	هدف	از	این	آثار	رواج	شکاکیت	



43 در	جامعه	ای	است	که	برخالف	غرب	دوران	شک	کردن	به	همۀ	باورها	و	ارزش	های	رایج	را	تجربه	
نکرده	است	و	رنگ	جمهوریت	به	خود	ندیده	است.	به	گفتۀ	او،	غربی	ها	که	به	اینجا	رسیده	اند	
و	 افکار	 علیه	 فکری	 مبارزۀ	 و	 روشنگری	 به	عصر	 نجفی	 اشاره	 دارند.	 فلسفی	ای	 پشتوانه	 چنین	
عقاید	فئودالی	و	کهنه	ای	است	که	عمدتا	توسط	کلیسا	نمایندگی	و	ترویج	می	شد.	شک	به	اساس	
تولیدی	 روابط	 تحکیم	 و	 برقراری	 به	 بدون	شک	 علمی	 تجربه	های	 به	 اتکاء	 با	 متافیزیکی	 تفکر	
سرمایه	داری	در	اروپای	قرن	هفدهم	یاری	رساند	و	جزیی	از	فرایند	شکل	دهی	به	دستگاه	سیاسی	
ایدئولوژیک	بورژوایی	بود.	اما	در	دنیای	سرمایه	داری	امپریالیستی	امروز	که	ظرفیت	مادی	ایجاد	
نوین	کمونیستی	 ارزش	های	 و	 فرهنگ	 پرداختن	 و	 و	ساختن	 تولیدی	 استثمارگرانه	 غیر	 روابط	
بر	اساس	نگرش	علمی	و	رفتار	ماتریالیستی	با	طبیعت	و	جامعه	و	به	طور	کلی	نوع	بشر	وجود	
دارد،	فرایند	تحول	فکری	انسان	ها	و	شالوده	ریزی	یک	انقالب	اجتماعی	نعل	به	نعل	مانند	دوران	
قدرت	گیری	طبقۀ	بورژوازی	پیش	نخواهد	رفت	و	به	نتایج	مشابه	نیز	منجر	نخواهد	شد.	اگر	چه	
حاکمیت	نظام	سرمایه	داری	در	ایران	در	قالب	یک	رژیم	مذهبی	به	نحوۀ	پیشروی	و	اهداف	انقالب	
ویژگی	هایی	بخشیده	که	مشخص	ترین	آن	مبارزۀ	ضروری	و	عاجل	برای	جدایی	دین	از	حکومت	
و	تاکید	بر	ساختن	یک	دولت	نوین	سوسیالیستی	سکوالر،	و	مبارزۀ	ایدئولوژیک	حیاتی	با	دستگاه	
جهل	و	خرافۀ	مذهبی	و	کارکرد	آن	در	میان	توده	های	مردم	است،	اما	نیازی	به	»مرحله	تراشی«	
با	هدف	تکرار	یا	ترویج	افکار	و	ارزش	های	بورژوایی	در	میان	مردم	نیست.	مثالی	که	از	آمریکای	
امپریالیستی	در	آستانۀ	دهۀ	1960	آوردیم	نیز	حاکی	از	شالوده	ریزی	فرهنگ	نوین	آلترناتیو	و	
شورشگرانه	با	جوانب	قدرتمند	مناسبات	تعاونی	و	جمعی	در	برابر	انواع	و	اقسام	ارزش	ها	و	روابط	
بورژوایی	بود	که	در	دنیای	امروز	کهنه	و	منسوخ	و	زنجیر	محسوب	می	شوند.	فرهنگ	نوینی	که	
مشخصه	اش	نه	فردگرایی	عقیم	بورژوایی	و	در	برج	عاج	خزیدن	روشنفکران	و	هنرمندان	که	روحیۀ	

کلکتیو	انقالبی،	گونه	گون،	نقاد	و	خود	نقاد	است.
و	اینک	کالم	ترانۀ	»ما«	به	شکل	کامل:

آدمای	ملنگ	بی	رویا،	آدم	کوکیای	سردرگم
بس	که	به	استوانه	پز	دادیم،	شدیم	آجرپزای	جادۀ	قم
آدمای	همیشه	در	صحنه،	آدمای	همیشه	تو	میدون

همه	خوشحال	و	شاد	و	خندونیم،	پا	می	کوبیم	تو	برکه	ای	از	خون
در	مغزامونو	رو	هر	فکری،	بوی	آزادی	میده	می	بندیم

بستنی	عروسکی	ماییم،	چوب	توی	پاچه	مونه	می	خندیم	
ملت	نشئه	از	صدای	»معین«،	ملت	مست	تو	آنتالیا
ملت	باددوسِت	پرچم	پوش،	ملت	پرت	مونده	از	دنیا
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ملتی	که	هنوز	غمگینه،	از	خداحافظی	»ده	نمکی«

ما	از	این	دست	آدما	هستیم،	الیک	زن	های	غالبا	قهار
قطره	های	یک	فاضالب	بزرگ،	رمه	های	یه	گلۀ	بیمار

برای	ماشینای	قسطی	مون،	تخم	مرغ	می	شکنیم	و	دلشادیم
تو	یه	زندون	گنده	ایم	عوضش،	واسه	تولیدمثل	آزادیم

انقالبات	فیس	بوکانه،	راه	می	اندازیم	از	رو	بیکاری
مشت	محکم	می	شیم	تو	دهن،	دشمنای	همیشه	تکراری
تخت	جمشید	دخیل	می	بندیم،	رویامونو	تو	چاه	می	بینیم
نقل	قول	از	شریعتی	می	گیم،	پای	طنز	مدیری	می	شینیم
تن	فردوسی	کت	می	پوشونیم،	با	صلیب	شکسته	رو	بازوش

گم	می	شه	هر	صدای	تازه	توی،	نعرۀ	اکثریت	خاموش
توی	خواب	غلت	می	زنیم	دائم،	باورمون	شده	که	بیداریم

مهرۀ	دست	این	و	اونیم	و،	از	زمین	و	زمان	طلبکاریم
ما	از	این	دست	آدما	هستیم.....

2015
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گرافیتی و این دوراهی همیشگی
چندی	است	هنر	گرافیتی	در	ایران	رو	آمده	و	یک	جورهایی	دارد	ُمد	می	شود.	اگر	پولش	را	
داشته	باشید	چند	تا	اسپری	رنگ	می	خواهد	و	استنسیل	و	البته	ایده	و	جرات.	گرافیتی	»اصیل«	
دنیای	 در	 جوانان	شهری	 اعتراض	 از	 شکلی	 اساساً	 بلکه	 نیست	 خیابانی	 هنر	 از	 شاخه	ای	 صرفاً	
سرمایه	داری	امروز	است.	به	همین	علت،	زیرزمینی	زاده	شده.	موضوعاتش	اجتماعی	سیاسی	است	
و	تاثیرش	فوری	و	کوبنده.	از	این	نظر،	شبیه	به	شعارنویسی	و	چسباندن	آفیش	است؛	هر	چند	
»شخصی«تر	به	نظر	می	آید.	نوجوان	یا	جواِن	هنرمنِد	گرافیتی	کار،	با	انتخاب	یک	اسم	مستعار	
برای	آن	اسم،	و	 انتخاب	رنگ	و	سایه	 با	طراحی	مبتکرانه	و	گاه	 برای	خود،	 ابتکاری	و	معنادار	

سرانجام	با	اسپری	کردن	آن	به	روی	دیوار،	ابراز	وجود	می	کند.	
عکس	العمل	اولیه	ای	که	دستگاه	سیاسی	و	فرهنگی	حاکم	در	غرب	)زادگاه	هنر	گرافیتی(	
نسبت	به	این	جریان	نشان	داد،	منفی	بود.	چرا	که	حاکمان	همیشه	از	هنجار	شکنی	ها	می	ترسند.	
از	شکل	گیری	جریانات	فکری	آلترناتیو	در	فضاهای	شهری	به	ویژه	در	میان	جوانان	طبقات	محروم	
می	ترسند.	از	هر	چیز	که	آزادانه	و	رنگین	این	فضای	خاکستری	را	خط	خطی	کند	و	به	قواعد	
اجتماعی	قانونی	و	سلیقۀ	هنری	رسمی	گردن	نگذارد	می	ترسند.	سرکوب	مستقیم	گرافیتی	البته	
کارگر	نیفتاد.	گرافیتی	مقاومت	کرد	و	پا	گرفت	و	گسترش	پیدا	کرد.	نظم	حاکم	اما	با	ایده	ها	و	
ارزش	هایش	در	فرم	های	گرافیتی	و	»تگ«	نیز	ظاهر	شد.	حتی	فضاهای	محدود	و	قابل	کنترلی	
را	اینجا	و	آنجا	به	کسانی	که	نقش	های	بی	خطر	و	معقول	اجتماعی	سیاسی	می	زنند	اختصاص	
البته	»تخریب«	محیط	شهری	توسط	هنرمندان	 تا	در	چارچوب	سیستم	کار	هنری	کنند.	 داد	
مستقل	همچنان	غیرقانونی	باقی	ماند.	در	بعضی	کشورها	جریمه	های	ویژۀ	گرافیتی	کاران	را	آنقدر	
باال	بردند	که	هرکس	به	چنگ	پلیس	بیفتد	و	در	دادگاه	محکوم	شود	مجبور	است	بخش	بزرگی	
از	دستمزدش	را	تا	زمان	بازنشستگی	به	حساب	دولت	بریزد!	پس	گرافیتی	مستقل	و	اعتراضی	
همچنان	خطرناک	است	و	دست	زدن	به	این	کار	جرات	می	خواهد.	هنرمندان	متعهد	و	مردمی	



از	نسل	های	پیشین	تا	نسل	امروز	میدان	را	خالی	نکرده	اند.	بر	این	باورند	که	اگر	در	کار	گرافیتی،	46
قانونی	باشی	یا	قانونی	بشوی،	فاتحۀ	هنرت	را	خوانده	ای.	

حاال	در	ایران	هم	با	یک	دوراهی	روبروییم.	هنرمند	خیابانی	باید	از	کدام	راه	برود؟	یک	طرف،	
چیزی	دارد	رشد	می	کند	که	اسمش	را	گرافیتی	رام	می	گذارم.	منظورم	همان	تیپ	آثاری	است	
که	ماه	پیش	در	برلین	برایش	نمایشگاه	ترتیب	دادند	و	بی	بی	سی	در	موردش	گزارش	داد.	همان	
نمایشگاهی	که	هنرمند	و	مخاطبش	بنا	به	گزارش	بی	بی	سی	به	نتیجۀ	تفاهم	هسته	ای	دلخوش	
کرده	بودند	و	انتظار	»روزهای	خوش	آینده«	را	می	کشیدند.	این	گوشه	از	هنر	خیابانی،	ربطی	به	
ریشه	و	تاریخچۀ	این	هنر	اعتراضی	و	غیرقانونی	ندارد.	نه	این	که	خیال	کنید	در	زمینۀ	رنگ	و	
فرم،	کم	می	آورد.	نه!	ولی	حرف	های	متفاوت	و	تحریک	کننده	نمی	زند.	اگر	به	خط	التین	»تگ«	
می	کند	عمدتا	تقلید	از	تصاویری	است	که	در	اینترنت	از	»تگ	ها«	در	شهرهای	بزرگ	دنیا	دیده	
است.	تگ	های	فارسی	اش	هم	چیز	بیشتری	از	بازی	ها	و	نوآوری	ها	در	خط	نگاری	سه	دهۀ	اخیر	
ایران	نیست.	این	نوع	گرافیتی	از	شورش	خالی	است.	دست	اندر	کارانش	خیابان	را	که	میدان	اصلی	
جنگ	است	رها	کرده	و	زیر	سقف	آتلیه	و	گالری	سنگر	گرفته	اند.	به	قول	یکی	از	همین	هنرمندان،	
البته	در	خیابان	هم	می	شود	ظاهر	شد	اما	زیر	پوشش	»سازمان	زیباسازی	شهرداری	تهران«	یا	روی	
بیلبوردها	در	خدمت	پیام	های	بازرگانی.	چرا	که	نه؟!	اگر	سمت	و	سوی	آثارت	را	ضدیت	با	فرهنگ	
مسلط	و	دستگاه	فرهنگی	حاکم	تعیین	نکند،	اگر	رسالت	خود	را	آفرینش	فرهنگ	آلترناتیو	نبینی،	

آخر	و	عاقبت	هنرت	همین	خواهد	شد.	
به	هنرمندان	 مرتبا	 نیست.	 رام	 گرافیتی	 فقط	 ایران	 در	 گرافیتی	کردن	 معنی	 خوشبختانه	
گمنام	معترض	بر	می	خوریم.	به	خودشان	که	نه،	به	گرافیتی	های	کم	عمرشان	که	شاید	3	روز	هم	
بر	دیوار	نماند؛	با	استنسیل	های	قطع	کوچک	روی	کابین	تلفن،	بر	دیوار	کارگاه	های	متروک،	گوشۀ	
دنج	پارک،	ته	یک	بن	بست	یا	در	راه	پله	هایی	که	دو	خیابان	غیر	هم	سطح	را	به	هم	متصل	می	کند.	
این	گرافیتی	ها	صدای	اعتراضند.	اعتراض	به	خفقان؛	به	تحقیر	زن؛	به	نابودی	عامدانۀ	فضای	سبز	
عمومی.	البته	محیط	گرافیتی	اعتراضی	و	مردمی	در	ایران	یک	کمبود	یا	نقطۀ	ضعف	بزرگ	دارد.	
آثار	و	اسامی	مستعار	را	که	می	بینی	از	خودت	می	پرسی	دختران	کجا	هستند؟	آثار	زنانه	کجاست؟	

واقعیت	اینست	که	جای	آن	ها	در	این	عرصه	از	جنگ	فرهنگی	زیرزمینی	خالی	است.	
به	هر	صورت،	گرافیتی	اعتراضی	تحت	این	رژیم	واپس	گرا	و	ستمگر	مذهبی	به	شدت	زیر	
فشار	است	و	محیط	محدودی	را	پوشش	می	دهد.	با	وجود	این،	پویا	است	و	اگر	مقاومت	کند	و	
کم	نیاورد	می	تواند	پا	بگیرد.	دوست	دارم	اسم	این	نوع	گرافیتی	را	»مکتب	تبریز«	بگذارم.	این	
وار	»آیسی		اند	سات	Sot	&	Icy«.	دو	 نمونه	 و	 راهگشا	 آثار	 به	 ادای	دینی	است	 اسم	گذاری	
برادر	از	شهر	تبریز	که	کارهای	شان	تحت	تاثیر	هنرمند	پر	آوازۀ	ناشناس	انگلیسی	»بنکسی«	قرار	



47 دارد.	»مکتب	تبریز«	دربرگیرندۀ	آثاری	است	که	از	نظر	مضمون	و	فرم	در	ردیف	کارهای	این	دو	
باشد.	همان	روحیه	و	فرهنگ	و	تعهد	را	منعکس	کند.	»آیسی	اند	سات«	چند	سالی	می	شود	که	از	
ایران	رفته	اند	و	در	یکی	از	مصاحبه	های	شان	خواندم	که	فعال	خیال	برگشتن	ندارند.	گرافیتی	های	
»آیسی		اند	سات«	تاثیرگذار	و	مردمی	است.	ایران	که	بودند	کارهای	شان	روی	دیوارها	یا	بر	تابلوی	
آلترناتیو	 هنرمند	 هر	 مثل	 ایجاد	می	کرد.	 فکر	 و	 می	زد	 به	هدف	 فورا	 رانندگی	 راهنمایی	 عالئم	
کارشان	 و	 داشتند	 قرار	 زیر	ضرب	 بودن	 و	جوان	 بودن	 بودن،	مستقل	 متفاوت	 به	جرم	 دیگری	
غیرقانونی	بود.	وسط	خیابان	باید	کار	زیرزمینی	می	کردند	و	خطر	بازداشت	و	اذیت	و	آزار	را	به	جان	
می	خریدند.	دستگاه	سرکوبگر	اسالمی	هنرمندان	جوانی	مثل	»آیسی	اند	سات«	را	شیطان	پرست	
معرفی	می	کرد.	یک	بار	که	گیر	افتادند	برای	تنبیه	و	تحقیر	صورت	شان	را	رنگ	قرمز	زدند.	اما	این	
دو	کار	خود	را	ادامه	دادند؛	خوش	فکر	و	ابتکاری	و	جذاب.	از	نقش	چهرۀ	کودکان	کار	بر	دیوار	
خرابه	ها	گرفته	تا	نقش	اسارت	پشت	دیوار	یک	زندان.	اینجا	و	آنجا	حرف	»آ«ی	التین	به	نشانۀ	
آنارشیسم	در	گرافیتی	های	شان	ظاهر	می	شد	و	گاه	غافلگیر	کننده،	مثل	تصویر	آن	زن	مسن	خانه	
دار	که	روی	گاری	خرید	ایستاده	تا	»ا«	را	بر	دیوار	اسپری	کند.	نمایشگاه	استنسیل	های	شان	در	
تهران	)زمستان	1388(	یکی	از	شلوغ	ترین	ها	در	سال	های	اخیر	بود.	بعد	از	ترک	ایران،	محافل	و	
گروه	های	تولید	کننده	و	یا	عالقمند	به	گرافیتی	در	غرب	خیلی	زود	به	ارزش	کارشان	پی	بردند.	
ابراز	 آشکارتر	 یا	 و	 گرفته	 شکل	 بیشتر	 هم	 خودشان	 ایده	های	 و	 افکار	 که	 می	آید	 نظر	 به	 حاال	
می	شود.	حاال	دیگر	رنج	مهاجران	را	منعکس	می	کنند	و	خشونت	پلیسی	را.	در	گوشه	ای	نمادهای	

سرمایه	داری	را	به	سخره	می	گیرند	و	در	گوشه	ای	دیگر	مقاومت	فلسطین	را	فریاد	می	کنند.	
آثار	»آیسی		اند	سات«	در	کنار	آثار	ارزشمند	بسیاری	از	هنرمندان	گرافیتی	در	کشورهای	
گوناگون	بازتاب	یک	هنر	جهانی	است	که	به	یک	زبان	واحد	جهانی	سخن	می	گوید	و	بر	مخاطبانش	
تاثیر	می	گذارد.	درست	همان	طور	که	افق	ها	و	آرمان	ها	و	ارزش	های	اجتماعی	جهانی	هستند.	
و	 افق	 و	چه	 ایستاده	ای	 در	کدام	سمت	 میان،	 این	 که	 اینست	 طبقات،	جهانی	هستند.	مسئله	
ارزش	هایی	را	بازتاب	می	دهی	و	با	اثر	هنریت	به	آن	ها	توان	می	بخشی.	با	نظم	ستم	و	استثمار	
حاکم	همراه	می	شوی	یا	در	برابرش	سر	به	شورش	بر	می	داری	و	خواهان	انقالب	می	شوی.	دوراهی	
همیشه	و	در	هر	محیطی	در	برابرت	ظاهر	می	شود.	پرسش	اینست	که	آیا	هنرت	جهل	و	خرافه	
و	ستمگری	و	تبعیض	را	نشانه	می	گیرد	یا	با	آنچه	حاکم	است	همراه	می	شود؟	زشتی	و	کهنگی	
نظام	طبقاتی	را	در	هر	رنگ	و	لباسی	حتی	به	شکل	پیشرفته	ترین	و	متمدنانه	ترین	دمکراسی	های	

بورژوایی	برمال	می	کند	یا	به	فرمان	قانون	ارزش	در	می	آید	و	کاال	می	شود؟		
2015



نگاهی به فیلم لوسی ساخته لوک بسون48

به سالمتی دانش! به سالمتی آگاهی!
را	خوب	 بسون	 لوک	 فرانسوی	 سینماگر	 مختلف	 نسل	های	 از	 ایران	 در	 سینما	 دوستداران	
می	شناسند.	هنوز	هم	می	شود	برای	سرانجام	تلخ	قهرمان	»ساب	وی«	بسون	)محصول	1985(	
	)1990( »نیکیتا«	 عصیان	 با	 رسید؛	 آرامش	 به	 	)1988( عمیق«	 »آبی	 عمق	 در	 ریخت؛	 اشک	
همذات	پنداری	کرد؛	و	رفاقتی	لطیف	را	با	»لئون«	و	دخترک	یتیم	همراهش	)1994(	شریک	شد.	
)از	روزهایی	 فعالیت	سینمایی	اش	 اول	 را	در	مرحلۀ	 نوآوری	هایش	 و	 توانایی	ها	 لوک	بسون	
که	بسیار	جوان	بود(	آشکار	کرد.	اما	بعد	از	فیلم	»لئون«	که	در	ایران	به	»حرفه	ای«	مشهور	شد،	
کارش	افت	کرد.	نه	اینکه	تکراری	شود؛	اما	سر	در	گم	و	بی	هدف	شد.	جای	شخصیت	های	آثار	
اولیه	اش	را	که	فردیت	داشتند	و	روابط	و	مسائل	گوناگون	اجتماعی	را	به	شکلی	طبیعی	و	روان	در	
موقعیت	فردی	خود	به	نمایش	می	گذاشتند،	تیپ	های	بی	هویت	گرفتند.	بسون	در	تالشی	ناموفق	
)برای	مثال	در	فیلم	»بُعد	پنجم«	1997(	مسائل	و	شعارهای	ظاهراً	کالن	و	فراگیر	را	پس	زمینۀ	
قصه	های	نامنسجم	قرار	داد.	در	این	میان،	باید	فیلم	»انجل	آ«	)2005(	را	که	از	آثار	مرحلۀ	دوم	
فعالیت	لوک	بسون	است	از	بقیۀ	فیلم	هایش	مستثنی	کنیم؛	فیلمی	متفاوت	که	فاقد	نشانه	ها	و	

امضای	همیشگی	این	سینماگر	است.	
اول	 نگاه	 اثر	علمی	تخیلی.	خیلی	ها	در	همان	 با	»لوسی«.	یک	 بازگشته	است	 حاال	بسون	
گفته	اند	که	»لوسی«	مخلوطی	است	از	»اودیسۀ	فضایی	2001«	)استنلی	کوبریک(،	»متریکس«	
)واچوفسکی	ها(	و	»نیکیتا«ی	خودش.	درست	گفته	اند.	رد	پای	این	سه	اثر	را	می	توان	در	تصاویر،	
تکنیک	و	شخصیت	پردازی	های	»لوسی«	پیدا	کرد	اما	این	فیلم	با	فلسفۀ	دایره	وار	و	مطلق	گرای	
»اودیسه	2001«،	با	مجازی	گرایی	و	عرفان	نهفته	در	»متریکس«	و	با	محوریت	فرد	و	رهایی	فردی	
در	»نیکیتا«	تفاوت	دارد.	بسون	این	بار	حرف	هایی	برای	گفتن	دارد	که	به	جمع	بشری	و	مسائل	
واقعی	دنیای	امروز	مربوط	می	شود.	شاید	بسون	در	برابر	این	دنیا	و	تضادهای	پیچیده	اش	گیج	باشد	
که	هست.	شاید	زبانش	برای	گفتن	آنچه	در	کله	اش	می	گذرد	دچار	لکنت	باشد	که	هست.	اما	آن	



49 پشت،	جرقه	هایی	را	می	بینیم.	فیلم	»لوسی«	دربارۀ	آگاهی	است.	آگاهی	و	تاثیر	دگرگون	کنندۀ	
آن.	و	نه	فقط	این؛	که	ضرورت	فراگیر	شدن	آن	در	بین	همۀ	انسان	ها.	

اغراق	نیست	اگر	بگوییم	که	بار	فیلم	را	»اسکارلت	جوهانسن«	بازیگر	نقش	لوسی	یک	تنه	به	
دوش	می	کشد.	بازیگران	دیگر	و	در	رأس	آنان	»مورگان	فریمن«	)در	نقش	پرفسور	نورمن(	البته	
روبروییم	که	 لوسی	 نگاه	 و	 از	چهره	 درشت	 نسبتاً	 نماهای	 با	 اما	عمدتاً	 تاثیرگذارند	و	حرفه	ای،	

به	خوبی	تغییر	و	تحول	و	جهش	در	ذهن	این	شخصیت	را	القاء	می	کند.	
فعالیت	 از	تنوع	زیستی،	حیات	وحش،	زیستگاه	های	گوناگون	و	 بسون	قطعه	های	مستندی	
تولیدی	و	ارتباطی	انسان	ها	را	در	البه	الی	اثرش	گنجانده	تا	داستان	»لوسی«	با	اتفاقات	عجیب	و	
غریبش	را	برای	تماشاگر	به	یک	واقعیت	اثبات	شده	تبدیل	کند.	کالم	و	لحن	قانع	کنندۀ	مورگان	
فریمن	که	روی	این	صحنه	ها	نشسته	در	واقع	یادآور	سریال	مستند	علمی	تلویزیونی	است	که	
لوک	 آیا	 می	شود.	 پخش	 دنیا	 سراسر	 تلویزیونی	 مختلف	 شبکه	های	 از	 بازیگر	 همین	 روایت	 به	
بسون	با	این	مستند	نمایی،	قصد	فریب	ما	را	دارد؟	بگذارید	به	مصاحبه	ای	که	با	خودش	پیرامون	
فیلم	»لوسی«	انجام	شده	رجوع	کنیم	تا	ببینیم	هدف	او	از	این	کار	واقعاً	چه	بوده.	بسون	خود	
را	به	مثابه	یک	سینماگر	با	یک	سیاستمدار	در	دنیای	امروز	مقایسه	می	کند	و	می	گوید:	»فرق	ما	
با	سیاستمداران	اینست	که	آنان	تصویرهای	واقعی	را	جلو	می	گذارند	اما	دروغ	می	گویند،	ولی	ما	
تصویرهای	غیرواقعی	عرضه	می	کنیم	و	از	دل	آن	ها	به	حقایق	اشاره	داریم.«	شاید	بسون	برای	
جلب	توجه	مخاطبانش	به	حقایق	است	که	پایه	و	اساس	قصۀ	»لوسی«	را	بر	فرضیه	ای	در	علم	
زیست	شناسی	قرار	داده	که	سال	هاست	نادرست	بودنش	به	اثبات	رسیده	و	همگان	این	را	می	دانند.	
فرضیۀ	نادرست	اینست	که	اغلب	انسان	ها	فقط	از	10	درصد	ظرفیت	مغز	خود	استفاده	می	کند.	این	
در	حالی	است	که	داده	ها	و	پژوهش	های	علمی	اثبات	می	کند	در	طول	شبانه	روز	همۀ	بخش	های	
مغز	فعالیت	دارند	و	20	درصد	انرژی	بدن	را	به	خود	اختصاص	می	دهند.	اگر	قرار	بود	90	درصد	
مغز	انسان	بیکار	بماند،	آن	بخش	ها	امکان	و	علت	وجودی	خود	را	از	دست	می	داد.	بسون	با	انتخاب	
یک	فرضیۀ	نادرست،	انگار	از	همان	ابتدای	فیلم	می	خواهد	به	ما	گوشزد	کند	که	هر	چه	می	بینید	

افسانه	است	و	ناشدنی،	پس	بهتر	است	از	همین	اول	به	دنبال	پیام	اصلی	فیلم	بگردید!
باند	 یک	 دام	 به	 اتفاقی	 به	طور	 که	 است	 معمولی	 دانشجوی	 دختر	 یک	 داستان	 »لوسی«	
تبهکار	تولید	و	توزیع	مواد	روان	گردان	می	افتد.	در	یک	درگیری	خشن	و	خونین	)یک	عمل	و	
عکس	العمل	قهرآمیز(	کلید	تغییر	و	تحول	کیفی	»لوسی«	زده	می	شود.	او	در	نتیجۀ	یک	اتفاق	
فیزیکی/	شیمیایی	در	بدنش	توانایی	این	را	می	یابد	که	از	ظرفیت	مغز	خود	بیشتر	از	دیگر	انسان	ها	
استفاده	کند.	طبق	محاسبات	»لوسی«	او	طی	یک	روز	به	100	درصد	ظرفیت	مغز	خود	مسلط	
خواهد	شد	و	این	مصادف	خواهد	بود	با	نابودی	فیزیکی	خودش.	نتیجۀ	افزایش	توان	فکری،	در	



گام	اول	مسلط	شدن	به	کلیۀ	ذرات	بدن	خود	و	در	گام	های	بعدی	تسلط	و	یا	مداخله	در	حرکات	50
و	ارتباطات	الکتریکی	و	قوۀ	جاذبه	و	باالخره	کنترل	سایرین	است.	از	دل	آن	فرضیۀ	نادرست	و	
به	دو	پرسش	 انجام	شده،	لوک	بسون	 قصه	پردازی	نه	چندان	محکم	و	منسجمی	که	حول	آن	
اساسی	می	پردازد:	یکم،	قانون	اساسی	هستی	چیست؟	دوم،	انسان	ها	در	زندگی	چه	رسالتی	دارند؟	
پاسخ	اول	ساده	است	و	به	دور	از	هرگونه	راز	آلودگی	مذهبی	و	خرافی	و	اسطوره	سازی:	ادامه	دادن	
و	در	این	مسیر	دگرگون	شدن.	»لوسی«	با	نگاه	به	موقعیت	فیزیکی،	توانایی	فزایندۀ	فکری	و	مهلت	
محدود	زمانی	خود	از	پرفسور	نورمن	سؤال	می	کند	که	حاال	چکار	باید	بکنم؟	پاسخ	دوم	نیز	ساده	
و	بی	ابهام	است:	دانش	خود	را	انتقال	بده!	فراگیر	کن!	فروپاشی	تن	»لوسی«	در	نتیجۀ	گسترش	
دانش	او،	اشاره	ای	آگاهانه	به	»فردی«	نبودن	این	فرایند	است.	در	هر	مقطع	از	حیات،	ما	با	آگاهی	
به	مثابه	محصول	فعالیت	تولیدی	و	علمی	و	اجتماعی	کلکتیو	انسان	ها	و	متعلق	به	این	کلکتیو	سر	
و	کار	داریم	و	در	مسیر	طوالنی	حیات	بشری،	با	دانش	انباشت	شدۀ	نوع	بشر.	این	آگاهی	نه	برآمده	

از	»نوابغ«	و	عقل	کل	ها	و	نخبگان	است	و	نه	مختص	یک	ملت،	قوم	یا	نژاد	خاص.	
پیرنگ	و	آهنگ	پیشرفت	فیلم	بسون	در	نیمه	نخستین	اش	موجز	و	جذاب	از	آب	درآمده	
اما	نقاط	ضعف	و	کمبودهایی	که	در	طرح	کلی	قصه	وجود	دارد	در	نیمۀ	دوم،	فیلم	را	از	نفس	
می	اندازد	و	روحش	را	تخلیه	می	کند.	گنجاندن	جلوه	های	ویژه	متریکسی	و	صحنه	های	تعقیب	و	
گریز	خودروها	در	خیابان	که	به	یک	نشانۀ	ثابت	فیلم	های	اکشن	هالیوودی	تبدیل	شده،	درد	نیمۀ	
دوم	»لوسی«	را	درمان	نمی	کند	که	هیچ	آن	را	به	سمت	»مبتذل	شدن«	می	راند.	آگاهی	»لوسی«	
به	شکل	تصاعدی	و	به	سرعت	در	حال	گسترش	است	اما	به	شکل	عجیبی	نسبت	به	جان	انسان	ها	
بی	اعتنا	می	شود	و	هر	کس	که	مانعش	شود	را	از	سر	راه	برمی	دارد؛	خواه	افراد	باند	تبهکار	باشند	
خواه	رانندۀ	تاکسی	و	حتی	بیماری	که	در	بیمارستان	روی	تخت	عمل	است!	پاشنۀ	آشیل	فیلمنامه	
اما	اینست	که	شخصیت	ها،	حوادث	و	فضاها	محدودتر	و	معمولی	تر	از	آنند	که	بتوانیم	گسترش	و	
تحولی	که	»لوسی«	نماد	آن	است	را	حس	کنیم	و	برانگیخته	شویم.	بسون	موفق	نشده	یا	به	فکرش	
هم	نرسیده	که	آن	سر	دیگر	تضاد	و	یا	موانع	پیش	پای	»لوسی«	را	پا	به	پای	رشد	آگاهی	اش،	
گسترش	دهد	و	روابط	و	نهادهای	بزرگتر	و	قدرتمندتری	را	آشکار	کند	و	هدف	بگیرد.	دشمن،	از	
ابتدا	از	انتهای	داستان،	باند	مافیای	کره	ای	باقی	می	ماند	و	همین	امر	باعث	شده	که	برخی	منتقدان،	
فیلم	بسون	را	متهم	به	»آسیایی	ستیزی«	کنند.	طبیعت	گرایی	لوک	بسون	و	گرایشی	دیرینه	ای	
که	به	حفظ	محیط	زیست	دارد	هم	صرفاً	در	نمایش	تند	صحنه	هایی	مستند	از	زندگی	ماشینی	
امروز	و	طرح	این	سؤال	که	»با	زندگی	چه	کردیم؟«	خالصه	شده	است.	با	وجود	همۀ	این	ها،	فیلم	
خالی	از	نگاه	انتقادی	بسون	به	سلطۀ	روابط	کاالیی	در	دنیای	امروز	نیست.	رد	پای	این	نگاه	را	
می	توان	در	طنزی	دید	که	اینجا	و	آنجای	فیلم	سرک	می	کشد.	بسون	متعهد	است	که	»برند«	



51 اسپانسرهای	مالی	فیلمش	را	به	عنوان	تبلیغ	غیرمستقیم	در	گوشه	های	مختلف	اثر	قرار	دهد؛	کاری	
که	در	صنعت	سینمای	امروز	رایج	است.	اما	در	»لوسی«،	رئیس	مافیای	کره	ای	را	می	بینیم	که	
بعد	از	کشتن	یکی	دو	نفر،	دست	های	خون	آلودش	را	با	آب	معدنی	شرکت	فرانسوی	»اِوی	یان«	
می	شوید!	ما	در	گوشه	و	کنار	فیلم	با	محصوالت	یکی	از	بزرگترین	شرکت	های	کره	جنوبی	یعنی	
سامسونگ	مواجهیم؛	این	در	حالی	است	که	دشمنان	و	یا	شخصیت	های	منفی	فیلم،	تبهکاران	با	

نفوذ	و	قدرتمند	همان	کشورند.	
منسجم	 و	 یکدست	 علیرغم	 زدن	هایش،	 لق	 و	 کمبودها	 علیرغم	 »لوسی«	 کنیم،	 خالصه	
بازار	 قوانین	 ورای	 که	 سینماگری	 صادقانۀ	 تالش	 است.	 صادقانه	 تالش	 یک	 محصول	 نبودنش،	
و	دغدغه	های	تجاری	صنعت	سینما	که	خود	بخشی	از	آن	است	می	خواهد	حرف	دلش	را	بزند.	
احساس	می	کند	که	اثرش	باید	برای	جمع	بزرگ	انسان	ها	پیامی	فراگیر	و	قابل	تأمل	داشته	باشد.	
بگذارید	فقط	به	پالنی	اکتفا	کنیم	که	»لوسی«	گیالسش	را	باال	می	برد	و	به	سالمتی	دانش	می	نوشد.	

ما	هم	گیالس	مان	به	گیالس	او	می	زنیم	و	با	او	هم	صدا	می	شویم.	
2014
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روح در یک دنیای بی روح
عنوان	فیلم	انگلیسی	»طبیعت	بیجان«	بی	اختیار	اثر	سینمایی	ماندگار	سهراب	شهید	ثالث	
در	دهۀ	1350	شمسی	را	به	یادمان	می	آورد.	هر	چند	نمی	دانیم	که	»اوبرتو	پازولینی«	سینماگر	
ایتالیایی	هنگام	نام	گذاری	اثرش،	فیلم	شهید	ثالث	را	در	خاطره	خود	داشته	یا	نه.	»طبیعت	بیجان«	
اول،	گم	شدن	مفهوم	زندگی	را	برای	سوزن	بانی	پیر	هنگام	روبرو	شدن	با	حکم	بازنشستگی	به	
نمایش	می	گذاشت؛	و	دومی،	تالش	یک	کارمند	چهل	و	چهار	سالۀ	مشمول	سیاست	بیکارسازی	
بی	عاطفۀ	 و	 خاکستری	 و	 سرد	 دنیای	 در	 کار.	 روزهای	 واپسین	 در	 زندگی	 روح	 یافتن	 برای	 را	
و	هدف	 ساده	 رویدادهای	 دل	 در	 انسانی	 روابط	 دنبال	 به	 پازولینی«	 »اوبرتو	 نگاه	 سرمایه	داری،	
گذاری	های	محدود	مردم	عادی	است.	ریتم	»طبیعت	بیجان«	عامدانه	ُکند	انتخاب	شده	تا	با	حال	
و	هوای	کار	و	فراغت	»انسان	های	کوچک«	در	زندگی	روزمره	خوانایی	داشته	باشد.	تکرار	حرکات	
و	عادات	شخصیت	فیلم	که	در	پرداخت	طنزآلود	»پازولینی«	نیشخندی	بر	لب	ما	می	نشاند	نیز	
بی	شباهت	به	حرکات	و	عادتی	که	خود	در	آن	غرقیم	و	به	چشممان	نمی	آید	نیست.	اما	در	دل	
همین	تکرارها،	زندگی	و	تغییر	جریان	دارد.	اگر	صحنه	های	تکراری	را	یک	بار	دیگر	مرور	کنیم	
متوجه	می	شویم	که	تغییرهای	کوچک	اما	تاثیرگذار	در	روند	زندگی	مرتباً	در	حال	رخ	دادن	است	

و	هیچ	صحنه	ای	عیناً	تکرار	صحنۀ	مشابه	قبل	نیست.	
شخصیت	اصلی	فیلم،	»جان	مه	ی«	نام	دارد	که	بازیگر	توانمند	انگلیسی	»ادی	مارسان«	در	
نقش	او	ظاهر	شده	است.	»جان	مه	ی«	کارمند	شورای	محلی	منطقۀ	لندن	جنوبی	است	که	وظیفۀ	
پیدا	کردن	بستگان	و	نزدیکان	افراد	فوت	شده	و	ظاهراً	بی	کس	و	کار	را	برای	انجام	یک	مراسم	
تدفین	مناسب	به	عهده	دارد.	او	به	کارش	عمیقاً	متعهد	است؛	متن	مرثیه	ها	را	تهیه	می	کند؛	مراسم	
یادبود	را	در	هماهنگی	با	کشیش	یک	کلیسای	محلی	سازماندهی	می	کند؛	چرا	که	معتقد	است	
هر	فرد	شایستۀ	یک	»سفر	آخرت	آبرومندانه«	است.	رابطۀ	او	با	کارش	و	با	شخصیت	های	مرده	ای	
که	هرگز	از	نزدیک	نمی	شناخته	چنان	نزدیک	است	که	عکس	هرکدام	شان	را	با	وسواس	و	عالقۀ	
خاصی	در	یک	آلبوم	شخصی	نگاه	می	دارد.	او	در	مسیر	یافتن	بستگان	و	نزدیکان	فرد	متوفی	به	



53 نقاط	مثبت	و	منفی	و	جزئیات	زندگی	هر	یک	آگاه	می	شود.	برای	به	انجام	رساندن	رسالت	خود	
پیگیرانه	می	کوشد	بازماندگان	را	علیرغم	بی	اعتنایی	و	یا	عدم	رغبت	به	شرکت	در	مراسم	یادبود	و	
تدفین	قانع	کند.	و	برای	بیدار	کردن	احساسات	و	عواطف	آنان	تردیدی	در	صحنه	آرایی	مصلحانه	و	

دستکاری	بی	آزار	واقعیت	به	خود	راه	نمی	دهد.	
آخرین	پرونده	ای	که	روی	میز	کار	»جان	مه	ی«	قرار	دارد	متعلق	به	فردی	دائم	الخمر	به	نام	
»بیلی	استاک«	است.	رسیدگی	به	این	پرونده	هم	زمان	می	شود	با	تصمیم	مسئولین	شورای	محلی	
به	کنار	گذاشتن	»جان«	بعد	از	22	سال	کار،	در	چارچوب	»کم	کردن	هزینه	ها«	و	به	علت	»باال	
اما	»جان«	که	در	جریان	 انجام	وظیفه	اش«.	 برای	 کافی	 و	تحرک	 انرژی	 نداشتن	 و	 رفتن	سن	
تحقیق	پیرامون	زندگی	»بیل	استاک«	و	یافتن	بستگان	وی	کاماًل	درگیر	و	عالقمند	به	این	ماجرا	
شده	با	اصرار	از	آقای	مدیر	می	خواهد	که	به	او	اجازه	دهد	این	پرونده	را	هم	به	عنوان	آخرین	کار	

به	سرانجام	رساند.	
قصۀ	»طبیعت	بیجان«	به	همین	سادگی	است.	نه	نقاط	مبهم	و	کور	دارد،	نه	تردستی	های	
غافلگیرکننده.	هیچ	اغراقی	در	سادگی	و	عام	بودن	»جان	مه	ی«	نمی	بینیم	و	این	حالت،	فضا	را	باز	
می	کند	برای	دیدن	تنهایی	عمیق	انسان	های	اتمیزه	در	دل	ماشین	عظیم	و	آدمخوار	سرمایه	داری	
که	نیروی	کار	تک	تک	آدم	ها	را	فرو	می	بلعد	و	جسم	و	روح	مچاله	شدۀ	آنان	را	بعد	از	سال	ها	کار	
مثل	تفاله	بیرون	می	ریزد.	»جان	مه	ی«	هم	مثل	»بیل	استاک«	بی	کس	و	کار	است.	به	فکر	بریدن	
بزند	می	فهمیم	که	تصمیم	 اما	بی	آنکه	حرفی	 این	نظم	نیست؛	خیال	شورش	در	سر	ندارد.	 از	
شورای	محلی	برایش	قابل	هضم	نیست.	و	لحظه	ای	که	دریچۀ	جدیدی	را	در	زندگی	به	روی	خود	
گشوده	می	بیند	دست	به	کاری	می	زند	که	از	چنین	کاراکتری	»بعید«	است:	در	خیابان	به	ماشین	

پارک	شدۀ	آقای	مدیر	می	شاشد!
ایتالیایی	»ویت	توریا	اسکارپا«	در	سایت	»سینمای	 بد	نیست	به	مصاحبه	ای	که	گزارشگر	
اروپا«	با	اوبرتو	پازولینی	دربارۀ	»طبیعت	بیجان«	انجام	داده	نگاهی	بیندازیم	تا	هم	با	فکر	پشت	
این	اثر	بیشتر	آشنا	شویم	و	هم	با	روش	و	تدارک	کارگردان	برای	بهتر	فهمیدن	شخصیت	قصه	اش.	
»طبیعت	بیجان	اشاره	ای	است	به	طبیعت	راکد	زندگی	شخصیت	اصلی	فیلم.	اما	برای	من،	در	
درجۀ	اول	به	معنای	»کماکان	زندگی«	است.	در	زبان	ایتالیایی	می	توانید	طبیعت	بیجان	را	ترسیم	
اشیاء	و	اجسام	بیجان	معنی	کنید.	اما	فیلم	من	دربارۀ	زندگی	است،	نه	مرگ.	این	فیلم	دربارۀ	ارزش	
زندگی	افراد	است.	.	.	.	ماجرا	برای	من	با	خواندن	مصاحبه	ای	شروع	شد	که	یک	روزنامۀ	چاپ	لندن	
با	یک	مأمور	کفن	و	دفن	در	کلیسای	وست	مینستر	انجام	داده	بود.	من	هم	رفتم	و	تقریباً	با	سی	
نفر	از	کسانی	که	چنین	شغلی	دارند	مالقات	کردم.	شش	ماه	وقت	گذاشتم	و	از	آرامگاهی	به	آرامگاه	
دیگر،	از	این	مراسم	تشییع	به	آن	مراسم،	از	این	کورۀ	سوزاندن	اجساد	به	کوره	ای	دیگر	رفتم.	دیدم	



که	رابطۀ	بعضی	از	این	مأموران	کفن	و	دفن	با	شغل	شان،	رابطه	ای	بوروکراتیک	است.	بعضی	هایشان	54
هم	بودند	که	برای	مردگان	بی	کس	و	کار	بیشتر	وقت	می	گذاشتند.	»جان	مه	ی«	فیلم	من	ترکیبی	

از	دو	سه	تا	آدم	واقعی	است.	من	چیز	زیادی	از	خودم	به	این	شخصیت	اضافه	نکرده	ام.«	
اما	پایان	بندی	نچسب	»طبیعت	بیجان«	پازولینی	از	واقعیت	گرایی	قدرتمند	فاصله	می	گیرد	
به	دل	تماشاگر	 این	معنی	که	 به	 نه	 به	استعاره	ای	سُبک	گرایش	می	یابد.	می	گوییم	نچسب،	 و	
نمی	نشیند	بلکه	به	علت	ناهمگونی	و	دورافتادگی	از	ساختار	و	بافت	کلی	اثر.	شاید	این	شگردی	
آگاهانه	است	برای	فرار	از	یک	پایان	تلخ.	شاید	ترفندی	است	برای	کنار	زدن	حس	بیهودگی	از	
ذهن	تماشاگری	که	زندگی	»جان	مه	ی«	را	مرور	کرده	و	خود	در	شمار	میلیون	ها	»جان	مه	ی«	
در	دنیای	امروز	است.	شاید	هم	پازولینی	از	آن	دست	سینماگرانی	است	که	معموالً	نمی	توانند	
پایان	مناسبی	برای	روایت	خود	بیابند.	در	صحنۀ	پایانی،	ارواح	آشنای	»جان	مه	ی«	به	این	دنیای	
بی	روح	دعوت	می	شوند	تا	به	ارزش	ها	و	روابط	و	تالش	های	انسانی	ادای	دین	کنند.	به	نظر	می	آید	
که	سینماگر	عامدانه	برای	پرهیز	از	برداشت	های	متافیزیکی	هیچ	نشانی	از	حضور	»جان	مه	ی«	
در	این	صحنه	به	دست	نمی	دهد.	به	نظر	می	آید	که	هدف	صرفاً	به	نمایش	گذاشتن	نیازی	است	
که	ما	آدم	های	گمنام	به	اعالم	همبستگی	با	گمنامان	دیگر،	توجه	کردن	به	سرنوشت	شان	و	درک	

ارزش	کار	و	تالش	شان	داریم.	
2013
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پیـام دلنشـین »َجنـگو« 
تماشای	»جنگوی	آزاد	شده«	آخرین	ساختۀ	تارانتینو	لذت	بخش	است.	نه	فقط	این،	که	چشم	
تماشاگر	را	نیز	به	روی	گوشه	های	تاریک	و	کمتر	به	زبان	آمدۀ	تاریخ	می	گشاید.	»جنگو«	یک	فیلم	
تاریخی	نیست.	قصه	و	شخصیت	هایش	زادۀ	تخیل	تارانتینو	هستند.	اما	به	صراحت	و	سرعِت	یک	
اثر	گرافیک	می	تواند	شّمه	ای	از	شرایط	و	روابط	برده	داری	در	آمریکای	میانۀ	قرن	نوزدهم	به	دست	
دهد.	قصۀ	فیلم	به	سال	1858	مربوط	می	شود.	برده	سیاهپوستی	به	نام	»جنگو«	)جی	می		فاکس(	
و	همسرش	که	نام	عجیب	و	اشرافی	»بروم	هیلدا	فون	شافت«	)کری	واشینگتن(	بر	خود	دارد	را	
از	هم	جدا	کرده	اند	و	هر	دو	را	فروخته	اند.	»جنگوی«	پای	در	زنجیر	را	یک	جایزه	بگیر	آلمانی	به	
نام	»دکتر	کینگ	شولتس«	)کریستوفر	والس(	به	زور	اسلحه	از	برده	داران	می	خرد	و	سند	آزادیش	
را	صادر	می	کند.	این	یکی	از	شروط	معاملۀ	شولتس	و	جنگو	است.	جنگو	باید	به	او	در	یافتن	و	
کشتن	مزدوران	یک	ارباب	برده	دار	کمک	کند.	توافق	دیگری	که	بعد	از	موفقیت	در	این	کار،	بین	
جنگو	و	کینگ	صورت	می	گیرد	تالش	برای	یافتن	و	آزاد	کردن	بروم	هیلدا	است.	بدین	ترتیب	سفر	
پر	ماجرا	و	خونین	این	دو	آغاز	می	شود.	به	شکار	کسانی	می	روند	که	برای	سرشان	جایزه	تعیین	
شده.	پیدا	می	کنند،	می	کشند	و	پول	به	دست	می	آورند.	کینگ	اگر	چه	برای	رسیدن	به	اهدافش	به	
اسلحه	متکی	است	اما	پا	از	تفاسیر	و	چارچوب	های	تعریف	شدۀ	قانونی	بیرون	نمی	گذارد.	از	منطق	
رایج	پیروی	می	کند	و	اهل	احساسات	نیست.	برخالف	او،	جنگو	با	انگیزۀ	رسیدن	به	همسرش	همۀ	

سختی	ها	و	خطرات	را	به	جان	می	خرد	و	راه	کشتن	و	کشته	نشدن	را	می	آموزد.	
البته	نقشی	که	تارانتیو	از	زن	)و	در	این	مورد	مشخص	زن	بردۀ	سیاه(	در	اثرش	ارائه	می	کند،	
اساساً	نقشی	حاشیه	ای	و	کم	و	بیش	شبیه	به	زنان	منفعل	و	مظلومی	است	که	در	ژانر	وسترن	)چه	
از	نوع	آمریکایی	و	چه	ایتالیایی(	وجود	دارد.	اگر	چه	اولین	رویارویی	جنگو	با	بروم	هیلدا	در	خانۀ	
ارباب	زمانی	است	که	هیلدا	به	خاطر	تالش	برای	فرار،	برهنه	و	شالق	خورده	در	گودالی	زندانی	اش	
کرده	اند	و	این	نشان	از	حرکت	شورشگرانۀ	او	دارد،	اما	در	ادامۀ	قصه	انگار	همۀ	کارها	را	به	همسرش	



واگذار	می	کند.	چون	دیگر،	مردش	وارد	صحنه	شده	است.	در	واقع	تارانتینو	در	به	تصویر	کشیدن	56
نقش	زنان	بردۀ	سیاه	در	ضربه	زدن	و	نهایتاً	به	زیر	کشیدن	نظام	برده	داری	در	آمریکا	ناموفق	عمل	
می	کند.	عقب	ماندگی	فیلم	»جنگو«	در	این	زمینه	باعث	تعجب	است؛	به	ویژه	که	این	روزها	شاهد	

پروراندن	شخصیت	های	زن	در	بسیاری	از	آثار	قرن	بیست	و	یکمی	هستیم.	
به	ماجرای	فیلم	باز	گردیم.	وقایع	پیاپی	جنگو	و	کینگ	را	به	فکر	کردن	و	نقشه	کشیدن	
برای	حل	تضادها	وا	می	دارد.	ذهن	و	عمل	هر	دو	دستخوش	تغییر	و	تکامل	می	شود.	از	دریچۀ	
دید	آنان	با	واقعیت	تکان	دهندۀ	سلطۀ	سود،	جنایات	برده	داران	سفید	و	ستمی	که	بر	سیاهان	روا	
می	شود	مواجه	می	شویم.	در	این	کار،	خاطرات	بریده	بریده	جنگو	به	صورت	فلش	بک	به	کمک	مان	
می	آید.	تارانتینو	با	مهارت	و	طنزی	خاص،	شرارت	و	زبونی	دار	و	دستۀ	نژادپرست	مسلحی	که	
نطفۀ	تشکیالت	مخوف	»کوکالکس	کالن«	را	گذاشتند	به	نمایش	در	می	آورد.	سپس	ما	را	با	پدیدۀ	
اربابان	 نام	»مندینگو«	آشنا	می	کند	که	در	واقع	گالدیاتورهای	سیاه	در	خدمت	 به	 وحشتناکی	
جنوب	آمریکا	بودند.	مندینگوها	را	به	جدال	تن	به	تن	با	یکدیگر	وا	می	داشتند؛	روی	پیروزی	این	یا	
آن	شرط	بندی	می	کردند.	نتیجۀ	هر	مسابقه	با	مرگ	یک	برده	به	دست	برده	دیگر	تعیین	می	شد.	
تارانتینو	تصویرگر	یک	صف	بندی	مهم	در	بین	بردگان	نیز	هست.	همان	چیزی	که	مالکوم	
ایکس	رهبر	رادیکال	جنبش	سیاهان	آمریکا	در	دهۀ	1960	از	آن	تحت	عنوان	»تفاوت	بردۀ	مزرعه	
و	بردۀ	خانگی«	نام	می	برد.	بردۀ	مزرعه	هیچ	چیز	برای	از	دست	دادن	ندارد؛	شورشی	است؛	نسبت	
به	طبقۀ	حاکم	برده	دار	در	ایاالت	جنوبی	آمریکا	توهم	ندارد؛	و	حاضر	است	همه	چیز	را	به	آتش	
بکشد.	بردۀ	خانگی	اما	به	خرده	ریزی	که	مقابلش	پرتاب	می	کنند	و	زندگی	در	خانۀ	امن	و	آرام	
ارباب	راضی	است	و	خانۀ	اربابی	را	»خانۀ	ما«	می	نامد.	شخصیت	»استفن«	)ساموئل	ال	جکسن(،	
بردۀ	خانگی	خودفروخته	ای	را	بازنمایی	می	کند	که	از	امتیاز	و	مقام	قابل	توجهی	در	خانۀ	اربابی	
برخوردار	است.	بقیۀ	بردگان	تحت	امر	او	قرار	دارند.	آنان	را	کنترل	و	سرکوب	می	کند.	برای	ارباب	

حسابداری	می	کند،	به	او	مشاوره	می	دهد	و	حتی	بر	تصمیماتش	تاثیر	می	گذارد.	
چرخش	مهم	در	دو	شخصیت	اصلی	فیلم	)جنگو	و	کینگ(	آنجاست	که	اولی	به	منطق	و	نقشه	
رو	می	آورد	و	دومی	در	را	به	روی	احساسات	خود	می	گشاید.	این	تحول	در	شرایط	انتخاب	مرگ	
یا	زندگی	و	به	زبان	گلوله	بیان	می	شود.	نمایش	بی	پروای	خشونت	و	قهر	)البته	با	زبانی	هنرمندانه	
و	به	مدد	طنز(	همیشه	بخش	جدانشدنی	فیلم	های	تارانتینو	بوده	است.	جنگو	نیز	از	این	قاعده	
مستثنی	نیست.	اما	نمایش	قهر	در	این	فیلم	با	جدال	طبقاتی/	نژادی	)ملی(	بین	برده	داران	سفید	
و	مزدوران	سفید	و	سیاه	شان	از	یک	سو	و	بردگان	سیاه	از	سوی	دیگر	در	پیوند	است.	و	این،	پیام	
مثبت	ویژه	ای	برای	تماشاگر	به	همراه	دارد.	در	این	خونریزی	بی	وقفه،	فیلم	تارانتینو	ستایشگر	
قهر	عادالنۀ	محرومان	و	محکومان	در	برابر	قهر	ارتجاعی	و	ستمگرانۀ	برده	داران	حاکم	است.	در	



57 دورانی	که	از	هر	سو	و	به	هر	بهانه،	توده	های	تحت	ستم	و	استثمار	به	مصالحه	و	مسالمت	فراخوانده	
می	شوند	و	با	فریبکاری	برایشان	پرهیز	از	خشونت	را	موعظه	می	کنند	تا	همیشه	در	روی	همین	
پاشنه	بچرخد	و	انحصار	قهر	در	دست	حاکمان	باشد،	پیام	»جنگوی	آزادشده«	دلنشین	است؛	البته	

نه	برای	همه.	
بعضی	از	منتقدان	در	شبکه	های	بزرگ	تلویزیونی	آمریکا	که	بلندگوی	نظام	سرمایه	داری	اند	از	
این	در	وارد	شده	اند	که	»فیلم	تارانتینو	متکی	بر	وقایع	و	شخصیت	های	تاریخی	نیست.	اینطورها	
هم	که	در	فیلم	می	بینیم	نبوده	است.	پدیدۀ	مندینگو	هیچ	جا	ثبت	نشده	و	فقط	در	حد	شایعه	
است.«	اسپایک	لی	سینماگر	سیاهپوست	که	بعد	از	ساختن	یکی	دو	فیلم	نسبتا	خوب	و	متفاوت	
در	دوران	جوانی	عمال	جذب	سیستم	شد	و	پیام	های	نادرست	و	سازشکارانه	را	چاشنی	فیلم	هایش	
او	می	گوید	»تاریخ	گذشتگان	من	ربطی	به	وسترن	اسپاگتی	 تارانتینو	تاخته	است.	 به	 نیز	 کرد	
فاراخان	رهبر	جریان	مرتجع	 لوئیس	 است.«	 تاریخ	یک	هولوکاست	 بردگان	 تاریخ	 ندارد.	 جنگو	
»ملت	اسالم«	هم	از	منتقدان	جنگوی	آزاد	شده	است.	هم	اسپایک	لی	و	هم	فاراخان	در	شمار	
وفاداران	به	نظام	دمکراسی	آمریکایی	هستند	و	به	ویژه	بعد	از	به	سر	کار	آمدن	اوباما	بخشی	از	
رویاهای	بورژوازی	سیاه	را	تحقق	یافته	می	بینند.	احتماالً	خود	تارانتینو	متوجه	این	نکته	نبوده	که	
شخصیت	»استفن«	چقدر	شبیه	به	نقش	سیاستمداران،	نظامیان	و	رسانه	گردانان	بورژوای	سیاه	
در	خانۀ	اربابی	بزرگی	که	ایاالت	متحده	نام	دارد	از	آب	درآمده	است.	شاید	اسپایک	لی	و	فاراخان	

نیز	ناخودآگاه	از	چنین	تشبیهی	آزرده	خاطرند.	
2013



نگاهی به فیلم »زندگی پای« 58

پندار یا واقعیت؟ انتخاب با شماست!
عدد	پی	)π(،	عدد	عجیبی	است.	همان	3/14	مشهور	که	همه	می	شناسیم.	عددی	گنگ	و	
مبهم	که	یک	ثابت	مهم	و	رایج	ریاضی	است؛	که	در	علوم	گوناگون	از	آمار	و	مکانیک	گرفته	تا	
ترمودینامیک	و	زمین	شناسی	و	کیهان	شناسی	و.	.	.	کاربرد	دارد.	عدد	پی	زادۀ	یک	نسبت	است.	
نهایی	 این	نسبت	)یا	تقسیم(	به	یک	نتیجۀ	قطعی	و	 اما	 بر	قطر	آن.	 زادۀ	تقسیم	محیط	دایره	
نمی	رسد.	یعنی	آنچه	ما	به	3/14	خالصه	اش	می	کنیم	در	واقع	حاال	حاالها	ادامه	دارد!	تا	به	حال	

بیش	از	10	تریلیون	اعشار	آن	توسط	یارانه	محاسبه	شده	و	این	رقم	کماکان	ادامه	دارد.	
طبیعی	است	که	دانشمندان	این	عدد	آشنای	قدیمی	را	که	توسط	ارشمیدس	دانشمند	یونانی	
)250	سال	ق.	م.	(	و	لیو	هویی	چینی	)سال	اول	بعد	از	میالد(	به	صورت	نسبتا	دقیقی	محاسبه	
شد	ارزشمند	و	شایستۀ	توجه	خاص	بدانند.	تا	آنجا	که	از	اواخر	دهه	1980	میالدی	به	پیشنهاد	
یک	دانشمند	آمریکایی	روزی	به	نام	»روز	پی«	برای	بزرگداشت	این	عدد	تعیین	شده	است.	بعدها	
موسسات	آموزشی	آمریکا	روز	چهاردهم	از	ماه	سوم	سال	مسیحی	یعنی	14	مارس	را	به	عنوان	روز	
رسمی	پی	تعیین	کردند.	در	این	روز	اهل	دانش	مباحث	جدید	و	یافته	های	قابل	توجه	خود	را	در	
مورد	عدد	پی	با	هم	در	میان	می	گذارند	و	به	سالمتی	اش	می	نوشند	و	شیرینی	می	خورند!	از	آنجا	
که	پی	در	زبان	انگلیسی،	»پای«	تلفظ	می	شود	و	پای	نیز	البته	با	امالیی	متفاوت	نوعی	شیرینی	

میوه	ای	است،	پای	به	عنوان	شیرینی	خاص	روز	پی	انتخاب	شده	است.	
عدد	پی	گهگاه	به	قلمرو	هنر	هم	سر	می	کشد.	در	سال	1998	فیلمی	به	نام	»پی«	بر	صحنه	
رفت	که	اثری	دلهره	آور	و	سوررئالیستی	بود.	سال	گذشته	نیز	شاهد	فیلم	»زندگی	پای«	بودیم.	
این	فیلم	بر	اساس	داستانی	به	همین	نام	نوشتۀ	یان	مارتل	کانادایی	ساخته	شد.	سینماگر	مشهور	
چینی	»آنگ	لی«	و	شماری	از	بازیگران	از	کشورهای	گوناگون	در	ساخت	آن	شریک	بودند.	فیلمی	
زیبا	و	حیرت	انگیز	که	به	خصوص	مشاهدۀ	آن	در	قالب	سه	بعدی	هر	تماشاگری	را	شگفت	زده	
می	کند.	»زندگی	پای«	به		اندازۀ	خود	عدد	پی	عجیب	و	غریب	است.	خیال	گونه	است	و	مبهم.	هر	



59 چند	قصۀ	سرراستی	دارد	که	در	آن	ظاهرا	همه	چیز	روشن	و	منطقی	است	ولی	در	انتها	با	یک	
چرخش	غافلگیر	کننده	ما	را	در	برابر	چارچوب	و	گزینه	ای	کاماًل	متفاوت	قرار	می	دهد.	و	البته	از	
مخاطب	می	پرسد	که	با	کدام	گزینه	بیشتر	احساس	راحتی	می	کنی؟!	دوست	داری	از	پشت	کدام	
عینک	به	دنیای	پیرامون	نگاه	کنی؟	آنگ	لی	کارگردان	فیلم	به	رسانه	ها	گفته	است	که	خود	به	
عنوان	یک	پیرو	آیین	تائو	و	بودا	و	از	منظر	یک	معتقد	به	وجود	خدا	)یک	نیروی	فراگیر	و	کامل	

که	بر	کل	هستی	حاکم	است(	به	این	داستان	نگاه	کرده	است.	
»زندگی	پای«	ذهن	تماشاگر	فیلم	را	درگیر	می	کند.	هر	کس	بر	مبنای	پاسخی	که	به	پرسش	
اساسی	قصه	می	دهد	مشخص	می	کند	که	تا	چه		اندازه	حاضر	است	جهان	عینی	و	جامعۀ	بشری	و	
تضادهایش	را	آن	گونه	که	واقعاً	هست	ببیند؛	یا	اینکه	ترجیح	می	دهد	از	واقعیات	مادی	فاصله	گرفته	

و	دشواری	ها	و	زشتی	های	دنیای	خاکستری	سرمایه	داری	را	با	خیال	و	پندار	رنگ	آمیزی	کند.	
است.	 پاتل«	 مولیتور	 »پیسین	 نام	 به	 کانادا	 هندی	تبار	ساکن	 داستان	یک	 پای«	 »زندگی	
نام	کوچک	او	در	واقع	از	نام	استخری	عمومی	در	شهر	پاریس	گرفته	شده	است.	پیسین	به	زبان	
فرانسوی	به	معنی	استخر	است.	والدینش	با	انتخاب	این	نام،	فرزندشان	را	در	هنِد	انگلیسی	زبان	
به	دردسر		انداخته	اند	و	در	مدرسه	مضحکۀ	هم	شاگردانش	کرده	اند.	چرا	که	تلفظ	و	آهنگ	پیسین	
نام	مخفف	 مولیتور	 پیسین	 به	همین	خاطر	 است.	 واژۀ	»پیسینگ«	)شاشیدن(	 به	 کاماًل	شبیه	
»پای«	را	برای	خود	برمی	گزیند	و	با	خبره	شدن	در	درس	ریاضی	از	این	عدد	برای	خود	هویتی	
تازه	می	سازد.	پای	جست	و	جوگر	است	و	به	دنبال	فلسفۀ	هستی	می	گردد.	ادیان	مختلف	برای	پای	
نوجوان	جاذبه	ای	خاص	دارند.	پای	پیام	مشترک	همۀ	ادیان	را	»عشق	به	هم	نوع«	می	داند.	او	که	
بزرگ	شدۀ	یک	خانوادۀ	هندو	است	هم	شیفتۀ	قصۀ	عیسی	و	تعالیم	مسیحیت	می	شود	و	هم	نماز	
مسلمانان	را	به	جای	می	آورد.	پدرش	که	ِخَردگرا	است	تالش	می	کنند	تناقض	فکری	او	را	در	پیروی	
همزمان	از	ادیان	مختلف	به	او	گوشزد	کند	اما	پای	هیچ	تناقضی	در	این	کار	نمی	بیند.	و	مادرش	

که	اهل	تسامح	و	تساهل	است	اصرار	دارد	که	باید	او	را	به	حال	خود	واگذاشت.	
زندگی	پای	به	حیات	وحش	نیز	گره	خورده	است	چرا	که	پدرش	صاحب	یک	باغ	وحش	است	
با	پستانداران	و	پرندگان	گوناگون:	از	گورخر	گرفته	تا	اوران	اوتان،	از	کفتار	گرفته	تا	عقاب.	یکی	
از	همراهان	پای	در	جمع	ساکنان	باغ	وحش،	ریچارد	پارکر	نام	دارد.	نامی	عجیب	برای	یک	ببر	
بنگال!	پای	در	ذهن	کودکانه	و	سادۀ	خود	هیچ	درکی	از	تنازع	بقاء	وغریزه	و	خطراتی	که	در	آن	
نهفته	ندارد.	می	خواهد	با	رفتار	و	گفتار	آشتی	جویانۀ	خود	طبیعت	را	تغییر	دهد.	پدرش	مجبور	
می	شود	در	نمایشی	خونین،	واقعیت	گرسنگی	و	درندگی	را	با	مرگ	طعمه	در	چنگال	شکارگر	به	

او	نشان	دهد.	
پای	هفده	ساله	است	که	پدر	تصمیم	می	گیرد	محل	باغ	وحش	را	بفروشد	و	با	خانواده	به	کانادا	



مهاجرت	کند.	حیواناتش	را	هم	با	خود	ببرد	تا	در	مسیر	سفر	دریایی	به	باغ	وحش	های	کشورهای	60
مختلف	بفروشد.	سفر	اما	بر	اساس	رویاهای	خانواده	پاتل	پیش	نمی	رود.	پای	خود	را	در	اقیانوسی	
خروشان،	نشسته	بر	قایقی	لرزان	یا	چنگ		انداخته	بر	تخته	پاره	ای	می	بیند.	همسفرانش	حاال	دیگر	
چند	حیوان	جان	به	در	برده	اند؛	گرسنه	و	عاصی؛	در	محاصرۀ	کوسه	ها.	در	این	نبرد	خونین	مرگ	
و	زندگی،	دست	آخر	پای	می	ماند	و	ریچارد	پارکر	و	نیازهایی	که	این	دو	را	به	هم	پیوند	می	دهد	
و	رابطه	شان	را	دگرگون	می	کند.	پایان	سفر	آنجاست	که	به	خشکی	می	رسند	و	ریچارد	پارکر	بی	
هیچ	تردیدی	راه	زیستن	در	طبیعت	را	در	پیش	می	گیرد.	پای	را	ملوانان	یک	کشتی	می	یابند	و	به	

زندگی	در	جامعۀ	انسان	ها	باز	می	گردانند.	
کارشناسان	شرکت	کشتیرانی	ژاپنی	که	قرار	بود	خانوادۀ	پاتل	و	حیوانات	شان	را	به	کانادا	
منتقل	کند	از	او	در	مورد	چگونگی	بروز	سانحه	دریایی	و	نجات	یافتنش	می	پرسند	اما	داستانی	را	
که	ما	از	دریچۀ	دید	پای	در	فیلم	دیده	ایم	باور	نمی	کنند.	همسفر	شدن	با	آن	حیوانات	و	مشخصا	
ریچارد	پارکر	به	هیچ	وجه	قانع	کننده	نیست.	با	اصرار	از	پای	می	خواهند	که	داستانی	قابل	قبول	
ارائه	کند	که	بتوان	آن	را	ضمیمۀ	پرونده	کرد	و	مسئله	حق	بیمه	را	به	سرانجام	رساند.	این	بار	پای	
قصه	دیگری	می	گوید	که	در	آن	از	ریچارد	پارکر	و	حیوانات	گرسنه	و	عاصی	و	زخمی	در	قصۀ	اول	
خبری	نیست.	این	بار	انسان	ها	هستند	و	رابطۀ	خونین	و	جدال	مرگ	و	زندگی	میان	این	درماندگان.	
جدال	ضعیف	ها	و	قوی	ها.	صحنۀ	خودخواهی	ها	و	خشونت	هایی	که	بر	بستر	تنازع	بقاء	اتفاق	افتاده.	
این	می	تواند	آن	قصۀ	واقعی	و	قابل	استنادی	باشد	که	کارشناسان	شرکت	را	قانع	کند.	ولی	این	
پای	است	که	آخرین	پرسش	را	مطرح	می	کند:	شما	کدامیک	از	این	دو	قصه	را	ترجیح	می	دهید؟	
جواب	کارشناسان	اینست	که:	»اولی	را.	آن	که	ببر	داشت!«	پای	نفس	راحتی	می	کشد:	متشکرم.	

خدا	هم	آن	را	می	خواهد!
این	همان	نقشی	است	که	اعتقادات	دینی	در	شکل	دادن	به	ذهن	باورکنندگان	دین	بازی	
می	کند.	قصه	ای	خیالی	را	در	توضیح	چرایی	روابط	خشن	و	ستمگرانه	و	اسارت	بار	حاکم	بر	جامعه	
بشری	ارائه	می	کند	و	ماهیت	و	نقش	واقعی	شخصیت	ها	و	نیروهای	درگیر	در	شرایط	موجود	را	
می	پوشاند.	ریچارد	پارکر	ناگزیر	بود	در	گرداب	زندگی	بکشد	تا	کشته	نشود.	بکشد	تا	نیروی	حیله	
گر	و	منفعت	طلب	نتواند	به	قیمت	مرگ	دیگران	به	حیات	خود	ادامه	دهد.	و	پیسین	مولیتور	پاتل	
نمی	خواهد	در	آینه	نگاه	کند	و	روح	ریچارد	پارکر	را	در	پشت	چهرۀ	خود	ببیند.	تعالیم	همسان	
دین	هندو	و	ادیان	ابراهیمی	به	او	یاد	داده	است	که	می	توان	همه	چیز	را	در	پردۀ	توهم	پیچید	و	

سپس	به	تماشای	آن	نشست	و	باورش	کرد.	
ولی	تماشاگر	مختار	است	و	می	تواند	به	فیلم	»زندگی	پای«	از	دریچۀ	دیگری	غیر	از	باورهای	
ایده	الیستی	آنگ	لی	)کارگردان	چینی(	یا	فلسفۀ	»نمی	دانم	اما	دوست	دارم	باور	کنِم«	یان	مارتل	



61 )نویسندۀ	کانادایی(	نگاه	کند.	می	تواند	این	فیلم	را	قصۀ	مردمانی	ببیند	که	با	پوست	و	گوشت	
خود	ناگواری	شرایط	حاکم	را	احساس	می	کنند؛	تراژیک	بودن	موقعیت	خود	را	می	فهمند؛	حتی	
به	شکل	خودانگیخته	ممکن	است	برای	بقاء	خویش	واکنش	نشان	دهند	و	تعرض	کنند،	اما	برای	
تحمل	وضع	موجود	و	یا	برای	پوشاندن	خشونت	مسلط	بر	روابط	میان	خود	و	دیگران	به	رویایی	
چنگ	می	اندازند	که	زاییدۀ	افیون	دین	است.	می	کوشند	واقعیت	را	آنگونه	که	واقعاً	هست	نبینند.	
غرق	شدن	در	این	پندارها	می	تواند	تسکین	دهنده	باشد	اما	بی	تردید	هیچیک	از	دردهای	اساسی	

جامعه	بشری	را	درمان	نمی	کند.	
2013
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در اعماق قلب ها چیزی زنده است
جمع	رفیقانت1

کارگردان:	رابرت	ردفورد
بر	اساس	داستانی	از	نیل	گوردون

اولین	اکران:	سپتامبر	2012	)جشنوارۀ	فیلم	ونیز(
رابرت	ردفورد	را	به	جز	بازیگری	با	کارگردانی	و	تهیه	کنندگی	شماری	از	آثار	خوب	و	قابل	
اعتنا	می	شناسیم.	او	متعلق	به	نسلی	است	که	در	دهۀ	1960	در	سینمای	آمریکای	سر	بلند	کرد	
و	متاثر	از	فضای	تب	آلود	و	اعتراضی	آن	روزهای	جامعۀ	آمریکا	و	تحوالت	انقالبی	در	سطح	دنیا،	
در	ارائۀ	آثار	نواندیشانه	و	متفاوت	سهم	گرفت.	رابرت	ردفورد	زمانی	که	به	میانسالی	پا	گذاشت	با	
هدف	معرفی	و	حمایت	از	فیلمسازان	مستقل	آینده	ساز،	جشنوارۀ	فیلم	ساندنس	را	بنیان	نهاد.	
آخرین	فیلمی	که	ردفورد	در	مقام	کارگردان،	تهیه	کننده	و	بازیگر	در	تولیدش	شرکت	کرده،	
»جمع	رفیقانت«	نام	دارد.	او	نقش	»نیک	اسلون«	عضو	سابق	یک	سازمان	سیاسی	غیرقانونی	در	
آمریکا	را	بازی	می	کند	که	به	اتهام	شرکت	در	عملیات	مصادرۀ	بانک	در	اوایل	دهۀ	1980	که	به	
کشته	شدن	یک	نگهبان	منجر	شده،	تحت	تعقیب	پلیس	فدرال	قرار	دارد.	اسلون	بیش	از	30	سال	
است	که	با	یک	هویت	جعلی	)به	نام	جیم	گرنت(	به	وکالت	در	محیط	زندگی	و	کار	خود	جا	بیفتد.	
بر	طبق	اسناد	ثبت	احوال	و	پرونده	های	کامپیوتری	ادارۀ	بیمه،	مدت	ها	از	فوت	شهروندی	به	نام	
»نیک	اسلون«	می	گذرد.	فقط	تعداد		اندکی	از	زنده	بودن	او	با	خبرند	و	فقط	یک	نفر	)برادرش(	
از	وضعیت	کنونی	او	اطالع	دارد.	نگرانی	های	»جیم	گرنت«	ظاهرا	محدود	به	مسائل	خانوادگی	و	
شخصی	اش	به	عنوان	یک	پدر	طالق	گرفته	است.	اما	ناگهان	یک	واقعه	در	برکۀ	کوچک	زندگیش	

The	Company	You	Keep 1

اسم	انگلیسی	فیلم	از	یک	ضرب	المثل	وام	گرفته	شده	که	می	شود	آن	را	چنین	ترجمه	کرد:	»بگو	رفیقانت	چه	کسانی	
هستند	تا	بگویم	چه	طور	آدمی	هستی.«



63 توفان	به	پا	می	کند	و	همه	چیز	به	هم	می	ریزد.	پلیس	به	هویت	واقعی	او	پی	می	برد	و	تعقیب	و	
گریز	آغاز	می	شود.	

در	جریان	جا	به	جایی	اسلون	از	هویتی	به	هویت	دیگر،	او	به	دنیای	امروز	رفیقانی	سفر	می	کند	
که	بیش	از	30	سال	ارتباطش	با	آنان	قطع	بوده؛	رفیقانی	که	اکثرا	وضعی	شبیه	به	خود	او	دارند	
و	هر	یک	به	طریقی	از	پیگرد	پلیسی	در	امان	مانده	اند	.	هر	یک	از	آنان	نه	فقط	فیزیک	و	چهره	
بلکه	دیدگاه	های	سیاسی	و	ایدئولوژیک	شان	نیز	دستخوش	تغییر	شده	است.	هر	کدامشان	به	شکل	
و	درجه	ای	به	سیاست	ها	و	عملکرد	گذشتۀ	خود	نقد	دارند.	اما	اکثرشان	همچنان	علیه	سیستم	
استثمار	و	جنایت	سرمایه	داری	امپریالیستی	اند	و	در	این	زمینه،	از	گذشتۀ	خود	دفاع	می	کنند.	
روابطی	که	در	یک	لحظه،	بعد	از	گذشت	آن	همه	سال	میان	شان	برقرار	می	شود	نشانگر	ارزش	و	
عمق	پیوندهای	مبارزاتی	است	که	ریشه	در	خاک	سوابق	انقالبی	مشترک	دارد.	همگی	شان	مسن	
یا	حتی	پیر	شده	اند	اما	تماس	دوباره	مثل	جریان	الکتریکی	از	اعصاب	شان	می	گذرد	و	عادت	ها،	
مهارت	ها	و	لحن	و	زبان	مشترک	را	به	آنان	باز	می	گرداند.	حتی	یکی	از	شخصیت	های	فیلم	که	
کاماًل	از	آرمان	های	انقالبی	دست	شسته،	عافیت	جویی	پیشه	کرده	و	به	عنوان	استاد	به	تدریس	
تاریخ	)البته	با	گویش	چپ(	مشغول	است	علیرغم	ترس	یا	نفرتش	از	گذشته،	توجیه	و	علتی	پیدا	

می	کند	تا	به	رفیق	فراری	سابقش	کمک	کند.	
در	جریان	مالقات	ها	خاطرات	سابق	زنده	می	شود؛	وقایع	ناگفته	بعد	از	آن	همه	سال	آشکار	
می	شود.	شخصیت	های	قصه	با	نقاط	قوت	و	ضعف	شان	نه	فقط	خصوصیات	انقالبی	و	تالش	های	
به	 را	 ما	 رفتارشان	 و	 گفتار	 با	 بلکه	 می	شناسانند	 تماشاگر	 به	 را	 گذشته	 انقالبی	 نسل	 صادقانه	
خود	عالقمند	می	کنند.	اینکه	فیلم	می	تواند	قدرت	و	صمیمیت	شخصیت	»شارون	سوالرز«	را	به	
تماشاگر	منتقل	کند	مدیون	بـازی	فوق	العاده	»سوزان	ساروندن«	هم	هست.	همین	طور	»جولی	
کریستی«	بازیگر	توانا	که	ما	را	با	شخصیت	شورشی	و	سازش	ناپذیر	»میمی	لوری«	همراه	و	هم	
جهت	می	کند.	در	این	میان،	چه	آشناست	شخصیت	»دونال«	با	بازی	گرم	»نیک	نولتی«	که	تیپ	
کالسیک	یک	فعال	عملی	انقالبی	از	صفوف	طبقۀ	کارگر	را	به	تصویر	می	کشد.	یک	نکته	جالب	
دیگر،	 شخصیت	های	 با	 قیاس	 در	 گرنت	 جیم	 یعنی	 محوری	 شخصیت	 که	 اینست	 فیلم	 توجه	
انگیزه	های	شخصی	تری	دارد،	نگاه	سردتری	به	گذشته	دارد،	و	موقعیت	اجتماعیش	تا	قبل	از	به	
هم	ریختن	اوضاع	از	بقیه	با	ثبات	تر	است.	قرار	دادن	شخصیتی	با	این	خصوصیات	در	محور	قصه	
باعث	شده	سایر	شخصیت	هایی	که	برشمردیم	قوی	تر	و	دوست	داشتنی	تر	جلوه	کنند	و	برجسته	

شوند.	
یک	موضوع	مهم	دیگر	در	»جمع	رفیقانت«	نقش	رسانه	و	مسئله	اخالق	و	تعهد	در	روزنامه	
نام	»بن	 به	 نگار	جوان	 روزنامه	 از	سوی	یک	 انگیزۀ	کسب	شهرت	 و	 فردی	 منافع	 است.	 نگاری	



شپارد«	با	بازی	»شیا	البف«	باعث	هشیار	شدن	اف	بی	ای	و	آغاز	عملیات	شناسایی	و	پیگرد	عناصر	64
انقالبی	قدیمی	از	سوی	پلیس	می	شود.	نیک	اسلون	در	مواجهه	و	گفت	و	گو	با	او	متوجه	می	شود	
که	این	جوان	چقدر	حق	به	جانب	از	انگیزه	های	حقیرش	پیروی	می	کند	و	در	این	راه	هیچ	اعتنایی	
به	سرنوشت	بقیه	ندارد.	نگاه	اسلون	پر	از	پرسش	است.	رابرت	ردفورد	با	هنرمندی،	احساس	یک	
انقالبی	قدیمی	را	که	در	ذهن	خود	مشغول	مقایسۀ	روزنامه	نگاران	متعهد	و	مردمـی	دهـه	های	
پیشین	بـا	روزنامــه	نگاران	فردگرا	و	منفعت	طلب	و	بی	تعهد	امروز	است	به	ما	منتقل	می	کند.	
فیلم	بی	آنکه	بخواهد	به	دام	الگوهای	کلیشه	ای	و	مصنوعی	بیفتد	و	جوان	روزنامه	نگار	را	در	پایان	
قصه	یکباره	متحول	کند،	نشان	می	دهد	که	در	ذهن	او	آشوبی	به	راه	افتاده	است.	دنبال	کردن	
زندگی،	انگیزه	ها	و	حرف	های	کسانی	که	جنایتکارشان	می	دانست	او	را	با	پرسش	ها	و	تضادهایی	

روبرو	کرده	و	نگاهش	خبر	از	شک	و	تردید	می	دهد.	
ارزشمندترین	جنبۀ	»جمع	رفیقانت«	اینست	که	خنثی	و	بی	منظور	ساخته	نشده	است.	مهم	
نیست	که	رابرت	ردفورد	در	انتخابات	ها	به	حزب	دمکرات	رای	می	دهد،	مهم	اینست	که	در	شرایطی	
چنین	فیلمی	را	ساخته	که	کارزار	ضد	تروریستی	بخش	الینفک	از	سیاست	تبلیغی	رسانه	های	
رسمی	و	فیلم	های	هالیوودی	است.	این	فیلم	زمانی	اکران	می	شود	که	بحران	اقتصادی،	ناامنی	
اجتماعی	و	رسوایی	های	پیاپی	دستگاه	سرکوبگر	و	جاسوسی	بورژوازی	آمریکا	در	سطح	داخلی	
و	بین	المللی	بر	دامنۀ	نارضایتی	مردم	می	افزاید.	در	روزهایی	که	اعتماد	بسیاری	از	مردم	آمریکا	
نسبت	به	هیئت	حاکمه	دچار	خلل	شده،	تئوریسین	های	بورژوازی	می	کوشند	ایدۀ	انقالب	اجتماعی	
و	آرمان	های	انقالبی	و	کمونیستی	را	از	ذهن	نسل	جوان	معترض	پنهان	نگه	دارند	و	تجارب	گذشته	
را	بی	ثمر	جلوه	دهند.	در	چنین	شرایطی،	ساختن	فیلمی	مثل	»جمع	رفیقانت«	کمک	می	کند	
که	نسل	جدید	با	نگاهی	عالقمند	و	دور	از	بهتان	های	رایج	بورژوایی	به	گذشته	رجوع	کند.	این	را	
منتقدان	فرهنگی/	هنری	بورژوازی	آمریکا	پیش	از	همه	متوجه	شده	اند	.	کافیست	به	نقدهایی	که	
در	سایت	ها	و	نشریات	بورژوایی	در	مورد	فیلم	ردفورد	منتشر	شده	نگاهی	بیندازید.	»در	خدمت	
تروریسم«،	»دلتنگی	های	غیر	مسئوالنه	مالیخولیایی«	نمونۀ	حمالتی	است	که	به	جمع	رفیقانت	
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 چگونه می توان از اندیشه و فرم، 
موج ساخت

آنچه	در	محافل	سینمایی	بین	المللی	عنوان	»سینمای	ایرانی«	یافته	بود	به	آخر	خط	رسیده	
است.	در	اواخر	دهۀ	1980	محافل	سینمایی	غرب	خود	در	روزگار	بی	برگی	به	سر	می	بردند	که	با	
»سینمای	ایرانی«	روبرو	شدند	و	در	آن	به	دنبال	فلسفه		ای	متفاوت	گشتند.	به	دنبال	شعر	و	عرفان	
شرقی.	به	تصاویر	این	سینما	چنگ	انداختند	و	در	سادگی	ها	به	دنبال	پیچیدگی	گشتند.	مکث	های	
طوالنی	و	صحنه	های	ُکند	را	تعمق	انگاشتند.	آنچه	برای	ما	ریتم	خستگی	و	رنج	روزمره	بود	را	به	
عنوان	شعر	زندگی	ستایش	کردند.	روتین	ما	برای	شان	اتفاقی	ناب	و	اگزوتیک	بود.	اما	این	تنوع	
طلبی	محافل	سینمایی	غرب	برای	چنین	سینمایی	مهلت	و	تاریخ	مصرف	داشت.	سرانجام	دلشان	
را	زد	و	حوصله	شان	سر	رفت.	چنین	بود	که	سینمای	کیارستمی	و	مخملباف	و	دنباله	روان	شان	از	
نفس	افتاد.	اما	علت	افول	این	سینما	فقط	از	دست	دادن	مخاطبان	بین	المللی	اش	نبود.	علت	دیگر،	
حساس	تر	و	تیزتر	شدن	تیغ	سانسور	بود	که	محیط	سینمایی	ایران	را	از	باال	تا	پایین	سالخی	کرده	
بود.	به	عالوه،	برخی	از	این	سینماگران	که	مهاجرت	کردند،	از	»محیط	طبیعی«	رویش	ایده	ها	
و	تصاویر	دور	افتادند	و	بی	بَر	شدند.	بار	سنگین	صنعت/	سرمایه	که	همیشه	بر	دوش	هنر	سینما	
سنگینی	می	کند	هم	به	مثابه	یک	مانع	بزرگ	نقش	بازی	کرد.	مهم	تر	از	همه	اما،	محدودیت	ها	
و	کمبودهای	این	سینماگران	در	زمینۀ	فلسفه	و	اندیشۀ	پیشرو	بود.	سینماگران	سرشناسی	که	
معموالً	از	آنان	نام	برده	می	شود	از	دیدگاه	و	جهت	گیری	فراگیر،	راهگشا	و	شجاعانه	ای	که	فلک	را	

سقف	بشکافد	و	طرحی	نو	در	اندازد	بی	بهره	بودند.	
امروز	سینماگران	در	ایران،	دست	و	پایی	بسته	و	زبانی	بریده	دارند	و	در	فضایی	کشنده	تنفس	
می	کنند.	در	چنین	فضایی	دل	بستن	به	باز	پس	گیری	»خانۀ	سینما«	و	یا	بر	سر	کار	آمدن	این	
یا	آن	فرِد	»کمتر	امنیتی«	در	مقام	معاونت	سینمایی	وزارت	جهل	و	سانسور،	فقط	خود	گول	زدن	
و	وقت	تلف	کردن	است.	سینماگری	که	خود	را	مردمی	می	داند	و	برای	اندیشه	و	هنر	خود	ارزش	
قائل	است	راهی	ندارد	جز	اینکه	خطرها	را	به	جان	بخرد	و	در	بنِد	باال	رفتن	از	پله	های	جشنواره	ها	
نباشد.	به	این	فکر	کند	که	چگونه	می	توان	هر	گوشه	از	پلشتی	های	سیاسی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	و	



اقتصادی	جامعه	را	به	چاشِت	دوربین	تبدیل	کرد.	نه	اینکه	لزوماً	فیلم	مستند	ساخت؛	بلکه	به	زبان	66
سینما	کاری	کرد	کارستان	با	توجه	به	همۀ	محدودیت	های	تولید	در	شرایط	غیر	قانونی.	آیا	تاریخ	
سینمای	جهان	در	این	زمینه	درس	هایی	برای	گرفتاران	در	زندان	فرهنگی	جمهوری	اسالمی	در	
بر	دارد؟	بیایید	نگاهی	داشته	باشیم	به	یک	جنبش	یک	جریان	سینمایی	و	ببینیم	چگونه،	در	چه	
بستری	و	با	استفاده	از	چه	وسایل	و	شگردهایی	می	توان	موج	به	راه	انداخت؛	تاثیرگذار	بود؛	موانع	
را	کنار	زد	و	هنر	و	فرهنگ	را	نو	کرد.	پیشاپیش	روشن	باشد	که	هدف	از	این	نوشته	یکسان	سازی	
با	شرایط	حاکم	بر	یک	نظام	بورژوا	دمکراتیک	 ایراِن	تحت	یک	رژیم	سرکوبگر	مذهبی	 شرایط	

امپریالیستی	و	ارائۀ	الگوها	و	کلیشه	های	خام	نیست.	

موج نو در سینمای فرانسه

در	 موج	مسلط	 مقام	 به	 را	 دهه	خود	 که	طی	یک	 بخشی	 الهام	 و	 تاثیرگذار	 ظهور	جریان	
سینمای	فرانسه	و	به	درجه	ای	در	کل	اروپا	برکشید	به	اواخر	دهۀ	1950	بر	می	گردد.	کلید	موج	نو	
با	فیلم	»400	ضربه«	اثر	فرانسوا	تروفو	زده	شد.	در	واقع	تروفو	و	سینماگران	جوان	دیگری	که	نقطۀ	
مشترک	شان	ضدیت	با	سینمای	محافظه	کار	و	کهنه	و	به	اصطالح	»با	کیفیت«	فرانسه	بود	یک	باره	
به	میدان	آمدند	و	تعریفی	دیگر	از	اثر	سینمایی	ارائه	دادند.	این	کار	به	صورت	تئوری	های	مدون	
انجام	نشد	بلکه	در	عمل	به	شکل	دیگری	رفتار	کردند	و	قواعد	مسلط	را	زیر	پا	گذاشتند.	به	قول	
تروفو	»ما	برنامۀ	تدوین	شده	ای	در	خصوص	زیبایی	شناسی	نداشتیم.	حرکت	ما	حرکتی	بود	برای	
دستیابی	به	استقالل	از	دست	رفتۀ	سینما.«	فرانسو	تروفو	و	ژان	لوک	ُگدار	هر	یک	به	شیوۀ	خویش	
با	آکادمیسم	مسلط	بر	سینما	وداع	گفتند	و	به	خالقیِت	نسل	جوان	سینماگران	سالم	دادند.	البته	
اشتباه	برداشت	نشود؛	سینماگرانی	که	پیشاهنگ	موج	نو	شدند	دانش	سینمایی	عمیقی	داشتند.	
هرکدام	شان	صدها	فیلم	دیده	بودند	و	به	قول	معروف	»خورۀ	فیلم«	بودند.	یک	مشخصۀ	دیگر	موج	
نویی	ها	ارتباط	تنگاتنگ	شان	با	ادبیات	بود.	در	واقع	آنان	یک	نسل	ادبی	محسوب	می	شدند	که	هر	
یک	به	درجه	ای	با	فلسفه،	رمان	و	یا	شعر	پیوند	داشتند.	نمی	دانم	این	جمله	از	کدام	یک	از	آنان	
است	که	رابطۀ	نزدیک	شان	با	ادبیات	را	خوب	بیان	می	کند:	»سینما	رمانی	است	سرشار	از	غنای	

ادبی	و	ریشه	گرفته	از	هستی	تمام	جهان.«
تعداد	کسانی	که	علیه	سینمای	کهنه	و	تکرار	مکررات	شوریدند	کم	نبود.	چهل	پنجاه	نفری	
می	شدند.	البته	همه	کارگردان	و	یا	سینماگر	مولف	نبودند	بلکه	هر	یک	در	گوشه	ای	از	صنعت	سینما	
فعال	شده	بودند.	این	یک	حملۀ	گسترده	به	قلمرویی	به	حساب	می	آمد	که	تا	آن	زمان	در	انحصار	
پنج	شش	سینماگر	کله	گنده	بود	و	بس.	موج	نویی	ها	که	البته	هنوز	نمی	دانستند	یک	موج	محسوب	
می	شوند	و	قرار	است	کاری	کارستان	کنند،	پشت	هم	بودند	و	روحیۀ	تعاون	داشتند.	گوشۀ	کار	هم	



67 را	می	گرفتند	تا	هر	اثر	به	انجام	رسد.	یکی	به	دیگری	سناریو	می	داد؛	یکی	منشی	صحنۀ	دیگری	
می	شد	یا	فیلمبردارش.	البته	از	همان	اول،	نطفۀ	یک	تضاد	بینشی	در	بطن	موج	نو	بسته	شد	که	به	
رابطۀ	فرد	و	جمع	مربوط	بود.	اصطالح	سینماگر	مولف	که	در	مباحث	مجلۀ	مشهور	»کایه	دو	سینما«	
و	حرف	های	محافل	سینماگران	و	منتقدان	رایج	شد	اشاره	به	نقش	بی	بدیل	فرد	مؤلف	در	تولید	اثر	
داشت.	حال	آن	که	سینما	به	واقع	هنری	مرکب	و	چند	وجهی	بود	و	حتی	شخصی	ترین	ایده	ها	و	
ابتکارات	در	روایت	و	دیالوگ	پردازی	نیز	عماًل	از	دل	بحث	و	جدل	ها	و	مبارزات	آشکار	و	پنهان	میان	
افراد	گوناگون	در	جلو	و	پشت	صحنه	)از	عوامل	تولید	گرفته	تا	مخاطبان	اثر(	شکل	می	گرفت.	سهم	
سینماگر	مؤلف	)که	البته	سهم	کوچکی	هم	نبود(	را	می	باید	در	توانایی	تیزبینانه	و	هنرمندانه	اش	در	

جمع	بست	و	سنتز	این	دیالوگ	و	جدل	جمعی	جست	و	جو	کرد.	
به	یکی	از	شاخص	های	موج	نو	برگردیم:	تولید	فیلم	با	بودجۀ	کم.	این	یکی	از	راه	های	باز	
گرداندن	استقالل	از	دست	رفتۀ	سینما	یا	به	زبانی	دیگر	خالص	کردن	اثر	از	زیر	سلطۀ	سرمایه	به	
حساب	می	آمد.	جالب	اینجاست	که	موج	نویی	ها	این	کار	را	از	سینماگری	فرا	گرفتند	که	»موج	
نویی«	به	حساب	نمی	آمد	و	حتی	آشکارا	علیه	موج	نو	موضع	گیری	کرد.	این	سینماگر	ژان	پیر	
ملویِل	بزرگ	بود	که	در	سال	1947	فیلم	»خاموشی	دریا«	را	با	90	هزار	فرانک	ساخت.	در	آن	
دوره،	هزینۀ	متوسط	هر	فیلم	600	هزار	فرانک	بود.	او	برای	کم	کردن	مخارج،	تعداد	افراد	اکیپ	
فنی	را	به	حداقل	رساند.	از	هنرپیشه	های	گمنام	استفاده	کرد.	و	به	جای	ساختن	دکور	از	محیط	

طبیعی	استفاده	کرد.	این	دقیقا	همان	روشی	بود	که	بعدها	توسط	موج	نویی	ها	دنبال	شد.	
موج	نو	در	مونتاژ	نیز	انقالب	کرد.	در	این	زمینه،	نوآوری	های	آلن	رنه	شاید	به	شکل	ناخودآگاه	
الگوی	شماری	از	سینماگران	جدید	قرار	گرفت.	پیش	از	این	فیلم	ها	همه	شبیه	هم	شده	بودند	چرا	
که	نمای	عمومی	و	نمای	متوسط	و	نمای	نزدیک،	نما	نمای	متقابل	مثل	یک	دستور	باید	رعایت	
می	شد.	آلن	رنه	قواعد	سنتی	مونتاژ	را	زیر	پا	گذاشته	بود	و	در	چیدن	پالن	ها	از	روالی	غیر	متعارف	
پیروی	می	کرد.	ترتیب	زمانی	دیگر	رعایت	نمی	شد.	این	دستکاری	ها،	ذهن	مخاطب	را	به	چالش	
می	گرفت	و	با	سلیقۀ	عمومی	به	نزاع	بر	می	خاست.	عکس	العمل	بر	می	انگیخت	و	البته	دست	آخر،	

ذهن	ها	را	با	جریان	جدید	اُخت	می	کرد.	
به	حساب	 نقطۀ	عطف	 بدون	شک	 ُگدار	 افتادۀ«	 نفس	 »از	 بود،	 آغازگر	 اگر	»400	ضربه«	
می	آمد.	نوآوری	های	این	فیلم	به	سرعت	مرزهای	سینمای	فرانسه	را	در	نوردید	و	بر	سینمای	کل	
دنیا	به	ویژه	در	غرب	تاثیر	گذاشت.	»از	نفس	افتاده«	عامدانه	قوانین	و	قواعد	را	به	هیچ	گرفت.	
داستان	سرایی	را	کنار	گذاشت.	ضد	انطباق	نماها	پیش	رفت	که	قرارداد	بین	ذائقۀ	تماشاگر	و	وظیفۀ	
فیلمساز	به	حساب	می	آمد.	گدار	بی	محابا	از	»جامپ	کات«	استفاده	کرد.	فیلمبرداری	را	عامدانه	
سریع	انجام	داد	تا	بداهه	پردازی	از	حساب	و	کتاب	و	منطق	سازی	جلو	بیفتد.	دفترچۀ	دیالوگ	



موجود	نبود.	ُگدار	دیالوگ	ها	را	روز	به	روز	سر	صحنه	می	نوشت	و	به	بازیگران	می	داد.	یک	بدعت	68
دیگر	در	»از	نفس	افتاده«	فیلمبرداری	با	دوربین	روی	شانه	بود	که	ضرباهنگ	زندگی	شلوغ	و	
مضطرب	شهر	بزرگی	مثل	پاریس	را	خیلی	خوب	منعکس	می	کرد.	ُگدار	برای	دخالت	دادن	بهتر	
جنبۀ	مستند	در	روایت	داستانی	اش	صحنه	های	خیابان	را	به	شیوۀ	دوربین	مخفی	فیلمبرداری	
کرد	تا	نوع	رفتار	عابران	همان	باشد	که	در	واقعیت	هست.	در	یک	صحنۀ	ماندگار	»از	نفس	افتاده«	
دوربین	ُگدار	تعهد	خود	به	واقعیت	را	به	گویا	ترین	شکل	اعالم	می	کند:	دو	بازیگر	اصلی	فیلم	در	
لوکیشن	خیابان	شانزه	لیزۀ	پاریس	ایفای	نقش	می	کنند	که	در	همان	موقع	خودروی	حامل	ژنرال	
دوگل	و	آیزنهاور	)روسای	جمهور	وقت	فرانسه	و	آمریکا(	با	اسکورت	های	شان	از	راه	می	رسند	و	
مسیر	خیابان	را	طی	می	کنند.	در	اینجا	دوربین	شخصیت	های	داستانی	فیلم	را	رها	می	کند	و	به	

سرعت	به	تعقیب	دو	رئیس	جمهور	در	دنیای	واقعی	می	رود!
و	سلیقۀ	 استعداد	 آیا	صرفاً	 نگاه	کرد؟	 باید	 فرم	سینما	چگونه	 تغییرات	شگرف	در	 این	 به	
شخصی	فردی	به	نام	گدار	در	این	تغییرات	دخیل	بود؟	جواب	را	از	زبان	خود	گدار	بشنویم:	»فرم	
مقوله	ای	نیست	که	به	خودی	خود	به	وجود	آید.«	در	واقع	فرم	نو	در	خالء	و	در	عالم	خیال	به	وجود	
نمی	آید.	در	دهۀ	1960	شرایط	برای	تغییر	کلی	در	فرم	کاماًل	مهیا	بود.	به	قول	گدار،	تغییر	و	تحول	
در	مقولۀ	فرم	وقتی	با	مسایل	جنبی	سیاست	و	جامعه	گره	می	خورد	نهایتاً	سیاسی	می	شود.	علت	
تاثیر	سینمای	موج	نو	فرانسه	بر	سینمای	کل	دنیا	نیز	به	این	فضای	عمومی	بین	المللی	)سال	های	

بحران	و	اعتراض	و	مبارزات	انقالبی(	برمی	گشت.	
اما	جدا	از	این	نوع	آوری	ها	در	سبک	و	تکنیک	تألیف	و	تولید	و	تدوین	فیلم،	آیا	موج	نویی	ها	
در	سینما	به	دنبال	مضمون	و	محتوایی	متفاوت	می	گشتند؟	به	سختی	می	توان	سینماگران	موج	نو	
فرانسه	را	تماماً	یا	حتی	اکثرا	متعلق	به	یک	گرایش	و	بینش	سیاسی	و	ایدئولوژیک	دانست.	شاید	
تنها	واژه	ای	که	می	توانست	مورد	تأیید	همه	شان	باشد	»تعهد«	بود.	آن	هم	در	چارچوب	نکته	ای	
عمومی	که	زمانی	آندره	مالرو	نویسنده	مشهور	فرانسوی	چنین	فرموله	کرده	بود:	»می	توان	امیدوار	
بود	که	مفهوم	هنر	بتواند	آدم	ها	را	به	عظمت	نهفتۀ	درون	شان	واقف	کند.«	این	همان	جمله	ای	
داد.	 قرار	 استفاده	 مورد	 مقاالت	مهمش	 از	 یکی	 درآمد	 پیش	 عنوان	 به	 تروفو	 فرانسوا	 که	 است	
سینماگران	موج	نو	با	همین	جهت	گیری	عمومی	بود	که	بُن	مایۀ	سینمای	»سنت	و	کیفیت«	
فرانسه	را	که	عمدتاً	بر	تحقیر	انسان	استوار	بود	به	زیر	کشیدند	و	اخالقی	متفاوت	را	بنیان	نهادند.	
در	سینمای	کهنه،	پرسوناژها	یکدیگر	را	تحقیر	می	ردند.	تماشاگر	نیز	این	پرسوناژهای	کم	مایه	را	
تحقیر	می	کرد.	حتی	در	عرصۀ	نقد	فیلم	نیز	شرایط	به	همین	منوال	بود.	منتقدها	و	سینماگران	

مرتباً	به	تحقیر	هم	مشغول	بودند.	
نقطۀ	ضعف	برجستۀ	موج	نو	سینمای	فرانسه	که	در	واقع	بازتابی	از	نقطۀ	ضعف	کل	جنبش	



69 سیاسی	و	اجتماعی	آن	دوران	بود	را	باید	نگاه	این	سینما	به	زنان	دانست.	موج	نو	اساساً	مردانه	
بود.	به	جز	»انی	یس	واردا«	)زن	سینماگری	که	البته	در	میان	سینماگران	مرد	اعتبار	و	احترامی	
به	سزا	داشته	و	دارد(	زن	مطرح	دیگری	وجود	نداشت.	همانطور	که	کلود	شابرول	بعدها	گفت:	
»باید	اعتراف	کنم	که	ما	موج	نویی	ها	فمینیست	های	دو	آتشه	نبودیم!«	اما	مسئله	فقط	بر	سر	
مردانه	بودن	نبود	بلکه	مضمون	مردساالرانه	ای	بود	که	به	آثار	موج	نو	نشت	می	کرد.	شخصیت	های	
محوری	مرد	فیلم	ها	عمدتاً	مردان	چشم	چران	بودند.	شخصیت	های	زن	معموالً	بی	فکر	و	غریزی	
تصویر	می	شدند	و	در	عین	حال	»معصوم«.	در	یکی	از	فیلم	های	اولیه	ُگدار	به	نام	»شارلوت	و	
دوست	عزیزش	ژول«	)محصول	سال	1959(	یکی	از	شخصیت	های	مرد	با	استفاده	از	یک	بازی	
کالمی	می	گوید:	»شما	زن	ها	که	به	هر	حال	نادان	هستید.«	در	اینجا	از	کلمه	ای	استفاده	شده	که	
در	زبان	فرانسوی	هم	معنای	آلت	تناسلی	زن	می	دهد	و	هم	نادان.	البته	شخص	ژان	لوک	گدار	
بعدها	این	دیدگاه	را	ترک	گفت	و	برای	مثال	در	سال	1967علیه	ارائه	شخصیت	»سیندرالیی«	از	
زن	موضع	گیری	کرد	و	وجود	نوعی	تبعیض	نژادی	در	روابط	زناشویی	را	به	نقد	کشید.	یا	در	فیلم	

»شمارۀ	2«	دیدگاهی	که	زن	را	مساوی	ماشین	لباسشویی	می	داند	به	مسخره	گرفت.	
به	هر	حال،	موج	نو	که	از	زندگی	روز	جدا	نبود	نمی	توانست	از	سیاست	روز	جدا	باشد.	هنوز	
یک	دهه	از	ظهور	موج	نو	نگذشته	بود	که	سینماگران	پیشرو	در	معرض	یک	امتحان	سیاسی/	
تاریخی	قرار	گرفتند.	جنبش	مه	1968	یکباره	در	فضای	دانشگاه	و	کارخانه	و	خیابان	منفجر	شد.	
و	این	هم	زمان	بود	با	برگزاری	بیست	و	یکمین	دورۀ	جشنواره	سینمایی	کن.	چند	روز	از	آغاز	
کار	جشنواره	گذشته	بود	که	فرانسوا	تروفو	به	نمایندگی	از	سوی	سینماگران	پیشرو	پشت	تریبون	
رفت	و	تعطیل	جشنواره	را	در	همبستگی	با	مبارزات	جاری	کارگری	و	دانشجویی	و	محکومیت	
خشونت	پلیس	و	سیاست	های	حکومت	فرانسه	اعالم	کرد.	جبهۀ	متحدی	از	سینماگران	فرانسوی	
و	خارجی	فوراً	شکل	گرفت.	میلوش	فورمن	سینماگر	چک	اعالم	کرد	که	فیلمش	را	از	جشنواره	
بیرون	می	کشد.	رومن	پوالنسکی	در	کنار	گودار	و	للوش	و	لوئی	مال	به	دفاع	از	جنبش	برخاست.	
اما	این	همبستگی	یک	صف	رنگارنگ	تحت	یک	شرایط	بحرانی	و	اضطراری	بود.	صف	بندی	های	
ایدئولوژیک	و	جانبداری	های	مشخص	هر	یک	از	سینماگران	بعد	از	این	بود	که	رفته	رفته	ظاهر	
شد.	موج	نو	مثل	هر	پدیدۀ	دیگر	آغاز،	نقاط	اوج	و	پایان	خود	را	داشت	اما	میراث	و	تاثیراتش	بر	

سبک	ها	و	جهش	های	بعدی	در	فرم	و	مضمون	آثار	سینمایی	بازتاب	یافت.	
2013



نگاهی به فیلم »پیشخدمت«70

افتخار به نوکری پرزیدنت 
فیلم	»پیشخدمت«	ساختۀ	لی	دانیلز	در	جشنواره	های	مختلف	نامزد	دریافت	جوایز	گوناگون	
گیرد.	 تعلق	 فیلم	 این	 به	 جوایزی	 نیز	 امسال	 اسکار	 مراسم	 در	 که	 می	رود	 انتظار	 است.	 شده	
ریاست	 زمان	 از	 که	 است	 الن	 یوجین	 نام	 به	 فردی	سیاهپوست	 زندگی	 ماجرای	 »پیشخدمت«	
جمهوری	آیزنهاور	)اواخر	دهۀ	1950(	تا	ریگان	)اواخر	دهۀ	1980(	در	کاخ	سفید	پیشخدمت	
بوده	است.	در	فیلم	نام	او	به	سسیل	گینز	تغییر	یافته	و	شخصیت	های	داستانی	دیگری	نیز	برای	
رنگ	آمیزی	بیشتر	و	هدایت	جنبۀ	دراماتیک	قصه	به	زندگی	وی	افزوده	شده	است.	کارگردان	اثرش	
را	بر	اساس	روایت	روزنامۀ	واشینگتن	پست	از	زندگی	یوجین	الن	ساخته	است	که	در	سال2008	
به	مناسبت	پیروزی	باراک	اوباما	در	دور	اول	انتخابات	ریاست	جمهوری	آمریکا	منتشر	شد.	بنابراین	
پیشاپیش	می	توان	حدس	زد	که	دیدگاه	و	سیاست	های	حزب	دمکرات	بر	این	فیلم	سایه	افکنده	
است.	سینی	»پیشخدمت«	پُر	است	از	بازیگران	مشهور	در	نقش	های	طوالنی	یا	کوتاه.	از	فارست	
وایتکر	که	نقش	سسیل	را	بازی	می	کند	تا	اوپرا	وینفری،	جان	کوزاک،	جین	فاندا	و	دیگرانی	که	

همگی	به	حزب	دمکرات	تعلق	خاطر	دارند.	
آنچه	»پیشخدمت«	را	به	ویژه	برای	مخاطب	آمریکایی	جذاب	می	کند،	راه	یافتن	به	پشت	
درهای	کاخ	سفید	و	سر	کشیدن	به	همراه	سسیل	به	اتاق	رئیس	جمهور	و	احیانا	با	خبر	شدن	
از	بحث	ها	و	تصمیمات	ناگفته	و	خبرهای	پشت	پرده	است.	»پیشخدمت«	تالش	می	کند	اعتبار	
خود	را	از	این	که	چنین	فردی	در	واقعیت	وجود	داشته	بگیرد	و	تفسیر	و	تصویر	بخشی	از	هیئت	
بزند.	جوانب	سیاسی	سناریوی	 به	عنوان	حقیقت	مستند	جا	 را	 تاریخ	معاصر	 از	 آمریکا	 حاکمۀ	
»پیشخدمت«	بسیار	حساب	شده	نوشته	شده	و	نشان	می	دهد	که	سازندگان	فیلم	اهداف	سیاسی	
کاماًل	مشخصی	داشته	اند.	برای	مثال،	در	سکانس	موثر	ابتدای	فیلم	که	به	دوران	نوجوانی	سسیل	
و	کار	بردگان	سیاه	در	مزارع	پنبۀ	جنوب	آمریکا	مربوط	می	شود	می	بینیم	که	پدر	سسیل	قصد	
رویارویی	با	ارباب	را	دارد	چرا	که	به	همسرش	تجاوز	کرده	است؛	اما	بیرحمانه	توسط	ارباب	به	



71 قتل	می	رسد.	کارکرد	این	سکانس	تثبیت	»پدرکشتگی«	سسیل	با	نظام	تبعیض	نژادی	در	ذهن	
تماشاگر	است.	یعنی	این	حس	را	به	وجود	می	آورد	که	تضاد	سسیل	با	نظام	حاکم	آشتی	ناپذیر	
است	و	جای	بحث	ندارد.	عجیب	است،	اما	این	شگرد	»دنی	استرانگ«	)نویسندۀ	فیلمنامه(	مرا	به	
یاد	استدالل	بعضی	از	جوانان	به	اصطالح	چپ	در	جریان	خیزش	1388	می	اندازد	که	در	توجیه	
رویکرد	سازشکارانه	و	حمایت	شان	از	اصالح	طلبان	حکومتی	می	گفتند:	»چطور	جرات	می	کنید	ما	
را	متهم	به	سازشکاری	کنید؟	پدران	چند	تا	از	ماها	توسط	همین	رژیم	اعدام	شده	اند!«	ولی	آن	
دیروز	خونین	فقط	می	تواند	سازش	امروز	را	زشت	تر	و	عریان	تر	به	نمایش	در	آورد.	در	مورد	سسیل	

نیز	جز	این	نیست.	
در	فرهنگ	سیاهان	آمریکا	دو	اصطالح	وجود	دارد	که	نقطّۀ	مقابل	هم	هستند:	بردۀ	مزرعه	و	
بردۀ	خانگی.	به	قول	مالکوم	ایکس	رهبر	جانباختۀ	سیاه	در	دهۀ	1960	بردۀ	مزرعه	سازش	ناپذیر	
است	و	مزرعه	و	خانۀ	اربابی	را	به	آتش	می	کشد.	بردۀ	خانگی	اما	مطیع	و	باب	میل	برده	دار	است	و	
وقتی	که	می	خواهد	از	خانۀ	اربابی	حرف	بزند	عبارت	»خانۀ	ما«	را	به	کار	می	برد.	در	جریان	جنبش	
حقوق	مدنی	)مبارزه	ضد	تبعیض	نژادی	در	آمریکا(	که	در	دهۀ	1960	به	اوج	رسید،	از	این	دو	
اصطالح	برای	مشخص	کردن	دو	گرایش	و	رویکرد	)یکی	انقالبی	و	دیگری	سازشکارانه(	در	بین	
سیاهان	استفاده	می	شد.	در	»پیشخدمت«	می	بینیم	که	سسیل	نوجوان	بعد	از	مرگ	پدر	از	مزرعه	
به	خانۀ	اربابی	منتقل	می	شود	و	تبدیل	به	بردۀ	خانگی	می	شود.	اما	سرانجام	زندگی	در	جنوب	را	
رها	می	کند	و	به	جست	و	جوی	کار	و	زندگی	نو	راهی	شهر	می	شود.	در	یک	سکانس	کلیدی،	او	با	
مرد	سیاه	مهربان	و	خردمندی	روبرو	می	شود	که	استخدامش	می	کند	و	از	نظر	ذهنی	نیز	هدایتش	
می	کند.	سناریست	می	کوشد	از	زبان	این	شخصیت،	اصطالح	تاریخی	»بردۀ	خانگی«	و	در	واقع	
جمعبندی	و	درس	های	انقالبی	مالکوم	ایکس	در	این	زمینه	را	دفن	کند.	»مرد	سیاه	خردمند«	با	
تحکم	به	سسیل	می	آموزد	که	نباید	از	عبارت	»بردۀ	خانگی«	استفاده	کند	چون	این	عبارت	ساخته	
و	پرداختۀ	خود	ارباب	هاست	و	واقعیت	ندارد.	یعنی	برده،	برده	است	و	خانگی	و	غیرخانگی	ندارد.	
پند	دیگری	که	او	به	گوش	سسیل	می	خواند	اینست	که	سیاهان	باید	در	برابر	سفیدها	تقیه	کنند.	
یعنی	یک	چهرۀ	بیرونی	که	مطابق	میل	سفیدپوستان	باشد	از	خود	ارائه	دهند	ولی	در	درون	شان	

چیز	دیگری	باشند.	
هدف	از	این	سکانس،	توجیه	سمت	گیری	ضدانقالبی	و	همۀ	سازشکاری	هایی	است	که	از	اینجا	
به	بعد	در	شخصیت	سسیل	می	بینیم.	نقطۀ	اوج	همراهی	سسیل	با	نظام	حاکم	را	در	طرد	فرزند	
بزرگترش	می	بینیم	که	به	یک	فعال	جنبش	حقوق	مدنی	تبدیل	شده	و	در	جریان	درگیری	با	
گروه	های	نژادپرست	و	پلیس	مرتبا	رادیکال	می	شود	تا	آنجا	که	با	تشکیل	حزب	پلنگان	سیاه	به	این	
حزب	انقالبی	می	پیوندد.	تماشاگر	چند	بار	با	تنش	و	مشاجره	بین	سسیل	و	پسرش	لوئیس	روبرو	



می	شود	و	حتی	این	حس	در	او	به	وجود	می	آید	که	حق	با	لوئیس	است	که	در	برابر	بی	عدالتی	و	72
سرکوب	به	پاخاسته	است.	اما	بالفاصله	بعد	از	صحنه	ای	که	سسیل،	لوئیس	و	دوستش	کارول	را	
از	خانه	بیرون	می	کند،	دوربین	ما	را	به	یکی	از	جلسات	حزب	پلنگان	سیاه	می	برد.	یکی	از	رهبران	
حزب	دارد	در	مورد	ضرورت	مبارزۀ	قهرآمیز	صحبت	می	کند.	کارگردان	در	این	صحنه	همۀ	تالش	
خود	را	به	کار	برده	تا	تصویر	غیرجذابی	از	پلنگان	سیاه	ارائه	کند.	در	مقابل،	با	عکس	العمل	لوئیس	
به	بحث	سیاست	قهرآمیز	روبرو	می	شویم	و	اینکه	حاضر	نیست	هیچ	نوع	خشونتی	را	تحمل	کند.	
البته	سکانس	جدایی	لوئیس	از	پلنگان	سیاه	خیلی	زودرس	و	مصنوعی	از	آب	درآمده	است؛	انگار	
نه	انگار	که	سال	ها	مبارزۀ	پر	افت	و	خیز	لوئیس	را	مرتبا	رادیکال	کرده	و	به	نقطۀ	معینی	رسانده	
بود.	این	یک	جریان	عمومیت	یافته	در	جنبش	سیاهان	در	دهۀ1960	بود	و	نه	یک	تمایل	ساده	
یا	یک	حرکت	فکر	نشدۀ	فردی	که	به	راحتی	با	شنیدن	یک	بحث	»مجرمانه«	از	سوی	یک	رهبر	

پلنگان	سیاه	از	این	رو	به	آن	رو	شود.1
»پیشخدمت«	به	سبک	همۀ	فیلم	های	سیاسی	هالیوود	که	در	راستای	سیاست	های	حزب	
دمکرات	ساخته	می	شود	یک	سری	اطالعات	آشکار	شده	در	مورد	حرف	ها	و	رفتارهای	پشت	پردۀ	
روسای	جمهوری	پیشین	آمریکا	را	برای	صادقانه	و	مستند	جلوه	دادن	کل	قصۀ	فیلم	»در	اختیار	
تماشاگر	می	گذارد.«	و	البته	در	این	میان	یک	کلیشۀ	همیشگی	وجود	دارد	و	آن	سمپاتیک	نشان	
دادن	جان	اف	کندی	و	عدم	اشاره	به	اقدامات	ضدمردمی	و	ضدانقالبی	اش	در	سطح	بین	المللی	
جانسون،	 لیندون	 مثل	 منفوری	 جمهوری	 روسای	 کردن	 تصویر	 در	 حتی	 »پیشخدمت«	 است.	
ریچارد	نیکسون	و	رونالد	ریگان	هم	شگرد	خاص	خود	را	دارد.	به	این	صورت	که	آنان	را	بیش	از	
حد	کاریکاتوریزه	می	کند	و	با	این	کار	تماشاگر	ناخودآگاه	احساس	می	کند	که	حرف	ها	و	رفتار	این	
شخصیت	ها	در	فیلم	چندان	هم	مستند	نیست.	اما	مهم	ترین	شگرد	سازندگان	»پیشخدمت«	آن	
چیزهایی	نیست	که	نشان	مان	می	دهند	بلکه	حقایقی	است	که	پنهان	می	دارند.	در	بخش	پایانی	
فیلم	می	بینیم	که	سسیل	با	فرزندش	لوئیس	آشتی	می	کند.	این	پیوند	زمانی	اتفاق	می	افتد	که	
رونالد	ریگان	تصمیم	کنگرۀ	آمریکا	به	تحریم	رژیم	آپارتاید	در	آفریقای	جنوبی	را	وتو	می	کند.	
اینجاست	که	سسیل	کاخ	سفید	را	ترک	می	گوید.	این	در	حالی	است	که	لوئیس	نیز	به	یکی	از	
رهبران	جریان	دفاع	از	کنگره	ملی	آفریقا	و	نلسون	ماندال	در	آمریکا	تبدیل	شده	است.	حاال	دیگر	

سسیل	به	زبان	می	آید	و	حرف	دلش	را	می	زند:	»پسر	من	یک	قهرمان	است.«
انتخابات	2008	از	دیدگاه	سسیل	پیروزی	سیاهان	است.	برای	او	که	به	 پیروزی	اوباما	در	
»پیشخدمت«	طبقۀ	حاکمه	بودن	عادت	کرده	است	باید	هم	چنین	باشد.	سسیل	از	نظر	نگرش	
اما	 اقتصادی	اش	در	مقام	بورژوازی	سیاهی	قرار	دارد	که	به	تدریج	 الزاما	موقعیت	 نه	 طبقاتی	و	
حقیقتا	در	امتیازات	طبقۀ	بورژوازی	امپریالیستی	آمریکا	شریک	می	شود	و	برای	خود	جایی	دست	



73 و	پا	می	کند.	پیام	»پیشخدمت«	همان	پیام	ارباب	است	درست	مثل	همان	بردۀ	خانگی	که	از	خانۀ	
اربابی	تحت	عنوان	»خانۀ	ما«	یاد	می	کرد.

2013

توضیح
1(	برای	این	که	درک	بهتری	از	تحریف	های	»پیشخدمت«	از	دهۀ	60	و	جنبش	ضد	نژادپرستی	در	آمریکا	به	دست	
آورید	می	توانید	فیلم	»پلنگ«	ساخته	ماریو	فان	پیبلس	)1995(	را	پیدا	کنید	و	نگاه	متضاد	دو	سینماگر	به	وقایع	

یکسان	را	با	هم	مقایسه	کنید.																					
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تراژدِی نیاز، باور، سرگشتگی
جماعت	حلقه	زده	اند؛	منتظر.	آن	وسط	شمر	است	با	رخت	قرمزش	و	پیرمردی	مفلوک	که	به	
نظر	تریاکی	می	آید	و	احتماالً	قرار	است	حرمله	باشد.	یعنی	همان	بدذاتی	که	در	عصر	عاشورا	خیمه	
حسینی	ها	را	به	آتش	کشید.	طفالن	مسلم	با	لباس	سفید	و	شال	سبز	روی	زمین	دراز	کشیده	اند	.	
دو	سه	علم	سرخ	و	سیاه	اینجا	و	آنجا	سرافکنده	برپاست.	و	مردی	گردن	کلفت	که	چهره	اش	بیشتر	
به	پهلوانان	معرکه	گیر	می	ماند	با	بلندگوی	دستی	میدان	دار	است.	پشت	همۀ	این	ها،	طبل	ها	و	سنِج	
را	چیده	اند	و	طبالی	که	نشسته	و	دارد	چرت	می	زند.	این	صحنه	ای	از	تعزیۀ	امسال	است.	تعزیه،	
که	خیلی	از	اهل	تئاتر	آن	را	یکی	از	نمونه	های	نمایش	خیابانی	با	تکنیک	فاصله	گذاری	می	دانند.	
جای	برتولت	برشت	خالی	که	این	فاصله	گذاری	را	در	میدان	های	رژیم	اسالمی	ببیند	و	حال	کند.	
معرکه	گیر	فرمان	حرکت	می	دهد.	حرملۀ	مفلوک	می	خواهد	نعره	بزند	اما	صدایش	در	نمی	آید.	
چیزی	زیر	لب	می	گوید	و	شمشیر	به	دست	دور	سر	طفالن	مسلم	جوالن	می	دهد.	معرکه	گیر	با	
دوستش	که	کت	شلوار	پوشیده	و	آن	کنار	ایستاده	خود	را	کنار	می	کشند	و	سر	در	هم	می	کنند	و	
به	حرکات	حرمله	می	خندند!	هنوز	دقیقه	ای	نگذشته،	بازیگران	همه	به	جای	خود	خشک	می	شوند:	
مجسمانه!	صدای	فلزی	معرکه	گیر	همراه	با	سوت	از	بلندگو	به	گوش	می	رسد:	»این	روزها	ارج	و	
قرب	داره	به	خدا.	حاال	از	هر	کی	امام	حسین	اربابشه	می	خوام	دست	بکنه	تو	جیبشو	یه	2000	
تومنی	در	بیاره	و	بندازه	تو	این	بساط.	بیست	تومن	که	جمع	شد	کربال	رو	ادامه	میدیم!«	از	چهرۀ	
تماشاگران	معلوم	است	که	کسی	از	این	پول	ها	ندارد	ولی	تا	دلتان	بخواهد	بغض	دارند	که	بترکانند	
و	اشک	دارند	که	بریزند.	اسم	عباس	و	حسین	و	قاسم	و	علی	اصغر	را	که	می	شنوند	اشک	شان	
سرازیر	می	شوند.	بعضی	ها	در	این	حالت	دست	شان	به	جیب	می	رود	و	اسکناس	مچالۀ	کم	ارزشی،	
صد	تومانی	یا	حداکثر	500	تومانی	بیرون	می	آورند	و	به	سبد	معرکه	گیر	می	اندازند.	مراسم	با	
آتش	زدن	خیمه	توسط	حرمله	که	صورتش	را	پوشانده	تمام	می	شود.	تماشاچی	ها	حمله	می	برند	
تا	تکه	هایی	از	پارچۀ	سوخته	شده	را	به	نیت	تبرک	دریافت	کنند.	حرمله	صورتش	را	باز	نمی	کند.	



75 چون	وحشت	دارد	فردا	در	خیابان	توسط	جماعت	شناسایی	شود	و	کتک	بخورد!
	پشت	قصۀ	این	تعزیه،	وضعیت	حاکم	بر	ایران	اسالمی	نهفته	است:	تراژدی	جهل	و	استیصال	
و	سرگشتگی.	نظامی	با	رنگ	و	لعاب	ایدئولوژی	مخدر	مذهبی	که	می	خواهد	جیب	تان	را	خالی	
کند.	صحنه	گردان	هایی	که	به	ریش	بازیگران	می	خندند.	رخت	ها	و	عالمت	های	قرون	وسطایی	
که	با	آالت	مدرن	ترکیب	شده	اند.	بلندگوی	دستی	نمادی	از	رسانۀ	رسمی	است	که	مغز	عوام	را	
می	خورد،	احساسات	شان	را	به	بازی	می	گیرد	و	به	سبک	شبکه	های	تلویزیونی	پولی	در	کشورهای	
غربی	سر	بزنگاه	به	شما	یاد	آوری	می	کند	که	مهلت	آبونمان	تان	تمام	شده	و	برای	تماشای	ادامۀ	

سریال	ها	باید	هزینه	اش	را	بپردازید.	
اکثریت	مردمش	شیعه	 پیش	 تا	500	سال	 به	صحنه	می	رود	که	 تراژدی	در	کشوری	 این	
زمان	حاکمیت	 از	 بداند.	 را	 تاریخی	 واقعیت	 این	 که	 پیدا	می	شود	 اما	حاال	کمتر	کسی	 نبودند!	
سلسلۀ	صفویه	و	به	زور	شمشیر	صفویان	بود	که	شیعی	گری	گسترانده	شد.	از	آن	دوران	به	بعد	
تاریخ	نگاران	شیعی	قصه	های	زیادی	سر	هم	کرده	اند	تا	ایرانیان	را	از	همان	صدر	اسالم	به	اهل	بیت	
محمد	ربط	دهند.	به	مردم	قبوالنده	اند	که	شیعه	بودن	در	خون	ایرانیان	است.	این	القای	ایدئولوژی	
از	زمان	صفویان	به	بعد	نقش	مهمی	در	تحکیم	قدرت	دستگاه	روحانیت	شیعه	و	حاکمان	جباری	
که	زیر	این	علم	سینه	زده	اند	بازی	کرده	است.	تاریخ	مقاومت	بخش	هایی	از	مردم	در	گوشه	و	
کنار	سرزمین	های	تحت	اشغال	نظامی	اعراب	مسلمان	و	نیز	بروز	جنبش	های	فکری	و	سیاسی	
که	به	درجات	مختلف	اسالم	را	به	مصاف	می	طلبیدند	همیشه	از	جانب	نظریه	پردازان	و	دستگاه	

آخوندهای	شیعه	انکار	شده	است.	
تعداد		اندکی	از	مردم	ایران	از	این	واقعیت	باخبرند	که	صفویان	برای	تحکیم	حاکمیت	سیاسی	
خود،	یکپارچه	کردن	ایران	و	مقابله	با	حمله	نظامی	امپراطوری	عثمانی	و	ازبک	های	سنی	مذهب،	
شیعه	را	به	عنوان	مذهب	رسمی	واحد	بر	کل	کشور	مسلط	کردند.	ارتش	ائتالفی	قبایل	مختلف	
شیعۀ	علوی	در	منطقۀ	شرق	ترکیۀ	امروز	که	به	خاطر	رنگ	سرخ	عمامه	های	شان	به	قزلباش	مشهور	
کردند.	 بازی	 مردم	 بر	 تحمیل	مذهب	شیعه	 برای	 را	 نیروی	ضربت	شاهان	صفوی	 نقش	 شدند	
صفویان	به	نام	دوازده	امام	سکه	ضرب	کردند	و	به	مرمت	و	توسعۀ	قبور	امامان	شیعه	در	شهرهای	
عراق	و	مشهد	و	به	ساخت	امام	زاده	ها	در	گوشه	و	کنار	ایران	پرداختند.	ایران	زیر	قدرت	سرکوبگر	
صفوی	پُر	شد	از	دکان	هایی	برای	جمع	آوری	نذر	و	جلب	درماندگان؛	پُر	شد	از	قدمگاه	هایی	که	

منشاء	آن	ادعای	دروغ	این	مقام	مذهبی	شیعه	یا	خواب	نما	شدن	آن	شاه	شیعه	مذهب	بود.	
از	آنجا	که	در	ایران	تعداد	آخوندهای	شیعه	کم	بود	صفویان	از	جبل	العامل	)لبنان	امروز(	
آخوند	وارد	کردند.	شاه	طهماسب	اول،	محقق	کرکی	که	یک	آخوند	عرب	جبل	العاملی	بود	را	به	
ایران	آورد	و	به	او	مقام	اولین	شیخ	السالم	کشور	را	داد.	این	مقام	بعد	از	او	به	شیخ	بهایی	معروف	



رسید	که	او	نیز	برخاسته	از	جبل	العامل	بود.	جالب	اینست	که	رگ	و	ریشۀ	صفویان	به	کردهای	76
تاریخی،	یکی	 این	چرخش	 بودند.	در	 اصل	سنی	مذهب	 آذربایجان	می	رسید	که	در	 به	 مهاجر	
از	وظایف	آخوندهای	شیعه	یا	همان	شیخ	السالم	های	وارداتی	از	جبل	العامل	این	شد	که	برای	
شاهان	صفوی	تبارنامۀ	»سیدی«	درست	کنند!	در	واقع	احیای	مذهب	شیعه	در	ایران	و	تبدیل	
آن	به	دین	رسمی	حکومت	سراسری	اساساً	بر	مبنای	اهداف	سیاسی	شاهان	صفوی	انجام	گرفت.	
آمیزش	فقهای	شیعه	با	ساختار	دولتی	نیز	از	همان	زمان	آغاز	شد.	سلطنت	مشروعیتش	را	از	دین	
اسالم	گرفت.	کار	به	جایی	رسید	که	در	دوران	پایانی	سلطنت	صفویان	برای	تصمیم	گیری	های	
حکومتی	و	حل	مسائل	روزمره	مملکتی	استخاره	می	کردند!	همین	مال	محمد	باقر	مجلسی	معروف	
که	سران	جمهوری	اسالمی	مخلصش	هستند	و	به	نامش	قسم	می	خورند	شیخ	السالم	اصفهان	در	
دوران	حکومت	شاه	سلطان	حسین	بود	و	در	کنارش	می	نشست	و	برایش	استخاره	می	کرد.	روضه	
خوانی،	مداحی	و	مرثیه	خوانی	و	کل	مراسم	عاشورا	را	صفویان	به	آیین	های	جا	افتاده	در	جامعه	
ایران	تبدیل	کردند.	برپایی	تکیه	ها	و	حسینیه	ها	هم	از	آن	دوران	باب	شد.	کاری	که	آخوندها	و	
صحنه	گردآنان	این	مراسم	و	آیین	های	همراهش	کردند	این	بود	که	آمیخته	ای	از	وقایع	راست	و	
قصه	های	دروغ	را	با	سوز	و	گداز	به	گوش	مردم	خواندند	و	از	آنان	گریه	گرفتند.	قصه	هایی	مانند	بر	
سر	نی	حرف	زدن	سر	بریدۀ	حسین.	قصه	هایی	مانند	اینکه	محمد	از	همان	زمان	کودکی	حسین	از	
ماجرای	کربال	خبر	داشت	و	به	همین	خاطر	مرتبا	گلویش	را	می	بوسید.	قصه	هایی	مانند	قطع	شدن	
دست	و	پا	در	میدان	جنگ	اما	ادامه	دادن	نبرد	و	کشتن	دشمنان	انگار	نه	انگار	که	واقعیتی	به	نام	
اثرات	خونریزی	و	قطع	عصب	وجود	دارد.	کاری	که	مراسم	سوگواری	کربال	انجام	داد	تبدیل	جنگ	
قدرت	امام	حسین	و	اخالف	محمد	با	سران	دیگر	قبایل	و	خاندان	های	مسلمان	به	یک	اسطوره	
متافیزیکی	و	ساختن	و	پرداختن	نماد	شهادت	و	مظلومیت	و	تعصب	به	عنوان	ستون	تبلیغ	و	ترویج	

مذهب	شیعه	در	بین	عوام	بود.	
واقعیت	تاریخی	دیگری	که	برای	مردم	ناشناخته	مانده	»تهاجم	فرهنگی«	مسیحیت	غربی	
برای	کمک	به	جا	افتادن	اسطورۀ	کربال	در	جامعۀ	ایران	است!	ماجرا	اینست	که	در	همان	دوران	
صفویه،	فردی	که	نقش	وزیر	امور	روضه	خوانی	و	تعزیۀ	را	به	عهده	داشت	عازم	اروپا	شد	تا	از	
مراسم	و	آیین	های	مسیحیان	یاد	بگیرد	و	آموخته	هایش	را	در	اجرای	مراسم	عاشورا	به	کار	بندد.	
به	راه		انداختن	دسته	های	عزاداری،	زنجیر	زنی	و	قفل	بندی	و	شبیه	سازی،	مصیبت	خوانی	و	شام	
غریبان	تقلیدی	بود	از	مراسم	روزهای	مردگان	و	مانند	این	ها	در	بین	مسیحیان	اروپایی.	اسالم	از	
همان	آغاز	نقاشی	و	به	ویژه	ترسیم	چهرۀ	شخصیت	های	مقدس	از	دید	مومنان	را	ممنوع	اعالم	
کرده	بود	و	اصوالً	آفرینش	هنری	)اعم	از	نقاشی	یا	مجسمه	سازی	از	انسان	ها(	را	همسان	کردن	
خود	با	اهلل	و	نشانۀ	شرک	می	دانست.	اما	می	بینیم	که	کشیدن	شمایل	امامان	و	اسطوره	های	شیعه	



77 و	مشخصا	صحنه	های	جنگ	کربال	به	تقلید	از	ترسیم	شمایل	قدیسان	مسیحیت	)دقیقا	با	همان	
هالۀ	نور	گرداگرد	سرشان(	در	دوران	صفویه	در	ایران	رواج	یافت.	علم	و	کتل	و	عالمت	فلزی	که	
دقیقا	شکل	صلیب	دارد	نیز	سوغات	فرهنگی	وزیر	روضه	خوانی	صفویان	برای	جامعۀ	ایران	بود.	
تاثیری	که	همۀ	این	ها	در	فرهنگ	و	روبنای	مذهبی	مسلط	بر	جامعه	گذاشت	محکم	کردن	
باورهای	خرافی	مردم	و	اتکای	آنان	به	اسطوره	های	دروغین	برای	حل	مشکالت	ریز	و	درشت	شان	
در	زندگی	بود.	در	دوره	های	خیزش	و	تالطم	اجتماعی	و	سیاسی	که	از	اواخر	دوران	قاجار	فرا	
رسید	این	نمادها	و	باورهای	مذهبی	به	کمک	دستگاه	روحانیت	شیعه	آمد	تا	برای	خود	پایه	ها	
و	اهرم	هایی	فراهم	کنند	و	موقعیت	سیاسی	بهتری	به	دست	آورند.	این	مسئله	به	ویژه	از	واقعۀ	
پانزده	خرداد	1342	و	سر	بلند	کردن	خمینی	و	پیروانش	به	عنوان	یک	قطب	سیاسی	مذهبی	اوج	
گرفت	و	در	جریان	انقالب	57	و	تحوالت	پس	از	آن	به	جزء	الینفکی	از	بمباران	ایدئولوژیک	فکری	
حکومت	اسالمی	تبدیل	شد.	زمانی	که	خمینی	تاکید	کرد	»این	محرم	و	صفر	است	که	اسالم	را	

زنده	نگه	داشته«	خوب	می	دانست	که	چه	اهرمی	را	در	اختیار	گرفته	است.					
2012
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دانش به جای رمز و راز
معرفی	کتاب	جهان	های	موازی

میچیو	کاکوو
ترجمۀ	سارا	ایزدیار	و	علی	هادیان

انتشارات	مازیار	)تهران	چاپ	اول	1388	/	چاپ	پنجم	1391(
میچیو	کاکوو،	استاد	فیزیک	نظری	در	دانشگاه	نیویورک	است.	این	دانشمند	آمریکایی	که	
برای	عامه	فهم	کردن	 تئوری	»میدان	ریسمان	ها«	و	تالش	هایش	 به	خاطر	 دارد	 ژاپنی	 تباری	
مباحث	پیچیدۀ	علمی	شهرت	دارد.	او	از	مخالفان	تسلیح	هسته	ای،	استفاده	از	نیروگاه	های	هسته	
ای،	اتخاذ	رویکرد	های	منجر	به	گرمایش	کره	زمین،	صرف	هزینه	های	گزاف	در	امر	فضانوردی	و	به	
مخاطره		انداختن	محیط	زیست	و	جان	انسان	ها	برای	پیشبرد	پروژه	های	تحقیقاتی	حساب	نشدۀ	

علمی	است.	
»جهان	های	موازی«	در	ردۀ	کتاب	هایی	می	گنجد	که	برای	توضیح	علم	کیهان	شناسی	به	زبان	
ساده	و	قابل	دسترسی	برای	عامۀ	مردم	منتشر	می	شود.	این	کتاب	در	چاپ	اول	و	دوم	با	دو	عنوان	
فرعی	متفاوت	منتشر	شده	است.	در	چاپ	اول	با	عنوان	»دانش	گیتی	های	جدید	و	آیندۀ	ما	در	
کیهان«	روبرو	می	شویم	که	در	چاپ	دوم	به	»سفری	به	آفرینش،	ابعاد	باالتر	و	آیندۀ	جهان«	تبدیل	
شده	است.	استفاده	از	واژه	دینی	آفرینش	در	نقطۀ	مقابل	درک	علمی	ماتریالیستی	از	تکوین	و	
تکامل	هستی	و	پدیده	های	گوناگون	قرار	دارد	که	این	می	تواند	بازتاب	نظرگاه	فلسفی	نویسنده	و	

شاید	مالحظات	ناشران	آن	باشد.	
البته	اینکه	نظرگاه	خود	نویسنده	در	مورد	مقولۀ	خدا	و	یا	تفاسیر	مذهبی	از	تکامل	هستی	
چیست	را	از	متن	آثارش	می	توان	دریافت.	آنچه	میچیو	کاکوو	در	این	زمینه	گفته،	بیشتر	شبیه	به	
اظهارات	مبهم	استیون	هاوکینگ	دانشمند	انگلیسی	تا	چند	سال	پیش	است	که	برخالف	امروز،	
کماکان	حاضر	نبود	اعالم	خدا	ناباوری	کند.	بنابراین	در	کتاب	هایش	جا	را	برای	یک	نیروی	مقتدر	



79 و	محاط	بر	همه	چیز،	یا	یک	آغازگر	و	طراح	اولیۀ	هستی	باز	می	گذاشت.	مدتی	است	که	هاوکینگ	
به	صراحت	اعالم	کرده	که	عرصۀ	علم	نیازی	به	خدای	ناموجود	ندارد.	حاال	این	پرسش	می	تواند	
به	ذهن	خواننده	کتاب	»جهان	های	موازی«	راه	پیدا	کند	که	آیا	میچیو	کاکوو	هم	سرانجام	راه	
هاوکینگ	و	دیگر	دانشمندان	شجاِع	خدا	ناباور	را	خواهد	رفت	و	حتی	به	قیمت	تحمل	فشارهای	
رسانه	ای	و	محافل	قدرتمند	مذهبی	و	آکادمیسین	های	خداباور،	حقایق	عینی	عالم	را	تمام	و	کمال	

زیر	نورافکن	خواهد	برد؟
ابهاماتی	که	می	تواند	در	این	زمینه	داشته	باشد،	دریچه	های	 »جهان	های	موازی«	با	وجود	
که	 گونه	 همان	 می	کند.	 باز	 خواننده	 روی	 به	 کائنات	 علمی	 درک	 و	 شناخت	 برای	 را	 جدیدی	
میچیو	کاکوو	در	مقدمۀ	کتاب	می	گوید،	زمانی	که	نخستین	انقالب	تئوریک	در	علم	فیزیک	توسط	
ایزاک	نیوتن	انجام	پذیرفت	و	گامی	بلند	در	جهت	شناخت	بشر	از	قوانین	حاکم	بر	اجرام	سماوی	
برداشته	شد،	»سحر	و	جادو	و	کشف	و	شهود«	کمرنگ	شد	و	اهمیت	سابق	خود	را	در	ذهنیت	
جامعۀ	بشری	از	دست	داد.	هر	روز	تعداد	بیشتری	از	انسان	ها	متوجه	شدند	که	در	جهان	عینی	با	
نیروهای	قابل	محاسبه	و	تکرار	پذیر	مادی	روبرو	هستند.	بدین	ترتیب،	رمز	و	رازهای	متافیزیکی	
و	قصه	های	قدسی	تضعیف	شد.	نویسنده	در	ادامه	به	زبانی	ساده	رابطۀ	متقابل	تکوین	و	دقیق	
شدن	و	اصالح	تئوری	های	علمی	را	با	پیشرفت	های	فن	آورانه	و	پژوهش	های	عمیق	تر	میدانی	نشان	
می	دهد.	برای	مثال	به	اختراع	تلسکوپ	هابل	اشاره	می	کند	که	یافته	هایش	نقش	مهمی	در	اثبات	
و	مشاهدۀ	اینکه	گیتی	ساکن	و	فناناپذیر	نیست،	بازی	کرد	و	به	تعصبات	و	اعتقادات	جزمی	ضربه	
زد.	نشان	داد	که	کهکشان	ها	با	سرعت	قابل	توجهی	در	حال	دور	شدن	از	زمین	هستند	و	گیتی	در	
حال	انبساط	است.	سپس	میچیو	کاکوو	دوباره	به	تئوری	باز	می	گردد	و	به	اهمیت	اینشتین	اشاره	
می	کند	که	تصویر	جدیدی	از	ساختار	فضا	زمان	ارائه	کرد	و	به	جای	فضا	و	زماِن	»تخت	و	خطی«،	
از	ساختاری	دینامیک	و	انحنایی	صحبت	کرد؛	که	این	خود	راهگشای	پژوهش	های	علمی	متفاوت	

و	پیشروی	های	فن	آورانه	شد.	
اشارات	فلسفی	»جهان	های	موازی«	به	ترسیم	رابطۀ	دیالکتیکی،	متقابل	و	دائمی	میان	تئوری	
و	پراتیک	محدود	نمی	شود.	در	بخش	دیگری	از	کتاب	تفاوت	بنیادین	میان	تفکر	ماتریالیستی	کهن	
و	تفکر	ماتریالیستی	دوران	نوین	بیان	شده	است.	اگر	چه	هر	دو	این	تفکرات	ریشه	در	مشاهدات	
عینی	و	شناخت	علمی	جهان	دارند	اما	در	دوران	کهن،	مباحث	ماتریالیستی	بیشتر	از	منطق	نیرو	
می	گرفت	ولی	در	دوران	مدرن،	آزمون،	مشاهده	و	اثبات	علمی	و	یافته	های	شگرفی	که	به	کمک	
فن	آوری	پیشرفته	به	دست	می	آید	پشتوانۀ	محکم	مباحث	ماتریالیستی	می	شود.	به	گفتۀ	نویسنده	
»با	این	ابزارها،	کیهان	شناسی	از	پژمردگی،	از	باتالق	تفکر	و	تعمق	و	حدس	و	گمان	ماجراجویانه	

بیرون	می	آید.	از	حاشیۀ	علم	بیرون	می	آید.	.	.«



یک	نکتۀ	مهم	دیگر،	توضیح	رابطۀ	دیالکتیکی	نیروی	گرانش	و	میدان	بزرگ	ضد	گرانشی	در	80
کائنات	است.	بر	خالف	باورهای	دینی	که	جلوۀ	بارز	آن	را	در		اندیشۀ	اسالمی/	عرفانی	می	بینیم،	
کائنات	بر	جاذبۀ	قطب	یا	بر	طواف	اقمار	به	گرِد	یک	مرکز	)یا	همان	قادر	متعال(	استوار	نیست.	
ما	با	یک	نیروی	واحد	مسلط	و	کنترل	کننده	که	خرد	و	کالن	را	به	هم	متصل	نگاه	داشته	و	کل	
هستی	مادی	و	معنوی	را	نظم	بخشیده،	روبرو	نیستیم.	بلکه	هستی،	تضاد	دائمی	میان	گرایشات	
و	نیروهای	مادی	از	جمله	نیروی	گرانش	و	نیروی	ضد	گرانش	است.	اگر	نیروی	گرانش	می	تواند	
چیزها	را	به	اصطالح	در	سطح	»محلی«	به	هم	متصل	نگاه	دارد،	نیروی	عظیم	ضد	گرانش	کل	
گیتی	را	منبسط	و	اجزائش	را	از	هم	دور	می	کند.	میچیو	کاکوو	از	اینشتین	نقل	می	کند	که	ما	فقط	
با	گرانش	روبرو	نیستیم،	بلکه	مهم	تر	از	آن	با	نیروی	رانش	مواجهیم.	گرانش	چیزی	نیست	جز	
محصول	جانبی	فضای	منحنی.	اگر	من	روی	صندلی	نشسته	ام	این	نیروی	گرانش	نیست	که	مرا	
به	سمت	زمین	کشانده	است،	بلکه	این	فضا	است	که	مرا	به	آنجا	هل	داده	است.	در	همین	ارتباط،	
مباحث	کتاب	ما	را	وا	می	دارد	که	به	رابطۀ	محتوا	و	فرم،	حرکت	و	بستر	حرکت،	بازیگر	و	صحنۀ	
نمایش،	عمیق	تر	و	شاید	متفاوت	از	قبل	نگاه	کنیم.	»در	جهان	اینشتین،	فضا	و	زمان	آن	طور	که	
نیوتن	فرض	کرده	بود	صحنه	ای	بی	حرکت	نبود.	بلکه	پویا	بود	و	به	فرم	های	عجیبی	خم	می	شد	
و	انحنا	می	یافت.	صحنۀ	زندگی	را	به	صورت	تور	آکروبات	در	نظر	بگیرید	به	نحوی	که	بازیگران	بر	
اثر	وزن	خود	در	آن	به	پایین	فرو	می	روند.	در	چنین	عرصه	ای	خواهیم	دید	که	خود	صحنه	نیز	به		

اندازۀ	بازیگران	اهمیت	دارد.«
انگیزۀ	نویسنده	اش	که	روشن	تر	 از	 نمی	شود	از	کتاب	»جهان	های	موازی«	صحبت	کرد	و	
کردن	تئوری	»M«	)شکل	تکامل	یافتۀ	تئوری	میدان	ریسمان	ها(	نگفت.	نوشتن	این	کتاب	گامی	
از	سوی	میچیو	کاکوو	و	دانشمندان	همفکر	او	برای	نزدیک	شدن	به	تئوری	فراگیری	است	که	
بتواند	دو	جهان	اتمی	و	زیرـ	اتمی،	ماکرو	و	میکرو،	را	در	ابعاد	یازده	گانه	ای	که	تاکنون	شناخته	
شده،	تبیین	کند.	بر	اساس	تئوری	میدان	ریسمان	ها،	پدیده	های	دنیای	میکرو	)ریز(	نه	از	ذرات	که	
از	رشته	های	مرتعش	تشکیل	شده	اند.	رشته	های	مرتعشی	که	در	هر	لحظه	به	نظر	ذره	می	آیند.	اما	
همین	رشته	ها	می	توانند	بر	اساس	فرکانس	های	مختلف	به	ارتعاش	در	آیند	و	از	یک	نوع	ذرۀ	زیر	
اتمی	به	یک	نوع	ذرۀ	دیگر	تبدیل	شوند.	میچیو	کاکوو	می	گوید	که	بر	اساس	این	نظریه	می	توان	
از	تئوری	نسبیت	و	تئوری	کوانتوم	نه	در	تقابل	با	هم	بلکه	در	همگرایی	با	یکدیگر	استفاده	کرد.	به	
عبارت	دیگر،	حرف	میچیو	کاکوو	این	است	که	برخالف	درک	رایج	که	قانونمندی	های	جهان	اتمی	
و	جهان	زیرـ	اتمی	را	کاماًل	متفاوت	از	هم	می	داند،	از	پشت	عینک	تئوری	»M«	و	میدان	ریسمان	ها	

می	توان	نخ	تسبیح	مشترکی	را	که	از	دانه	های	هر	دو	جهان	عبور	می	کند	دید.	
و	آخرین	نکته	اینست	که	امروز	در	میان	دانشجویان	به	ویژه	در	رشته	های	فیزیک	و	ریاضی،	



81 استیون	 کتاب	های	 که	 طور	 همان	 درست	 است.	 خواننده	 پر	 بسیار	 موازی«	 »جهان	های	 کتاب	
هاوکینگ	با	استقبال	زیاد	روبرو	شده	است.	این	نشانۀ	خوبی	است	از	گرایش	علم	باورانه	نسل	جوان	

برای	دستیابی	به	تبیین	و	توضیح	و	تفسیر	ماتریالیستی	از	هستی	و	جهان	عینی.		
2013			
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کوروش هخامنشی مد روز است
صفی	از	روشنفکران	و	جوانان	و	عامه	مردم	خواهان»بازگشت	به	ریشه	ها«	هستند.	این	عکس	
العمل	روحی/	ایدئولوژیک	بخشهایی	از	جامعه	ایران	به	سی	و	سه	سال	حاکمیت	رژیم	مذهبی	
است	که	خود	را	وارث	فتوحات	صدر	اسالم	از	جمله	تسخیر	سرزمین	عجم	معرفی	می	کند.	امروز	
ملی	گرایی	و	ایرانی	گری	شکل	های	خاصی	به	خود	گرفته	است:	حسرت	دوران	امپراتوری	پارس	را	
می	خورند.	آموزه	های	زرتشت	را	تقدیس	می	کنند.	نماد	فروهر	به	گردن	می	آویزند.	گستردگی	این	
افکار	بازتاب	شکست	جمهوری	اسالمی	در	عرصه	فکرسازی	و	نشانۀ	وجود	یک	خالء	ایدئولوژیک	
درجامعه	است.	کار	به	جایی	رسیده	که	احمدی	نژاد	و	دار	و	دسته	اش	برای	پر	کردن	این	خالء	
و	سوار	شدن	بر	افکار	عمومی،	پرچمدار	دفاع	از	کوروش	هخامنشی	شده	اند.	می	خواهند	تمدن	
باستانی	را	با	جریان	اسالمی	آشتی	دهند.	انگار	نه	انگار	که	برای	قرن	ها،	فاتحان	مسلمان	افتخار	
شکست	و	نابودی	آن	تمدن	را	در	بوق	و	کرنا	کرده	بودند.	حاال	مردم	را	به	شخصیت	»ذوالقرنین«	
)صاحب	دو	شاخ	یا	کسی	که	تاج	شاخدار	بر	سر	دارد(	در	قرآن	رجوع	میدهند	و	میگویند	منظور	
همان	کوروش	بوده.	شخصیتی	که	از	قرار	»سه	جنگ	را	درسه	جهت	جغرافیایی	مختلف	پیروز	شد	
و	هم	خداپرست	و	موحد	و	رحیم	بود	و	هم	قاسم	الجبارین!«	البته	این	را	زیرسبیلی	در	میکنند	که	
»ذوالقرنین«	یکی	از	پیامبران	الهی	معرفی	شده	است.	هم	زمان	سلطنت	طلبان	شکست	خورده	
و	پان	ایرانیستها	و	ملی	گرایان	متعصب	از	حکومت	نکبت	و	کشتار	و	فریب	مذهبی	استفاده	کرده	
و	در	بین	مردمی	که	از	جمهوری	اسالمی	و	ایدئولوژی	مرتجعانه	اش	به	تنگ	آمده	اند،	نظرات	
آشکارا	نژادپرستانه	و	عرب	ستیزانه	خود	را	زیر	پرچم	کوروش	و	تمدن	پیش	ازاسالم	تبلیغ	میکنند.	
رسانه	های	فارسی	زبان	غرب	ومشخصا	بی	بی	سی	فارسی	نیز	از	مساله	کوروش	و	شکل	دادن	به	افکار	
عمومی	حول	این	مساله	غافل	نمانده	اند.	در	برنامه	ویژه	نوروز	91	بی	بی	سی	صحنه	را	طوری	چید	
که	در	یک	رقابت	انتخاباتی	دمکراتیک	به	سبک	کشورهای	غربی،	اکثر	مخاطبان	به	خواست	خود	
کوروش	را	به	عنوان	بزرگترین	شخصیت	ایران	زمین	برگزینند	و	او	را	در	ذهن	خود	دوباره	بر	تخت	



83 پادشاهی	بنشانند.	این	وسط	ملغمه	ای	از	تعبیر	و	تفسیر	دلبخواهی	از	نقاط	کور	و	تاریک	تاریخ،	و	
مخلوط	کردن	اسطوره	و	قصه	با	تاریخ	مطرح	می	شود	که	اگر	با	یک	جو	عقل	و	بدون	تعصب	آن	ها	
را	بررسی	کنیم	به	پوچ	بودنش	پی	می	بریم.	طوری	حرف	می	زنند	که	انگار	مقوالتی	مثل	حقوق	
بشر	یا	صلح	طلب	بودن	در	2500	سال	پیش	همان	مفهوم	و	چارچوبی	را	داشته	که	امروز	دارد.	
انگار	کوروش	عضو	فدراسیون	بین	المللی	سازمان	های	حقوق	بشر	بوده	و	مساله	قوانین	و	آزادیها	
و	حقوق	شهروندی	را	با	دیدگاهی	امروزی	مطرح	می	کرده!	می	گویند	کوروش	صلح	طلب	بوده.	
معلوم	نیست	که	شاهان	هخامنشی	ازجمله	کوروش	کشورگشایی	کرده	اند	یا	نه؟	با	ارتش	و	جنگ	
این	را	کرده	اند	یا	نه؟	آیا	قبلش	برای	حریفان	خود	پیغام	و	پسغام	نمی	فرستادند	که	اگر	تسلیم	
شدید	که	هیچ	ولی	اگر	نشدید	دمار	ازروزگارتان	در	می	آوریم؟!	!صال	کسی	از	خودش	می	پرسد	
که	هخامنشیان	مدافع	و	نماینده	کدام	نظام	اقتصادی	و	اجتماعی	بودند؟	و	این	سلسله	چه	نقشی	
در	استقرار	نظام	طبقاتی	پدرساالر	و	کنار	زدن	نهایی	جامعه	مادر	محور	که	کماکان	نشانه	هایی	از	
نظام	اشتراکی	اولیه	را	با	خود	حمل	میکرد،	بازی	کرد؟	بعضی	ها	که	با	ارزش	ها	و	نهادهای	مدرن	
آشنایی	بیشتری	دارند	ما	را	به	متن	لوح	های	گلی	به	دست	آمده	در	تخت	جمشید	رجوع	می	دهند.	
در	تصور	آن	ها	فرزندان	کوروش	در	نقش	سیاستمداران	سوسیال	دمکرات	کشورهای	اسکاندیناوی	
ظاهر	می	شوند!	بر	مبنای	تفسیری	که	از	این	لوح	ها	میکنند،	شاهان	هخامنشی	ربطی	به	نظام	
برده	داری	که	در	آن	دوران	تاریخی	در	بسیاری	از	جوامع	منطقه	فالت	ایران	و	بین	النهرین	برقرار	
بود	نداشتند.	گویی	امپراتوری	آنها	حالت	یک	جزیره	را	داشته.	یک	تافته	جدا	بافته!	می	گویند	در	
آنجا	کارگران	دستمزد	می	گرفتند	پس	برده	داری	و	بیگاری	معنا	نداشته	است.	اختالف	دستمزد	
بین	مرد	و	زن	وجود	نداشته	است.	بیمه	بیکاری	هم	می	دادند.	حق	مسافرت	هم	به	هنگام	انجام	
بارداری	حق	ویژه	می	گرفتند.	حتی	حق	و	حقوق	 ماموریت	ها	پرداخت	می	شد.	زنان	در	دوران	

حیوانات	هم	رعایت	می	شد	و	به	آن	ها	به	نوعی	حقوق	می	دادند.
این	سوال	پیش	می	آید	که	فکر	ایجاد	چنین	سیستم	پیشرفته	ای	که	قرن	ها	جلوتر	از	زمانش	
بوده	بر	پایه	کدام	شرایط	عینی،	کدام	پشتوانه	مادی،	می	توانسته	در	ذهن	شاهان	هخامنشی	نطفه	
ببندد؟	اگر	چنین	سیستمی	وجود	داشته	و	در	حال	کار	کردن	بوده	و	نه	فقط	پارسیان	بلکه	اهالی	
کشورهای	تسخیر	شده	و	تحت	امپراتوری	هخامنشی	هم	از	آن	راضی	بوده	اند،	پس	چرا	تداوم	و	
گسترش	پیدا	نکرده	است؟	چرا	به	صورت	یک	نمونه	تاریخی	مطلوب	و	قابل	پیاده	کردن	در	تاریخ	
نگاری	های	معاصر	خود	ثبت	نشده	است؟	ریشه	های	سقوط	سلسله	هخامنشی	را	کجا	باید	جست	و	
جو	کرد؟	آیا	جامعه	آن	دوران	مثل	بقیه	جوامع	به	دو	بخش	متخاصم	حاکم	و	محکوم	تقسیم	شده	
بود	یا	نه؟	از	کوروش	که	حدود	500	سال	پیش	از	میالد	مسیح	زندگی	می	کرد	جمله	مشهوری	
به	جای	مانده	که	به	حد	کافی	گویا	است:	»رفتار	پادشاه	با	رفتار	شبان	تفاوت	ندارد.	چنانکه	شبان	



نمی	تواند	از	گله	اش	بیش	از	آنچه	به	آنها	خدمت	می	کند	بردارد،	پادشاه	نیز	از	شهرها	و	مردم	84
همانقدر	می	تواند	استفاده	کند	که	آن	ها	را	خوشبخت	می	دارد.«	آیا	کسانی	که	کوروش	را	ستایش	
می	کنند	و	شیوه	حکومت	مداری	اش	را	برای	بهبود	وضع	جهان	به	حاکمان	امروز	توصیه	می	کنند	
حاضرند	به	رابطه	ای	که	کوروش	مد	نظر	داشت	تن	بدهند؟	کوروش	میگفت:	من	گله	ام	را	بیشتر	از	
آنچه	که	الزم	دارم	نمی	دوشم!	آیا	امروز	در	قرن	بیست	و	یکم	حاضرید	در	مقابل	حاکمان	امروزی	
گله	باشید	و	دوشیده	شوید؟	مگر	جوهر	رابطه	قیم	وار	ولی	فقیه	با	امت،	یا	رابطه	شبانی	کلیسا	با	
پیروان	مسیح	و	بقیه	روابط	مرید	و	مرادی	و	حاکم	و	محکومی	جز	این	است؟	روبنا	و	ذهنیت	هر	
جامعه	ای	را	ارزش	ها	و	باورهای	ایدئولوژیک	به	هم	متصل	می	کند.	نظام	های	اقتصادی	اجتماعی	که	
بر	بهره	کشی	انسان	از	انسان	و	ستمگری	طبقاتی	و	جنسیتی	و	ملی	و	مذهبی	و	نژادی	استوارند	به	
ایدئولوژی	سازی	ارتجاعی	از	نوع	قیم	وار،	شبانی/	گله	ای،	حاکم	و	محکومی	احتیاج	دارند.	حاکمان	

چنین	نظام	هایی	به	اصالت	و	حقانیت	و	پایداری	این	نوع	رابطه،	باور	دارند.
گرفت.	 پاسخ	خواهد	 دیگری	 در	چارچوب	 اما	 امروزی	 محکوم	 و	 محروم	 انسان	های	 منافع	
در	دنیای	امروز،	تحت	نظام	جهانی	سرمایه	داری	امپریالیستی،	اگر	قرار	است	دنبال	»ریشه	های	
خود«	بگردیم	باید	به	جای	حرکت	عمودی	و	کاویدن	هزاران	سال	پیش	و	تعبیر	و	تفسیرهای	
به	 امروزی	 گوناگون	 جوامع	 در	 باید	 کنیم.	 حرکت	 افقی	 طور	 به	 کهن،	 تمدن	های	 از	 دلبخواه	
ارزش	ها	و	معیارهای	مشترک	خود	 باید	 بگردیم.	 دنبال	همسرنوشتان	و	هم	طبقه	ای	های	خود	
را	درجنبش	ها	و	انقالب	های	واقعی	و	عمیق	معاصر	جست	و	جو	کنیم.	دوره	ای	بود	که	مبارزان	
باستان	می	گشتند	و	در	مقابل	شاهان	و	برده	 تاریخ	 راه	کمونیسم	به	دنبال	ریشه	های	خود	در	
داران،	رهبران	قیام	های	بردگان	نظیر	اسپارتاکوس	را	به	عنوان	نماد	و	الگوی	تاریخی	خود	معرفی	
میکردند.	این	کار	در	مقابل	تاریخ	تحریف	شده	و	اسطوره	سازی	ها	قابل	فهم	بود	اما	در	اساس	یک	
رجوع	تاریخی	بیهوده	و	عقبگرایانه	را	معنی	می	داد.	درست	همانطور	که	رجعت	به	حکومت	مادها	
از	سوی	بخشی	از	روشنفکران	ُکرد	و	افتخار	به	مناسبات	و	ساختار	4000	سال	پیش	به	عنوان	
ریشۀ	»ملت	کرد«	کاری	بیهوده	است	و	فقط	به	پر	رنگ	کردن	جدایی	و	تفرقه	در	صفوف	توده	های	
تحت	ستم	و	استثمار	)از	هرنژادی	که	باشند	و	به	هر	زبانی	که	سخن	بگویند(	کمک	می	کند.	در	
نتیجۀ	کارکرد	نظام	سرمایه	داری	حاکم	بر	جهان،	از	حدود	200	سال	پیش	طبقه	مدرن	و	پویایی	
پا	به	عرصه	گذاشت.	این	طبقه	جهانی،	پرولتاریا	نام	دارد.	مرزهای	ملی	و	نژادی،	اعضای	این	طبقه	
را	در	واحدهای	جدا	از	هم	جای	داده	است.	زبان	ها	و	رنگ	ها	و	سابقه	و	تجربه	مبارزاتی	و	چهره	
دشمنان	بومی	شان	با	هم	تفاوت	دارد.	اما	کل	طبقه	کارگر	در	یک	خط	تولید	جهانی	در	ارتباط	با	
هم	کار	می	کند	و	ارزش	می	آفریند	و	با	گسترش	سرمایه	در	سطح	بین	المللی	و	جهش	ها	در	روند	
»جهانی	شدن«،	صفوفش	فشرده	تر	و	گسترده	تر	و	رنگارنگ	تر	می	شود.	این	واقعیت	پایه	ای	را	



85 کارل	مارکس	آموزگار	و	رهبر	طبقه	کارگر	جهانی	چنین	بیان	کرده	است:
به	 تا	 ترند	 نزدیک	 یکدیگر	 به	 انگلیسی	 و	 هندی	 »کارگران	 و	 ندارند«	 میهن	 »کارگران	
سرمایه	داران	کشور	خود.«	رهایی	واقعی	طبقه	جهانی	در	گرو	جریان	واحد	انقالب	کمونیستی	
جهانی	است.	انقالب	سوسیالیستی	در	هر	کشور	در	صورتی	می	تواند	پیشروی	کند	و	به	هدف	نهایی	
خود	که	نفی	بهره	کشی	انسان	و	از	انسان	و	هر	شکلی	از	ستم	است	برسد	که	جزیی	از	جریان	ادامه	

دار	و	طوالنی	انقالب	جهانی	کمونیستی	باشد.
2012
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پشت صحنه آرگو
بعد	از	نمایش	فیلم	»آرگو«	ساخته	»بن	افلک«	موضوع	اشغال	سفارت	آمریکا	در	تهران	دوباره	
رو	آمده	است.	انتخاب	این	فیلم	به	عنوان	بهترین	فیلم	سال	در	رقابت	»گلدن	گلوب«	سر	و	صدای	
انداخته	است.	داستان	به	چگونگی	فرار	6	کارمند	سفارت	آمریکا	از	ایران	در	پاییز	1358	مربوط	
می	شود.	طرحی	که	توسط	سازمان	سیا	و	تحت	پوشش	اعزام	یک	گروه	فیلمساز	کانادایی	به	ایران	
با	موفقیت	به	اجراء	در	آمد.	حاال	بعد	از	گذشت	33	سال	آرگو	روایت	خود	را	از	آن	ماجرای	قدیمی	
از	 شناخت	صحیحی	 خیلی	شان	 که	 هستند	 آمریکا	 اهالی	 فیلم،	 اصلی	 مخاطبان	 می	کند.	 ارائه	
اهداف	و	عملکرد	جهانی	حاکمان	امپریالیست	ندارند.	تاریخ	را	همین	امپریالیست	ها	به	روی	کاغذ	

می	آورند؛	تاریخی	عظمت	طلبانه	و	سراسر	توجیه	و	تحریف.	
ولی	آرگو	در	بیرون	از	مرزهای	آمریکا	هم	برای	خود	مخاطبانی	پیدا	می	کند.	جوانانی	که	
شناخت	مستقیمی	از	وقایع	ایران	در	سال	58	ندارند	امروز	آرگو	را	دست	به	دست	می	کنند	و	به	
این	فیلم	به	عنوان	تاریخ	می	نگرند.	تحریف	آرگو	می	تواند	جایگزین	یک	تحریف	دیگر	شود،	یعنی	

تاریخ	به	روایت	جمهوری	اسالمی.

کدام واقعیات تاریخی در آرگو تحریف شده است؟ 

از	همان	روز	اول	سرنگونی	شاه	بحران	در	درون	حکومت	خمینی	و	متحدانش	نطفه	بست.	
فشار	انقالبی	و	خواسته	مردم	از	پایین	و	تضاد	منافع	نیروهای	مختلف	درون	حاکمیت	از	باال،	مانع	
تثبیت	و	استحکام	رژیم	نوبنیاد	اسالمی	می	شد.	در	بیرون	حکومت،	نیروهای	کمونیست	و	انقالبی	
و	آزادیخواه	تالش	می	کردند	با	استفاده	از	سست	شدن	بندهای	استبداد،	افکار	و	برنامه	خود	را	
تبلیغ	کنند.	تالش	می	کردند	اعتراضات	مردمی	را	علیه	هر	گام	ضد	مردمی	حاکمان	جدید	سازمان	
در	 آنان	 ملی	مذهبی	 و	همدستان	 گرایان	 واپس	 عوامفریبانه	 وعده	های	 دهند.	تالش	می	کردند	
حکومت	را	افشاء	کنند.	تاکید	بر	مواضع	ضدامپریالیستی،	یک	خصیصه	مهم	جنبش	کمونیستی	و	



87 انقالبی	ایران	بود.	در	مقابل،	هیئت	حاکمه	اسالمی	بنیان	های	کارش	را	بر	سازش	پنهان	و	آشکار	با	
سرمایه	داری	جهانی	گذاشته	بود.	شخص	خمینی	در	پاریس	به	آمریکا	و	غرب	تضمین	داد	که	با	
رفتن	شاه	خللی	در	صادرات	نفت	ایران	به	بازارهای	جهانی	به	وجود	نخواهد	آمد.	تضمین	داد	که	
نخواهد	گذاشت	کمونیست	ها	از	خالء	ایجاد	شده	در	نتیجه	سقوط	شاه	استفاده	کنند	و	انقالب	را	
علیه	کل	نظام	سرمایه	داری	و	سلطه	همه	جانبه	امپریالیسم	عمق	بخشند.	تضمین	داد	که	نخواهد	
گذاشت	شعله	های	انقالب	آن	چنان	باال	بگیرد	که	اهرم	اساسی	کنترل	اوضاع	یعنی	ارتش	دچار	

فروپاشی	شود.	
غربی	ها	نگران	منافع	اساسی	خود	در	منطقه	بودند.	این	احتمال	را	می	دادند	که	دولت	شوروی	
سرمایه	داری	که	رقیب	جهانی	غرب	محسوب	می	شد	در	نتیجه	سقوط	رژیم	آمریکایی	شاه	تقویت	
شود.	بنابراین	تصمیم	گرفتند	با	خمینی	و	متحدانش	بسازند	و	مانع	به	قدرت	رسیدن	شان	نشوند.	
تصمیمات	کنفرانس	گوادولوپ	در	این	راستا	گرفته	شد.	در	زمستان	57	ژنرال	هایزر	آمریکایی	
در	همین	چارچوب	به	ایران	آمد	تا	در	مشاوره	با	نزدیکان	و	نمایندگان	خمینی	)مشخصا	آیت	اهلل	
بهشتی(	چگونگی	انتقال	قدرت	را	به	نحوی	سامان	بدهد	که	کمترین	لطمه	و	ضربه	به	ارتش	وارد	
بیاید.	انتخاب	خمینی	به	عنوان	مرد	سال	از	سوی	مجله	آمریکایی	تایم	خبر	از	یک	جو	سازی	
سیاسی	مثبت	به	نفع	واپس	گرایان	اسالمی	در	ایران	می	داد.	هنوز	چهار	روز	از	قیام	مسلحانه	بهمن	
57	نگذشته	بود	که	جمعی	از	فدائیان	خلق	به	قصد	اشغال	سفارت	آمریکا	وارد	حیاط	ساختمان	
شدند.	به	دنبال	تقاضای	کمک	مقامات	سفارت	از	جمهوری	اسالمی	فورا	افراد	مسلح	کمیته	های	
انقالب	اسالمی	به	محل	اعزام	شدند.	مبارزان	را	دستگیر	کردند	و	از	محل	بیرون	بردند.	خمینی	
هر	روز	پیام	های	معنا	داری	در	دفاع	از	سرمایه	صادر	می	کرد؛	به	بهانه	های	مختلف	به	کمونیست	ها	
بهتان	می	زد	و	به	کمونیسم	حمله	می	برد؛	حق	مالکیت	خصوصی	را	بر	اساس	مبانی	اسالم	تقدیس	
می	کرد؛	آگاهانه	تالش	می	کرد	واژه	امپریالیسم	را	از	فرهنگ	مبارزاتی	مردم	پاک	کند.	او	واژه	های	
کهنه	و	نامشخصی	مثل	استکبار،	مستضعف،	طاغوت	و...	را	بر	سر	زبان	ها	انداخت	تا	اصطالحات	
علمی	و	فرهنگ	کمونیستی	را	کمرنگ	کند.	اما	از	همان	ابتدا	تضاد	بین	منافع	داخلی	و	منطقه	ای	
هیئت	حاکمه	اسالمی	که	یک	باره	خود	را	به	جایگاه	بورژوازی	بزرگ	دولتی	ایران	برکشیده	بود	
با	منافع	جهانی	امپریالیسم	آمریکا	جوانه	زد.	سقوط	شاه	که	سگ	وفادار	آمریکا	به	حساب	می	آمد	
نمی	رسید	که	 نظر	 به	 از	طرف	دیگر	 بود.	 زده	 دامن	 امپریالیسم	 نوکران	 بقیه	 بین	 را	در	 نگرانی	
حکومت	جدید	بتواند	از	ادامه	بحران	انقالبی	در	کشور	جلوگیری	کند.	کردستان،	ترکمن	صحرا	
و	خوزستان	شاهد	مبارزات	انقالبی	و	شکل	گیری	نیروهای	مسلح	مردمی	بود.	این	به	ویژه	در	
کردستان	به	چشم	می	آمد	که	نیروهای	کمونیست	و	انقالبی	در	آنجا	نفوذ	زیادی	در	بین	مردم	

داشتند.



تامین	88 و	 ایران	 بر	 سلطه	 و	 نفوذ	 برای	 را	 ترمیمی	جدیدی	 سیاست	های	 بود	 ناگزیر	 آمریکا	
موقعیت	برترش	در	منطقه	طراحی	کند.	پاییز	1358	شاه	تبعیدی	که	با	بیماری	سرطان	دست	و	
پنجه	نرم	می	کرد	خوش	خیاالنه	از	آمریکا	تقاضا	کرد	که	برای	ادامه	درمان	به	آن	کشور	سفر	کند.	
دولت	آمریکا	بر	سر	دوراهی	قرار	گرفت	که	مهره	قدیمی	خود	را	به	پاس	خدمات	بیست	و	چند	
ساله	اش	اش	بپذیرد	و	رابطه	با	جمهوری	اسالمی	را	تیره	کند	یا	به	شاه	جواب	رد	بدهد.	انتشار	خبر	
احتمال	سفر	شاه	به	آمریکا	بهانه	ای	شد	در	دست	بخشی	از	رژیم	اسالمی	تا	از	احساسات	انقالبی	
مردم	علیه	رژیم	گذشته	و	آمریکا	سوء	استفاده	کنند	و	فضای	سیاسی	را	به	سود	خود	برگردانند.	
در	این	میان	گروهی	»ناشناخته	و	تازه	کار«	از	میان	دانشجویان	حزب	اللهی	موسوم	به	»پیرو	خط	
امام«	نقشه	اشغال	سفارت	آمریکا	را	ریختند.	هدف،	تحکیم	و	تثبیت	موقعیت	جمهوری	اسالمی	
بود.	می	خواستند	اعتراضات	رو	به	رشد	کارگران	و	زحمتکشان	شهر	و	روستا	و	ملیت	های	ستمدیده	
را	تحت	الشعاع	قرار	دهند.	می	خواستند	راه	نفوذ	نیروهای	کمونیست	و	انقالبیون	ضدامپریالیست	
را	در	بین	مردم	ببندند.	همزمان	می	خواستند	نیروهای	لیبرال	اسالمی	متحد	اما	رقیب	خود	در	
حاکمیت	را	هم	تضعیف	کنند.	تحلیل	شان	این	بود	که	دیگر	زمان	استفاده	از	دولت	موقت	بازرگان	

و	ائتالف	با	نهضت	آزادی	سر	آمده	و	سودی	را	که	می	خواستند	از	آن	ها	برده	اند.
دانشجویان	پیرو	خط	امام	سفارت	آمریکا	را	اشغال	و	اعضای	ریز	و	درشت	سفارت	را	گروگان	
گرفتند.	خمینی	اشغال	سفارت	را	به	پرچم	تبلیغات	عوامفریبانه	سیاسی	و	ایدئولوژیک	خود	تبدیل	
کرد.	»وحدت	ملی«	جدیدی	را	شکل	داد.	بسیاری	از	کمونیست	ها	و	مبارزان	ضدامپریالیست	را	
گیج	و	آچمز	کرد.	در	بیرون	از	مرزها	اما	شاه	درمانده	و	محتضر	پا	در	هوا	ماند.	آمریکا	از	صدور	ویزا	
برای	او	خودداری	کرد.	حاال	دیگر	واشینگتن	باید	رویکرد	جدی	تری	نسبت	به	تماس	ها	و	روابطش	
با	جمهوری	اسالمی	اتخاذ	می	کرد.	باید	خمینی	و	همدستانش	را	بیشتر	در	معادالت	منطقه	ای	و	
بین	المللی	به	حساب	می	آورد.	البته	اشغال	سفارت	آمریکا	و	گروگان	گیری	در	تهران	برای	آمریکا	
یک	تحقیر	بین	المللی	به	حساب	می	آمد.	بنابراین	مقامات	آمریکایی	باید	اقداماتی	تالفی	جویانه	
از	 را	 با	خمینی	 مذاکره	 باب	 باید	 زمان	 اقتدار	جهانی	شان	سازمان	می	دادند.	هم	 برای	حفظ	 را	

کانال	های	غیر	مستقیم	و	پنهانی	می	گشودند.	
در	ماجرای	اشغال	سفارت	آمریکا	هیچیک	از	طرفین	دعوا	نه	محق	بودند	و	نه	مظلوم.	هر	
دو	طرف	اهدافی	ضدمردمی	را	دنبال	می	کردند.	هر	دو	طرف	از	واقعه	اشغال	سفارت	برای	تامین	
فضای	 طرف،	 دو	 هر	 کردند.	 استفاده	 خود	 بین	المللی	 و	 داخلی	 ستمگرانه	 و	 ضدمردمی	 منافع	
عوامفریبانه	ای	را	حول	شعار	علیه	»دشمن	خارجی«	و	ضرورت	»وحدت	ملی«	شکل	دادند	و	از	این	
آب	گل	آلود	ماهی	گرفتند.	این	همان	واقعیتی	است	که	آرگو	سعی	در	پوشاندنش	دارد.	این	فیلم	
را	نزدیکان	به	کاخ	سفید	تولید	کرده	اند.	آن	هم	در	دوره	ای	که	به	نظر	می	رسد	سیاست	روز	آمریکا	



89 و	دولت	اوباما	نه	تغییر	رژیم	اسالمی	بلکه	تغییر	برخی	سیاست	ها	و	رفتار	حاکمان	تهران	است.	
پیام	آرگو	به	مردم	آمریکا	اینست	که	»ایرانی	ها«	را	فقط	با	زبان	زور	و	تهدید	توان	و	با	دوز	و	
کلک	و	عملیات	پنهانی	می	توان	سر	عقل	آورد	و	به	راه	راست	هدایت	کرد.	شگردی	که	سازندگان	
فیلم	برای	موجه	جلوه	دادن	این	سیاست	به	کار	برده	اند	به	شکلی	مورد	توافق	جمهوری	اسالمی	
با	 وانمود	می	کند.	 را	هم	جنس	و	همراه	حاکمان	مرتجع	 ایران	 اکثریت	مردم	 آرگو	 هم	هست:	
این	کار،	رنج	و	فشاری	که	سیاست	تحریم	اقتصادی	برای	توده	های	مردم	به	همراه	دارد	در	نگاه	
مخاطبان	موجه	جلوه	می	کند.	پیام	دیگر	آرگو	اینست	که	مردم	ایران	یا	نقطه	دیگر	دنیا	هر	چاره	ای	
جز	انتخاب	از	بین	جاسوسان	و	تجاوزگران	آمریکایی	یا	باقی	ماندن	در	زنجیر	حاکمان	مرتجع	و	
ستمگر	خود	ندارند.	ارائه	این	تصویر	»دو	قطبی«	و	»ناگزیر«	و	حذف	گرایش	مستقل،	انقالبی،	ضد	
ارتجاعی	و	ضد	امپریالیستی	از	معادالت،	شگرد	این	روزهای	دستگاه	تبلیغی	دولت	آمریکا	است.
2012	
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درباره تعطیلی خانه سینما
بیش	از	دو	سال	است	که	کش	و	قوس	میان	خانه	سینما	با	وزارت	ارشاد	جمهوری	اسالمی	
ادامه	دارد.	حکومت	به	زور	این	نهاد	صنفی	سینماگران	ایران	را	از	دی	ماه	1390	تعطیل	اعالم	
کرده	است.	بعد	از	آن	تاریخ،	تعدادی	از	سینماگران	به	عنوان	نماینده	چند	هزار	عضو	خانه	سینما	
با	مقامات	مختلف	تماس	هایی	برقرار	کرده	اند	تا	شاید	فرجی	حاصل	شود	و	حق	از	دست	رفته	خود	
را	پس	بگیرند.	آنان	حتی	سراغ	شخص	احمدی	نژاد	هم	رفته	اند	و	به	وعده	هایش	گوش	داده	اند.	
خانه	 بازگشایی	 از	 نمایندگان	 این	 گفته	 به	 و	 گرفته	 همراهی	 ژست	 معمول	 طبق	 احمدی	نژاد	
سینما	حمایت	کرده	است.	همزمان	وزیر	ارشاد	کابینه	اش	آب	پاکی	را	روی	دست	اهالی	سینما	
ریخته	و	صراحتا	اعالم	کرده	که	حکم	انحالل	خانه	سینما	قطعی	است.	بستن	خانه	سینما	یک	
اقدام	سرکوبگرانه	»عادی«	دیگر	است	در	ردیف	بقیه	کارهای	جمهوری	اسالمی.	اما	دقیق	شدن	
در	روابط	این	نهاد	صنفی/	فرهنگی	با	رژیم	اسالمی	میتواند	گوشه	ای	از	تضادهای	دستگاه	دولت	در	
ایران	را	آشکار	کند.	مهم	تر	از	آن،	می	تواند	ذهن	را	به	این	پرسش	بیدار	کند	که	رابطه	دولت	انقالبی	
آلترناتیوی	که	ما	می	خواهیم	جایگزین	جمهوری	اسالمی	کنیم	با	تشکل	ها	و	نهادهای	متنوع	و	

مستقل	از	حکومت	در	نظام	سوسیالیستی	فردا	چگونه	خواهد	بود؟	
فکر	ایجاد	خانه	سینما	به	میانه	دهه	1360	بر	می	گردد.	در	فضای	سرکوب	داخلی	و	جنگ	
خارجی،	تعدادی	از	مسئوالن	امور	فرهنگی	و	گردانندگان	نهادهای	رسمی	تصمیم	گرفتند	به	وضع	
سینمای	ایران	سر	و	سامانی	بدهند	و	موقعیت	رفاهی	بهتری	برای	سینماگران	فراهم	کنند.	در	آن	
مقطع،	سینما	در	ایران	یک	صنعت	سراپا	دولتی	بود.	نه	فقط	محتوای	تولیداتش	توسط	دولت	(
و	دستگاه	امنیتی(	کنترل	می	شد	و	سیاست	های	روز	و	ایدئولوژی	حکومتی	را	بازتاب	می	داد	بلکه	
بودجه	تولید	هم	اساسا	به	وسیله	چند	نهاد	دولتی	تامین	می	شد.	در	این	چارچوب	تنگ	و	کنترل	
می	کردند.	 کار	 هم	 کنار	 »مکتبی«	 نوآموزان	 از	 تعدادی	 و	 باسابقه	 از	سینماگران	 گروهی	 شده،	
گروهی	»به	ناگزیر«	یا	از	سر	فرصت	طلبی	و	گروهی	بر	پایه	اعتقادات	یا	توهمات	آن	روزشان	



91 تن	به	این	سینمای	دولتی	داده	بودند.	با	خاتمه	جنگ	ایران	و	عراق،	جنب	و	جوش	سینمایی	
در	ایران	بیشتر	شد.	دوران	»بازسازی«	رفسنجانی	با	تشویق	مصرف	گرایی	همراه	بود	که	این	به	
بورس	 نیز	در	 مصرف	کاالهای	خانگی	و	محصوالت	تجملی	محدود	نمی	شد.	کاالهای	فرهنگی	
افتاد	تا	به	ویژه	نیازهای	»پسا	جنگی«	قشری	از	روشنفکران	و	طبقه	متوسط	را	پاسخ	دهد.	در	
دولت	رفسنجانی،	کنترل	و	امنیت	همچنان	دو	کلید	واژه	اصلی	سیاستگذاری	در	فضای	فرهنگی	
و	روشنفکری	کشور	به	حساب	میامد.	در	آغاز	دهه	1370	سیاستگذاران	جمهوری	اسالمی	به	این	
باور	رسیده	بودند	که	با	سرکوب	چند	ده	عنصر	ِ	»سابقه	دار«	و	»اصالح	ناپذیر«	عرصه	فرهنگ	و	
هنر	از	یک	سو،	و	گرد	آوردن	و	جذب	بدنه	اهالی	هنر	در	نهادهای	رسمی	و	تحت	کنترل	از	سوی	

دیگر،	میتوانند	روند	فکرسازی	و	تولید	فرهنگی	را	به	نفع	خود	تضمین	کنند.
اما	اوضاع	آن	گونه	که	عقل	کل	های	رژیم	گمان	می	کردند	پیش	نرفت.	در	شرایطی	که	احزاب	
و	سازمان	های	اپوزیسیون	در	نتیجه	سرکوب	خونیــن	دهه	1360	متالشی	شده	یا	به	آن	سوی	
مرزها	تبعید	شده	بودند،	مخالفت	و	انتقاد	از	مجرای	محافل	فرهنگی	و	هنری	و	مطبوعات	رسمی	
مجال	بروز	یافت.	شبح	کمرنگ	جامعه	مدنی	رفته	رفته	ظاهر	شد.	خانه	سینما	نیز	علیرغم	تصور	
اکثر	 مبارزه«	 و	 و	»وحدت	 مختلف	 گرایش	های	 ابراز	 برای	 رفته	ظرفی	شد	 رفته	 بانیانش	 اولیه	
اهالی	سینما.	این	روند	را	به	ویژه	بعد	از	تعمیق	شکاف	و	جناح	بندی	های	درون	جمهوری	اسالمی	
)از	مقطع	خرداد	1376	به	بعد(	دیدیم.	خانه	سینما	محملی	شد	برای	صف	آرایی	اصالح	طلبان	
حکومتی	و	غیرحکومتی	در	برابر	فشارهای	مستبدانه	سیاسی	و	عقیدتی.	این	نهاد	که	قرار	بود	
در	یک	چارچوب	کنترل	شده	توسط	حکومت	از	حقوق	صنفی	سینماگران	دفاع	کند	و	به	حل	
موارد	اختالف	حرفه	ای	بین	صنوف	سینمایی	بپردازد	در	عمل	تبدیل	شد	به	تشکلی	که	علیرغم	
سازشکاری	و	یکی	به	میخ	و	یکی	به	نعل	زدن	مسئوالنش،	به	دفاع	سندیکایی	از	سینماگران	در	
برابر	تعرضات	و	فشارهای	بیرونی	می	پرداخت.	البته	خانه	سینما	هیچگاه	تا	سطح	یک	سندیکا	یا	
اتحادیه	صنفی	مستقل	سینماگران	تکامل	نیافت.	نه	جمهوری	اسالمی	اجازه	این	کار	را	می	داد	و	
نه	مسئوالنش	چنین	ماهیت	و	جنمی	داشتند.	بدنه	اش	مثل	یک	تن	واحد	عمل	نمی	کرد	و	افراد	

سالم	و	خوشنام	اش	نیز	جرات	چنین	»بلندپروازی«هایی	به	خود	نمی	دادند.
ایران	و	کسب	 بین	المللی	سینمای	 با	حضور	 تقریبا	همزمان	شد	 فعالیت	خانه	سینما	 آغاز	
به	مذاق	حکومتیان	خوش	می	آمد	چرا	که	 از	یک	طرف	 این	مساله	 ای.	 موفقیت	های	جشنواره	
فرصتی	برای	خروج	جمهوری	اسالمی	از	انفراد	و	پوشاندن	ماهیت	واپس	گرا	و	آزادیُ	کش	نظام	در	
اذهان	جهانیان	فراهم	می	کرد.	از	طرف	دیگر،	جایگاه	و	اعتبار	سینماگران	موفق	و	سرشناس	باالتر	
می	رفت	و	نتیجتا	دست	بازتری	در	فضای	فرهنگی	کشور	پیدا	می	کردند.	بیشتر	از	قبل	می	توانستند	
در	آثار	خود	حرف	دل	شان	را	بزنند.	حاال	می	توانستند	سلیقه	و	گرایش	های	خاص	خود	را	با	برگزاری	



مراسم	های	موازی	با	جشنواره	رسمی	فجر	به	رخ	بکشند.	اکثریت	قاطع	سینماگران	زیر	چتر	خانه	92
سینما	قرار	گرفته	بودند	و	عناصر	آشکار	مزدور	و	امنیتی	و	خشک	مغز	به	سختی	می	توانستند	
در	برابر	این	مجموعه	گسترده	عرض	اندام	کنند.	خرده	گیری	های	منکراتی	آخوندها	و	مقامات	
انتظامی	و	رسانه	ای	به	گردهم	آیی	های	خانه	سینما	و	رفتار	و	سر	و	وضع	سینماگران	هم	نمیتوانست	

مشکالت	جدی	در	برابر	فعالیت	این	تشکل	ایجاد	کند	و	بعد	از	مدتی	از	سر	و	صدا	می	افتاد.	
اوج	گیری	کشمکش	های	سیاسی	درون	جامعه،	تشدید	تضاد	جناح	های	حکومتی،	و	تحوالت	
تکان	دهنده	سال	1388وضعی	را	به	وجود	آورد	که	موقعیت	و	موجودیت	نهادهای	مختلف	جامعه	
مدنی	)از	تشکل	های	غیرحکومتی	کوچک	گرفته	تا	نهاد	گسترده	ای	مثل	خانه	سینما(	را	تحت	
تاثیر	قرار	داد.	در	کارزار	انتخابات	ریاست	جمهوری،	باندهای	اصول	گرا	با	این	واقعیت	روبرو	شدند	
که	اکثریت	اهالی	سینما	و	حتی	کارکنان	صدا	و	سیما	حداقل	در	تهران	که	برای	استخدام	فیلترها	
و	گزینش	های	سخت	را	پشت	سر	گذاشته	اند	پشت	جناح	اصالح	طلب	حکومت	صف	کشیده	اند.	در	
اوج	تالطمات	بعداز	22	خرداد	یکی	از	مقامات	رژیم	اذعان	کرد	که	از	حدود	850	رای	اخذ	شده	در	
صندوق	صدا	و	سیما	در	تهران	800	رای	به	نفع	موسوی	و	کروبی	بود!	کودتاگران	سال	88	اساسا	
جنبش	خیابان	و	فرزندان	مردم	را	نشانه	گرفتند.	قربانیان	کشتار،	نداها	و	سهراب	ها	و....	بودند.	در	
عین	حال،	اصول	گرایان	برای	فلج	کردن	اصالح	طلبان	و	برای	اینکه	مردم	عادی	حساب	کار	خود	
را	بکنند،	بسیاری	از	همدستان	سابق	خود	در	سه	دهه	جنایت	و	چپاول	را	هم	به	زندان	فرستادند.	
تا	آنجا	که	به	سینماگران	و	به	طور	کلی	هنرمندان	مربوط	میشد،	به	جز	چند	مورد	خاص	مثل	
جعفر	پناهی،	حکومت	آگاهانه	از	سرکوب	آشکار	و	خشن	اجتناب	کرد.	سعی	کرد	طوری	رفتار	کند	
که	پل	های	پشت	سر	برای	چهره	های	هنری	سرشناس	و	تاثیرگذار	خراب	نشود.	سعی	کرد	اوضاع	
را	به	گونه	ای	مدیریت	کند	تا	آب	ها	هر	چه	زودتر	از	آسیاب	بیفتد.	تا	وضعیتی	که	انتظامی	ها	و	بنی	
اعتمادها	و	حتی	مجیدی	ها	را	به	ابراز	نارضایتی	واداشته	بود	فروکش	کند.	بعد	از	خاموشی	خیزش	
مردم	و	از	نفس	افتادن	سبزها،	بخش	بزرگی	از	هنرمندان	و	جامعه	روشنفکران	اصالح	طلب	دوباره	
با	این	»واقعیت«	روبرو	شدند	که	فعالیت	فرهنگی	و	نان	خوردن	شان	کماکان	قرار	است	تحت	سلطه	
همین	حاکمان	انجام	شود.	برای	گرفتن	مجوز	تولید	فیلم	باز	باید	با	همین	ارشاد	تعامل	کنند.	برای	
سر	پا	ماندن	باز	باید	منتظر	امضای	قرارداد	سریال	و	تله	فیلم	توسط	ضرغامی	و	نوچه	هایش	باشند.	
رژیم	درها	را	به	روی	سینماگران	ناراضی	نبست	اما	حاضر	به	چشم	پوشی	از	آنچه	گذشت	هم	نشد.	
هر	از	گاهی	امثال	شمقدری	و	سلحشور	و	شریعتمداری	به	توهین	و	تحقیر	و	پرونده	سازی	علیه	
اهالی	سینما	پرداختند.	و	باالخره	رژیم	برای	اینکه	صف	سینماگران	مخالف	یا	منتقد	خود	را	به	

حداکثر	تضعیف	و	محمل	فعالیت	مشترک	و	هم	اندیشی	شان	را	منحل	کرد.	
خانه	سینما	تعطیل	شد.	تعطیلی	خانه	سینما	بازتاب	تضاد	و	تنشی	است	که	میان	نهادهای	



93 محوری	قدرت	سیاسی	با	تشکل	های	جامعه	مدنی	وجود	دارد.	عملکرد	این	تشکل	ها	ممکنست	
به	شدت	محافظه	کار	باشد	و	حتی	مسئوالنشان	وابستگی	عمیقی	به	باندهای	حکومتی	داشته	
باشند،	اما	تضاد	و	تنشی	که	گفتیم	نیز	واقعی	است.	دستگاه	بوروکراتیک	نظامی	به	ویژه	در	یک	
رژیم	تئوکراتیک	ذاتا	گرایش	به	تمرکز	و	انحصار	قدرت	و	تحمیل	اندیشه	و	بیان	واحد	دارد.	این	
گرایش	به	ویژه	در	شرایط	بحران	و	به	خطر	افتادن	نظام	تشدید	می	شود.	در	مقابل،	تمایل	نهادهای	
مدنی	و	تشکل	های	صنفی	به	گسترش	میدان	فعالیت	و	استقالل	از	مرکز	است.	این	تمایل	به	ویژه	
در	حیطه	های	فرهنگی	و	هنری	بروز	آشکارتری	دارد.	مساله	خانه	سینما	را	هم	باید	در	همین	
به	وضعیت	سیاسی	 احقاق	حق	حیات	خانه	سینما	مستقیما	 یا	 انحالل	 بررسی	کرد.	 چارچوب	
جامعه،	به	تقویت	یا	تضعیف	قدرت	سیاسی	حاکم،	به	تحکیم	سلطه	طبقه	حاکم	یا	عقب	نشاندن	و	
به	زیر	کشاندنش	ربط	پیدا	می	کند.	نسبت	به	این	مساله	نمی	توان	و	نباید	بی	تفاوت	بود.	از	این	رو	
اعتراض	و	مقاومتی	که	بخش	بزرگی	از	سینماگران	ایران	در	برابر	تعطیلی	این	نهاد	از	خود	نشان	
می	دهند،	علیرغم	همسازی	ها	و	توهمات	اصالح	طلبانه	ای	که	در	گفتار	و	عمل	شان	موج	میزند،	

شایسته	توجه	و	حمایت	مردم	است.
بعد	از	نگاه	به	بستر	تاریخی	تاسیس	خانه	سینما،	ربط	ایجاد	آن	را	با	اهداف	فرهنگی	و	سیاسی	
حکومت	در	آغاز	دهه	1370	و	باالخره	علل	بروز	تضاد	میان	این	نهاد	صنفی	با	دستگاه	سانسور	و	
کنترل	فرهنگی	رژیم،	اینک	می	کوشیم	به	چالش	های	سیاسی	و	ایدئولوژیک	بر	سر	آزادی	بیان	و	
تشکل	و	پرسش	هایی	که	در	این	زمینه	باید	به	ذهن	هر	سینماگر	مردمی	راه	یابد	بپردازیم.	و	از	دل	
این	پرسش	ها	خطوط	کلی	آزادی	ها	و	رابطه	هنرمندان	و	نهادهای	فرهنگی	را	با	دولت	در	جامعه	ای	

انقالبی	و	آلترناتیو	را	ترسیم	کنیم.
فراز	و	نشیب	های	خانه	سینما	و	وضعیت	کنونی	اش	شاید	شماری	از	سینماگران	معترض	و	

ضد	استبداد	را	با	پرسش	های	زیر	درگیر	کرده	باشد:
چه	 نبود،	 سرمان	 باالی	 حکومت	 این	 چماق	 و	 بنویسیم	 خودمان	 را	 قوانین	 بود	 قرار	 اگر	
می	نوشتیم	و	چه	چارچوبی	برای	فعالیت	های	سینمایی	تعیین	می	کردیم؟	خط	قرمزمان	کجا	بود؟	
اصال	خط	قرمزی	داشتیم؟	مثال	اگر	سناریویی	ارائه	می	شد	که	در	آن	جهل	و	تعصب	مذهبی،	
نقد	 و	 چالش	 به	 آشکارا	 ناسیونالیسم،	 و	 کهنه	 سنت	های	 پدرساالر،	 و	 مردساالر	 خانواده	 بنیان	
کشیده	شده	بود،	یا	حق	شورش	علیه	ستمگری	در	هر	عرصه	ای	از	جامعه	و	علیه	هر	آتوریته	ای	)از	
درون	یک	خانواده	گرفته	تا	کارگاه	و	کارخانه	و	مدرسه	و	دانشگاه	و	اداره	و	خیابان(	آشکارا	تبلیغ	
شده	بود،	به	آن	اجازه	ساخت	می	دادیم؟	دست	سینماگرانی	که	می	خواستند	آن	را	تولید	کنند	
می	گرفتیم؟	یا	بر	عکس،	جلوی	پایشان	سنگ	می	انداختیم	و	»دوستانه«	توصیه	می	کردیم	که	در	
سناریو	تغییراتی	بدهند؟	اگر	در	ایران	سینماگری	پیدا	می	شد	که	می	خواست	به	شیوه	پیر	پائولو	



پازولینی	دل	و	روده	دستگاه	روحانیت	را	بیرون	بکشد	و	در	فیلم	هایش	پنبه	عوامفریبان	مذهبی	94
را	بزند	طبق	قانون	مورد	نظر	ما	از	آزادی	برخوردار	می	شد	یا	نه؟	آیا	به	بهانه	»احترام	به	عقاید	و	
باورهای	اکثریت«	یا	»پاسداری	از	مقدسات«	از	کارش	جلوگیری	نمی	کردیم؟	یا	بدتر	از	این،	به	او	
اتهام	»فتنه	انگیزی	و	ایجاد	تفرقه	و	کمک	به	دشمنان«	نمی	زدیم؟	اگر	با	سینمای	زیرزمینی،	با	
سینماگرانی	که	نمی	خواستند	در	چارچوب	های	رسمی	فعالیت	کنند،	روبرو	می	شدیم	چه	واکنشی	
نشان	می	دادیم؟	تالش	می	کردیم	هر	طور	شده	آنان	را	سر	به	راه	و	جذب	کنیم،	یا	برعکس	از	
این	فضاها	و	چالش	ها	استقبال	می	کردیم؟	پاسخی	که	به	این	سواالت	داده	می	شود	صرفا	محک	
»آزادمنشی،	نواندیشی	یا	انقالبیگری«	سینماگران	نیست.	بلکه	چارچوب	و	جهت	گیری	مهمی	
قرار	می	دهد.	 آنان	 اختیار	 ایران	در	 بر	 فرهنگی	سرکوبگر	حاکم	 و	 نظام	سیاسی	 با	 مبارزه	 برای	
معیارهای	اتحاد	مبارزاتی	در	صفوف	سینماگران	را	مشخص	می	کند.	اعالم	می	کند	که	خواهان	چه	
سینمایی،	چه	خانه	سینمایی،	هستند.	تفاوتشان	با	حاکمان	واپس	گرا	و	ضدمردمی	چیست.	نقش	

و	تعهد	خود	را	به	عنوان	هنرمندان	و	فکرسازان	نسبت	به	جامعه	چه	می	بینند.	
بنابراین	اگر	دعوای	کنونی	سینماگران	بر	سر	بازگشایی	خانه	سینما	به	بهانه	»تاکتیک«	یا	
»حفظ	امنیت«	به	این	جا	محدود	بماند	که	»ما	داشتیم	در	چارچوب	قانونی	جمهوری	اسالمی	و	
مصوبات	تاکنونی	فعالیت	می	کردیم	پس	چرا	خانه	مان	را	تعطیل	کردید«،	فقط	و	فقط	نمایش	
ضعیفی	است	که	حاکمان	مستبد	را	در	بسط	اختناق	جری	تر	می	کند.	این	محدودنگری	و	محافظه	
کاری،	مبنای	فکری	نادرستی	را	در	مورد	رابطه	تشکل	های	مستقل	قشرهای	مختلف	مردم	با	نظام	
حکومتی	انتشار	می	دهد.	خشت	اول	را	کج	می	نهد.	بگذریم	از	این	که	جمهوری	اسالمی	بارها	
نشان	داده	اعتنایی	به	این	مظلوم	نمایی	ها	و	قانونگرایی	ها	نمی	کند.	فراتر	از	این،	تجربه	خانه	سینما	
این	سوال	را	به	ذهن	کمونیستها	و	مبارزان	نواندیش	و	انقالبی	می	آورد	که	در	جامعه	سوسیالیستی	
فردا	حقوق،	مسئولیت	ها	و	محدودیت	های	سازمانی	مستقل	از	حکومت	)مثال	انجمن	یا	اتحادیه	
از	اصول	و	جهت	گیریهای	سیاسی	و	فرهنگی	 بود؟	درجه	استقاللش	 سینماگران(	چه	خواهد	
حکومت	تا	چه	اندازه	خواهد	بود؟	آیا	دولت	انقالبی	فردا،	خود	به	نام	سینماگران	و	هنرمندان	
اتحادیه	دولتی	خواهد	شد	و	 یا	 به	کار	ساختن	سندیکا	 با	هدف	کنترل	عرصه	سینما	دست	 و	
نمایندگان	و	همفکران	خود	را	در	راس	آن	خواهد	نشاند؟	آیا	هنرمندان	را	به	حال	خود	خواهد	
ارائه	دهند؟	زمانی	که	 گذاشت	تا	در	»جزیره	خود«	هر	چه	خواستند	تولید	کنند	و	به	جامعه	
اختالف	ها	و	درگیری	های	سیاسی	در	درون	جامعه	یا	در	سطح	بین	المللی	پیش	آید،	آیا	دولت	
نهادهای	جامعه	مدنی	را	به	زور	به	خط	خواهد	کرد؟	و	اگر	همراهی	نشان	ندادند	درشان	را	خواهد	
بست؟	در	این	زمینه،	تجربه	های	مثبت	و	منفی	شوروی	و	چین	در	قرن	بیستم	)پیش	از	آنکه	
طبقه	سرمایه	دار	جدید	در	آن	ها	به	قدرت	برسد	و	دولت	و	نظام	سوسیالیستی	را	سرنگون	کند(	
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جهت	گیری	و	رویکرد	دولت	سوسیالیستی	نسبت	به	هنر	و	فرهنگ	باید	چنان	باشد	که	قوه	
تخیل	و	خالقیت	و	تنوع	هنری	را	دامن	بزند	و	عرصه	را	برای	چالش	سالم	بین	افکار	و	دیدگاه	ها	
باز	کند.	تا	آنجا	که	به	رسانه	های	عمده	کشور	مربوط	میشود	سیاست	گذاری	کالن،	تامین	بودجه،	
در	حیطه	 آموزشی	 و	 ارتباطی	 ابزار	 این	 از	 استفاده	 نحوه	 و	 انتشار،	 و	 تولید	 اولویت	های	 تعیین	
اختیارات	دولت	است.	رسانه	های	عمده	)به	عنوان	ابزار	تبلیغات	و	اطالع	رسانی	و	آموزش(	یک	
ستون	قدرت	سیاسی	هستند	و	»به	حال	خود	رها	کردن«	و	کم	بها	دادن	به	نقش	آن	ها	به	تقویت	
نیروهای	سرمایه	داری	و	واپس	گرا	در	جامعه	خواهد	انجامید	و	ساختمان	سوسیالیسم	را	تضعیف	
و	تخریب	خواهد	کرد.	در	جوامع	سرمایه	داری	هم	رسانه	های	عمده	چنین	نقش	مهمی	دارند	و	
طبقه	حاکمه	چه	به	شکل	قانونی	و	چه	به	شکل	»دو	فاکتو«	آن	ها	را	در	اختیار	خود	دارد.	در	عین	
حال،	در	جامعه	سوسیالیستی	رسانه	های	مستقل	از	حکومت	نه	فقط	باید	مجاز	باشند	بلکه	باید	
به	میزان	قابل	توجهی	از	پشتیبانی	مالی	و	تسهیالت	حکومت	بهره	مند	شوند	تا	توانایی	رقابت	در	
این	عرصه	را	داشته	باشند.	دولت	سوسیالیستی	و	پرولتاریا	به	مثابه	طبقه	انقالبی	می	تواند	چنین	
کند	چرا	که	چالش	فکری	و	ایدئولوژیک	و	سیاسی	را	بخش	مهمی	از	فرایند	ساختن	دنیای	نوین	و	
رهایی	انسان	ها	از	هر	شکل	ستم	و	استثمار	می	داند	و	از	آن	هراسی	به	دل	راه	نمی	دهد.	به	تجربه	
فهمیده	است	که	مخالفت	و	چالش	نقشی	حیاتی	در	پیشبرد	جامعه	انقالبی	و	نوسازی	دائمی	مسیر	
سوسیالیسم	بازی	می	کند.	این	بخشی	از	فرایند	دائمی	جست	و	جوی	حقیقت	و	یافتن	راه	هایی	
است	که	مردم	جامعه	را	بهتر	بشناسند	و	در	خدمت	منافع	نوع	بشر	تغییرش	دهند.	در	مقابل،	
کسانی	که	اسیر	دیدگاه	ها	و	ارزش	های	جزمی	مذهبی	و	شبه	مذهبی	هستند	درک	نمی	کنند	که	
چرا	باید	به	استقبال	مخالفت	و	چالش	رفت.	از	نظر	آن	ها،	دیدگاه	های	علمی	و	منتقد	که	جهان	
پیرامون	را	پویا	و	دائما	در	حال	تغییر	می	دانند	مضرند.	دیدگاه	هایی	که	اصول	خشک	و	تغییر	ناپذیر	
دینی	و	روایات	و	تفاسیر	اسطوره	ای	و	خرافی	و	ماوراء	الطبیعه	را	باور	ندارند،	نباید	اجازه	تبلیغ	و	

ترویج	بگیرند.	چرا	که	این	ها	همه	کفر	است	و	ضد	الهی	و	مستوجب	آتش	دوزخ!
»تامین	 صرفا	 زندگی	 که	 هست	 هم	 واقعیت	 این	 بر	 تاکیدی	 سوسیالیستی	 جوامع	 تجربه	
شکل	 ایدئولوژیک	 ارزش	های	 و	 دیدگاه	ها	 آن	 در	 که	 است	 عرصه	ای	 زندگی	 نیست.	 نان	شب«	
می	گیرند،	منعکس	می	شوند	و	انتشار	می	یابند.	زندگی	صحنه	مبارزات	ایدئولوژیک	بر	سر	دیدگاه	ها	
و	ارزش	های	متضاد	هم	هست.	اینکه	مفهوم	زندگی	چه	باشد،	زندگی	انسان	ها	چگونه	سپری	شود	
و	خطوط	آینده	چگونه	ترسیم	شود	کامال	به	این	مبارزات	ربط	پیدا	می	کند.	هنر	و	فرهنگ	به	
این	نیازهای	عمیق	فکری	و	روحی	انسان	ها	پاسخ	می	دهد.	دولت	سوسیالیستی	باید	برای	تولید	
آثار	هنری	و	فرهنگی	از	جمله	آثار	سینمایی	که	هزینه	زیادی	دارد	به	هنرمندان	حرفه	ای	و	نیز	



به	هنرمندان	و	گروه	های	هنری	آماتور	یارانه	و	امکانات	و	فرصت	ارائه	گسترده	آثار	بدهد.	این	به	96
باید	شامل	حال	هنرمندان	و	آثاری	شود	که	مستقل	از	دولت	هستند	و	احتماال	ایده	ها	و	 ویژه	
دیدگاه	هایی	را	ارائه	می	دهند	که	مخالف	سیاست	و	عملکرد	حکومت	سوسیالیستی	در	این	یا	آن	
مقطع	است.	این	کمک	ها	حتی	باید	شامل	حال	کسانی	باشد	که	با	اصول	و	اهداف	پایه	ای	دولت	هم	
مخالفند.	دولت	سوسیالیستی	نه	فقط	باید	مخالفت	را	مجاز	بداند	بلکه	باید	به	آن	ارج	نهد	و	نیروی	
جوشش	فکری	و	گونه	گونی	سیاسی،	فلسفی،	روشنفکری	و	فرهنگی	را	تشویق	کند.	باید	برای	
ایجاد	فضایی	تالش	کند	که	در	آن	مخالفت	و	جوشش	و	تنوع	فکری	شکوفا	شود.	این	مساله	باید	
به	شکل	حقوق	و	آزادی	های	قانونی	و	مدنی	مردم	آزادی	بیان	و	اجتماع	و	تشکل،	آزادی	مخالفت	

و	اعتراض	در	قوانین	کشور	منعکس	شود	و	جزیی	از	سیاست	و	عمل	حکومت	باشد.
2012
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واکنش به یک جدایی
زمانی	که	نام	فیلم	اصغر	فرهادی	به	برای	2012	عنوان	برنده	جایزه	اسکار	سال	بهترین	فیلم	
خارجی	اعالم	شد	بسیاری	از	ایرانیان	احساس	شادی	و	غرور	کردند	و	شادمان	به	هر	آشنایی	که	
در	دسترس	بود	تبریک	گفتند.	گروهی	از	این	مردم	شاید	هنوز	»جدایی	نادر	از	سیمین«	را	ندیده	
بودند.	آنچه	این	حس	مشترک	را	برانگیخت	نه	مضمون	فیلم	فرهادی	و	ارزش	های	هنری	اش،	بلکه	
نفس	سر	بلند	کردن	در	عرصه	ای	جهانی	و	به	نیکی	یاد	کردن	از	نام	ایران	در	اخبار	رسانه	ها	بود.	
بروز	این	احساس	از	جانب	مردمی	که	سالیان	سال	کشورشان	را	در	رسانه	های	مسلط	دنیا	با	یک	
رژیم	واپس	گرا	و	تاریک	اندیش	و	سرکوبگر	مذهبی	معنا	کرده	اند	کامال	قابل	درک	و	بر	حق	است.	
در	آن	لحظه	شادی،	ستایشگران	فرهادی	به	مردم	سایر	کشورها	اعالم	می	کردند	که	»ما	نیز	مردمی	
هستیم.«	این	دقیقا	همان	چیزی	بود	که	اصغر	فرهادی	به	هنگام	سخنرانی	اش	بر	صحنه	آکادمی	
اسکار	مد	نظر	داشت	و	خود	در	این	احساس	شریک	بود.	فرهادی	وظیفه	خود	دید	که	از	فرصت	به	
دست	آمده	استفاده	کرده،	مردم	کشورش	را	مردمی	صلح	دوست	معرفی	کند	که	به	دنبال	آشتی	با	
فرهنگ	ها	و	تمدن	های	دیگر	دنیا	هستند.	وظیفه	خود	دید	بدون	تن	دادن	به	موضع	گیری	سیاسی،	
با	سیاستمدارانی	که	به	زبان	جنگ	سخن	می	گویند	مرزبندی	کند	و	حساب	آنان	را	از	حساب	مردم	
کشورهای	شان	جدا	کند.	شاید	قضاوت	موشکافانه	در	مورد	حرف	های	فرهادی	با	در	نظر	گرفتن	
طرز	فکر	او،	و	مهم	تر	از	آن	محدودیت	ها	و	فشارهایی	که	به	عنوان	یک	هنرمند	ساکن	ایران	با	آن	
روبروست،	چندان	منصفانه	نباشد.	اما	قضاوت	در	مورد	نگاه	شخصیت	هایی	که	زیر	نورافکن	رسانه	ها	
و	افکار	عمومی	قرار	می	گیرند	و	خواه	ناخواه	صدای	شان	بیشتر	به	گوش	می	آید،	کاری	ناگزیر	است.	
پس	از	که	این	خود	یکی	،	قضاوت	کردن	چه	باک	از	موضوعات	ثابت	در	فیلم	های	فرهادی	است	و	

مردم	را	بر	سر	قضاوت	های	شان	به	چالش	می	گیرد.	
می	توان	این	پرسش	را	مطرح	کرد	که	اگر	به	جای	فرهادی	فیلمسازی	با	نگرش	و	روحیه	
جعفر	پناهی	اسکار	گرفته	بود	چگونه	از	فرصت	استفاده	می	کرد	و	چه	حرف	هایی	به	زبان	می	آورد؟	



و	98 مقاومت	 از	 به	ستایش	 بود	 را	محکوم	کند.	ممکن	 آزادی	ها	در	کشورش	 بود	سرکوب	 ممکن	
اعتراض	آزادیخواهانه	مردم	بپردازد.	ممکن	بود	مورد	مشخص	تعطیل	»خانه	سینما«	را	به	میان	
بکشد	و	از	حقوق	ضایع	شده	خود	و	همکارانش	دفاع	کند.	شاید	هم	همین	حرف	های	فرهادی	
را	با	صراحت	بیشتری	به	زبان	می	آورد	و	چهره	جنگ	افروزانی	که	حسابشان	از	مردم	جداست	
را	آشکارتر	نشان	می	داد.	در	هر	صورت،	فرهادی	حرف	دلش	را	زد،	هرچند	با	استفاده	از	کلمات	

حساب	شده.	
نکته	مهم	تر	اینست	که	فرهادی	وظیفه	اش	را	با	تولید	آثارش	و	مشخصا	»جدایی...«	انجام	
داده	است.	ارزش	های	سینمایی	فیلم	فرهادی	غیر	قابل	انکار	است.	او	با	قصه	گویی	خارق	العاده	در	
قالب	یک	سناریوی	پر	تعلیق	ناب،	و	به	مدد	درخشش	تک	تک	بازیگرانش،	یک	فیلم	قابل	اعتنا	و	
به	یاد	ماندنی	در	مقیاس	بین	المللی	آفریده	است.	از	نظر	مضمون،	»جدایی...«	از	آن	دست	آثاری	
است	که	طیف	گسترده	و	نامتجانس	مخاطبانش	را	به	تفکر	وا	می	دارد	و	با	تضادها	و	روابط	و	کنش	
و	واکنش	شخصیت	هایش	درگیر	می	کند.	فرایند	تبدیل	احساس	به	تعقل	را	از	دل	کالف	پیچیده	
یقین	و	شک،	قطعیت	و	تردید،	راست	و	دروغ،	و	قضاوت	های	دم	به	دم	به	پیش	می	راند.	و	این	کار	
را	تحت	نظامی	انجام	می	دهد	که	مردم	را	به	فکر	نکردن،	و	یا	فقط	ارتجاعی	و	خرافی	فکر	کردن،	
فرا	می	خواند.	کافیست	به	اکثر	قریب	به	اتفاق	فیلم	های	در	حال	اکران	و	پر	فروش	در	ایران	طی	
سال	های	اخیر	نگاه	کنید،	به	لودگی	های	مبتذل	بازاری	یا	آثار	مسموم	مذهبی	شبه	روشنفکری	

نگاه	کنید،	تا	به	ارزش	و	نقش	»جدایی...«	بهتر	پی	ببرید.	
عکس	العمل	نهادها	و	مقامات	رسمی	جمهوری	اسالمی	به	موفقیت	فرهادی	دور	از	انتظار	
نبود.	آن	ها	ترجیح	دادند	که	اساسا	موضوع	را	مسکوت	بگذارند.	حاضر	نشدند	ریسک	حمله	آشکار	
به	واقعه	ای	که	مورد	توجه	میلیون	ها	نفر	قرار	گرفت	و	شادی	شان	را	برانگیخت	به	جان	بخرند.	
می	دانستند	که	چنین	حمله	ای	فقط	نفرت	بیشتر	و	لعن	و	نفرین	مردم	را	برای	شان	در	پی	خواهد	
داشت.	در	این	میان	جواد	شمقدری	معلوم	الحال	که	نامش	در	صدر	فهرست	تعطیل	کنندگان	
»خانه	سینما«	قرار	دارد	خود	را	مضحکه	مردم	کرد	و	»پیروزی	سینمای	جمهوری	اسالمی«	را	
تبریک	گفت!	و	البته	عناصر	مرتجع	هاری	از	قماش	سلحشور	و	عوامل	خودفروخته	برنامه	»هفت«	
به	فرهادی	تاختند	و	موفقیتش	در	اسکار	را	به	تصمیمات	سیاسی	محافل	آمریکایی	و	صهیونیستی	
نسبت	دادند.	اما	فیلم	فرهادی	از	همان	زمان	که	نخستین	جوایز	بین	المللی	را	به	دست	آورد	و	
نامش	در	سطح	بین	المللی	بر	سر	زبان	ها	افتاد	با	واکنش	های	منفی	از	صفوف	ایرانیان	تبعیدی	و	

برخی	مخالفان	سیاسی	جمهوری	اسالمی	نیز	روبرو	شد.	
این	نوع	واکنش	هم	ذهن	و	فکرِ	خود	را	تحریک	می	کند	و	قضاوت	می	طلبد.	این	پرسش	پیش	
می	آید	که	چرا	گروهی	چنین	خصمانه	به	فرهادی	و	فیلم	اش	برخورد	کردند؟	آیا	این	واکنش	ها	



99 برخاسته	از	ضدیت	با	گرایش	سیاسی	شخص	فرهادی	بود	یا	آنگونه	که	خود	می	گفتند	نتیجه	آگاه	
شدن	به	محتوای	ارتجاعی	پنهان	در	بطن	»جدایی...«؟	بعضی	از	مخالفان	در	نقدهایی	که	قبل	از	
موفقیت	اسکار	بر	فیلم	فرهادی	نوشتند،	آن	را	اثری	در	خدمت	نظام	اسالمی	و	بازتاب	ایدئولوژی	
»بانک	 گذاری	 سرمایه	 که	 کسانی	 بودند	 میان	 این	 در	 کردند.	 معرفی	 ایران	 بر	 حاکم	 ارتجاعی	
پاسارگاد«	در	تهیه	فیلم	فرهادی	را	شاهدی	بر	ارتجاعی	بودن	آن	گرفتند.	با	این	استدالل	که	
این	بانک	به	سپاه	پاسداران	مرتبط	است!	دیگرانی	بودند	که	فیلم	را	مردساالرانه	دانستند	چرا	که	
شخصیت	اول	مرد	فیلم	یعنی	نادر	را	سمپاتیک	نشان	داده	و	بیننده	از	او	بدش	نمی	آید.	در	مقابل،	
خواست	سیمین	برای	جدایی	از	او	غیر	منطقی	یا	خودخواهانه	تصویر	شده	است.	)شاید	اول	باید	
از	خودشان	سوال	می	کردند	که	چرا	نادر	را	سمپاتیک	و	سیمین	را	خودخواه	دیده	اند!	معیارهای	
ارزشی	و	اخالقی	مورد	قبول	خودشان	چیست	که	شخصیت	های	فیلم	را	اینگونه	می	بینند؟	و	چرا	
گروهی	دیگر	از	تماشاگران	چنین	تصویری	را	از	همان	شخصیت	ها	نگرفته	اند.(	کسانی	هم	به	
فرهادی	خرده	گرفتند	که	چرا	مردم	ایران	را	زیاده	از	حد	مذهبی	و	گرفتار	قید	و	بندهای	شرعی	
نشان	داده	است؟	و	این	را	خدمتی	آگاهانه	یا	ناآگاهانه	به	رژیم	اسالمی	دانستند.	)آدم	واقعا	از	
فیلم	 منتقدان	 از	 تن	 چند	 می	شود!(	 زده	 دارند	شگفت	 مردم	 از	 اینان	 که	 آلیزه	ای	 ایده	 تصویر	
فرهادی	که	خود	را	طرفدار	طبقه	کارگر	و	چپ	می	دانند	از	در	دیگری	وارد	شدند	و	مدعی	شدند	
که	این	فیلم	در	خدمت	بورژوازی	است	چرا	که	شخصیت	کارگر	داستان	را	یک	دیوانه،	یا	کسی	که	
روی	همسرش	دست	بلند	می	کند،	تصویر	کرده	است.	)این	حرف	را	در	مورد	جامعه	ای	می	زنند	که	
بسیاری	از	مردانش	به	خشونت	خانگی	و	رفتارهای	زشت	مردساالرانه	آلوده	اند،	خواه	تحصیل	کرده	

و	به	اصطالح	روشنفکر	باشند	و	خواه	زحمتکش	و	کم	سواد.(	
بعد	از	اینکه	فیلم	فرهادی	جایزه	اسکار	را	برد،	لحن	منتقدان	محتاطانه	و	انتقاداتشان	مشروط	
شد.	علت	شاید	مشاهده	استقبال	گسترده	عمومی	بود.	شاید	واکنش	خصمانه	رسانه	های	رژیم	
به	فرهادی	آنان	را	به	فکر	انداخت.	شاید	هم	دوباره	زنجیره	موفقیت	های	بین	المللی	این	فیلم	و	
مضمون	و	ارزش	های	آثار	قبلی	فرهادی	را	مرور	کردند	و	به	نتایج	متفاوتی	رسیدند.	در	هر	صورت،	
این	بار	اگر	مخالفت	خصمانه	ای	با	فرهادی	و	فیلم	اش	شد	با	این	استدالل	بود	که	موفقیت	در	اسکار	
انگیزه	سیاسی	داشت	و	امپریالیست	ها	با	این	کار	می	خواستند	علیه	جمهوری	اسالمی	زمینه	سازی	

کنند	و	به	جریان	اصالح	طلبی	در	ایران	پا	بدهند.	
از	انگیزش	فکر	و	ناگزیری	قضاوت	گفتیم.	همه	این	حمالت	و	انتقادات	دست	مایه	ای	برای	
فکر	کردن،	بیشتر	شناختن	و	قضاوت	کردن	است.	این	ها	نشان	می	دهد	که	پیشداوری	یکی	از	
دردها	و	بیماری	های	رایج	به	هنگام	نقد	است	)خواه	این	نقد	سیاسی	باشد	خواه	هنری(.	انتقاد	
کننده	در	درجه	اول	کاری	به	خود	اثر	)مضمون	و	فرم	آن(	ندارد	بلکه	نقطه	شروع	را	تحلیل	از	



گرایش	سیاسی	سازنده	اثر	و	استفاده	احتمالی	حاکمان	یا	دشمنان	سیاسی	و	طبقاتی	از	تولید	100
چنین	اثری	قرار	می	دهد.	در	این	نگرش،	فاصله	میان	اثر	هنری	و	تاثیر	اجتماعی/	ایدئولوژیک	آن	
با	خالق	اثر	هیچ	معنی	و	مفهومی	ندارد.	حال	آنکه	جایگاه	بسیاری	از	آثار	ارزشمند	هنری	در	طول	
تاریخ	توسط	کیفیات	و	تاثیرات	خود	اثر	تعیین	شده	است	و	نه	تمایالت	سیاسی	یا	ایدئولوژیک	
هنرمندی	که	آن	ها	را	آفریده	است.	در	این	زمینه	می	توانید	به	بحث	های	مارکس	و	انگلس	در	
مورد	جایگاه	و	ارزش	آثار	اونوره	دو	بالزاک	)که	خود	از	نظر	سیاسی	یک	مرتجع	و	طرفدار	برقراری	
سلطنت	در	فرانسه	بود(	رجوع	کنید.	همین	طور	می	توانید	به	برخی	آثار	سینمایی	تولید	شده	در	
هالیوود	که	همگی	می	شناسیم	و	بارها	و	بارها	از	تماشای	شان	لذت	برده	ایم	نگاه	کنید:	پدرخوانده،	
برخورد	نزدیک	از	نوع	سوم،	تلما	و	لوئیز،	آمیستاد،	پرندگان	و	بسیاری	دیگر.	آیا	در	بین	ما	کسی	
هست	که	دست	به	یک	قمار	سبک	سرانه	بزند	و	بخواهد	به	صرف	لذت	بردن	از	این	آثار	به	دفاع	از	
مواضع	سیاسی	یا	ایدئولوژیک	فرانسیس	فورد	کوپوال،	استیون	اسپیلبرگ،	ریدلی	اسکات	یا	آلفرد	

هیچکاک	بپردازد؟	
نکته	بعدی:	گروهی	از	منتقدان	در	ارزیابی	از	فیلم	فرهادی	حساسیت	و	تعصبی	عجیب	از	
خود	نشان	دادند.	کاری	که	معموال	به	هنگام	ارزیابی	از	آثار	سینمایی	غیر	ایرانی	از	خود	نشان	
نمی	دهند.	هر	سال	چندین	فیلم	مطرح	در	سطح	دنیا	اکران	می	شود.	به	آن	ها	جایزه	های	متعدد	
بین	المللی	تعلق	می	گیرد.	در	بین	خالقان	این	آثار	کم	نیستند	کسانی	که	گرایش	سیاسی	شان	
ارتجاعی،	امپریالیستی،	صهیونیستی،	رویزیونیستی	یا	هر	ایسم	منفی	دیگری	است.	چرا	منتقدان	
ما	در	مورد	فیلم	های	اینان	حساس	نیستند	و	حرفی	برای	گفتن	ندارند؟	به	احتمال	زیاد	اشکال	
چندانی	در	مضمون	و	فرم	آن	فیلم	ها	نمی	بینند.	احتماال	از	دیدن	آن	ها	لذت	هم	می	برند.	چه	بسا	
اگر	فیلمی	با	مضمون	اثر	فرهادی	توسط	یک	کارگردان	مصری	یا	کلمبیایی	تولید	می	شد	مورد	
تشویق	شان	هم	قرار	می	گرفت.	آیا	حساسیت	و	تعصب	بر	سر	»جدایی«	جلوه	ای	از	یک	نگرش	

نیست؟	 ناسیونالیستی	
از	نقد	کنندگان	»جدایی...«	به	مقوله	هنر	و	کارکرد	آثار	 و	نکته	آخر	به	نحوه	نگاه	برخی	
ابزار	گرایانه	به	آثار	 با	دیدگاهی	فایده	گرایانه	و	 هنری	مربوط	می	شود.	کم	نیستند	کسانی	که	
هنری	می	نگرند	و	در	آن	ها	به	دنبال	پیام	های	مستقیم	سیاسی	روز	می	گردند.	در	این	دیدگاه،	
آثار	هنری	فقط	در	صورتی	مفید	و	ارزشمندند	که	به	مصالح	و	منافع	سیاسی	روز	انقالبیون	یا	
کمونیست	ها	خدمت	کنند.	حال	آنکه،	آثار	هنری	اساسا	شکل	های	ایدئولوژیک	اند	و	تاثیر	فکری	
پیچیده	تر،	پوشیده	تر	و	ماندگارتری	از	تبلیغ	و	تهییج	سیاسی	صرف	دارند.	آثار	هنری	تبلیغی	فقط	
بخشی	از	صحنه	گسترده	هنر	را	تشکیل	می	دهند	و	نمی	توان	سالح	هنر	را	به	این	ها	محدود	کرد.	
منتقدانی	که	چنین	گرایشی	دارند	معموال	به	این	یا	آن	سینماگر	خرده	می	گیرند	که	چرا	دست	



101 به	موضع	گیری	مستقیم	سیاسی	نمی	زند؟	چرا	آثارش	فاقد	پیام	مستقیم	سیاسی	است؟	اینکه	
در	شرایط	سرکوب	و	اختناق	از	سینماگری	بخواهیم	دست	به	چنین	کاری	بزند،	دو	نتیجه	بیشتر	
در	بر	نخواهد	داشت:	یا	سپردن	آثار	او	به	تیغ	سانسور	و	دعوت	او	به	حاشیه	نشینی	و	سکوت	و	یا	
راندن	او	به	سمت	پیام	های	سیاسی	کج	دار	و	مریز	و	رفرمیستی.	اگر	فرهادی	می	خواست	طبق	این	

رهنمودها	عمل	کند،	»جدایی	نادر	از	سیمین«	اصال	اتفاق	نمی	افتاد.
2012
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درباره »جدایی راضیه از سیمین«
اکران	فیلم	های	ایرانی	در	ایام	نوروز	1390	به	صحنه	جدال	»جدایی	نادر	از	سیمین«	اثر	اصغر	
فرهادی	و	»اخراجی	های	3«	ساخته	مسعود	ده	نمکی	تبدیل	شده	است.	فروش	فیلم	ده	نمکی	تا	
سیزده	بدر	از	مرز	دو	میلیارد	تومان	در	سراسر	کشور	گذشت.	این	در	حالی	است	که	طی	همین	
مدت،	فروش	اثر	فرهادی	که	جایزه	اول	جشنواره	فیلم	برلین	را	هم	پشتوانه	خود	دارد،	کمی	بیشتر	

از	یک	میلیارد	تومان	بود.
»جدایی	نادر	از	سیمین«	یک	شاهکار	سینمایی	است.	نقاط	قوت	اصلی	این	فیلم،	یکم	قصه	
گویی	خارق	العاده	و	دوم،	بازی	درخشان	بازیگرانش	است.	خیال	تعریف	کردن	ماجرای	فیلم	را	
ندارم	چون	معتقدم	با	این	کار	مزه	فیلم	می	رود!	بنابراین	فقط	به	محتوای	آن	اشاره	می	کنم.	اثر	
فرهادی،	روایتی	است	از	روابط	اجتماعی	و	خانوادگی	اسارت	بار،	فرهنگ	و	سنت	های	اسارت	بار،	و	
قوانین	اسارت	بار.	این	سه	در	هم	پیچیده	و	گره	خورده	اند	و	شخصیت	های	داستان	را	به	بن	بست	
کشانده	اند.	گروهی	از	این	شخصیت	ها	نماینده	طبقه	متوسط	و	تحصیلکرده	جامعه	اند	و	گروهی	
دیگر	متعلق	به	طبقه	تحتانی	و	زحمتکش.	در	اینجا	فرهادی	مثل	بقیه	آثارش،	تماشاگر	را	درگیر	
قضاوت	بر	سر	تصمیم	های	گوناگون	و	متناقض	در	یک	طیف	خاکستری	می	کند.	و	گام	به	گام	ما	
را	به	سوی	این	نتیجه	گیری	سوق	می	دهد	که	با	این	روابط	و	این	فرهنگ	و	این	قوانین،	تقصیر	
از	هیچیک	از	این	شخصیت	ها	نیست.	اینان	همگی	به	شکلی	قربانی	و	اسیر	شرایط	حاکم	اند.	در	
سراسر	فیلم	فقط	یکی	دو	اشاره	به	وضعیت	سیاسی	امروز	ایران	وجود	دارد،	ولی	همین	حد	هم	
برای	پیوند	دادن	شرایط	اسارت	بار	و	بن	بست	حاکم	بر	زندگی	شخصیت	های	قصه	با	سیاست	
تعمق	متوجه	می	شود	که	 و	 تامل	 با	کمی	 تماشاگر	هشیار	 بر	جامعه	کافیست.	 حاکم	و	مسلط	
قوانین	مدنی	و	شرعی	حاکم	)چه	در	قالب	قاضی	دادگاه	طالق	باشد	چه	در	هیئت	قاضی	دادگاه	
جنایی(	اگر	چه	ظاهرا	باالی	سر	و	ورای	روابط	بین	مردم	ایستاده	است	و	به	اصطالح	»مامور	است	و	
معذور«،	اما	خودش	ریشه	در	همان	روابط	و	فرهنگ	سنتی	و	خرافه	ها	دارد	و	به	نوبه	خود،	حافظ	و	



103 تقویت	کننده	آن	هاست.	فرهادی	در	نوشتن	سناریوی	»جدایی	نادر	از	سیمین«	از	همان	شگردی	
استفاده	می	کند	که	در	آثار	دیگرش	هم	دیده	بودیم.	او	یک	قطعه	از	پازل	قصه	را	تا	پایان	فیلم	از	
دید	ما	پنهان	نگه	می	دارد	تا	کشش	و	جذابیت	ماجرا	و	به	خصوص	تاثیر	پایانی	آن	را	دو	چندان	
کند.	این	کار	در	فیلمی	مثل	»جدایی	نادر	از	سیمین«	که	دوربین	کنجکاوانه	به	هر	جا	سرک	
می	کشد	و	هیچ	چیز	را	از	نظر	نمی	اندازد،	به	شکلی	استادانه	و	کامال	توجیه	پذیر	انجام	شده	است.	
به	این	شکل	که	تنها	ناظر	در	صحنه	ای	که	از	دید	تماشاگر	پنهان	مانده،	پیرمردی	است	که	آلزایمر	
دارد.	بنابراین	صحنه	نمی	تواند	در	ذهن	او	و	در	دوربین	ثبت	شده	باشد.	خالصه	کنم،	اثر	فرهادی	
شایستگی	بردن	جایزه	از	جشنواره	های	معتبر	سینمایی	دنیا	را	دارد.	و	خرس	طالیی	برلین	از	روی	

بخت	و	اقبال،	یا	بر	مبنای	مالحظات	سیاسی	معمول،	به	این	فیلم	اختصاص	نیافته	است.
اما	از	»اخراجی	های	3«	بگویم.	شاید	واژه	هایی	مثل	مبتذل	یا	سخیف	نتواند	حق	مطلب	را	ادا	
کند!	این	فیلم	مثل	دو	بخش	قبلی	»اخراجی	ها«	مجموعه	ای	است	از	جوک	ها	و	قطعات	خنده	آور	
نازل	که	طبق	الگوی	مجموعه	فیلم	های	آمریکایی	»پلیس	آکادمی«	تهیه	شده	است.	برای	تولید	
این	نوع	فیلم	ها	کافیست	یک	بودجه	کالن	و	شمار	زیادی	از	بازیگران	مشهور	و	خودفروش	به	معنی	
واقعی	کلمه	را	به	کارگردان	و	سناریو	نویسی	بسپارید	که	سابقه	هجو	مخالفان	فکری	و	سیاسی	
جمهوری	اسالمی	را	در	پرونده	دارد.	یعنی	یکی	از	آن	تیپ	های	لمپنی	که	امثال	شان	را	می	شود	
در	محیط	چماقداران	بسیجی	و	لباس	شخصی	یا	در	جمع	شکنجه	گران	و	بازجوها	پیدا	کرد.	از	
همان	ها	که	اغلب	جوک	های	کثیف	جنسی	و	زن	ستیزانه	می	گویند	یا	به	تمسخر	و	تحقیر	زبان	

اقلیت	های	ملی	و	قومی	دست	می	زنند.
ده	نمکی	در	»اخراجی	های	3«	وظیفه	کنایه	زدن	به	جناح	رقیب	اصولگرایان	در	انتخابات	های	
جمهوری	اسالمی	را	هم	به	عهده	گرفته	است.	یعنی	به	اصطالح	به	نقد	افراد	فرصت	طلب	و	»غیر	
مومن«	می	پردازد.	به	عالوه،	ده	نمکی	از	صدور	پیام	میهنی	به	عنوان	نتیجه	گیری	فیلم	غافل	نمانده	
است.	همان	پیام	آبکی	و	فریبکارانه	که:	»ما	همه	ایرانی	هستیم«.	این	پیام	باب	طبع	افرادی	است	
که	ممکنست	پشت	علم	اصولگرایی	سینه	بزنند	و	یا	مرید	موسوی	و	کروبی	باشند.	اما	همه	شان	با	
شنیدن	سرود	»ای	ایران«	قیافه	جدی	می	گیرند	و	صاف	می	ایستند	و	زیر	لب	زمزمه	می	کنند	که:	
»ای	مرز	پر	گهر!«	اینجا	که	می	رسند	با	یکدیگر	هم	صف	می	شوند.	دلم	به	حال	آن	آقای	اهل	سینما	
می	سوزد	که	بعد	از	نمایش	»اخراجی	های	1«	در	جشنواره	فجر	پشت	میکروفن	رفت	و	از	ده	نمکی	
تقدیر	کرد	که	حاال	»زبان	شریف	سینما	را	برای	ابراز	عقایدش	برگزیده	است.«	آن	آقای	خوشخیال	
نمی	دانست	که	اگر	زمانی	مسعود	ده	نمکی	عربده	می	کشید	و	چماق	باالی	سر	می	گرداند	و	بر	فرق	
مردم	می	کوبید،	حاال	دارد	در	جامعه	»قرص	روان	گردان«	پخش	می	کند.	او	به	کمک	فیلم	هایش،	

سرکوب	سیاسی	و	ایدئولوژیک	و	فرهنگی	را	مکمل	سرکوب	نظامی	امنیتی	کرده	است.



حاال	سوال	اینجاست	که	چرا	فروش	»اخراجی	های	3«	از	دو	میلیارد	تومان	باالتر	رفته	اما	104
فروش	»جدایی	نادر	از	سیمین«	نصف	این	است؟	اوال،	ببینیم	چه	کسانی	دارند	سالن	های	سینما	
را	در	ایام	نوروز	پر	می	کنند.	این	ها	عامه	مردم	اند.	پایه	های	رژیم	با	فرهنگ	مذهبی	و	سنتی	شان،	
یا	بدنه	دستگاه	سرکوبگر	و	امنیتی	با	فرهنگ	لمپنی	شان	به	کنار،	دارم	از	توده	کارگر	و	زحمتکشی	
صحبت	می	کنم	که	زندگی	پر	درد	و	رنجی	دارند.	فشار	اقتصادی	کمرشان	را	خرد	کرده.	خیلی	
هایشان	از	وضع	سیاسی	ناراضی	اند	و	اعتمادی	به	این	نظام	ندارند.	خیلی	هایشان	می	دانند	که	پول	
و	سرمایه	و	ثروت	در	دست	هیئت	حاکمه	و	مزدورانش	متمرکز	شده	است	هر	چند	دم	از	»عدالت	
و	حقوق	مستضعفان«	می	زنند.	اما	این	نارضایتی	لزوما	منطبق	و	همگام	با	ارزش	های	فرهنگی	و	
سلیقه	فرهنگی	توده	ها	نیست.	مرد	زحمتکشی	را	در	نظر	بگیرید	که	احتماال	تنها	یک	بار	در	سال،	
دست	زن	و	بچه	هایش	را	می	گیرد	و	می	خواهد	آن	ها	را	برای	تفریح	به	سینما	ببرد.	فکر	می	کنید	
»اخراجی	ها«	را	انتخاب	می	کند	یا	یک	فیلم	جدی	و	عمیق	مثل	»جدایی	نادر	از	سیمین«	را؟	فکر	
می	کنید	ترجیح	می	دهد	ده	هزار	تومان	برای	تفریح	خود	و	خانواده	اش	را	برای	کدام	فیلم	هزینه	
کند؟	از	قبل	می	داند	که	»اخراجی	ها«	آن	ها	را	به	خنده	خواهد	انداخت.	این	را	تبلیغات	رسانه	ای	
پیشاپیش	به	ذهنش	فرو	کرده	است.	یا	این	را	از	آشنایان	و	دوستانی	شنیده	که	زودتر	فیلم	را	
دیده	اند.	حاال	فرض	کنید	همین	فرد	پولش	را	داشته	باشد	و	بخواهد	»جدایی	نادر	از	سیمین«	را	
هم	ببیند.	فکر	می	کنید	بعد	از	دیدن	این	فیلم،	اگر	بخواهد	آن	را	با	»اخراجی	ها«	مقایسه	کند	از	
کدامیک	بیشتر	خوشش	خواهد	آمد؟	او	حتی	اگر	در	»حجت«	و	»راضیه«	)شخصیت	های	کارگر	
در	فیلم	فرهادی(	و	بدبختی	ها	و	دردسرهایشان	چهره	خود	را	ببیند،	به	سختی	می	تواند	الیه	های	
مختلف	فیلم	را	بشکافد	و	به	آن	روابط	و	گره	های	درونی	که	باالتر	گفته	شد	برسد.	تاثیر	چنین	
آثاری	بر	چنین	تماشاگرانی	معموال	تشدید	فشار	روحی	و	نومیدی	ناشی	از	بن	بست	های	زندگی	
است	یا	حداکثر،	حس	دلسوزی	و	همدردی	نسبت	به	شخصیت	های	محروم	قصه.	این	تماشاگران	
با	فیلم	های	نظیر	»جدایی	نادر	از	سیمین«،	»تفریح«	نمی	کنند.	این	فاصله	و	شکافی	است	که	به	
واقع	میان	مخاطبان	عمدتا	روشنفکر	یا	تحصیلکرده	فیلم	فرهادی	و	مخاطب	عام	در	جامعه	ایران	

وجود	دارد.
فکر	 می	کنند.	 مردم	 یا	 جامعه	 فرهنگی«	 »بی	 از	 ما	صحبت	 روشنفکران	 از	 بعضی	 معموال	
می	کنم	جامعه	یا	مردم	بی	فرهنگ	وجود	ندارد.	بلکه	مساله	بر	سر	فرهنگ	مسلط	و	حاکم	بر	
جامعه	یا	مردم	است.	واقعیت	اینست	که	طی	32	سال	گذشته،	قدرت	سیاسی	حاکم،	فرهنگ	
از	 ایدئولوژی	معینی	را	مرتبا	تبلیغ	و	تقویت	کرده،	آن	را	بر	جامعه	مسلط	کرده	است.	یکی	 و	
بود،	 نیز	در	جامعه	قدرتمند	و	ریشه	دار	 این	فرهنگ	که	در	دوران	رژیم	سلطنتی	 خصوصیات	
پدرساالرانه	مردساالرانه	و	زن	ستیزانه	بودن	آن	است.	جایگاه	فرودست	و	درجه	دومی	که	شرع	



105 اسالم	و	به	طور	کلی	ایدئولوژی	اسالمی	برای	زنان	قائل	است،	کامال	با	این	خصوصیت	فرهنگی	
برابری	 اصطالح	 به	 ادعاهای	 است	 بهتر	 می	کند.	 تقویت	 و	 توجیه	 را	 آن	 و	 است	 جور	 و	 جفت	
قرار	 مذهبی	 ایدئولوژی	 این	 ناسالمتی	 چون	 نگیرید،	 جدی	 را	 مذهبی	 محور	 عدالت	 و	 طلبانه	
و	 انسان	 از	 انسان	 بهره	کشی	 و	 داری	 نظام	سرمایه	 که	 باشد	 ایدئولوژی	طبقه	حاکمه	ای	 است	
انواع	و	اقسام	ستم	های	طبقاتی	و	جنسیتی	و	ملی	و	مذهبی	را	محافظت	کند.	یعنی	ستم	های	
	مختلفی	که	آمیزه	ای	از	جوانب	سرمایه	دارانه	و	ماقبل	سرمایه	داری	)فئودالی(	را	در	خود	دارند.
فرهنگ	ارتجاعی	مسلط	به	کمک	سانسور	دولتی	و	مانع	تراشی	رژیم	و	دستگاه	روحانیت	در	راه	
انتشار	آثار	فرهنگی	و	هنری	و	آموزشی	علمی	و	پیشرو	و	نوگرا،	باعث	شده	که	سلیقه	توده	مردم	
به	قهقرا	برود	و	درکی	سطحی	و	توقعی	نازل	از	تولیدات	هنری	و	فرهنگی	داشته	باشند.	استقبال	
از	مجموعه	های	تلویزیونی	بی	مایه	و	بی	مزه	با	مضامین	ضد	مردمی	و	عقبگرا	و	خرافی	و	ضد	
زن	نشانه	ای	از	همین	واقعیت	است.	ناگفته	نماند	که	در	جمهوری	اسالمی،	به	علت	خاستگاه	و	
سابقه	تاریخی	نیروهایی	که	بدنه	طبقه	حاکمه	و	دستگاه	سرکوبگر	دولتی	و	رهبری	رسانه	های	
به	خود	گرفته	 لمپنی	 آشکارا	 بویی	 و	 رنگ	 ارتجاعی	 فرهنگ	 این	 را	تشکیل	می	دهند،	 عمومی	
است.	کافیست	به	زبان	و	رفتار	»ویژه«	احمدی	نژاد	نگاه	کنید.	خیلی	ها	از	این	مساله	برآشفته	
می	شوند	و	می	گویند	»این	چه	رئیس	جمهوری	است؟	با	این	حرف	ها	آبروی	ملت	را	می	برد!«	اما	
احمدی	نژاد	در	واقع	دارد	با	مخاطبانش	به	نوعی	»پاس	کاری«	می	کند.	یعنی	از	یک	طرف	فرهنگ	
و	سلیقه	خاصی	را	بین	آن	ها	ترویج	می	کند	و	جا	می	اندازد،	و	از	طرف	دیگر	حرفی	می	زند	که	به	
دل	مخاطبانش	می	نشیند	و	با	آن	احساس	نزدیکی	می	کنند.	خیلی	ها	وقتی	که	احمدی	نژاد	مثال	
در	مورد	دولت	های	دیگر	می	گوید	»آنجایشان	می	سوزد«،	ابرو	در	هم	می	کشند	و	این	را	نهایت	
بی	تربیتی	می	دانند.	اما	وقتی	که	به	برنامه	های	طنز	در	بعضی	از	رسانه	های	مخالفان	رژیم،	یا	به	
شوخی	های	رایج	در	بین	عامه	مردم	)حتی	خیلی	از	تحصیل	کرده	ها(	نگاه	می	کنیم	عینا	رد	پای	
همین	فرهنگ	را	می	بینیم.	از	این	به	بعد	هنگام	تماشای	این	برنامه	ها	روی	این	نکته	دقیق	شوید.	
من	این	را	حتی	در	برنامه	هفتگی	»پارازیت«	در	صدای	آمریکا	که	مخاطبان	و	طرفداران	بیشماری	
دارد	و	تولید	کنندگانش	قریحه	طنز	و	نوآوری	های	بسیار	دارند	هم	مشاهده	کرده	ام.	ممکنست	
بگویید	این	یک	برنامه	طنز	است	و	با	سخنرانی		رسمی	یک	رئیس	جمهور	فرق	می	کند.	یعنی	
اینجور	حرف	ها	در	یک	نمایش	تفریحی	و	طنز	قابل	قبول	است	اما	هنگام	بیان	سیاست	خارجی	
یک	حکومت	)هر	چقدر	هم	که	مرتجع	و	عقب	مانده	باشد(	زشت	و	غیر	قابل	قبول.	پس	بگذارید	
مثال	دیگری	بزنم.	آیا	تا	به	حال	برنامه	های	تلویزیونی	مجاهدین	را	تماشا	کرده	اید؟	منظورم	فقط	
برنامه	های	طنزش	نیست،	بلکه	به	طور	کلی	زبان	رسمی	شان	در	تحلیل	ها	و	افشاگری	های	سیاسی	
را	می	گویم.	مجاهدین	هم	مرتبا	از	»سوزش«	و	اصطالحاتی	از	این	قبیل	استفاده	می	کنند	که	بر	



زبان	امثال	احمدی	نژاد	منطبق	است.106
اشتباه	نشود.	اصال	قصد	ندارم	یک	درک	پاستوریزه	و	»پوریتن«	و	تصفیه	شده	برای	زبان	و	
فرهنگ	عامه	ارائه	بدهم.	قصد	ندارم	مجرد	از	تحوالت	ریشه	ای	و	درازمدت	در	عرصه	های	مختلف	
)در	درجه	اول	در	قدرت	سیاسی،	و	به	موازات	آن	در	عرصه	فرهنگ	و	هنر(	پیشنهاد	»پاکسازی«	
زبان	جامعه	را	بدهم.	تابوهای	فئودالی	و	مذهبی	و	سنتی	زیادی	در	فرهنگ	و	زبان،	مشخصا	در	
بیان	موضوعات	جنسی	و	مربوط	به	بدن	انسان،	وجود	دارد	که	باید	در	جریان	تحوالت	جامعه	در	
هم	شکسته	شود.	بحث	اما	بر	سر	زبان	و	فرهنگی	است	که	روابط	ستمگرانه	و	تبعیض	آلود	و	تحقیر	
آمیز	حاکم	بر	جامعه	را	بازتاب	می	دهد.	این	زبان	و	فرهنگ	خصوصیتی	مردساالرانه	پدرساالرانه،	
زن	ستیزانه	و	مردانه	دارد.	فحش	»ناموسی«	دادن	از	همین	خصوصیت	سرچشمه	می	گیرد.	تحقیر	
و	تمسخر	همجنس	گرایان	و	دگرباشان	نیز	نشانه	ای	از	همین	خصوصیت	است.	بحث	اینست	که	
در	جریان	مبارزه	سیاسی	با	نظام	حاکم،	و	به	عنوان	جزیی	از	مبارزه	با	بنیان	هایی	که	نظم	ستم	و	
استثمار	بر	آن	تکیه	دارد،	نمی	توان	نسبت	به	عرصه	فرهنگ	و	هنر	و	زبان	بی	تفاوت	ماند.	یا	بدتر	
از	آن،	دنباله	رو	هر	آنچه	موجود	است	و	عامه	مردم	نسبت	به	آن	روی	خوش	نشان	می	دهند	شد.	
بنابراین	خالف	جریان	رفتن	و	به	استقبال	چالش	ها	در	صحنه	فرهنگ	و	هنر	شتافتن	نیز	یک	
ضرورت	است.	این	بخشی	از	تالش	برای	رفع	یک	جدایی	واقعی	هم	هست:	جدایی	راضیه	ها	از	
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امیر حسین و سردار و سپ بالتر
بر	صفحه	تلویزیون	کودکی	را	با	جثه	کوچک	می بینیم	که	در	زمین	فوتبال	مثل	یک	بازیکن	
حرفه ای	دریبل	می زند،	فانتزی	بازی	می کند	و	توپ	را	با	شوتی	سنگین	و	دقیق	در	کنج	دروازه	
جای	می دهد.	عادل	فردوسی	پور	با	چشم های	گرد	شده اش	می گوید	»چکار	می کرد	این	بچه؟	چه	
فوتبالیستی	خواهد	شد!«	هنوز	یک	روز	از	پخش	این	برنامه	نگذشته	که	روزنامه ها	نام	این	کودک	
را	اعالم	می کنند:	امیر	حسین	حاجی	زاده،	9	ساله،	اهل	اردبیل.	بالفاصله	از	قول	سردار	رویانیان	
)وارد	کننده	خودروهای	چند	صد	میلیون	تومانی	به	باال	به	بازار	ایران(	خبر	می دهند	که	»باشگاه	
پرسپولیس	با	او	قرارداد	بسته	است«	و	در	گوشه ای	دیگر	می نویسند	که	»در	صدد	بستن	قراردادی	
با	رئال	مادرید	و	انتقال	امیر	حسین	به	آکادمی	این	باشگاه	مشهور	اسپانیا	هستند.«	همه	این ها	
فقط	طی	چند	روز	اتفاق	می افتد	و	هیچکس	نمی داند	و	اهمیتی	هم	نمی دهد	که	در	ذهن	امیر	

حسین	چه	می گذرد،	یا	والدینش	چطور	به	مساله	نگاه	می کنند.
چندی	بعد	سپ	بالتر	رئیس	فیفا	به	ایران	سفر	می کند.	مقامات	فدراسیون	فوتبال	و	مدیران	
باشگاه ها	و	مربیان	و	پیشکسوتان	برای	مالقات	با	او	سر	و	دست	می شکنند.	بالتر	از	قبل	مشتاقانه	
اعالم	کرده	است	که	با	حسن	روحانی	دیدار	خواهد	کرد.	دیدار	صورت	می گیرد	و	روحانی	او	را	
درست	مثل	یکی	از	همتایان	خارجی اش	در	آغوش	می کشد.	تعجب	ندارد.	سپ	بالتر	خودش	یک	
پا	رئیس جمهور	است.	رئیس جمهور	یک	مافیای	رسمی	بین المللی	که	فدراسیون	بین المللی	فوتبال	
نام	دارد	و	مرکز	تجارت	پُر	سود	در	زمینه های	مختلف	است.	گاه	به	گاه	خبری	از	رسوایی های	
مالی	و	تقلبات	مالیاتی	و	عقد	قراردادهای	جعلی	مقامات	فیفا	به	رسانه ها	درج	می کند.	گاه	به	گاه	
نام	مقامات	گردن	کلفت	و	پیشکسوت	صنعت	فوتبال	به	عنوان	متهم	و	مجرم	به	میان	می آید	اما	
این	ساختار	عظیم	از	جایش	تکان	نمی خورد؛	فرو	نمی ریزد.	این	ماشین	کسب	سود	همچنان	زنده	
است	و	به	کار	خود	ادامه	می دهد.	به	نوشته	بعضی	از	نشریات	اقتصادی	اروپا،	»صنعت	فوتبال	جزء	

معدود	عرصه هایی	است	که	بحران	جاری	دامنش	را	نگرفته	است.«



کجا	108 )از	 	»Cash Investigation«	برنامه در	 »فرانس	2«	 تلویزیونی	 امسال،	شبکه	 ماه	 آذر	
آورده	ای؟(	به	موضوع	مسائل	پشت	پرده	و	پول	های	کثیف	در	بیزنس	فوتبال	می	پردازد.	بخشی	از	
افشاگری	های	این	برنامه	در	مورد	کار	کودکان	در	بیزنس	فوتبال	و	نقش	برده	وار	آنان	در	مراکز	
کشف	و	تربیت	استعدادهای	فوتبالی	در	باشگاه	های	اروپایی	است.	در	اینجا	دالالن	بی	چهره	ای	
را	می	بینیم	که	در	گوشه	و	کنار	دنیا	بو	می	کشند	و	کودکان	مستعدی	مثل	امیر	حسین	را	پیدا	
و	شکار	می	کنند.	قاره	آفریقا	و	منطقه	آمریکای	التین	بیش	از	همه	جا	عرصه	فعالیت	این	دالالن	
است.	اولین	کارشان	راضی	کردن	والدین	کودک	به	وسیله	پول	است.	مقدار	پولی	که	برای	عقد	
قرارداد	غیررسمی	به	آن	ها	می	پردازند	ممکنست	از	نظر	این	والدین	که	معموال	تنگدست	هستند	
قابل	توجه	باشد	اما	نسبت	به	سودهای	کالنی	که	در	پی	کسب	مالکیت	این	کاالی	سودآور	)کودک	
فوتبالیست(	نصیب	شان	خواهد	شد	هیچ	است.	این	مرحله	از	قرارداد	غیر	رسمی	است	چون	طبق	
قوانین	اروپا	هیچکس	نمی	تواند	با	یک	کودک	قرارداد	ببندد.	پدر	و	مادر	هم	نمی	توانند	به	جای	
کودک،	قرارداد	کار	ببندند.	بنابراین	پولی	رد	و	بدل	می	شود	و	کودک	برای	تست	اولیه	به	اردوگاه	
باشگاه	مرتبط	با	دالل	منتقل	می	شود.	اینجا	واقعا	یک	اردوگاه	است	که	کودکان	را	به	جای	کودکی	
کردن،	با	پندار	قهرمانی	و	شهرت	و	رفاه	به	اطاعت	از	انضباط	و	نظم	خشک	پادگانی	وا	می	دارد.	
اینجا	کارخانه	گالدیاتور	سازی	است	با	فرهنگ	رقابت	فردی	و	باال	کشیدن	خود	به	قیمت	له	کردن	

بقیه؛	فرهنگ	غرور	کاذب	و	سودجویی؛	فرهنگ	دنیای	مردانه.
یا	 توپ	مشغولند	 با	 فردی	 اجرای	حرکات	 به	 را	می بینیم	که	 اینجا	صدها	کودک	خارجی	
درگیر	مسابقه اند	.	دور	تا	دور	ده ها	چشم	آنان	را	می پاید.	بعضی	هاشان	دالل ها	و	نمایندگان	دیگر	
باشگاه ها	از	گوشه	و	کنار	اروپا	هستند	که	آمده اند	تا	استعدادها	را	همانجا	روی	هوا	بزنند.	یعنی	
پولی	به	دالل	اول	و	یا	باشگاهی	که	حاال	دیگر	مالک	کودک	است	بدهند	و	او	را	به	باشگاهی	در	
یک	کشور	دیگر	منتقل	کنند.	در	گوشه ای	یک	زن	و	مرد	اطو	کشیده	پرونده	به	دست	ایستاده اند.	
این ها	نمایندگان	یکی	از	بانک های	بزرگ	اروپا	هستند	که	برای	تسهیل	در	اجرای	تعهدات	مالی	
باشگاه ها	و	انتقال	وجوه	فی	مابین	و	البته	برای	گرفتن	کارمزد	از	طرفین	در	ازای	این	خدمات	در	
صحنه	حاضرند.	بقیه	حاضران	مسئوالن	و	مربیان	تراز	اول	باشگاه	مربوطه اند	که	آمده اند	از	بین	
این	بردگان،	بهترین ها	را	سوا	کنند	و	بقیه	را	بفرستند	به	جای	اول	شان.	کودک	و	والدینش	دچار	
استرس	شده اند	.	کودک	می ترسد	که	مبادا	در	آزمون	قبول	نشود.	والدین	می ترسند	که	پولی	
نصیب شان	نشود.	کم	نیستند	بچه هایی	که	به	هم	می ریزند	و	خراب	می کنند	و	سرخورده	زیر	نگاه	

سنگین	و	متاسف	والدین	از	زمین	خارج	می شوند.
کودکانی	که	پذیرفته	می شوند	و	امیر	حسین	هم	می تواند	یکی	از	آنان	باشد	از	این	لحظه	
به	بعد	دیگر	مایملک	یا	برده	باشگاهند	.	باشگاه	می تواند	بعدها	بابت	هر	یک	سال	حضور	کودک	



109 فوتبالیست	در	آکادمی اش	90	هزار	یورو	از	معامله	با	باشگاه	دیگری	که	او	را	خواهد	خرید	به	دست	
ابتدا	پای	شرکت های	تولید	کننده	کاالهای	ورزشی	و	غیر	از	این	هم	به	میان	 بیاورد.	از	همان	
می آید.	کودک	فوتبالیست	در	مجامع	علنی	و	در	مقابل	دوربین ها	فقط	باید	با	لباسی	که	مارک	
فالن	کمپانی	را	دارد	ظاهر	شود	و	یا	فقط	قوطی	فالن	نوشابه	را	در	دست	داشته	باشد.	کودک	
فوتبالیست	تبدیل	می شود	به	یک	ماشین	چاپ	اسکناس	در	سال های	آتی.	از	آنجا	که	در	جریان	
عقد	قراردادهای	رسمی	با	فوتبالیست هایی	که	دیگر	بزرگ	شده اند	تقلبات	مالی	و	مالیاتی	زیادی	
صورت	می گیرد،	این	بازیکن ها	به	هیچ	وجه	مجاز	به	صحبت	علنی	در	مورد	مبلغ	و	شرایط	قرارداد	
خود	نیستند	و	در	صورت	تخطی	جریمه	می شوند.	باشگاه ها	ادعا	می کنند	سودهای	کالنی	که	در	
نتیجه	جذب	این	فوتبالیست ها	نصیب شان	می شود	حق شان	است	چون	کار	شناسایی	استعدادها	و	
تربیت	فنی	و	روانی	آنان	توسط	خودشان	انجام	شده	است.	خیلی	از	فوتبالیست ها	هم	که	خواهان	
حفظ	موقعیت	یا	شهرت	خود	هستند	مساله	را	این	طور	برای	خود	حل	کرده اند	که	باشگاه	مثل	
وسط	 این	 که	 واقعیتی	 اما	 است.	 کرده	 تولید	 کارخانه	 که	 محصوالتی	 مثل	 ما	 و	 است	 کارخانه	
مخدوش	می شود	انتقال	مالکیت	و	کنترل	یک	موجود	انسانی	)یک	کودک(	به	یک	باشگاه	و	در	
واقع	به	سرمایه دارانی	است	که	مالک	باشگاه اند	.	البته	مساله	فراتر	از	عضویت	یک	بازیکن	فوتبال	
در	یک	باشگاه	ورزشی	است.	او	به	مثابه	سرمایه	وارد	بورس	سهام	شده	است.	این	سرمایه،	دیگر	
به	بنگاه هایی	تعلق	دارد	که	در	بازار	خرید	و	فروشش	می کنند.	30	درصد	از	او	می تواند	متعلق	به	
فالن	مجتمع	تولید	اسلحه	باشد.	20	درصدش	در	اختیار	یک	بنگاه	بزرگ	رسانه ای	که	در	صنعت	
الماس	 و	 اورانیوم	 استخراج	 شرکت 	 چند	 ممکنست	 را	 درصدش	 	15 دارد.	 فعالیت	 پورنوگرافی	

صاحب	شده	باشند.	و	سند	بقیه اش	هم	به	نام	باشگاه	رسمی	اوست.	
حاال	سردار	رویانیان	احتماال	دارد	خواب	حق	داللی اش	در	معامله	بر	سر	کودک	اردبیلی	را	
می بیند.	والدین	کودک	هم	احتماال	دارند	خواب	پول	و	امکاناتی	را	می بینند	که	قرار	است	از	این	
رهگذر	نصیب شان	شود.	سرپرست	باشگاه	رئال	مادرید	احتماال	به	راه های	کنترل	سیستماتیک	و	
بهره کشی	حداکثر	از	کودکان	مستعد	فکر	می کند.	سپ	بالتر	اما	به	فکر	امپراتوری	بزرگ	کسب	
سود	و	پول	شویی	و	بازار	سهام	و	زد	و	بندهای	چند	جانبه	با	بانک ها	و	بنگاه های	بزرگی	است	که	
در	صنعت	فوتبال	فعال اند	.	حسن	روحانی	به	افکار	و	رفتار	و	اهداف	بالتر	می اندیشد	و	می گوید	
چقدر	شبیه	خودمان	بود.	اما	امیر	حسین؛	امیر	حسین	9	ساله	حتما	به	فکر	دنیای	ناشناخته ای	

است	که	پیش	رو	دارد.
2011



110

 در ستایش ترانه هایی 
که معموال ساخته نمی شوند

تقریبا	همه	شان	یک	جور	شروع	می	شوند:	صدایی	بم	با	تقلید	لهجه	آمریکایی	نام	خواننده	و	
آهنگساز	و	ترانه	سرا	را	اعالم	می	کند.	بعد	یک	ریتم	تند	ادامه	دار	را	می	شنویم	)گوپس...	گوپس...	
گوپس...(	نوبت	پیش	درآمد	می	رسد.	به	گوش	آشنا	می	آید،	احتمال	دارد	آن	را	قبال	در	یک	ترانه	
ترکی	استانبولی،	یک	ترانه	دیسکوی	غربی	یا	یکی	دیگر	از	همین	ترانه	های	پاپ	ایرانی	شنیده	باشیم.	
خواننده	شروع	به	خواندن	می	کند	با	صدایی	سوزناک	)و	معموال	زیر(.	همیشه	پای	یک	بحران	عاطفی	
یا	شکست	در	یک	رابطه	عاشقانه	در	میان	است:	گاهی	گالیه،	گاهی	نفرین،	گاهی	چاپلوسی،	و	اغلب	
دست	به	دامن	خدا	شدن	و	او	را	واسطه	قرار	دادن.	خوانندگان	جوانند،	هزار	جور	صدای	ساز	را	از	
نرم	افزارهای	قفل	شکسته	تر	و	تازه	بیرون	کشیده	اند،	چند	تا	واژه	ترکیبی	را	هم	از	ترانه	های	موفق	
سال	های	اخیر	به	سرقت	برده	اند	و	چاشنی	کار	کرده	اند.	اما	مضمون	ترانه	هایشان	اساسا	فرقی	با	
ترانه	های	پیش	پا	افتاده	چهل	پنجاه	سال	پیش	ندارد.	با	وجود	این،	می	بینیم	که	همین	ترانه	های	بی	
مایه	بارها	و	بارها	از	اینترنت	دانلود	می	شوند.	محصوالتی	که	به	نظر	»یک	بار	مصرف«	می	آیند	مرتبا	
دست	به	دست	می	شوند.	هزاران	نفر	همین	قافیه	سازی	های	مضحک	را	در	خلوت	خود،	یا	در	جمع	

دوستان،	زمزمه	می	کنند.	و	ترانه	های	ظاهرا	بی	رگ	و	ریشه،	ریشه	می	دوانند.	
اگر	به	علت	نفوذ	این	ترانه	ها	فکر	می	کنید	فرم	را	دست	کم	نگیرید.	ریتم	تند	ترانه	ها،	زندگی	
شهری	و	جا	به	جا	شدن	ها	و	بی	ثباتی	جوانان	در	بازار	کار	را	بازگو	می	کند.	این	ریتم	مضطرب	
و	یکنواخت	ما	را	به	یاد	حرکت	سر	در	گم	خیل	مورچه	هایی	می	اندازد	که	دور	تا	دورشان	را	آب	
گرفته	و	در	فضایی	کوچک	دنبال	راه	خروج	می	گردند.	ضرباهنگی	که	در	کله	های	ما	می	پیچد	
بازتاب	شور	و	شادی	و	هیجان	مثبت	جوانی	نیست،	بلکه	سگ	دو	زدن	را	تصویر	می	کند.	ظاهرا	
این	ریتم	تند	با	صدای	سوزناک	خواننده	و	شعرهای	آکنده	از	حسرت	و	نفرین	او	تناقض	دارد.	
اما	تناقضی	در	کار	نیست.	این	ها	مکمل	یکدیگرند	و	تالش	شبانه	روزی	و	بی	ثمر	نسل	جوان	زیر	
شالق	بی	آیندگی	و	بیکاری	و	محرومیت	های	گوناگون	را	ضجه	می	زنند.	رنج	و	فالکت	مشترک	



111 در	استقبال	از	این	ترانه	ها	تاثیرگذار	است.	حسادت،	حس	مالکیت	بر	معشوق،	ظن	خیانت:	همه	
این	ها	کالم	ترانه	را	به	لعن	و	نفرین	و	تهدید	به	انتقام	شخصی	نزدیک	می	کند.	قصه	ها	ظاهرا	فردی	
است	و	هیچ	تماسی	با	دنیای	بزرگ	و	مشترک	انسان	ها	ندارد.	برای	مثال	خواننده	به	ما	می	گوید	
که	دوست	دختر	سابقش	)یا	دختری	که	سوژه	عشق	یکطرفه	شاعر	است(	حاال	با	پسری	مایه	دار	
می	چرخد.	کم	نیستند	مردان	جوانی	که	با	شخصیت	این	ترانه	هم	ذات	پنداری	می	کنند.	این	هم	
ذات	پنداری	ناشی	از	معضالت	مشترکی	مثل	فقر	مادی،	شکاف	طبقاتی،	فشارهای	خانوادگی	و	

تبعیض	های	ملی	و	منطقه	ای	است.	
از	خرافه	مشترکی	که	در	این	ترانه	ها	و	در	ذهن	مخاطبان	آن	ها	جاری	است	نباید	غافل	شد.	
اعتقاد	به	سرنوشت	و	قسمت	و	مزخرفات	این	چنینی	بر	آن	ها	سنگینی	می	کند.	خداباوری	جزء	
ثابت	اکثر	این	ترانه	هاست.	همه	چیز	موکول	به	خواست	و	رحمت	یا	غضب	آسمان	است.	حتی	اگر	
در	زندگی	واقعی	نتیجه	ای	جز	سر	به	سنگ	خوردن،	نومیدی	و	یا	خودفریبی	برای	مشتریان	این	
ترانه	ها	به	بار	نیاورده	باشد.	ایدئولوژی	مسلط	بر	این	ترانه	ها	ایدئولوژی	مسلط	بر	عامه	مردم	است.	
خواننده	جوان	واژه	هایی	نظیر	بی	وفایی،	نجابت	و	غیرت	را	به	زبان	می	آورد.	اما	اندکی	آگاهی	و	
توجه	به	»معیارهای	اخالقی«	دوگانه	و	تبعیض	جنسیتی	حاکم	بر	جامعه	کافیست	تا	دست	این	
واژه	های	پوچ	و	ریاکار	رو	شود!	جوانانی	که	این	ترانه	ها	را	می	نویسند	و	اکثر	کسانی	که	آن	ها	را	
می	پذیرند	مشترکا	اسیر	اخالقیات	پس	مانده	فئودالی	و	ارزش	های	پدرساالرانه	اند.	این	اخالقیات	
مدت	هاست	که	زیر	سیل	بی	ثباتی	اقتصادی،	فروپاشی	خانواده	ها،	مهاجرت	های	گسترده	و	مهم	تر	
از	همه	بیداری	خودجوش	زنانه	و	امواج	سد	شکن	ارتباطات	جهانی	به	لرزه	افتاده	است.	در	مقابل،	
نظام	سرکوبگر	حاکم	که	با	ایدئولوژی	مذهبی	اش	راه	های	شادی	و	لذت	و	شکوفایی	جوانان	را	قانونا	
و	شرعا	بسته،	این	اخالقیات	و	ارزش	های	پوسیده	را	تشویق	و	ترویج	می	کند.	ممکنست	عجیب	
به	نظر	برسد	اما	رژیم	اسالمی	مشکل	چندانی	با	دوگانگی	اخالقی	و	رفتاری	موجود	در	بین	مردم	
ندارد.	چرا	که	این	مساله	به	کنترل	جامعه	به	ویژه	مهار	نیروی	جوان	کمک	می	کند.	دوگانگی	
اخالقی	و	رفتاری،	جوانان	را	وا	می	دارد	که	به	جای	شفافیت،	ابراز	وجود،	فریاد	کردن	خواسته	ها	و	
جوی	آگاهانه	ارزش	ها	و	روابط	جست	و	نوین	و	متفاوت،	به	پنهان	کاری	رو	آورند	و	به	»چاردیواری	
اختیاری«	و	»مکان«	خود	بخزند	)و	شکل	های	رنگ	و	لعاب	خورده	مردساالری	و	پدرساالری	و	

خرافه	و	عرفان	را	روابط	و	ارزش	های	نو	قلمداد	کنند.(
و	 گذشته	 سال	 چند	 سیاسی	 تحوالت	 نشدن	 منعکس	 می	رسد	 نظر	 به	 عجیب	 که	 چیزی	
مشخصا	خیزش	سال	1388	در	بدنه	موسیقی	پاپ	امروز	ایران	است.	وقوع	آن	خیزش	فرصتی	
بود	برای	ابراز	خواست	دگرگونی	واقعی،	برای	شکوفایی	امید،	برای	انفجار	شور	مبارزه.	خیزش	های	
سیاسی	معموال	با	تحول	و	شکوفایی	در	عرصه	هنر	همراه	می	شود.	گاه	مضمون	و	گاه	فرم	هنر	رایج	



را	روی	ریل	دیگری	می	اندازد.	جریان	آلترناتیوی	را	در	جهت	خالف	آنچه	رایج	است	ایجاد	می	کند.	112
اما	اهداف	و	نمادهای	ضد	مردمی،	مسالمت	جویی	و	سازشکاری	ذاتی	نارهبران	و	ارزش	های	کهنه	و	
ارتجاعی	جریان	سبز،	آتش	امید	را	در	دل	بسیاری	از	جوانان	فرو	نشاند.	صحنه	از	سیاست	و	برنامه	
انقالبی	خالی	بود	و	یک	تشکیالت	و	قطب	قدرتمند	مردمی	نبود	که	خواست	رهایی	و	دگرگونی	
در	جامعه	را	به	یک	نقشه	راه	تبدیل	کند.	سرکوب	فاشیستی،	وعده	های	پوچ	سران	جریان	سبز	
و	رهنمودهای	مرگبار	آنان،	به	فرونشستن	موج	خیزش	انجامید.	این	وضعیت،	سیاست	گریزی	
را	برای	بسیاری	توجیه	کرد.	موسیقی	رایج	پاپ	ایرانی	از	درون	هیچ	تکانی	نخورد.	همان	ماند	
که	بود.	بیرون	از	چارچوب	این	موسیقی	نیز	هنوز	تالش	موثر	و	راهگشایی	برای	ایجاد	جهش	در	
موسیقی	روز	و	رایج	انجام	نگرفته	است.	هنوز	شعله	هایی	پایدار	از	جرقه	های	گوشه	کنار	روشن	
نشده	است.	گروهی	به	تقلید	و	تکرار	شکل	شانسون	فرانسوی،	راک	سبک	یا	شاخه	»سوئینگ«	
در	موسیقی	جاز،	البته	با	استفاده	از	کالم	نه	چندان	مبتکرانه	فارسی	دل	بسته	اند.	گروهی	دیگر	
موسیقی	تلفیقی	را	تجربه	می	کنند.	»فیوژن«	زبان	حال	هنرمندانی	شده	که	عمدتا	راه	مهاجرت	
در	پیش	گرفته	اند	و	راه	معاش	را	در	پیوند	زدن	زبان	»جهان	سومی«	و	»عرفان	شرقی«	خود	با	
امکانات	و	جهت	گیری	و	سلیقه	»غربی«	می	جویند.	رپ	فارسی	هم	به	جز	یکی	دو	نمونه،	پشتوانه	
سیاسی	آینده	نگر	و	فلسفی	محکمی	ندارد	و	به	محض	این	که	می	خواهد	از	رنج	ها	و	تضادهای	
روزمره	فراتر	برود	و	حرف	»آرمانی«	بزند	به	گذشته	چنگ	اندازد	و	لحن	آریایی	به	خود	می	گیرد	و	
در	ستایش	»تمدن	پارسی«	می	خواند.	در	گوشه	رینگ،	چهره	های	پیشرو	در	موسیقی	پاپ	معتبر	و	
متفاوت	دیروز	از	نفس	افتاده	اند	و	از	شور	ساختار	شکن	و	نوپرداز	جوانی	به	دورند.	این	کار	پشتکار	
می	خواهد.	جرات	می	خواهد.	خالقیت	و	دانش	می	خواهد.	امروز	شاید	رگه	های	زمخت	و	پرداخت	
نشده	اما	ارزشمند	این	کار	را	در	معدن	موسیقی	زیرزمینی	ایران	پیدا	کنیم.	اما	برای	اینکه	مضمون	
و	محتوا	با	فرم	و	سبک	و	زبان	به	هم	سازند	و	انفجاری	اتفاق	بیفتد	باید	چشم	ها	را	شست	و	به	دنیا	
عمیقتر	و	گسترده	تر	نگاه	کرد.	باید	شورشگر	بود	و	پیه	خطرات	شورش	را	به	تن	مالید.	باید	دنیای	
نوین	و	ارزش	ها	و	روابطی	شایسته	و	متفاوت	را	تصور	کرد	و	در	قالب	رنگین	ترانه	به	تصویر	کشید.	

وگرنه	در	این	میدان،	تیغ	بندتبانی	ها	از	تکرار	و	تقلید	مدرنیستی	مولوی	و	حافظ	تیزتر	است.
2010
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چیزی بین نمک و مرفین...
فیلم	مازیار	بهاری	روزنامه	نگار	مقیم	کانادا	در	مورد	»اعترافات«	در	جمهوری	اسالمی،	ماه	
گذشته	در	»بی	بی	سی«	فارسی	به	نمایش	درآمد.	این	فیلم	به	شرح	موارد	معینی	ازاعتراف	گیری	
از	مخالفان	سیاسی	رژیم	ایران	می	پردازد.	بهاری	با	تعدادی	از	قربانیان	این	سیاست	مصاحبه	کرده	
است.	خود	او	نیز	در	سال	1388	در	تهران	به	دام	ماموران	امنیتی	افتاد	و	زیر	فشارهای	جسمی	
و	روحی	مجبور	به	چنین	»اعترافاتی«	شد.	بیداد	34	سالۀ	رژیم	اسالمی	از	جمله	در	زندان	ها	آن	
چنان	شنیع	و	وقیح	است	که	حتی	اگر	بارها	در	موردش	شنیده	باشیم	باز	هم	برای	مان	تازگی	
دارد.	بر	زخم	های	کهنه	نمک	می	پاشد.	خشم	و	نفرت	نسبت	به	آمران	و	عامالن	این	جنایت	ها	را	بر	
می	انگیزد	و	حس	دادخواهی	را	بیدار	میکند.	فیلم	مستند	بهاری	نیز	بر	مخاطب	چنین	تاثیری	دارد.	
اما	پیام	بهاری	در	فیلمش	تنها	این	نیست.	بهاری	از	طریق	افراد	مصاحبه	شونده	یا	گفتار	
خودش،	فلسفۀ	»عدم	خشونت«	و	ضرورت	»مبارزه	مسالمت	آمیز	مدنی«	را	تبلیغ	می	کند.	بهاری	
فقط	به	تبلیغ	مثبت	این	فلسفه	و	سیاست	بسنده	نمی	کند.		او	در	مناظر	ه	ای	که	ماه	پیش	از	شبکۀ	
»بی	بی	سی«	فارسی	پخش	شد	بر	مبارزه	قهرآمیز	و	انقالبیونی	تاخت	که	در	مبارزه	با	رژیم	های	
مرتجع	از	شیوه	های	غیر	مسالمت	آمیز	استفاده	کرده	اند.	بحث	بهاری	و	همفکرانش	بر	چند	پایه	

استواراست.
اول	این	که	اعتقاد	به	مبارزه	قهرآمیز	و	دست	زدن	به	آن،	تفاوت	بین	دیدگاه	و	عملکرد	نظام	
سیاسی	حاکم	و	مخالفانش	را	از	میان	برمی	دارد.	نطفۀ	سرکوبگری	را	در	دل	اپوزیسیون	می	کارد	
و	اگر	در	آینده	چنین	اپوزیسیونی	به	قدرت	برسد	با	مردم	و	مخالفان	خود	همین	کاری	را	خواهد	
کرد	که	جمهوری	اسالمی	انجام		میدهد.			دوم	این	که	مبارزۀ	قهرآمیز	به	دست	حاکمان	بهانه	
دوران	 که	 این	 	سوم	 در	جامعه	شدیدتر	شود.	 استبداد	 و	 باعث	می	شود	که	سرکوب	 و	 میدهد	
از	 دارد	 از	دیگری	 ملتها	یکی	پس	 پیروزی	 و	 قهرآمیز	در	سطح	جهانی	سرآمده	است	 مبارزات	
طریق	اعتراضات	سازمان	یافتۀ	مدنی	و	صندوق	رای	و	حمایت	جامعۀ	جهانی	به	دست	می	آید.	اگر	



هم	امروز	درکشورهایی	شاهد	فعالیتهای	قهرآمیز	هستیم	همه	از	سوی	نیروهای	تاریک	اندیش	و	114
ضددمکراتیک	است	و	نتیجۀ	مثبت	و	متمدنانه	ای	به	بار	نخواهد	آورد.

واقعیات	 از	 ناقصی	 تصویر	 که	 	اینست	 »مخالفان	خشونت«	 دیگر	 و	 بهاری	 دیدگاه	 مشکل	
موجود	را	به	نمایش	میگذارند.	تازه،	این	تصویر	را	هم	با	گزینش	و	تفسیر	دلبخواهی	و	»ارزش	های«	
مجرد	عرضه	میکنند.	نقطۀ	شروع	اینان،	رابطۀ	آشتی	ناپذیر	بین	نظم	و	نظام	حاکم	با	اکثریت	
محکوم	و	محروم	در	جامعه	و	دنیا	نیست.	یعنی	ازاین	واقعیت	حرکت	نمی	کنند	که	منافع	اساسی	
کارگران	وزحمتکشان	و	زنان	و	مردان	ستمدیده	را	نمی	توان	با	منافع	نظام	جهانی	سرمایه	داری	
و	دولت	های	استثمارگر	)خواه	دمکراتیک	بورژوایی	باشند	خواه	مستبد	و	دیکتاتوری	عریان	مثل	
رژیم	مذهبی	ایران(		آشتی	داد.	در	دنیای	واقعی	استثمارگران	وستمگران	از	استثمار	و	ستم	دست	
برنخواهند	داشت	مگر	این	که	نظام	اقتصادی،	سیاسی،	اجتماعی	و	فرهنگی	که	استثمار	وستم	را	
ممکن	میکند	و	موجه	جلوه	میدهد	از	ریشه	دگرگون	شود.	ریشۀ	قهر	اینجاست.	واقعیت	خشونت	
عریان	و	پنهان	حاکم	بر	دنیای	کنونی	از	اینجا	سرچشمه	میگیرد.	تغییر	ریشه	ای	این	وضعیت	
مفهومی	جز	انقالب	قهرآمیز	ندارد،	چرا	که	حاکمان	نظم	موجود	برای	منافع	خود،	هر	لحظه	قهر	
و	خشونت	اعمال	میکنند.	فقط	به	ارتش،	پلیس،	نیروهای	امنیتی،	تسلیحات	و	زندانهایشان	نگاه	
کنید.		فقط	به	جنگ	های	بزرگ	و	کوچکی	که	در	طول	حیات	سرمایه	داری	توسط	طبقات	حاکم	
به	راه	افتاده	و	مردم	را	تحت	نام	ملت،	دین	و	نژاد	به	جان	هم	انداخته	رجوع	کنید.	فقط	به	تجاوز،	
اشغالگری	و	کشورسازی	های	خونین	مثال	در	اسرائیل	یا	در	بالکان	فکر	کنید.		به	جنگ	هایی	که	
اینک	به	نیابت	از	قدرتهای	امپریالیستی	توسط	کارگزاران	شان	اینجا	و	آنجا	به	پیش	میرود.		اما	

قهر	و	خشونت	فقط	اینها	نیست.
آیا	مرگ	ساالنۀ	میلیونها	نفر	براثر	سوء	تغذیه،	قحطی،	گرسنگی	و	بیمار	های	قابل	عالج،	قهر	
و	خشونت	نیست؟	آیا	در	گسترش	شبکه	های	قاچاِق	دختران	و	تجارت	پرسود	سکس	در	سراسر	
دنیا	هیچ	خشونتی	نمی	بینیم؟	آیا	کار	خرد	کننده	و	عقده	های	کودکان	کار	)کودکانی	که	باید	در	
شرایطی	مناسب	از	نظر	فکری	و	جسمی	رشد	کنند	و	آیندۀ	جامعۀ	را	بسازند(	صلح	و	مسالمت	را	

بشارت	میدهد؟	این	پرسش	ها	را	حاال	حاالها	می	توان	ادامه	داد.
کارل	مارکس	جملۀ	مشهوری	دارد	که	»قهر	مامای	تاریخ	است«	این	حرف	را	مارکس	نه	فقط	
در	مورد	دنیای	سرمایه	داری	و	شیوۀ	واژگونی	و	دگرگونی	آن	بلکه	در	مورد	تمامی	نظام	های	طبقاتی	
در	طول	تاریخ	می	گوید.	واقعیت	اینست	که	سقوط	نظام	برده	داری	و	رسیدن	گروه	های	بزرگی	از	
جامعۀ	بشری	یعنی	بردگان	به	حق	»انسان	شمرده	شدن«	به	شکل	قهرآمیز	انجام	گرفت.		در	گوشه	
و	کنار	دنیا	جنگ	ها	و	شورش	های	خونین	درگرفت	تا	نظامی	نو	به	دنیا	آمد.	گذر	از	شکل	های	متنوع	
نظام	های	فئودالی	و	ماقبل	سرمایه	داری،	از	جمله	فرو	ریختن	قدرت	مطلقۀ	کلیسا	و	سلطنت	های	



115 انقالب	 فراگیر	 تاثیر	 ومشخصا	 بورژوایی	 انقالب	های	 و	 دهقانی	 بدون	جنگ	های	 وسطایی،	 قرون	
فرانسه	ممکن	نبود.	همین	نظام	دمکراسی	بورژوایی	غرب	که	مازیار	بهاری	به	آن	اعتقاد	دارد	و	از	
آن	نفع	می	برد	بر	خرابه	های	زندان	»باستی«	و	سرهای	قطع	شدۀ	لویی	شانزدهم	و	ماری	آنتوانت	
و	اشراف	مرتجع	و	مفتخور	استوار	شده	است.	لغو	اقتصاد	برده	داری	درآمریکای	سرمایه	داری	و	

ساختن	جمهوری	فدرال	در	آن	سرزمین	نیز	در	گرو	جنگ	داخلی	میانۀ	قرن	19	بود.
همۀ	این	مثال	ها	ضربه	ای	است	بر	یکی	دیگر	از	استدالل	های	»ضد	خشونت	«	امثال	بهاری.	
که	 است	 کرد	همان	طبقه	ای	 رهبری	 را	 تاریخی	 ناگزیر	 و	خشونتهای	 این	جنگها	 که	 طبقه	ای	
دمکراسی	بورژوایی	مطلوب	و	محبوب	بهاری	ها	را	مستقر	و	حفاظت	کرده	و	تا	به	اینجا	رسانده	
است.	پس	چطور	طبقه	ای	که	قدرتش	را	با	تیغۀ	گیوتین	یا	شکافتن	سینۀ	حریفانش	برقرار	کرد	
توانست	پرچمدار	دمکراسی	شود	اما	کسانی	که	بخواهند	علیه	بهره	کشی	و	ستمگری	سرمایه	داری	
دست	به	سالح	ببرند	به	ادعای	بهاری	حتما	مستبد	و	سرکوبگر	خواهند	شد؟	این	سکه	یک	روی	
دیگر	هم	دارد.	تعصب	مازیار	بهارِی	»ضد	خشونت«	به	دمکراسی	غربی	به	او	اجازه	نمی	دهد	که	
و	 گوانتانامو	 زندانهای	 در	 شکنجه	 افغانستان،	 و	 عراق	 امپریالیستی	 بمباران	 به	 درخوری	 توجه	
ابوغریب،	و....داشته	باشد.		او	ترجیح	می	دهد	از	کنار	این	»تناقض«	بگذرد.	به	خودش	اجازه	نمی	
دهد	در	مورد	این	جنایات	فیلم	بسازد.		البته	تناقضی	در	کار	نیست.	دمکراسی	بورژوایی	با	آن	
قهری	که	دربطن	روابط	زیربنایی	نظام	جهانی	سرمایه	داری	جاری	است	مانعه	الجمع	نیست.	حافظ	

آن	روابط	است.	روی	دیگر	سکۀ	دیکتاتوری	طبقۀ	حاکم	است.
مازیار	بهاری	در	نگاه	به	تاریخ	از	»استاندارد	دوگانه«	پیروی	میکند.	او	به	طبقه	ای	که	انحصار	
اعمال	قهر	را	با	دولت،	اسلحه،	جنگ،	محکمه	و	زندان	به	دست	دارد	بی	توجه	است	و	به	آن	نمی	
پردازد.	اعمال	قهر	را	فقط	از	جانب	کسانی	مذموم	می	داند	که	»وظیفه«	یا	»حق«شان	نیست.	
یعنی	از	سوی	مردم	عادی	و	انقالبیونی	که	هدفشان	رهایی	از	این	وضعیت	به	وسیلۀ	انقالب	است.	
بهاری	با	این	طرز	فکر	از	افشای	همه	جانبۀ	جنایات	جمهوری	اسالمی	نیز	باز	می	ماند.	تاکید	او	
مطلقا	بر	ستمی	است	که	بر	مخالفان	ضد	خشونت	در	ایران	رفته	است.	مرزبندی	دائمی	بهاری	با	
مبارزات	قهرآمیز	و	این	که	»خشونت	طلبان	بهانه	به	دست	سرکوبگران	می	دهند«	این	فکر	را	القاء	
می	کند	که	سرکوب	احزاب	مسلح	یا	حتی	سرکوب	کسانی	که	در	مبارزات	خشونت	آمیز	خیابانی	
نظیر	تظاهرات	6	دی	1388	شرکت	کرده	اند،	توجیه	پذیراست.	همین	دیدگاه،	بارها	اصالح	طلبان	
مسالمت	جو	را	در	مواجهه	با	مبارزات	و	خیزش	های	انقالبی	در	کنار	ستمگران	خودی	یا	قدرت	های	
بین	المللی	قرارداده	است.	امثال	بهاری	به	جای	درمان	قطعی	زخم	ستم	و	استثمار،	برای	توده	های	

محروم	و	محکوم،	مرفین	تجویز	می	کنند.
2010
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 سفارشی باشد یا نباشد . . . 
این ایدئولوژی جمهوری اسالمی است

اگر	کسی	فکر	می	کند	که	تولید	هنری	در	جمهوری	اسالمی	به	شکل	مستقیم	و	تنگاتنگ	با	
سیاست	ارتباط	ندارد،	سخت	در	اشتباه	است.	اگر	کسی	فکر	می	کند	که	کارگردانان	و	هنرپیشگان	
و	سناریونویسان	در	ایران	صرفاً	از	تعهدات	فرهنگی	و	هنری	شخصی	خود	پیروی	می	کنند،	ساده	
بین	است.	اگر	کسی	فکر	می	کند	که	باورها	و	ارزش	های	ارتجاعی	فقط	متعلق	به	قشر	نازک	حاکم	
و	به	طور	کلی	کسانی	است	که	مدافع	نظام	استبداد	اسالمی	هستند،	و	بقیه	اهالی	از	جمله	خودش	

از	ایدئولوژی	ستمگرانه	حاکم	تاثیر	نمی	گیرند،	خیلی	خوش	خیال	است.	
می	خواهم	شما	را	به	یک	اثر	نمایشی	مشاجره	آمیز	رجوع	بدهم	تا	بهتر	متوجه	شوید	چه	
و	همکارانش	 مدیری	 مهران	 مردم،	طنز	»ماهواره«	که	 از	 مثل	خیلی	 شما	هم	 می	گویم.	حتماً	
درست	کرده	اند	و	چندی	پیش	روی	»یوتیوب«	قرار	گرفت	را	دیده	اید.	حداقل	خبرش	را	شنیده	اید.	
شاید	همین	حاال	دارید	می	گویید	»ای	بابا!	این	که	دیگر	قدیمی	شده!	یک	چیز	تازه	تر	بگو!«	اما	نه.	
مسئله	آنقدرها	هم	که	فکر	می	کنید	کهنه	نشده.	آنقدر	از	ما	فاصله	نگرفته،	و	آنقدر	زیر	و	رو	نشده،	
که	پرونده	اش	را	مختومه	اعالم	کنیم.	می	گویید	نه؟	پس	طاقت	بیاورید	و	این	چند	تا	پاراگراف	را	

بخوانید.	
طنز	»ماهواره«	چیست؟	من	اصاًل	به	این	کار	ندارم	که	مهران	مدیری	این	کار	را	چهار	سال	
پیش	تولید	کرده	یا	مربوط	به	دوران	بعد	از	انتخابات	ریاست	جمهوری	88	است.	دنبال	اثبات	این	
هم	نیستم	که	»ماهواره«	به	سفارش	وزارت	اطالعات	یا	صدا	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	تولید	
شده	است.	به	قسم	و	آیه	های	مدیری	در	مورد	این	که	قصد	عرضه	»ماهواره«	به	بازار	را	نداشته	و	
این	کار	برخالف	میل	او	انجام	شده	هم	نمی	پردازم.	بحث	من	بر	سر	محتوای	سیاسی	و	ایدئولوژیک	

»ماهواره«	است	و	معنایی	که	تولید	این	اثر	در	این	مقطع	تاریخی	دارد.	
خیزش	سال	88	آنقدر	گسترده	و	تاثیرگذار	بود،	و	ابعاد	جنایات	و	وحشیگری	رژیم	اسالمی	
علیه	مردم	معترض	آنقدر	تکان	دهنده	بود	که	برای	چند	ماه	به	یکی	از	موضوعات	اصلی	رسانه	های	
گروهی	دنیا	تبدیل	شد.	شبکه	های	ماهواره	ای	مخالف	جمهوری	اسالمی	نیز	طبیعتاً	به	انعکاس	



117 ساعت	به	ساعت	اخبار	کشور	می	پرداختند.	به	هر	کانالی	که	سر	می	زدی،	جنگ	و	گریز	خیابانی	
و	صحنۀ	قتل	ندا	و	تصاویر	دیگر	جانباختگان	را	می	دیدی	و	به	خشم	می	آمدی	و	عزمت	برای	به	
خیابان	رفتن	و	ادامۀ	مبارزه	جزم	تر	می	شد.	نیروهای	گارد	ضد	شورش	و	پلیس	و	لباس	شخصی	و	
بسیج	را	هنگام	کتک	زدن	دختران	و	پسران	و	زیر	گرفتن	مردم	با	خودرو	می	دیدی	و	چهره	های	
کریه	قاتالن	را	نشان	می	کردی.	درست	همین	طور	که	امروز	مشاهده	صحنه	های	خیزش	مردم	در	
مصر	و	تونس	و	.	.	.	میلیون	ها	بیننده	تلویزیونی	را	در	کشورهای	عربی	و	بقیه	نقاط	دنیا	از	جمله	در	
ایران	به	هیجان	می	آورد.	انتشار	فیلم	هایی	که	بیشترشان	توسط	مردم	عادی	و	توسط	دوربین	تلفن	
موبایل	گرفته	شده	بود	و	پدیده	»شهروند	خبرنگار«	را	به	دنیای	بین	المللی	رسانه	معرفی	کرد،	تاثیر	

زیادی	در	رسوایی	عمیق	جمهوری	اسالمی	نزد	افکار	عمومی	دنیا	داشت.	
اما	وجه	دیگر	مسئله،	تاثیر	داخلی	نمایش	این	فیلم	ها	از	شبکه	های	ماهواره	ای	بود.	تا	جایی	
نتیجه	رسیدند	که	تماشای	 این	 به	 امنیتی	 آمارگیری	 از	یک	 بعد	 که	گردانندگان	صدا	و	سیما	
ماهواره	به	یک	جزء	ثابت	از	زندگی	بسیاری	از	مردم	تبدیل	شده	است	و	خیلی	ها	تلویزیون	رژیم	را	
به	کلی	تحریم	کرده	اند.	مقامات	صدا	و	سیما	در	این	مورد	هشدار	دادند	و	تصمیم	گرفتند	با	تهیه	
برنامه	های	گوناگون	سیاسی،	فرهنگی	و	نمایشی،	این	موج	را	برگردانند.	هم	زمان،	سیاست	فشار	
اقتصادی	و	یا	تطمیع	را	در	مورد	گروهی	از	شبکه	های	ماهواره	ای	برون	مرزی	که	با	بازار	ایران،	
بندهای	»بیزنسی«	دارند	به	کار	گرفتند	تا	حداقل	بخشی	از	بینندگان	برنامه	های	ماهواره	ای	را	در	
یک	مدار	بی	خطر	قرار	دهند.	یک	جنبه	دیگر	سیاست	رژیم،	ساختن	شبکه	های	ماهواره	ای	متعدد	
به	ظاهر	فرهنگی	و	نمایشی	تفریحی	به	اصطالح	»بی	طرف«	یا	»مستقل«	بود	تا	گوشه	ای	از	زمان	
و	فضای	مراجعۀ	مردم	به	ماهواره	را	پر	کنند.	در	واقع،	از	زمان	و	فضای	مراجعه	مردم	به	شبکه	های	
مخالف	جمهوری	اسالمی	و	مشاهدۀ	برنامه	های	افشاگرانه	کم	کنند.	)کارکرد	این	جور	شبکه	های	

وابسته	به	رژیم،	موضوعی	است	که	نیاز	به	یک	بررسی	جداگانه	دارد.	(
میگیرد.	 قرار	 داستان	 این	 »ماهواره«	کجای	 که	طنز	 ببینیم	 و	 مدیری	 مهران	 به	 برگردیم	
زیر	 از	شبکه	های	متعدد	ماهواره	ای	که	 به	هجو	کشیدن	آن	دسته	 برای	 اثری	است	 »ماهواره«	
پوشش	جمهوری	اسالمی	قرار	ندارند.	در	این	طنز،	انواع	و	اقسام	کانال	های	سیاسی	و	تفریحی	
و	»بیزنس«های	ماهواره	ای	مورد	حمله	قرار	گرفته	اند.	خیلی	ها	بعد	از	دیدن	این	کار	مدیری،	با	
لحنی	جانبدارانه	می	گویند:	»خب،	این	ها	دقیقاً	همین	طوری	هستند	که	مدیری	نشان	می	دهد.	
همین	اندازه	مسخره	اند.	مدیری	که	بیچاره	کاری	نکرده!«	من	اصاًل	وارد	این	دام	نمی	شوم	که	آیا	
شخصیتی	که	مدیری	از	شهرام	همایون	به	نمایش	می	گذارد،	شبیه	خودش	هست	یا	نه.	یا	آن	
فعال	سیاسی	که	هدایتی	نقشش	را	بازی	می	کند	نماد	»کاسبکاری	سیاسی«	است	یا	چیز	دیگر.	
سال	ها	پیش	مهران	مدیری	در	مصاحبه	ای	گفته	بود	که	هدفش	آوردن	لبخند	به	چهره	مردمی	



است	که	در	زندگی	هزار	درد	و	بدبختی	دارند.	اما	این	حرف	»معنی	دار«،	با	تولید	طنز	»ماهواره«	118
به	یک	ادعای	عوام	فریبانه	تبدیل	شده	است.	واقعیت	اینست	که	خیلی	ها	هنگام	دیدن	»ماهواره«	
می	خندند.	قهقهه	می	زنند.	اما	مهم،	جنس	این	خنده	است.	آیا	این	خنده	ای	است	که	از	بار	درد	و	
بدبختی	شان	می	کاهد؟	یا	بر	عکس،	زنجیر	اسارت	را	بر	ذهن	و	عمل	مردم	محکم	تر	می	کند؟	طنز	
»ماهواره«	تالشی	است	برای	بی	اعتبار	کردن	صداهای	گوناگونی	که	در	مخالفت	با	رژیم	مستبد	
و	ضد	مردمی	ایران	از	راه	امواج	ماهواره	ای	به	گوش	مردم	می	رسد.	عرضه	این	طنز	در	بازار	تالشی	
از	جنایات	 نیم	گذشته	 و	 فراوانی	که	طی	یک	سال	 افشاگری	های	 اعتبار	کردن	 بی	 برای	 است	
جمهوری	اسالمی	در	شبکه	های	ماهواره	ای	انجام	شده	است.	مهران	مدیری	و	همکارانش	با	نشان	
دادن	چهره	یک	قربانی	سانسور	و	یک	هنرمند	تحت	فشار	از	خود،	»معصومانه«	ادعا	می	کنند	که	
می	خواهند	به	دور	از	سیاست،	روحیه	ای	شاداب	و	لبی	خندان	به	مردم	ببخشند.	اما	با	تولید	نمایش	
طنز	علیه	مخالفان	رژیم،	و	طبیعتاً	بی	هیچ	اشاره	و	طعنه	ای	علیه	جمهوری	اسالمی،	صد	در	صد	
سیاسی	عمل	کرده	اند.	با	این	کار،	جبهه	سیاسی	خود	را	در	این	روزهای	خفقان	و	سرکوب	و	اعدام	
برگزیده	اند.	مهم	نیست	که	این	کار	بر	مبنای	تمایالت	سیاسی	مدیری	و	گروهش	انجام	شده	یا	
نتیجه	دستور	از	باالست،	و	یا	حاصل	قرارداد	کالنی	که	برای	تولید	طنز	»ماهواره«	بسته	بودند.	
مهم،	مضمون	سیاسی	و	تاثیر	این	اثر	بر	بیننده	عام	است.	مضمونی	ارتجاعی	و	تاثیری	مخرب	در	

خدمت	به	حاکمان	ستمگر.	
الیۀ	 یک	 طنز	 این	 می	شد.	 مربوط	 »ماهواره«	 سیاسی	 الیۀ	 به	 فقط	 گفتم	 تاکنون	 آنچه	
ایدئولوژیک	هم	دارد.	طنز	مدیری،	یک	طنز	ضد	زن	است.	بازتاب	یک	ایدئولوژی	مردساالر	است	
استبداد	 روبنای	 با	 داری	 سرمایه	 استثمار	 نظام	 است.	 دوانده	 ریشه	 ایران	 جامعه	 اعماق	 در	 که	
مذهبی	اش،	این	ایدئولوژی	کهنه	را	تقویت	و	تبلیغ	می	کند.	بسیاری	از	مردم،	حتی	بسیاری	از	
روشنفکران	جامعه،	به	این	ایدئولوژی	آلوده	اند	و	زن	را	موجودی	فرودست	می	دانند.	برای	زنان،	
نقش	و	سرشت	ویژه	ای	قائلند	که	با	»مادر	و	همسر	خوب	و	فداکار	بودن«،	با	»نجابت«	و	»عفاف«،	
با	»نهایتاً	تسلیم	و	تبعیت	از	مرد«	معنا	می	شود.	یکی	از	مشخصه	های	این	ایدئولوژی،	»توهین	و	
تحقیر«	نسبت	به	زنان	است	که	با	روی	دیگر	سکه،	یعنی	نشان	دادن	»غیرت	مردانه«	در	مورد	زنان	
تکمیل	می	شود.	آن	بخش	از	طنز	»ماهواره«	که	به	هجو	زن	خواننده	هنرپیشه	مربوط	می	شود،	
دقیقاً	از	الگوی	کثیف	فکری	جمهوری	اسالمی	پیروی	می	کند.	در	این	الگو،	هنرمند	بودن	و	به	
صحنه	رفتن	زن	مساوی	با	تن	فروشی	است.	بر	مبنای	همین	الگو	بود	که	از	سی	و	دو	سال	پیش	
با	جاری	شدن	همین	 ترانه	خوان	در	جمهوری	اسالمی	حرام	و	ممنوع	اعالم	شد.	 صدای	زنان	
ایدئولوژی	کهنه	و	زن	ستیز	در	قوانین	جمهوری	اسالمی	بود	که	بسیاری	از	زنان	عرصه	هنر،	خانه	
نشین	و	دل	مرده	شدند	و	بسیاری	دیگر	راه	مهاجرت	اجباری	و	تبعید	در	پیش	گرفتند.	حاال	مهران	



119 مدیری،	شخصیت	زن	هنرمند	»فراری«	از	جمهوری	اسالمی	را	دست	مایه	این	هجو	سخیف	کرده	
است.	نمی	توانم	بگویم	که	این	بخش	از	طنز	»ماهواره«	یک	قلم	از	لیست	سفارشی	صدا	و	سیما	
یا	وزارت	اطالعات	جمهوری	اسالمی	بوده	یا	نبوده	است.	ولی	با	اطمینان	می	توان	گفت	که	این	
نوع	نگاه	به	زن،	ریشه	در	اعماق	ذهن	امثال	مهران	مدیری	و	تیم	سناریونویس	او	دارد.	همین	نگاه	
است	که	به	مدیری	اجازه	می	دهد،	طنز	»ماهواره«	را	تبدیل	کند	به	»فحش	خواهر	و	مادر«	به	یک	

مخالف	جمهوری	اسالمی	)مهم	نیست	که	چه	مشی	و	مرامی	دارد(.	
به	 را	مخالف	رژیم	هم	می	دانند	 یا	زن،	که	خود	 از	مردم،	مرد	 اینجاست	که	خیلی	 فاجعه	
این	هجویه	ضد	زن	می	خندند.	این	نشان	می	دهد	که	حداقل	در	این	زمینه	اساسی،	یعنی	نگاه	
تحقیرآمیز	مردساالرانه	و	پدرساالرانه	نسبت	به	زنان،	با	رژیم	حاکم	و	ایدئولوژی	اش	هم	جهت	اند.	
درک	نمی	کنند	که	نمی	توان	صحبت	از	آزادی	سیاسی	و	رهایی	از	ظلم	و	برقراری	عدالت	اجتماعی	
کرد	اما	نیمی	از	جامعه	را	ذاتاً	موجودی	درجه	دوم	و	فرودست	به	حساب	آورد.	فاجعه	اینجاست	
که	بسیاری	از	منتقدان	مهران	مدیری	و	»ماهواره«	تنها	ایرادی	که	به	این	اثر	می	گیرند،	»شکستِن	
حرمت	خانواده«	شهرام	همایون	و	به	میان	کشیدن	پای	مادر	وی	به	طنز	است	»و	گرنه	بقیه	اش	که	
چیزی	نیست،	واقعیات	را	نشان	داده	است«.	این	نوع	نقد،	که	در	واقع	هیچ	نیست	مگر	بیرون	زدن	
رگ	غیرت	مردانه	بر	سر	»مادر«،	کماکان	در	چارچوب	همان	ایدئولوژی	و	نگاه	مردساالرانه	قرار	
دارد.	این	دقیقاً	شبیه	همان	انتقادی	است	که	خیلی	ها	به	نشان	دادن	عکس	زهرا	رهنورد	توسط	
احمدی	نژاد	در	مناظره	با	میرحسین	موسوی	داشتند	که	»چرا	پای	ناموسش	را	وسط	کشید؟«

حاال	از	شما	می	پرسم،	آیا	اشکالی	در	این	نمی	بینید	که	بینندگان	»ماهواره«	از	هرزه	گویی	و	
توهین	مدیری	نسبت	به	مادر	شهرام	همایون	عصبانی	شوند	ولی	از	تحقیر	و	توهین	زن	هنرمند	
خودتان	 احتمالی	 قهقهه	های	 یا	 خنده	ها	 در	 اشکالی	 آیا	 نگزد؟	 هم	 کِک	شان	 مهاجر	 و	 تبعیدی	
هنگام	تماشای	»ماهواره«	نمی	بینید؟	جوابی	که	به	این	سؤال	می	دهید	نشان	می	دهد	که	تا	چه	
حد	از	ارزش	ها	و	باورهای	تقویت	کننده	نظام	ستمگر	حاکم	و	ایدئولوژی	دولت	و	طبقه	حاکم	جدا	

شده	اید،	یا	نه،	به	آن	نزدیکید.		
2009																					



120

دنیای آواتار، دنیای ژیژک
فیلم	آواتار	ساخته	جیمز	کامرون	که	در	سال	گذشته	میالدی	اکران	شد،	تماشاگران	را	به	مدد	
تصویربرداری	و	نمایش	سه	بُعدی،	با	مفهوم	جدیدی	از	جلوه	های	ویژه	بصری	آشنا	کرد.	این	جنبه	
از	اثر	کامرون	چنان	برجسته	بود	که	نه	فقط	رکورد	تازه	ای	را	در	فروش	یک	فیلم	به	نام	او	ثبت	کرد،	
بلکه	ماجرای	فیلم	)پیرنگ	و	مضمون	داستان	آواتار(	را	به	حاشیه	برد.	نه	فقط	تماشاگران	عادی،	
بلکه	حتی	اکثر	مقاالتی	که	در	بررسی	و	نقد	این	فیلم	نگاشته	شد،	در	درجه	اول	از	»پویا	نمایی«	
خیره	کننده	و	فن	آوری	تکان	دهنده	ای	حرف	زدند	که	درهای	تازه	ای	از	لذت	و	نشئه	بصری	را	به	
روی	مردم	می	گشاید.	البته	در	کنار	این	بحث،	کسانی	هم	بودند	که	بر	سر	مضمون	آواتار	وارد	بحث	
و	جدلی	عمدتاً	سیاسی	شدند.	گروهی،	فیلم	کامرون	را	نمونه	دیگری	از	برداشت	و	رفتار	برتری	
طلبانه	یا	نژادپرستانه	آمریکایی	نسبت	به	ملل	ضعیفی	که	مورد	تهاجم	و	نفوذ	امپریالیستی	واقع	
شده	اند	دانستند	و	در	مقابل،	گروهی	دیگر	آواتار	را	بازگو	کننده	مقاومت	و	نبرد	توده	ها	برای	حفظ	
شیوه	زندگی	و	محیط	زیست	خویش	علیه	تهاجم	و	سلطه	بیگانگان	امپریالیست	معرفی	کردند.	
برای	نمونه	می	توانم	به	یکی	از	نوشته	های	باب	آواکیان	رهبر	حزب	کمونیست	انقالبی	آمریکا	اشاره	
کنم1	که	جنگ	اهالی	سیاره	»پاندورا«2	علیه	سلطه	گری	زمینی	ها	را	به	»جنِگ	خلق«	تشبیه	
می	کند.	به	هر	حال،	تِب	همه	گیر	آواتار	بعد	از	سپری	شدن	اکران	عمومی	پر	فروش	در	آمریکا	
و	اروپا،	توزیع	گسترده	دی	وی	دی	فیلم	در	گوشه	و	کنار	دنیا،	و	ناکامی	کامرون	در	کسب	جایزۀ	
اسکار	برای	بهترین	فیلم،	فرو	نشست.	البته	خوبست	به	این	نکته	هم	اشاره	کنم	که	شکست	آواتار	
در	اسکار،	نتیجۀ	تصمیم	گیری	سیاسی	هالیوود	برای	انتخاب	فیلم	»قفِس	رنج«	با	مضمون	حمایت	

از	ارتشیان	آمریکا	در	عراق	نیز	بود.	
با	این	حساب،	پرداختن	به	آواتار	به	یک	موضوع	سپری	شده	تبدیل	شده	بود	تا	این	که	با	
مقاله	ای	از	اسالوی	ژیژک	روبرو	شدم.	او	متفکر	و	فیلسوف	و	نویسنده	ای	اسلونی	تبار	است	که	به	
خاطر	اندیشه	های	چپ	و	چالش	گرانه	اش	در	قالب	های	روانشناسانه	و	تأویل	های	سینمایی	شهرت	



121 دارد.	ژیژک	در	یک	نوشته	کوتاه،	موضع	خود	را	در	مورد	الیه	های	زیرین	فیلم	آواتار	و	نظام	فکری	
مسلط	بر	آن	اعالم	می	کند.	نکات	نقد	ژیژک	آنقدر	عمیق	است	که	آدم	را	به	فکر	بازبینی	آواتار	
بیندازد.	در	عین	حال،	نوشته	ژیژک	خواننده	را	با	دنیای	ذهنی	شخص	وی	)بینش	و	مواضع	اش(	

بیشتر	آشنا	می	کند.	
به	 را	 تا	سیارۀ	»پاندورا«	 آمده	اند	 بگویم:	زمینی	ها	 آواتار	 از	داستان	 ابتدا	کمی	 بگذارید	در	
این	 پاک	 کنند.	هوای	 تسخیر	 گرفته	 نام	 اوبتانیوم«3	 »آن	 که	 ارزشمندی	 ماده	 استخراج	 خاطر	
سیاره	برای	مهاجمان	مسموم	است	و	نمی	توانند	بدون	ماسک	در	آن	زندگی	کنند.	اهالی	سیاره	
از	 که	موجوداتی	آبی	رنگ	به	نام	»نه	وی«4	هستند،	به	شکل	قبیله	ای	زندگی	می	کنند.	ظاهراً	
دولت	و	سلسله	مراتب	طبقاتی	در	اینجا	خبری	نیست.	رئیس	قبیله	در	واقع	ریش	سفیدی	است	
که	به	خاطر	تجربه	اش	در	جایگاهی	ویژه	قرار	گرفته	است.	»پاندوراییان«	از	فناوری	پیشرفته	بی	
بهره	اند.	جامعه	آنان	بر	طبیعت	و	محیط	زیست	و	منابع	طبیعی	استوار	است	که	اَبَر	درخت	نماد	این	
ستون	حیات	بخش	و	انرژی	زا	است.	این	درخت	که	»ایوا«5	نام	دارد	نوعی	الهه	مادر	است.	اهالی	
پاندورا	شکارچی	اند	اما	کشتارگر	حیوانات	نیستند.	از	نظر	آنان	حتی	کشتن	جانوران	درنده	هم	
جایز	نیست،	مگر	برای	حفظ	جان	و	در	دفاع	از	خود.	یک	ارتش	تجاوزگر	زمینی	)که	در	آن	آینده	
دور	هم	هنوز	ارتش	آمریکا	است!(	در	خدمت	به	یک	بنگاه	انحصارگر	اقتصادی	و	به	کمک	جمعی	
از	دانشمندان	به	نوعی	از	فناوری	دست	یافته	اند	که	می	تواند	افرادی	زمینی	را	به	پاندورا	منتقل	
کند.	برای	این	کار،	چند	انسان	را	که	از	نظر	ژنتیک	کاماًل	با	چند	پاندورایی	به	اسارت	در	آمده	
منطبق	هستند	در	»سلول	خواب«	قرار	می	دهند	و	از	طریق	ارتباط	ذهنی	با	آن	پاندورایی	ها	به	
آن	سیاره	می	فرستند.	»آواتار«	عنوانی	است	که	به	این	بدن	های	بومی	واسط	داده	شده	است.6	این	
انسان	های	نفوذی	قرار	است	که	ضمن	کسب	شناخت	بیشتر	از	جامعه	آواتار	و	منابع	و	نقاط	قوت	
و	ضعف	آنان،	زمینه	را	برای	تسخیر	بی	دردسر	سیاره	فراهم	کنند.	چه	بسا	بتوانند	اهالی	سیاره	را	
قانع	کنند	که	مقاومت	بی	فایده	است	و	آینده	ای	جز	مستعمره	زمین	شدن	برایشان	متصور	نیست.	
جالب	است	که	پاندوراییان	هیکل	های	بسیار	درشت	تر،	قوی	تر	و	سالم	تری	از	اهالی	زمین	دارند؛	
تا	جایی	که	ارتش	آمریکا	برای	جنگ	با	آنان	مجبور	به	اختراع	ربات	های	عظیم	الجثه	ای	شده	که	
انسان،	سرنشین	و	هدایت	کننده	آن	است.	در	مقابل،	اهالی	پاندورا	از	سالح	های	ابتدایی	مثل	تیر	

و	کمان	استفاده	می	کنند.	
شخصیت	زمینی	اصلی	داستان	یک	تفنگدار	دریایی	ارتش	آمریکا	است.	او	معلول	شده	و	به	
کمک	صندلی	چرخدار	حرکت	می	کند.	به	کمک	همان	فناوری	پیشرفته	ای	که	گفته	شد،	این	
سرباز	را	به	یک	پاندورایی	)اما	با	ذهنیت	و	اهداف	زمینی(	تبدیل	می	کنند.	سرباز	در	سیاره	غریبه	
به	خطر	می	افتد	و	توسط	دختر	رئیس	قبیله	نجات	پیدا	می	کند.	دختر	به	او	راه	و	رسم	و	آیین	های	



پاندورایی	را	می	آموزد.	این	دو	به	هم	دل	می	بندند.	سرباِز	معلول	نفوذی	از	یک	طرف	با	حضور	خود	122
در	آواتار	اطالعات	مورد	نیاز	ارتش	مهاجم	را	فراهم	می	کند	و	از	طرف	دیگر	شیفته	این	سیاره	با	
محیط	زیست	استثنایی	و	اهالی	دوست	داشتنی	اش	شده	است.	سرانجام	تهاجم	ویرانگرانه	زمینی	ها	
آغاز	می	شود؛	اَبَر	درخت	هدف	قرار	می	گیرد؛	محیط	زیست	به	آتش	کشیده	می	شود؛	پاندوراییان	در	
نبردی	نابرابر	کشته	می	دهند	و	آواره	می	شوند.	رئیس	قبیله	جان	می	بازد.	در	اینجا،	سرباز	نفوذی	و	
چند	زمینی	همفکرش،	تصمیم	قطعی	می	گیرند	و	در	این	جنگ،	در	صف	اهالی	سیاره	می	ایستند.	
بر	اساس	تاریخ	یا	اسطوره	های	پاندورایی،	هر	چند	صد	سال	یکبار،	فرد	نجات	بخشی	از	جامعه	آنان	
بر	می	خیزد	تا	زندگی	اهالی	و	محیط	زیست	سیاره	را	از	خطر	برهاند.	نشانه	منجی،	مهار	کردن	و	
سواری	گرفتن	از	اژدهای	بالدار	سرخ	است.	دست	بر	قضا،	این	سرباز	معلول	نفوذی	سابق	و	عاشق	
و	شیفته	پاندورایی	کنونی	است	که	اژدها	را	رام	می	کند	و	در	جایگاه	منجی	سیاره	قرار	می	گیرد!	
البته	او	عشق	خود	)دختر	رئیس	قبیله(	را	هم	در	کنار	خود	دارد.	پاندوراییان	به	کمک	انرژی	و	
رشته	های	پیوند	ارگانیگ	محیط	زیست،	همه	جانوران	و	نیروهای	طبیعی	را	علیه	مهاجمان	ویرانگر	
بسیج	می	کنند	و	به	حرکت	در	می	آورند.	ارتش	قدرتمند	و	متکی	به	فناوری	پیشرفته	آمریکا	در	
برابر	این	بسیج	عمومی	و	شیوه	های	متفاوت	نبرد	تاب	نمی	آورد.	دست	آخر،	فرمانده	بیرحم	ارتش	
سوار	بر	ربات	عظیم	الجثه	خود	سرنگون	می	شود.	تیری	که	از	کمان	دختر	بر	پیکر	او	می	نشیند	و	
جانش	را	می	گیرد،	نشانه	پیروزی	یک	شیوۀ	متفاوت	نبرد	بر	جنگ	متکی	به	فناوری	است.	دسِت	
آخر،	قهرمان	سابقاً	زمینی	برای	اینکه	از	دنیای	آواتاری	خارج	و	به	یک	پاندورایی	حقیقی	تبدیل	
شود،	باید	از	کالبد	اصلی	خود	دست	بکشد	و	شیره	و	روح	طبیعت	پاندورا	در	ذره	ذره	وجودش	

جاری	شود.	این	یک	انتخاب	تعیین	کننده	است	که	قهرمان	آن	را	می	پذیرد.	
خب،	این	ماجرای	آواتار	است.	اولین	برداشتی	که	از	آواتار	می	توان	کرد	تاثیر	دو	مسئله	حاد	در	
دنیای	معاصر	بر	ذهن	جیمز	کامرون	به	عنوان	نویسنده	فیلمنامه	است.	داستان	آواتار	در	واکنش	به	
تخریب	تکان	دهنده	محیط	زیست	و	نیز	سیاست	های	مداخله	جویانه	نظامی	آمریکا	در	افغانستان	
و	عراق،	به	روی	کاغذ	آمده	است.	البته	فراموش	نکنید،	این	فیلم	توسط	جیمز	کامرون	ساخته	
شده،	یعنی	تحوالت	مهمی	که	گفتیم	ذهن	آدمی	با	جهان	بینی	و	تمایالت	سیاسی	و	ایدئولوژیک	
کامرون	را	تحت	تاثیر	قرار	داده	است.	بدون	شک	رد	پای	این	مسئله	در	فرم	و	محتوای	اثر	و	نقاط	

تأکید	و	پیام	های	آشکار	و	پنهان	آن	بر	جای	مانده	است.	
با	وجود	این،	آیا	داستان	آواتار	به	نظر	شمایی	که	دیدگاه	تان	با	کامرون	تفاوت	دارد،	جذاب	
نیست؟	آیا	انگیزه	و	روحیه	خوبی	را	در	شما	دامن	نمی	زند؟	آیا	با	همه	اجزاء	داستان	احساس	

راحتی	می	کنید	و	به	نظرتان	هیچ	جای	کار	اشکال	ندارد؟
با	طرح	این	سؤاالت	می	خواهم	وارد	دنیای	اسالوی	ژیژک	شوم.	بیایید	ببینیم	او	چگونه	به	



123 آواتار	نگاه	می	کند.	ژیژک	نقد	خود	را	بر	پایه	تقابل	خیال	و	واقعیت	استوار	کرده	است.	به	گفته	
او	قهرمان	زمینی	داستان	»بین	واقعیت	زندگی	روزمره	ما	آدم	ها	و	یک	دنیای	تخیلی	گیر	افتاده	
است.«	بنابراین	»پایان	فیلم	آواتار	را	باید	این	گونه	تعبیر	کرد	که	قهرمان	داستان	به	طور	کامل	از	

دنیای	واقعیت	به	دنیای	خیال	می	رود.«	
همه	 که	 می	کند	 پیشنهاد	 ژیژک	 است.	 آواتار	 درک	 و	 تفسیر	 برای	 پایه	ای	 بحث	 یک	 این	
پرده	های	استعاره	و	تشبیه	و	نماد	را	که	بیننده	در	ذهن	خود	ساخته،	کنار	بزنید	و	جوهر	داستان	را	
در	نمایش	یک	خیال،	به	مثابه	یک	امر	محال،	با	نتایج	خودفریبانه	یا	عوام	فریبانه	اش	جست	و	جو	
کنید.	آن	چه	تصمیم	قهرمان	داستان	به	عبور	از	مرز	میان	دو	دنیا	و	تبدیل	شدن	به	یک	پاندورایی	
یا	به	عبارتی	 از	نظر	ژیژک	به	یک	تخیل	تبدیل	می	کند،	»کامل	و	بی	عیب	و	نقص	بودن«	 را	
»آرمان	شهر	بودِن«	پاندورا	است.	اما	فقط	این	نیست.	در	اندیشه	ژیژک،	زمینی	ها	و	پاندورایی	ها	
آنقدر	با	هم	تفاوت	دارند	که	اصوالً	هر	تالشی	برای	تبدیل	یکی	به	دیگری،	کاری	خیال	پردازانه	

و	عبث	است.	
خب	به	نظر	می	آید	که	این	جا	یکی	دو	مشکل	دیدگاهی	وجود	دارد.	یکم	اینکه	به	سختی	
می	توان	استعاره	و	تشبیه	و	نماد	را	اراده	گرایانه	از	یک	داستان،	یک	اثر	هنری،	حذف	کرد.	ذهن	
مؤلف	چنین	چیزهایی	را	دائما	خلق	می	کند.	بخشی	از	این	ها	را	حتی	بدون	اینکه	خود	سازنده	
اثر	متوجه	باشد،	ذهن	مخاطب	کشف	می	کند.	این	پیوندی	است	که	دائما	بین	تخیل	و	واقعیت	
برقرار	می	شود.	نه	جلو	شکل	گرفتن	استعاره	و	تشبیه	و	نماد	را	می	شود	گرفت	و	نه	جلوی	هم	ذات	
پنداری	را.	بنابراین	مخاطب	»مختار«	است،	و	معموالً	هم	به	این	سمت	گرایش	پیدا	می	کند،	که	به	
آواتار	از	دریچه	دنیای	امروز	و	معضالتش	و	آرمان	یک	دنیای	متفاوت	نگاه	کند.	آواتار،	مخاطب	را	
به	فکر	کردن	در	مورد	راه	های	برون	رفت	از	شرایط	موجود،	فکر	کردن	در	مورد	مسیرهای	انتقال	
و	ابزارهای	واسط	)یا	آواتارها(	و	سرانجام	عبور	قطعی	از	مرز	حال	و	آینده	وا	می	دارد.	اگر	اینگونه	
به	مسئله	نگاه	کنیم،	پایان	آواتار	را	می	توان	طور	دیگری	ترسیم	کرد:	قهرمان	داستان	یک	سلسله	
معیارها	و	ارزش	ها	و	خصوصیاتی	که	منطبق	بر	مناسبات	و	نظام	حاکم	بر	دنیای	کنونی	است	را	
به	طور	قطع	کنار	می	گذارد	و	به	موجودی	متفاوت	تبدیل	می	شود.	به	موجود	نوینی	که	می	تواند	
در	راه	ساختن	یک	دنیای	متفاوت	مبارزه	کند	و	سرانجام	آن	را	در	پیوند	و	هماهنگی	با	نیروها	و	

عناصر	بیشمار	بسازد.	
کنار	زدن	پرده	استعاره	و	تشبیه	و	نماد	برای	رسیدن	به	جوهر	داستان،	یک	سطح	از	کار	نقد	
است	که	حتماً	باید	انجام	شود	)شبیه	به	تجرید	کردن	در	یک	کار	تحلیلی(	ولی	در	سطوح	دیگر	
باید	هر	آنچه	جسم	و	روح	داستان	را	تشکیل	می	دهد	در	پیوند	با	هم	در	نظر	گرفت.	برای	مثال،	
نمی	توان	مانند	ژیژک	بی	توجه	از	کنار	خصوصیت	آشکارا	نمادین	قهرمان	داستان	یعنی	معلول	



بودنش	عبور	کرد.	این	نکته،	پیامی	روشن	برای	مخاطبان	در	بر	دارد:	تنها	راه	غلبه	بر	ناتوانی	ها،	124
پذیرش	ارزش	ها	و	معیارها	و	خصوصیات	نوین	و	متفاوت	است.	

در	ادامه	مقاله،	ژیژک	ما	را	به	خالصه	ای	از	کتاب	مشهور	خود	»در	دفاع	از	آرمان	های	شکست	
خورده«7	رجوع	می	دهد.	منظورم	بخشی	است	که	عنوان	فرعی	»یک	فرمول	هالیوودی«	بر	خود	
دارد.	اگر	برای	تان	امکان	دارد	پیشنهاد	می	کنم	متن	کامل	این	بخش	را	از	متن	انگلیسی	کتاب	
)فصل	ِ	»اسطوره	خانواده	در	ایدئولوژی«(	بخوانید.	این	بخش	از	کتاب	ژیژک	که	نکات	نغز	و	قابل	
توجه	بسیاری	در	بر	دارد	با	ذکر	نمونه	از	آثار	سینمایی	به	تشریح	ایدئولوژی	مسلط	بر	سینمای	
هالیوود	و	نشانه	گذاری	های	ویژه	آن	می	پردازد.	در	عین	حال،	از	ال	به	الی	نوشته	ژیژک	گرایشی	
َسَرک	می	کشد	که	شایسته	بررسی	و	نقد	است.	ژیژک	با	نمونه	قرار	دادن	فیلم	»تایتانیک«	ساخته	
جیمز	کامرون،	بر	این	نکته	تأکید	می	گذارد	که	هیچ	امکانی	برای	عبور	از	مرزهای	میان	طبقات	
متخاصم	و	همزیستی	این	طبقات	»زیر	یک	سقف«	وجود	ندارد.	کارگر	فقیر	جوان	و	دختر	ثروتمند	
جوان	می	خواهند	این	مرزها	را	بشکنند	و	برخالف	معیارهای	مسلط	با	هم	زندگی	کنند،	ولی	ظاهراً	
برخورد	کشتی	با	کوه	یخ	و	غرق	شدن	پسر	مانع	از	این	کار	می	شود.	از	نظر	ژیژک،	کاری	که	واقعه	
تصادف	کشتی	با	کوه	یخ	در	سناریوی	تایتانیک	انجام	داد	در	حقیقت	پوشاندن	آینده	فاجعه	باری	
بود	که	انتظار	این	دو	را	به	عنوان	یک	زوج	می	کشید.	همزیستی	این	دو	یک	توهم	بود.	اما	مرگ	
پسر،	این	توهم	را	زنده	نگه	می	دارد	که	انگار	خوشبختی	در	انتظارشان	بوده	است.	در	واقع،	اگر	قرار	
باشد	ژیژک	نسخه	متفاوتی	از	فیلم	تایتانیک	بسازد	غیر	ممکن	است	متحول	شدن	یکی	از	طرفین	
ماجرا	را	به	نمایش	بگذارد.	یعنی	نه	آن	جوان	کارگر،	امکان	دارد	دیدگاه	و	ارزش	ها	و	حتی	موقعیت	
طبقاتی	خود	را	بعد	از	ازدواج	با	آن	دختر	عوض	کند	و	به	قول	معروف	به	یک	بورژوا	تبدیل	شود	
و	نه	آن	دختر	امکان	دارد	که	جایگاه	و	موضع	طبقاتی	خود	را	اساساً	تغییر	بدهد	و	در	سنگر	طبقۀ	

کارگر	قرار	بگیرد.	
در	نگاه	اول	شاید	این	موضع	»انعطاف	ناپذیر«	ژیژک،	در	زمانه	ای	که	مخدوش	کردن	مرزهای	
طبقات	و	پرده	افکندن	بر	منافع	طبقاتی	متخاصم	رواج	دارد،	به	نظر	رادیکال	و	دلچسب	و	انقالبی	
بیاید.	اما	پشت	این	موضع،	دیدگاهی	وجود	دارد	که	نمی	گذارد	محکم	و	مطمئن	در	مسیر	رهایی	از	
این	دنیای	وارونه	طبقاتی	گام	بزنیم.	جوهر	نگرش	ژیژک	اینست:	جوامعی	که	خصوصیات	اقلیمی	
و	فرهنگی	آشکارا	متفاوت	دارند	نمی	توانند	)یا	نباید(	در	هم	تداخل	کنند.	ایده	ها	و	ارزش	ها	و	
معیارهایی	که	در	هر	یک	از	این	جوامع	متفاوت	تکوین	یافته	است،	قابل	انتقال	به	دیگری	نیست.	
تالش	برای	انجام	این	کار	به	شکست	و	نومیدی	می	انجامد.	به	قول	معروف	»موسی	به	دین	خود،	
عیسی	به	دین	خود«.	تبلور	روشن	دیدگاه	ژیژک	را	در	آنجا	می	بینیم	که	او	می	کوشد	دنباله	ای	برای	
فیلم	آواتار	بنویسد:	»تصور	این	که	دنباله	ای	بر	فیلم	آواتار	ساخته	شود،	جالب	است.	دنباله	ای	که	در	



125 آن	پس	از	یکی	دو	سال	)یا	یکی	دو	ماه(	سعادت	و	لذت،	قهرمان	ماجرا	کم	کم	احساس	یک	جور	
نارضایتی	عجیب	و	غریب	می	کند	و	دلش	برای	دنیای	فاسد	انسان	ها	تنگ	می	شود.«	

بر	اساس	بینش	ژیژک،	چون	قهرمان	داستان	زمانی	یک	»غریبه«	بوده	هیچ	امکانی	برای	
دورنمای	 یک	 با	 و	 دیالکتیکی،	 ماتریالیستی	 دیدگاه	 یک	 از	 اما	 ندارد.	 وجود	 شدنش	 متحول	
برخالف	 آواتار،	 دنباله	 بنابراین	 شود.	 متحول	 می	تواند	 واقعاً	 نمادین	 این	شخصیت	 کمونیستی،	
تصویر	بدبینانه	ژیژک،	می	تواند	شرح	دست	و	پنجه	نرم	کردن	شخصیت	هایش	با	تضادهای	جدیدی	
باشد	که	در	آن	جامعه	مرتباً	رو	می	آیند	و	پاسخ	می	طلبند.	دنباله	آواتار	می	تواند	داستان	شکستن	
یا	کناره	گرفتن	قهرمانان	پیشین،	و	شکل	گیری	قهرمانان	جدید	باشد.	حتی	می	تواند	مبارزه	بین	
دو	قطب	جامعه	برای	تکامل	و	تحول	بیشتر	و	یا	در	جا	زدن	و	عقبگرد	به	جامعه	کهن	را	به	تصویر	
بکشد.	این	که	ژیژک	فقط	سناریوی	ناگزیر	باال	را	برای	ادامه	داستان	آواتار	ترسیم	می	کند،	باید	ما	
را	به	فکر	و	تأمل	بیشتر	در	مورد	بینش	وی	وادار	کند.	فکر	می	کنم	این	دیدگاه	بدبینانه	و	ظاهراً	
انعطاف	ناپذیر	اتفاقا	قرابت	زیادی	با	نسبی	گرایی	و	»بی	معیاری«	و	»بی	اصولی«	پست	مدرنیستی	
و	سیاست	های	هویت	گرایانه	دارد.	بر	مبنای	این	دیدگاه،	ارائه	یک	تحلیل	جهانشمول	از	جامعه	
بشری،	و	تالش	برای	عرضه	و	تحقق	یک	رشته	ارزش	ها	و	مناسبات	مطلوب	جهانشمول	برای	نوع	
بشر	اقدامی	بی	ثمر	و	حتی	زیانبار	است.	این	ظاهراً	یک	جور	»عدم	مداخله«	فروتنانه	است	که	
می	خواهد	خود	را	از	تفرعن	جامعه	غربی	و	تعیین	تکلیف	برای	جوامع	تحت	سلطه	منزه	جلوه	دهد.	
با	وجود	همه	چیزهایی	که	در	مورد	دیدگاه	ژیژک	و	زاویه	نقد	او	به	آواتار	گفتیم،	آیا	نوشته	وی	
پرده	از	نکات	مهم	در	مورد	این	فیلم	بر	نمی	دارد	و	دید	مخاطب	را	نسبت	به	اثر	کامرون	عمیق	تر	
نمی	کند؟	یا	همان	پرسشی	که	باالتر	مطرح	کردم:	آیا	شما	به	عنوان	یک	بیننده	با	همه	اجزاء	

داستان	آواتار	احساس	راحتی	می	کنید	و	به	نظرتان	هیچ	جای	کار	اشکال	ندارد؟
بدون	شک	این	که	جیمز	کامرون،	آن	قهرمان	آمریکایی	را	به	مقام	رهبر	و	منجی	جامعه	
پاندورا	ارتقاء	می	دهد،	ریشه	در	بینش	»برتر	دیدن«	ملت	آمریکا	دارد	که	یک	بینش	ریشه	دار	به	
ویژه	در	جامعه	بورژوای	سفیدپوست	آنگلوساکسون	است.	در	این	هم	شک	نکنید	که	آواتار	به	قول	
ژیژک	به	فرهنگ	زوج	سازی	هالیوودی،	متکی	بر	ارزش	و	جایگاه	خانواده	در	ایدئولوژی	حاکم	بر	
جامعۀ	آمریکا،	آلوده	است.	همین	فرهنگ	است	که	قهرمان	زمینی	را	در	سناریو	با	دختر	پاندورایی	
جفت	می	کند.	اگر	جیمز	کامرون	این	نوع	نگرش	را	نداشت	و	از	قواعد	مسلط	بر	سینمای	هالیوود	
پیروی	نمی	کرد،	هیچ	نیازی	به	این	نمی	دید	که	سرباز	معلول	آمریکایی	را	حتی	بعد	از	تحولی	که	
در	بینش	و	اهدافش	صورت	می	گیرد	به	مقام	رهبر	و	منجی	سیاره	برساند.	اصاًل	نیازی	نبود	که	
یک	فرد	را	به	عنوان	منجی	معرفی	کند.	اگر	طرز	فکر	کامرون	این	که	هست	نبود،	هیچ	نیازی	نبود	
که	رابطه	دوستی	و	رفاقت	عمیق	میان	قهرمانان	مرد	و	زن	داستان	را	به	یک	رابطه	زن	و	شوهری	



در	126 خانواده	 اسطوره	 و	 هالیوودی	 فرمول	های	 زاویه	 از	 ژیژک	 که	 نقدهایی	 بنابراین	 کند.	 تبدیل	
ایدئولوژی	حاکم	بر	آمریکا	متوجه	داستان	آواتار	می	کند،	اساساً	صحیح	و	روشنگرانه	است.	ایرادی	
که	در	این	چارچوب	می	توان	از	نحوه	نقد	ژیژک	بر	سینمای	هالیوود	گرفت،	تعمیم	گرا	بودن	این	
نقد	است.	از	نظر	او	غیرقابل	تصور	است	که	سینماگرانی	نظیر	جیمز	کامرون	یا	استیون	اسپیلبرگ	
بتوانند	تحت	تاثیر	شرایط	خاص	و	انگیزش	های	مقطعی،	آثار	خوبی	تولید	کنند	که	منطبق	بر	
خط	و	بینش	فکری،	منافع	طبقاتی	و	مواضع	سیاسی	یا	ایدئولوژیک	عمومی	شان	نباشد.	به	نظر	
می	آید	ژیژک	نمی	تواند	یا	نمی	خواهد	فاصله	ای	را	که	به	واقع،	بین	هنرمند	و	آثار	هنری	اش	)از	
زاویه	عملکرد	مشخص	و	تاثیرگذاری	اجتماعی	مثبت	یا	منفی	هر	اثر(	وجود	دارد	ببیند.	انعطاف	
ناپذیری	ژیژک	در	این	زمینه	آن	چنان	است	که	برای	نمونه	فیلم	»سرخ	ها«	)کمونیست	ها(	ساخته	
وارن	بیتی	را	عمدتاً	منفی	و	»هالیوودی«	ارزیابی	می	کند.	ژیژک	این	فیلم	را	در	چارچوب	فرمول	
زوج	سازی	هالیوودی	قرار	می	دهد	و	خرده	می	گیرد	که	چرا	در	آن،	مهم	ترین	تحول	سیاسی	و	
زناشویی	 و	 عاطفی	 رابطه	 زمینه	 پس	 روسیه	 اکتبر	1917	 انقالب	 یعنی	 بیستم	 قرن	 اجتماعی	
نویسنده	آمریکایی	جان	رید	و	همسرش	قرار	گرفته	است؟8	ژیژک	حتی	تا	این	جا	پیش	می	رود	
که	می	گوید	هالیوود	با	ساختن	این	فیلم	می	خواسته	یک	نسخه	»اعاده	حیثیت	شده«	از	انقالب	
اکتبر	که	با	ارزش	های	آمریکایی	خوانایی	داشته	باشد	عرضه	کند.	اما	محور	فیلم	»سرخ	ها«،	انقالب	
اکتبر	نیست!	سرخ	ها	اساساً	فیلمی	مربوط	به	مسئله	زن	است	و	این	مسئله	را	در	رابطه	پر	تالطم	
جان	رید	و	همسرش	بر	متن	موقعیت	و	روابط	درون	جامعه	روشنفکران	چپ	آمریکا	در	ابتدای	قرن	
بیستم	واکاوی	می	کند.	شاید	از	نظر	ژیژک،	مسئله	زن	آنقدر	اهمیت	ندارد	که	یک	فیلم	طوالنی	به	
آن	اختصاص	داده	شود؛	به	خصوص	اگر	در	این	فیلم	مسئله	ای	به	عظمت	انقالب	اکتبر	هم	مطرح	
شده	باشد!	واقعیت	دیگری	که	ژیژک	به	راحتی	از	کنارش	عبور	کرده	است	مخالفت	سرمایه	گذاران	
بزرگ	هالیوود	با	تولید	فیلم	»سرخ	ها«	در	ابتدای	دهه	ضدانقالبی	1980	است.	وارن	بیتی	به	خاطر	
عالقه	شخصی	اش	به	این	داستان،	و	شاید	هم	به	خاطر	روحیه	اعتراضی	و	تمایالت	چپی	اش،	این	
فیلم	را	با	سرمایه	خودش	ساخت	و	اتفاقاً	در	گیشه	شکست	خورد.	»سرخ	ها«	فیلم	پر	فروشی	نشد.	
جالب	است	بدانید	که	تحلیل	و	برخورد	مقامات	سینمایی	شوروی	سرمایه	داری	در	دوران	برژنف	
به	فیلم	»سرخ	ها«	شبیه	به	برخورد	ژیژک	بود!	آن	ها	هم	برای	مقابله	با	»آمریکایی«	شدن	انقالب	
اکتبر	در	فیلم	وارن	بیتی،	هم	زمان	و	سراسیمه	دست	به	تولید	یک	فیلم	بی	خاصیت	و	اتو	کشیده	

از	زندگی	جان	رید	و	حضورش	در	انقالب	1917	زدند	که	به	اصطالح	اکتبر	محورش	باشد.9
بگذارید	پاراگراف	باال	را	در	یک	جمله	خالصه	کنم:	برخورد	ژیژک	با	هالیوود،	یک	»برخورد	
ایدئولوژیک«	)به	معنی	پیش	داورانه(	است	که	در	آن	تحلیل	مشخص	از	شرایط	مشخص	و	از	
تک	تک	آثار،	جای	چندانی	ندارد.	حتی	اگر	تمامی	فیلم	های	تولید	شده	در	هالیوود	به	نوعی	به	



127 فرمول	ها	و	نشانه	گذاری	های	آمریکایی	بورژوایی	آلوده	باشند	هم	باید	هر	یک	از	این	فیلم	ها	را	به	
جای	خود	بررسی	و	تحلیل	کرد	و	مضمون	و	تاثیر	اجتماعی	/	ایدئولوژیک	/	سیاسی	عمدتاً	مثبت	

یا	منفی	هرکدام	را	دریافت.	
از	درون	دنیای	آواتاری	و	تخیل	سینمایی	بیرون	 انتقادی	ژیژک	را	 تا	نظرات	 بیایید	 اینک	
بکشیم	و	به	درون	دنیای	واقعی	ببریم.	خود	ژیژک،	کار	را	برای	ما	آسان	کرده	است	و	نیاز	به	گمانه	

زنی	یا	تفسیر	و	تعبیر	حرف	هایش	نیست.	او	در	جمع	بندی	خود	از	آواتار	می	نویسد:
یا	آنان	را	 انسان	ها	 انتخابی	که	بومیان	دارند،	این	است	که	 »این	فیلم	به	ما	می	گوید	تنها	
نجات	بدهند	یا	نابودشان	کنند.	به	عبارت	دیگر،	حق	انتخابشان	این	است	که	یا	قربانی	واقعیت	
امپریالیستی	باشند	یا	نقشی	را	که	برایشان	در	خیال	سفیدپوستان	در	نظر	گرفته	شده،	ایفاء	کنند!«

ژیژک	ادامه	می	دهد:
»همان	زمان	که	فیلم	آواتار	در	سراسر	دنیا	دارد	پول	در	می	آورد.	.	.	اتفاقی	که	شباهت	عجیبی	

با	داستان	این	فیلم	دارد،	در	حال	رخ	دادن	است.«
منابع	 از	 استفاده	 برای	 معدن	 به	هجوم	شرکت	های	حفاری	 را	 ما	 توجه	 ژیژک	 این	جا	 در	
العمل	و	مقاومت	حاد	قبایل	 با	عکس	 اوریسای	هند	جلب	می	کند	که	 ایالت	 غنی	بوکسیت	در	
محلی	)متشکل	از	دهقانان	فقیر(	روبرو	شده	است.	رهبری	این	دهقانان	که	اینک	سالح	به	دست	
افراد	 مائوئیست	ها	است.	 با	 گرفته	اند	و	علیه	دولت	هند	و	شرکت	های	سرمایه	داری	می	جنگند	
این	حزب	انقالبی	سال	هاست	که	در	کنار	توده	های	تهیدست	و	ستمدیده	زندگی	و	کار	کرده	اند	
فقیر	 قبایل	 و	 مائوئیست	 و	عملکرد	چریک	های	 توصیف	موقعیت	 و	جنگیده	اند.	لحن	ژیژک	در	
هندی	ظاهراً	جانبدارانه	است.	حتی	او	ما	را	به	گزارشی	از	مناطق	پایگاهی	سرخ	در	هند	رجوع	
می	دهد.10	اما	پیام	ژیژک	در	مورد	مبارزه	انقالبی	جاری	در	هند،	یک	پیام	روشنگر	و	رهایی	بخش	
و	برانگیزاننده	برای	مخاطبانش	در	جوامع	سرمایه	داری	پیشرفته	نیست.	ژیژک،	قبایل	فقیر	هندی	
و	چریک	های	مائوئیست	را	با	اهالی	پاندورا	مقایسه	می	کند.	همدردی	و	همراهی	ژیژک	با	آنان	فقط	
تا	این	حد	است	که	امپریالیست	ها	و	شرکت	ها	و	دولت	های	تابعه	آن	ها	حق	ندارند	برای	جامعه	
هندی	پاندورایی	تعیین	تکلیف	کنند	و	در	برابرشان	گزینه	قرار	دهند.	در	توصیف	و	تشریح	ژیژکی	
از	صحنه	مبارزۀ	انقالبی	در	هند	و	مبارزه	ضد	سیستم	سرمایه	داری	در	سایر	نقاط	دنیا	مشخصاً	در	
غرب	امپریالیستی	ما	با	یک	دنیای	واحد	و	یک	جامعه	بشری	واحد	که	در	شبکه	سلطه	و	استثمار	
با	دو	دنیای	متفاوت	و	 بلکه	 و	ستم	چندگانه	سرمایه	داری	جهانی	گرفتار	آمده	روبرو	نیستیم.	

»غریبه«	از	هم	مواجهیم.	
ژیژک	از	همان	گزارشی	که	باالتر	به	آن	اشاره	شد	نقل	قول	می	آورد	که	شورشیان	مائوئیست	
»فقط	برای	بقاء	دارند	می	جنگند.«	اصاًل	در	ذهن	ژیژک	نمی	گنجد	و	به	کت	اش	نمی	رود	که	این	



»چریک	های	مائوئیست«	علی	رغم	هر	محدودیت	ذهنی	یا	اشکال	سیاسی	که	ممکن	است	داشته	128
پیش	 به	 مارکسیستی	 آموزه	های	 مبنای	 بر	 را	 که	حرکت	خود	 است	 دهه	 به	4	 نزدیک	 باشند،	
می	برند.	آنان	تالش	می	کنند	اهداف	جهانشمول	انقالب	کمونیستی	را	افق	خویش	قرار	دهند	و	
تحلیل	و	روش	مارکسیستی	را	با	شرایط	مشخص	جامعه	هند	منطبق	کنند.	ژیژک	نمی	تواند	تصور	
کند	که	مائوئیست	های	هند	برای	ساختن	یک	جامعه	نوین،	برای	برقراری	یک	نظام	سوسیالیستی	
و	پیشروی	در	خدمت	ایجاد	یک	دنیای	کمونیستی	می	جنگند	و	نه	برای	بقاء.	احتماالً	از	دید	ژیژک،	
مارکسیسم	برخاسته	و	متعلق	به	جامعه	ِخردگرا	و	پیشرفته	غرب	است.	با	این	دیدگاه،	او	امکان	
نفوذ	و	تاثیرگذاری	و	انطباق	کمونیسم	انقالبی	را	به	مثابه	علم	انقالب	جهانی	و	رهایی	نوع	بشر	بر	
پروسه	انقالب	در	هند	ناممکن	می	داند؛	چه	رسد	به	امکان	تاثیرگذاری	نظری	و	عملی	انقالبیون	
هند	بر	کمونیست	های	دنیا	از	جمله	در	غرب.	احتماالً	ژیژک	این	گفته	مائو	تسه	دون	را	به	یاد	
ندارد	و	یا	به	آن	باور	ندارد	که	»توپ	های	انقالب	اکتبر	روسیه،	مارکسیسم	را	برای	جامعه	چین	به	
ارمغان	آورد.«	اگر	مبارز	آگاهی	پیدا	شود	و	بخواهد	مارکسیسم	را	به	پاندورا	ببرد،	احتماالً	ژیژک	
او	را	همان	مطرود	زمین	غرب	معرفی	می	کند	که	خیال	دارد	نقش	منجی	غریبه	ها	را	بازی	کند.	
شکاف	و	فاصله	ای	که	ژیژک	میان	بخش	های	مختلف	جامعه	بشری	می	بیند،	تکان	دهنده	است.	او	
حتی	به	هنگام	دفاعش	از	مبارزه	در	هند	نمی	تواند	تفاوت	و	تمایزی	که	بین	ایده	ها	و	ارزش	های	

خود	ِ	اروپایی	اش	با	بومیان	می	بیند	را	به	زبان	نیاورد:
»حقیقت	دارد	که	هر	دو	گروه	متخاصم	در	این	جنگ	بیرحمانه	نسبت	به	هم	خشونت	های	
شدیدی	اعمال	می	کنند	و	این	که	»عدالت	خلقی«	مائوئیست	ها	خشن	است.	با	این	همه	بدون	
آن	که	مهم	باشد	این	خشونت	ها	چقدر	به	مذاق	لیبرال	ما	ناخوشایند	است،	ما	حق	نداریم	آن	را	

محکوم	کنیم.	چرا؟	چون	آنان	دقیقاً	همان	وضعیت	»اراذل	هگل«	را	دارند.«11
بینش	و	طبعاً	عملکرد	ژیژک	در	این	محدوده	جای	می	گیرد	که	»ما	حق	نداریم	آن	را	محکوم	
کنیم.«	این	خیلی	تفاوت	دارد	با	بینشی	که	مبارزه	انقالبی	در	هند	را	جزیی	از	فرایند	واحد	انقالب	
کمونیستی	جهانی	می	داند.	به	عالوه،	ناخوشایند	بودن	خشونت	مائوئیست	ها	در	نظر	ژیژک	می	تواند	
نشانه	ای	باشد	از	عدم	درک	صحیح	وی	از	مقوله	قهر	از	یک	دیدگاه	مارکسیستی.	یعنی	قهر	به	مثابه	
یک	ضرورت	انقالبی،	به	مثابه	مامای	تاریخ.	در	اینجا	الزم	است	مفهوم	»اراذل«	از	دیدگاه	هگل	را	
وارسی	کنیم	تا	بتوانیم	درک	روشن	تری	از	بینش	ژیژک	به	دست	آوریم.	هگل	در	بررسی	تاثیر	فقر	
بر	انسان	ها	به	تشریح	پدیده	ای	پرداخت	که	خود	نامش	را	»اراذل	و	اوباش«	گذاشت.	او	گفت:	»فقر	
به	خودی	خود	از	انسان	ها	اراذل	و	اوباش	نمی	سازد.	این	پدیده	فقط	زمانی	ایجاد	می	شود	که	فقر	
با	یک	گرایش	ذهنی،	یعنی	خشم	علیه	ثروتمندان	و	جامعه	و	حکومت،	همراه	می	شود.«12	در	واقع	
هگل	معتقد	بود	که	خطر	بزرگ	فقر	ایجاد	جمع	اوباش	و	اراذل	است.	یعنی	کسانی	که	درآمدشان	



129 کفاف	معاش	شان	را	نمی	دهد.	این	وضعیت	فقط	به	تولید	فقر	نمی	انجامد	بلکه	یک	رفتار	شورشی	
را	هم	به	وجود	می	آورد.	اراذل	و	اوباش	احساس	درک	امر	صحیح،	وفاداری	نسبت	به	اصول	اخالقی	
و	معنوی	و	شرافت	را	از	دست	می	دهند.	چرا	که	این	اصول	برخاسته	از	اتکای	شخص	به	خود	
به	واسطه	فعالیت	شخصی	است.	مشکلی	که	به	نظر	هگل	از	این	وضع	ناشی	می	شود	اینست	که	

شخص	را	از	آزادی	خویش،	از	حق	لذت	بردن	از	آزادی	های	جامعه	مدنی	محروم	می	کند.	
با	این	حساب،	ژیژک	دهقانان	فقیر	بپا	خاسته	هندی	و	رهبران	مائوئیست	آنان	را	بیشتر	به	
صورت	یک	عارضه	جامعه	طبقاتی	یا	جهان	امپریالیستی	می	بیند	و	نه	یک	نیروی	اجتماعی	انقالبی	
و	یک	تشکل	آگاه	کمونیستی.	یعنی	او	انقالب	اجتماعی	در	هند	و	نیروهای	بالفعل	و	بالقوه	اش	را	
بیشتر	به	صورت	واکنش	مستأصالنه	کسانی	می	بیند	که	تهاجم	سرمایه	داری	آنان	را	به	یک	شورش	
کور	کشانده	است.	البته	ژیژک	از	عبارت	»شورش	کور«	استفاده	نکرده،	ولی	قاعدتاً	شورش	کسانی	
که	وفاداری	نسبت	به	اصول	اخالقی	و	معنوی	و	شرافت	را	از	دست	داده	اند،	کور	است!13	اما	واقعاً	
چه	عاملی	باعث	می	شود	که	ژیژک	)که	خود	را	ضد	سیستم	سرمایه	داری	امپریالیستی	می	داند(	
با	مبارزۀ	انقالبی	در	هند	احساس	یگانگی	نکند	و	حرکتش	را	در	پیوند	با	این	گونه	جنبش	ها	و	
انقالب	ها	در	گوشه	و	کنار	دنیا	نداند؟	به	نظرم	این	فاصله	گرفتن	ژیژک	هم	نشانه	مخالفت	سیاسی	
او	با	اهداف	رادیکالی	است	که	جامعه	را	»بیش	از	حد«	به	هم	می	ریزد،	و	هم	برخاسته	از	بینشی	که	
به	هر	شکل	به	چارچوب	»ایده	ال	دمکراسی«	و	ارزش	های	لیبرال	غربی	متصل	است.	روی	دیگر	
این	سکه،	ستایش	ژیژک	از	حرکت	مسالمت	آمیز	و	رفرمیستی	جنبش	سبز	در	ایران	و	مسکوت	

گذاشتن	ماهیت	ارتجاعی	رهبران	اصالح	طلب	حکومتی	است.14
سرانجام	اینکه	اگر	می	خواهید	به	طور	خالصه	درک	و	رهنمودی	که	ژیژک	در	رویارویی	با	
نظام	حاکم	بر	دنیا	فرموله	می	کند	را	بفهمید	به	همان	ابتدای	مقاله	اش	در	نقد	آواتار	مراجعه	کنید.	

آنجا	که	می	نویسد:	
»یا	پذیرش	واقعیت	یا	انتخاب	خیال،	کار	اشتباهی	است.	اگر	ما	واقعاً	می	خواهیم	واقعیت	
جامعه	مان	را	تغییر	بدهیم	یا	از	آن	فرار	کنیم،	اولین	کاری	که	باید	بکنیم	این	است	که	خیال	های	

مان	را	که	باعث	می	شوند	ما	با	این	واقعیت	کنار	بیاییم،	تغییر	بدهیم.«
فرمول	بندی	باال	به	ظاهر	موجه	و	حتی	مبارزه	جویانه	جلوه	می	کند	اما	در	واقع	یک	فرمول	
بندی	نادرست	و	یک	جانبه	است.	اوالً	دنیای	موجود	یک	واقعیت	متضاد	است.	مشکل،	پذیرش	
چیزی	کلی	به	نام	واقعیت	نیست.	بلکه	گردن	گذاشتن	به	قطب	مسلط	و	غالب	این	واقعیت	است،	
یعنی	نظام	جهانی	استثمارگرانه/	ستمکارانه/	مردساالرانه/	طبقاتی	موجود.	در	آن	سوی	معادله	
هم	صرفاً	با	گزینه	خواب	و	خیال	روبرو	نیستیم.	بلکه	با	ضرورت	گزینش	رویایی	مواجهیم	که	پایه	
مادی	و	پتانسیل	عینی	اش	در	شرایط	و	مناسبات	دنیای	کنونی	یعنی	در	واقعیت	موجود	قرار	دارد	



و	می	توان	آگاهانه	برای	تحققش	تالش	کرد.	ژیژک	بر	تغییر	یا	فرار	از	واقعیت	تأکید	دارد،	در	حالی	130
که	باید	با	اتکاء	به	جنبه	متضاد	و	مثبتی	که	در	واقعیت	وجود	دارد،	دنیا	را	دگرگون	کرد.	ژیژک	
از	ضرورت	کنار	گذاشتن	خیال	های	مان	که	باعث	کنار	آمدن	با	واقعیت	می	شود	صحبت	می	کند	
در	حالی	که	همیشه	باید	رویای	دگرگونی	شرایط	را	در	سر	پروراند.	به	قول	لنین	باید	رویاپرداز	
بود،	چرا	که	بدون	آن،	انگیزه	و	نیروی	الزم	برای	انجام	کار	بزرگی	مانند	انقالب	اجتماعی	فراهم	
نخواهد	شد.	تأکید	ژیژک	بر	»کنار	نیامدن	با	واقعیت«	است.	اما	این	می	تواند	به	معنی	همیشه	
بازتاب	روحیه	 یعنی	 باشد.	 برای	کسب	قدرت	سیاسی(	 نکردن	 )یا	تالش	 ماندن	 اپوزیسیون	 در	
نومیدانه	ای	که	مدت	هاست	گریبان	بسیاری	از	روشنفکران	دگراندیِش	چپ	در	کشورهای	سرمایه	

داری	امپریالیستی	را	گرفته	است.	
که	 بسازیم	 ذهن	 در	 را	 آواتار	 فیلم	 از	 نسخه	ای	 باال،	 بحث	های	 به	 توجه	 با	 هم	 ما	 بگذارید	
کابین	 نزدیکی	های	 این	شخصیت،	 احتماالً	 دارد.	 آن	حضور	 در	 هم	 ژیژک	 بینش	 با	 شخصیتی	
دانشمندان	و	سلول	»خواب	و	آواتار	و	انتقال«	آفتابی	نمی	شود	مبادا	ناخواسته	به	هیأت	بومیان	
در	آید.	او	احتماالً	نقش	یک	مخالف	خوان	را	در	سفینه	به	عهده	میگیرد	و	نقشه	های	تجاوزگرانه	
نظامی	را	با	صدای	بلند	افشاء	می	کند.	این	شخصیت	احتماالً	قهرمان	معلول	و	مطرود	زمینی	را	به	
باد	انتقاد	میگیرد	که	چرا	قصد	قاطی	شدن	با	غریبه	ها	را	دارد	و	شاید	هم	بر	سرش	فریاد	می	کشد	
که	مواظب	رذل	هگلی	باش!	حضور	چنین	شخصیتی	در	فیلم	آواتار	می	تواند	تضادها	و	بحث	های	

بیشتری	را	به	میان	بکشد،	هر	چند	که	نمی	تواند	سرنوشت	ساز	و	الگو	باشد.	
2009

توضیحات
1(باب	آواکیان:	»برخی	مشاهدات	درباره	هنر،	فرهنگ؛	علم	و	فلسفه«	نشریه	انقالب	شماره	891،	آوریل	0102

2(	پاندورا	Pandora:	جعبه	جادویی	در	اسطوره	های	یونانی	که	متعلق	به	زنی	به	همین	نام	بود	و	هر	کس	آن	را	
می	گشود	سرگردانی	ابدی	نصیبش	می	شد	/	یا	شر	را	برای	دنیا	به	ارمغان	می	آورد.	

3(	آن	اوبتانیم	Unobtanium:	یک	نامگذاری	اختیاری	برای	یک	ماده	معدنی	تخیلی	که	ما	را	به	یاد	کلمه	»دست	
نیافتنی«	در	زبان	انگلیسی	می	اندازد.	

4(	نه	ویNa’vi:	یک	نام	گذاری	اختیاری	برای	موجودات	تخیلی	که	می	تواند	مخفف	Nature-Vie	»طبیعت	
باشد.	 زندگی«	

5(	ایوا	Eywa:	یک	نامگذاری	اختیاری	برای	اَبَر	درخت	اسطوره	ای	که	می	تواند	یادآور	کلمه	»حوا«	Eva	در	التین	
باشد.	

6(	آواتار	Avatar:	در	اسطوره	های	هندی	به	معنی	پیکری	زمینی	است	که	روح	یکی	از	خدایان	در	آن	حلول	کرده	
است.	واسط	بین	دو	دنیای	طبیعی	و	ماوراء	الطبیعی.	



131 )7	Causes	Lost	of	Defense	In	نشر	»ورسو«	2008	»سرخ	ها«	که	در	نسخه	فارسی	قابل	دسترس	در	اینترنت	
حذف	شده	است	را	نقل	می	کنم:

»نقطه	اوج	مسخره	در	این	روال	کار،	یعنی	به	صحنه	آوردن	وقایع	تاریخی	عظیم	به	مثابه	پس	زمینۀ	شکل	گیری	یک	
زوج،	فیلم	»سرخ	ها«	اثر	وارن	بیتی	در	سال	1918	است.	هالیوود	در	این	فیلم	راهی	برای	اعاده	حیثیت	از	انقالب	
اکتبر	که	مسلماً	تاثیرگذارترین	تحول	تاریخی	قرن	بیستم	است	پیدا	کرد.	در	این	فیلم،	زوج	»جان	رید«	و	»لوئیز	
بریان«	در	یک	بحران	عاطفی	عمیق	به	سر	می	برند.	آتش	عشق	میان	این	دو	زمانی	مجدداً	شعله	ور	می	شود	که	لوئیز،	

جان	را	در	حال	یک	سخنرانی	شورانگیز	انقالبی	می	بیند.	

به	دنبالش،	صحنه	عشق	بازی	این	زوج	می	آید	که	با	صحنه	های	الگو	وار	انقالب،	تدوین	موازی	شده	است.	بعضی	از	
این	صحنه	های	انقالب	آشکارا	به	صورت	پژواک	عمل	جنسی	جلوه	می	کنند.	مثاًل	وقتی	که	صحنه	دخول	جنسی	جان	
و	لوئیز	را	شاهدیم،	دوربین	کات	می	شود	به	خیابانی	که	در	آن	انبوه	تیره	رنگ	تظاهرکنندگان	صحنه	را	پر	می	کنند	
و	از	پیشروی	یک	قطار	شهری	)که	شبیه	آلت	جنسی	مردانه	است(	جلوگیری	می	کنند.	بر	زمینه	کل	این	صحنه	
سرود	»انترناسیونال«	به	گوش	می	رسد.	وقتی	که	در	نقطه	اوج	ارضاء	جنسی،	شخص	لنین	را	در	حال	سخنرانی	برای	
نمایندگان	در	یک	سالن	مملو	از	جمعیت	می	بینیم،	او	بیشتر	به	یک	آموزگاِر	دانا	می	ماند	که	ناظر	بر	آغاز	عشق	یک	
زوج	است	تا	یک	رهبر	انقالبی	غیراحساساتی.	از	نظر	هالیوود	حتی	انقالب	اکتبر	هم	می	تواند	قابل	قبول	باشد	اگر	به	

بازسازی	یک	زوج	خدمت	کند.«

9(	این	فیلم	به	کارگردانی	سرگئی	باندرچوک	در	مشارکت	با	کمپانی	های	اروپایی	ساخته	شد	و	فرانکو	نرو	و	سیدنی	
رم	بازیگران	اصلی	اش	بودند.	

10(	این	گزارش	را	یکی	از	زنان	نویسنده	مترقی	مشهور	هند	به	نام	»آروند	هاتی	روی«	تهیه	کرده	که	خود	مدتی	را	
در	مناطق	پایگاهی	انقالبی	به	سر	برده	است.	نویسنده	در	این	گزارش،	اهداف	محّقانه	حزب	مائوئیستی	و	توده	های	
تحت	رهبری	اش	را	برای	جهانیان	بازگو	کرده،	به	افشای	چندین	دهه	استثمار	و	ستم	و	تجاوز	علیه	مردم	محروم	این	

مناطق	پرداخته	است.	

11(	در	ترجمه	فارسی	این	پاراگراف	از	مقاله	ژیژک	که	بر	روی	اینترنت	قرار	گرفته،	دو	اشتباه	مفهومی	وجود	دارد.	
در	آن	نسخه	عبارت	»و	این	که	عدالت	خلقی	مائوئیست	ها	خشن	است«	چنین	ترجمه	شده	است:	»و	این	که	مردم	
به	مائوئیست	ها	رحم	نمی	کنند.«	در	ادامه	نیز	به	جای	عبارت	»آنان	دقیقاً	همان	وضعیت	اراذل	هگل	را	دارند«،	چنین	

ترجمه	شده	است:	»چون	وضع	آن	ها	دقیقاً	همان	حکومت	اراذل	هگل	است.«

12(	نقل	قول	مشهور	هگل	از	اثر	»فلسفه	حق«	

13(	برای	این	که	نظر	ژیژک	در	مورد	»اراذل	هگل«	دقیق	تر	منعکس	شود،	در	اینجا	بخشی	از	یک	نوشته	دیگر	که	
وی	در	آن	با	نقل	تأیید	آمیز	نظرات	»فرانک	رودا«	مشخصاً	به	این	مقوله	پرداخته	را	می	آورم:

»در	حالی	که	رذل	ثروتمند	همان	گونه	که	هگل	به	درستی	در	موردش	قضاوت	می	کند	صرفاً	یک	رذل	خاص	است،	
اما	رذل	فقیر	در	خود	یک	بُعد	نهفته	عام	دارد	که	چیزی	کمتر	از	عامیت	مقوله	اخالق	هگلی	نیست.«

ژیژک،	خود	ادامه	می	دهد:

»بنابراین	می	توان	نشان	داد	که	بحث	هگل	در	مورد	مقوله	رذل	با	قالب	فرایند	دیالکتیکی	خود	هگل	ناهمخوان	است.	
و	عماًل	از	نظریه	دیالکتیکی	صحیح	کلیت،	به	یک	مدل	مشترک	از	کل	اجتماعی	نزول	می	کند.	ولی	آیا	معنی	حرف	ما	
این	است	که	فقط	با	عبور	از	هگل	به	مارکس،	معضل	حل	می	شود؟	آیا	اگر	ما	پرولتاریا	را	به	مثابه	یک	طبقۀ	جهانشمول	
جایگزین	مقوله	رذل	کنیم،	ناهمخوانی	رفع	می	شود؟	می	توان	استدالل	آورد	که	خیر.	درست	برعکس.	جایگاه	رذل	عام	



کاماًل	ترجمان	فالکت	پرولترهای	جدید	امروز	است.	طبقه	کارگِر	کالسیک	دقیقاً	از	طریق	شرکتش	در	عرصه	حقوق	و	132
آزادی	ها	است	که	استثمار	می	شود.	یعنی	بردگی	دوفاکتوی	آنان	دقیقاً	از	خود	شکل	ِ	استقالل	و	آزادی	شان	است	که	
تحقق	پیدا	می	کند.	یعنی	از	طریق	کار	کردن	برای	تأمین	معاش.	از	رذل	امروز	حتی	حق	استثمار	شدن	از	طریق	کار	
هم	دریغ	می	شود.	وضعیتش	بین	موقعیت	یک	قربانی	که	از	طریق	صدقه	های	انسان	دوستانه	گذران	می	کند	و	موقعیت	
یک	تروریست	که	یا	باید	مهارش	کرد	و	یا	سرکوب،	در	نوسان	است.	و	دقیقاً	همان	طور	که	هگل	توضیح	داد	آنان	
گاهی	خواسته	هایشان	را	به	شکل	تقاضای	معاش	بدون	کار	کردن،	فرموله	می	کنند	)مثل	دزدان	دریایی	سومالی(.«	

14(	ژیژک	در	مصاحبۀ	تلویزیونی	با	بی	بی	سی	فارسی،	از	جنبش	سبز	به	عنوان	حرکت	دمکراسی	خواهانه	جدیدی	یاد	
کرد	که	می	تواند	به	مردم	جوامع	غربی	درس	بدهد.	بدون	شک	منظور	ژیژک،	چیزی	بیشتر	از	معرفی	پدیدۀ	»شهروند/	
گزارشگر«	به	مردم	دنیا،	یا	برخی	ابتکارهای	جوانان	ایرانی	در	زمینه	اطالع	رسانی	و	تبلیغ	و	سازماندهی	شبکه	ای	بود.	
جو	گیر	شدن	ژیژک	در	مواجهه	با	جنبش	سبز	به	شکل	غریبی	یادآور	شیفتگی	اولیه	میشل	فوکو	نسبت	به	انقالب	
اسالمی	57	و	»درس	های	معنوی	آن	برای	جامعۀ	مدرنیست	و	بیروح	غربی«	است.	در	واقع	ژیژک	از	این	که	میلیون	ها	
نفر	در	خیابان	های	یک	کشور	شرقی،	از	خود	یک	»رفتار	متمدنانه	غربی«	نشان	دادند	و	دست	به	یک	حرکت	مدنی	

مسالمت	آمیز	و	رفرمیستی	زدند	به	وجد	آمده	است.	



133 حرف هایی در مورد فیلم دیدنی بهمن قبادی

دیگر همه از این گربه ها باخبرند!
این	روزها	گوشه	و	کنار	خیابان	های	ایران	پر	شده	از	گربه	هایی	که	هر	جور	شده	به	خانه	مردم	
راه	پیدا	می	کنند	و	صدای	شان	را	به	گوش	همه	می	رسانند.	امروز	علیرغم	سانسور	و	سرکوب	شدید	

آثار	پیشرو،	خیلی	ها	فرصت	دیدن	»گربه	های	ایرانی«	را	به	دست	آورده	اند.	
تاثیرش	 و	 قدرت	 که	 است	 نیمه	مستند	 فیلم	 نداره«	یک	 ایرانی	خبر	 گربه	های	 از	 »کسی	
را	از	همان	نیمه	مستند	می	گیرد.	به	هر	حال،	زندگی	هایی	که	خیلی	مستقیم	با	امید،	عصیان،	
سرکوب	و	مقاومت	گره	خورده،	پر	است	از	قصه	های	شنیدنی	و	تاثیر	گذار.	قصه	ای	که	قبادی	و	
همکارانش	برای	این	فیلم	طراحی	کرده	اند	نیز	بر	پایه	وقایعی	است	که	در	زندگی	جوانان	فعال	در	
عرصه	موسیقی	زیرزمینی	ایران	رخ	داده	است.	اما	حتی	بدون	قصه	ای	که	فیلم	حولش	جلو	می	رود	
)یعنی	تالش	همزمان	دو	جوان	برای	برگزاری	کنسرت	و	جور	کردن	امکان	برای	خروج	غیرقانونی	
از	کشور،	ناکامی	در	این	کار	و	پایان	تراژیک	قهرمانان	قصه(	می	شد	گربه	ها	را	به	تصویر	کشید	و	
از	خالقیت،	آرزو	پردازی،	حکایت	رنج	و	تسلیم	ناپذیری	شان	لذت	برد	و	به	تحسین	نشست.	گمان	
می	کنم،	یک	نسخه	مستندتر	از	گربه	ها	خیلی	بهتر	و	مؤثرتر	از	آب	در	می	آمد.	حتی	همین	حاال	
هم	اگر	قبادی،	»پشت	صحنه«ها	و	راش	های	فیلمش	را	بدون	اینکه	در	بند	قصه	پردازی	باشد	با	

یک	تدوین	خوب	عرضه	کند،	به	نظرم	خیلی	دیدنی	خواهد	بود.	
قبادی	در	ساخت	گربه	ها	به	ناگزیر	و	به	درستی	وارد	عرصه	کلیپ	سازی	شده	است.	تدوین	
قوی	و	نوآورانه،	همراه	با	ضرباهنگ	مناسب	و	قاب	بندی	های	زیبا،	روح	و	قدرت	آثار	موسیقی	ارائه	
شده	در	فیلم	را	به	خوبی	منعکس	می	کند.	این	کار	آنچنان	خوب	انجام	شده	که	بعضی	از	این	آثار	
را	می	توان	به	صورت	کلیپ	های	مستقل	هم	در	رسانه	ها	عرضه	کرد.	نمی	دانم	که	چقدر	این	کار	
آگاهانه	انجام	شده،	اما	قاب	ها	و	ضرباهنگ	»کلیپی«	حتی	به	بخش	های	دیگر	فیلم	هم	سرایت	پیدا	

کرده؛	و	این	خودش	به	یکدست	شدن	کل	کار	خدمت	می	کند.	
فیلم	قبادی،	یک	اودیسه	شهری	است.	یک	سفر	پرتحرک	چند	روزه	در	کالن	شهر	تهران	



و	حومه.	جنگاوران	این	اودیسه،	نگار	و	اشکان	هستند	که	برای	رسیدن	به	چند	آرزوی	محقانه،	134
بدیهی	و	کوچک	در	این	کشور	باید	خود	را	به	آب	و	آتش	بزنند	و	از	هفت	خوان	رستم	بگذرند.	نگار	
و	اشکان	برای	رسیدن	به	این	آرزوها	دست	به	دامن	جوان	دیگری	به	نام	نادر	می	شوند.	او	کسی	
است	که	ادعا	می	کند	می	تواند	درهای	بسته	وزارت	ارشاد	و	وزارت	امور	خارجه	را	دور	بزند،	مرزهای	
»شنگن«	را	بی	اثر	کند	و	از	پس	موانعی	که	این	نظام	ستمگر	و	متحجر	بر	سر	راه	آینده	نسل	جوان	
و	هنر	پیشرو	و	نوگرا	ایجاد	کرده	برآید.	نگار	و	اشکان	و	نادر	با	هم	راه	می	افتند	و	در	این	مسیر	ما	را	
در	زیرزمین	ها	و	خرپشته	ها	و	گاوداری	ها	با	هنرمندانی	آشنا	می	کنند	که	امکانات	تبلیغاتی	و	مالی	
ندارند؛	»استیج«	ندارند؛	اما	با	عمق	صدا،	کوبندگی	کالم	و	شلیک	سازهای	شان،	»هنر	رسمی«	
را	سوراخ	سوراخ	و	از	میدان	به	در	می	کنند.	قبادی	چند	نمونه	از	قوی	ترین	نمونه	های	موسیقی	
زیرزمینی	ایران	را	در	فیلمش	گرد	آورده	است.	البته	پدیده	اصلی	که	این	فیلم	به	ما	می	شناساند	
فقط	چند	گروه	هنری	برگزیده	نیست.	بلکه	ما	با	یک	جریان	هنری	متفاوت	و	چند	شاخه	روبرو	
می	شویم	که	تحت	سرکوب	فرهنگی	سیاسی	ایدئولوژیک	رژیم	مذهبی	قرار	دارد،	اما	می	تواند	و	باید	
به	نوک	پیکان	پیشرفت	و	راهگشایی	هنری	در	این	جامعه	تبدیل	شود.	چنین	چیزی	به	شکل	خود	
به	خودی	انجام	نخواهد	شد.	موسیقی	زیرزمینی	در	ایران	برای	اینکه	متحول	شود	و	چنین	نقشی	
بازی	کند	نیازمند	بینش	و	فلسفه	و	جنبش	فکری	پیشرو	است.	این	موسیقی	می	باید	مثل	موسیقی	
پیشرو	غرب	در	دهه	1960	و	1970	در	آتش	طغیان	اجتماعی	سیاسی	غسل	تعمید	داده	شود.	

اینست	که	موسیقی	 به	ذهن	می	آید	 قبادی	 فیلم	 با	دیدن	 اما	مهم،	که	 نکته	کناری،	 یک	
زیرزمینی	در	ایران،	بخش	قابل	توجهی	از	قدرتش	را	دقیقاً	از	همین	خصلت	زیرزمینی	بودن	و	
غیررسمی	بودن	می	گیرد.	همین	چند	ترانه	و	رپی	که	در	»گربه	ها«	می	شنویم	را	با	ترانه	هایی	
بازار	و	سیاست	حاکم	است،	 تابع	قواعد	 از	رسانه	های	داخلی	و	ماهواره	ای	پخش	می	شود	و	 که	
مقایسه	کنید.	تفاوت	ها	و	ابتکارهای	زیرزمینی	ها	)ترکیب	و	هماهنگ	کردن	ملودی	ها	و	سبک	های	
گوناگون،	کالم	صریح	و	زبان	روزمره	شهری(،	و	عدم	استفاده	آنان	از	عبارات	و	استعاره	های	تکراری	
و	تقلیدی	و	دست	مالی	شده،	علتی	است	برای	این	که	به	بازی	گرفته	نشوند	و	توسط	نظام	و	
فرهنگ	استبداد	مذهبی	تحت	سرکوب	قرار	گیرند.	در	عین	حال،	همین	موقعیت	حاشیه	ای	و	
غیرقانونی	باعث	شده	که	نیازی	به	پیروی	از	قوانین	بازار	و	تاثیرپذیری	از	»سلیقه	عمومی	و	رایج«	
نداشته	باشند.	به	قول	معروف،	حرف	دل	شان	را	بزنند	و	لذت	بردن	از	کارشان	)ابراز	وجود	فرهنگی	
حتی	در	برابر	یک	مخاطب	محدود	و	غیرمستقیم(	از	هر	عامل	دیگر	برای	شان	مهم	تر	باشد.	البته	
در	این	میان،	بخشی	از	هنرمندان	زیرزمینی	هم	هستند	که	با	دورنمای	جهانی	شدن	آثارشان	به	
اجرای	آثاری	به	زبان	انگلیسی	روی	می	آورند؛	و	معموالً	در	این	راه	چندان	موفق	نشان	نمی	دهند.	
شاید	بدون	اینکه	خود	بدانند	تا	حدی	»قواعد	بازار«	را	در	کار	خود	دخالت	داده	اند؛	حال	آنکه	



135 )اگر	 است	 »اصالتی«	 و	 و	خالقیت	 نوآوری	 در	 اول	 در	درجه	 موسیقیایی	 اثر	 هر	 تاثیر	 و	 قدرت	
استفاده	از	این	واژه	جایز	باشد(	که	در	زبان	مشترک	و	جهانی	موسیقی	ابراز	می	کند؛	در	بینش	
ترانه	هم	می	تواند	 البته	کالم	 و	فلسفه	پشت	ملودی	و	ضرب	و	لحنی	است	که	عرضه	می	کند.	
حلقه	پیوند	محکمی	با	ذهن	مخاطب	برقرار	کند	که	این	کار	را	در	دنیای	به	هم	پیوسته	امروز،	به	
شکل	های	مختلف	با	همراه	کردن	ترجمه	اشعار	با	متن	اصلی	انجام	می	دهند.	برای	مثال،	مخاطب	
جهانی	بسیاری	از	ترانه	های	آفریقایی	را	که	به	زبان	ها	و	لهجه	های	کاماًل	غریب	است	می	شنود،	

ترجمه	اش	را	همزمان	می	خواند،	با	آن	ارتباط	برقرار	می	کند	و	لذت	می	برد.	
اینکه	یک	اثر	هنری	در	چه	شرایطی	تولید	شود	و	در	اختیار	مخاطبانش	قرار	گیرد،	در	میزان	
تاثیرگذاری	آن	اثر	و	سرنوشت	تاریخی	اش	مستقیماً	دخیل	است.	»کسی	از	گربه	های	ایرانی	خبر	
نداره«	با	توجه	به	خیزش	جاری	در	جامعه	ایران،	یک	اثر	به	هنگام	است.	با	توجه	به	همین	یک	
قطعه	کوچک	از	پازل	بزرگ	سیاسی	اجتماعی	ایران،	یعنی	موسیقی	زیرزمینی	و	ستم	و	سرکوبی	
که	جوانان	در	این	عرصه	متحمل	می	شوند،	می	توان	خواسته	ها	و	آرزوها	و	عقده	های	انباشته	شده	
در	دل	اکثریت	جامعه	را	که	در	خیابان	های	آکنده	از	شعار	و	آتش	و	خون،	اینچنین	سر	باز	کرده	
است	توضیح	داد.	می	توان	از	پشت	شال	ها	و	عینک	های	تیره	شورشگران،	چهره	نگارها	و	نادرها	
ریاست	 انتخابات	دوره	دهم	 از	 قبل	 ماه	 قبادی	چند	 فیلم	 اگر	 باز	شناخت.	شاید	 را	 اشکان	ها	 و	
از	مردم	حتی	خیلی	از	جوانان	آن	را	روایت	زندگی	 جمهوری	راهی	خیابان	ها	شده	بود،	خیلی	
»جمعی	از	سوسول	های	شکم	سیر«	می	دانستند	و	حس	عالقه	و	همبستگی	با	شخصیت	های	فیلم	
در	آنان	برانگیخته	نمی	شد.	اما	حاال،	خیلی	ها	گربه	های	قصه	قبادی	را	جزیی	از	خانواده	شورشگر	
بزرگی	می	بینند	که	پلنگ	وار	پا	به	میدان	مبارزه	گذاشته	است.	در	عین	حال،	قبادی	هم	مثل	
خیلی	های	دیگر	نمی	توانست	پیش	بینی	کند	که	جامعه	به	این	شکل	ناگهانی	و	به	این	سرعت	
دستخوش	چنین	تالطم	هایی	خواهد	شد.	شاید	اگر	نگار	و	اشکان	و	نادر	هم	چنین	تحوالتی	را	
از	گربه	های	 نقشه	می	ریختند!	حاال	که	»کسی	 آینده	 برای	 بینی	می	کردند،	جور	دیگری	 پیش	
ایرانی	خبر	نداره«	را	به	تماشا	می	نشینیم،	احساس	می	کنیم	که	پایان	تلخ	و	تراژیک	فیلم	و	تالش	ها	
و	ناکامی	های	فردی	قهرمانانش،	روحیه	یک	دوره	تاریخی	دیگر	را	بازتاب	می	دهد.	درست	همانطور	
که	وقتی	پا	به	خیابان	می	گذاریم،	آغاز	یک	دوره	تاریخی	جدید	را	در	روحیه	همبستگی	و	مبارزه	
جمعی	و	امیدهای	بیدار	شده	در	جامعه	ایران،	به	ویژه	در	اندیشه	و	عمل	دختران	و	پسرانی	که	در	
صف	اول	نبرد	ایستاده	اند،	احساس	می	کنیم.	خوب	گوش	کنید!	یأس	و	بدبینی	و	خشم	فرو	خورده	
در	ترانه	های	زیرزمینی	هم	دارند	کمرنگ	می	شوند.	دارند	جای	خود	را	به	آوازهای	شور،	آگاهی	و	

رهایی	می	دهند.	
2009
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»افیون توده ها«: خواب آور  یا محرک؟
مردم	 عامه	 که	 »ستارخان«	 نام	 به	 دارد	 وجود	 فیلمی	 حاتمی،	 علی	 سینمایی	 پرونده	 در	
بازی	 را	 انتظامی	نقشش	 این	فیلم	که	عزت	اهلل	 تاریخی	 از	شخصیت	های	 را	ندیده	اند.	یکی	 آن	
می	کند،	حیدرعمواوغلی	از	بنیانگذاران	حزب	کمونیست	ایران	در	اوایل	قرن	بیستم	است.	در	فیلم	
می	بینیم	که	مردم	آذربایجان	به	شدت	مذهبی	هستند	و	سوگواری	کربال	برایشان	اهمیت	زیادی	
را	 این	که	طرحی	 برای	 انقالبیون	مشروطه	طلب	 که	 تصویر	می	کند	 را	 دارد.	حاتمی	صحنه	ای	
علیه	حکومت	استبدادی	به	اجراء	درآورند	نیاز	به	برانگیختن	و	بسیج	فوری	توده	ها	دارند.	ناگهان	
ایده	ای	در	ذهن	حیدرعمواوغلی	جرقه	می	زند.	پارچه	سیاهی	به	سر	می	بندد	و	با	خواندن	روضه	
کربال،	مردم	را	تهییج	می	کند	و	با	این	ترفند،	طرح	انقالبی	را	به	اجراء	در	می	آورد.	حاال	به	این	
مسئله	کاری	ندارم	که	حاتمی	تا	چه	اندازه	قصه	پردازی	کرده	و	آیا	مجاز	بوده	وسط	یک	سلسله	
ماجراهای	ظاهراً	مستند،	چنین	رفتار	و	رویکردی	را	به	یک	رهبر	انقالبی	بی	خدا	نسبت	دهد	یا	
نه؟	نکته	اصلی	اینست	که	از	نظر	بینندگان	فیلم،	ترفند	حیدرعمواوغلی	به	خاطر	اینکه	به	یک	
نتیجه	فوری	و	مطلوب	می	رسد،	یک	»تاکتیک	داهیانه«	و	کاماًل	موجه	جلوه	می	کند.	چیزی	که	
این	وسط	پنهان	می	ماند،	کمکی	است	که	این	»تاکتیک«	به	تحکیم	باورهای	دینی	می	کند.	یعنی	
همان	باورهای	کهنه	و	خرافی	طبقاتی	و	اجتماعی	که	قرن	هاست	مثل	ُغل	و	زنجیر	بر	اندیشه	و	

عمل	مردم	سنگینی	می	کند.	
همانطور	که	گفتم،	حیدری	که	در	فیلم	»ستارخان«	می	بینیم	می	تواند	کاماًل	ساخته	ذهن	
حاتمی	باشد	و	نمادی	از	شعار	»هدف،	وسیله	را	توجیه	می	کند«.	اما	این	واقعیتی	است	که	در	
ایران	و	سایر	کشورها،	همیشه	موضع	و	رویکرد	و	»تاکتیک«	کمونیست	ها	در	 جنبش	چپ	در	
قبال	دین،	یک	مسئله	مورد	مشاجره	بوده	است.	در	جنبش	سیاسی	معاصر	ایران،	به	خاطر	نقش	
اپوزیسیون	مذهبی	در	دوران	رژیم	سلطنتی	به	ویژه	در	انقالب	57،	با	این	مسئله	به	شکلی	حادتر	و	
آشکارتر	روبرو	بوده	ایم.	کم	نبودند	و	نیستند	روشنفکران	الئیکی	که	از	وجود	شکاف	میان	دستگاه	



137 روحانیت	شیعه	و	دربار	پهلوی،	و	نقش	رهبری	کننده	نیروهای	مذهبی	در	تظاهرات	میلیونی	به	
این	نتیجه	رسیدند	که	»دین	توده	ها	با	دین	حاکمان	فرق	می	کند«	و	دینی	که	می	تواند	مردم	
را	با	شعار	»خون	بر	شمشیر	پیروز	است«	برانگیزد	و	بی	ترس	از	مرگ	و	با	آرزوی	شهادت	به	
مقابل	گلوله	بفرستد،	نمی	تواند	افیون	توده	ها	باشد.	بر	مبنای	این	نگرش،	مبارزان	کمونیست	و	
روشنفکران	الئیک	و	اهل	علم	و	خرد،	حتی	اگر	نمی	خواهند	به	سبک	»حیدر«	پارچه	سیاه	به	سر	
ببندند	و	با	نیات	حسنه	تعزیه	گردان	شوند،	الاقل	به	»دین	توده	ها«	احترام	بگذارند.	در	مقابل	
خرافه	و	اسطوره	سکوت	کنند	و	بگذارند	این	دین	تا	جایی	که	ظرفیت	دارد	»نقش	تاریخی	خودش	

را	بازی	کند.«
نتیجه	این	موضع	و	رویکرد	و	»تاکتیک«	را	مردم	طی	سی	و	یک	سال	گذشته	با	پوست	و	
گوشت	خود	احساس	کرده	اند،	حتی	اگر	خیلی	از	آنان	هنوز	هم	ندانند	که	از	کجا	خورده	اند!	واقعیت	
اینست	که	»آش	را	با	جاش	می	دهند«.	این	دو	تا	را	از	هم	نمی	توان	جدا	کرد.	مردم	نمی	توانند	
بر	اساس	»بخش	های	خوب	و	مبارزه	جویانه«	دین،	یا	بر	مبنای	»برداشت	های	خودشان	از	دین«	
برانگیخته	و	بسیج	شوند	اما	از	»بخش	های	بد	و	خرافی	و	اسارت	بار«	دین	و	منافع	طبقاتی	و	
اجتماعی	نهفته	در	دین	در	امان	بمانند.	تجربه	کردن	حکومت	مذهبی	در	ایران	را	با	وجود	همه	
مصائبش	)و	بهتر	است	بگویم	به	واسطه	همه	مصائبش(	باید	یک	بخت	مهم	تاریخی	بدانیم.	در	
این	تجربه	کشورداری،	دین	ماهیت	طبقاتی	و	نتایج	مستقیم	اجتماعی	و	سیاسی	و	فرهنگی	خود	
را	به	نمایش	گذاشت.	این	دین	که	تحت	اسامی	»اسالم	خمینی«،	»اسالم	ناب	محمدی«،	»اسالم	
حسینی«	و	.	.	.	عرضه	شد،	گریه	»بی	آزار«	شب	های	محرم	و	عشق	حسین	و	ابوالفضل	را	پشتوانه	
چماق	زدن	بر	سر	زنان	بی	حجاب،	چاقو	زدن	به	دانشجویان	انقالبی	و	محکم	تر	کوبیدن	کابل	بر	
کف	پای	زندانیان	سیاسی	کرد.	روایت	ها	و	احادیثی	که	سالیان	سال	از	منبر	ده	ها	هزار	مسجد	در	
گوش	مردم	تکرار	می	شد،	راه	تجاوز	به	دختران	زندانی	محکوم	به	اعدام	را	در	دهه	1360	گشود.	
اسطوره	ها	و	قصه	های	سرگرم	کننده	دینی	در	مورد	شهادت	و	بهشت،	به	نوای	فریبنده	و	مرگباری	
تبدیل	شد	که	هزاران	هزار	جوان	را	در	جنگ	ارتجاعی	ایران	و	عراق	به	سوی	میدان	های	مین	
کشاند.	فکر	و	نگرش	اساسی	دین،	مبنی	بر	اینکه	»هر	چه	بوده	و	هست	و	خواهد	بود،	خواست	
خدا	است«،	پاسدار	مالکیت	خصوصی	و	استثمارگری	و	سود	طبقه	سرمایه	دار	شد	و	فقر	و	فالکت	
کارگران	و	زحمتکشان	تهیدست	را	تا	قیام	قیامت	جاودانه	اعالم	کرد.	دین	به	حکم	خدای	مردساالر	
پدرساالر،	ستم	بر	زن	و	تبعیض	جنسیتی	را	رسمیت	و	مشروعیت	بخشید	و	تحکیم	کرد.	می	دانیم	
که	ذات	دین	بر	وجود	خدای	اکبر	و	آگاه	به	همه	امور	استوار	است	و	به	حکمت	و	طرح	از	پیش	
تعیین	شده	اش	برای	خلقت	و	دنیا	و	آخرت	باور	دارد.	بر	همین	پایه،	جزم	اندیشی	و	انحصارگری	
باورها	و	ارزش	ها	و	قواعد	اجتماعی	و	فرهنگی	تنیده	شد.	 از	پیش	در	 توسط	دین	حاکم	بیش	



از	پیشداوری	مذهبی	یا	از	سطحی	نگری	و	احساسات	138 اگر	آدم	کالهش	را	قاضی	کند	و	بتواند	
دنباله	روانه	سیاسی	فاصله	بگیرد،	به	روشنی	می	تواند	ارتباط	»دین	شخصی	مردم«	با	همه	آداب	
و	مناسک	و	عادت	ها	و	روابطی	که	به	همراه	دارد،	و	»دین	حاکم«	با	همه	فجایع	و	فریبکاری	ها	
و	ستم	هایش	را	ببیند.	بخت	تاریخی	نسل	امروز	در	جامعه	ما	و	حتی	در	جوامع	دیگر	اینست	که	
تجربه	جمهوری	اسالمی	ایران،	مصالح	و	شواهد	عینی	و	مستند	زیادی	را	برای	جمعبندی	و	سنتز	
کردن	در	اختیارشان	قرار	داده	تا	شناخت	و	درک	عمومی	نوع	بشر	از	مقوله	دین	عمیق	تر	شود.	
اما	این	مهم،	با	تالش	برای	حک	و	اصالح	کردن	دین	موجود،	کنار	گذاشتن	»برداشت	های	
بد	و	منفعت	طلبانه«	از	دین،	و	ارائه	تصویری	»عاشقانه،	شورانگیز	و	آرمان	گرایانه«	از	آن،	عملی	
راه	آگاهی	و	علم	و	خرد	خواهد	شد.	چنین	 بر	عکس.	چنین	تالشی،	سد	 نخواهد	شد.	درست	
تالشی،	اندیشه	و	عمل	و	ابتکار	توده	ها	را	اسیر	جزم،	خرافه	و	عبودیت	و	تسلیم	در	برابر	قدرت	های	
همین	 اسیر	 می	دانند،	 سبز	 را	 خود	 امروز	 که	 کسانی	 از	 بسیاری	 ذهنیت	 کرد.	 خواهد	 زمینی	
چارچوب	است.	رهبران	اصالح	طلب	حکومتی	و	همراهان	ملی	مذهبی	و	به	اصطالح	سکوالرشان	

نیز	همین	ذهنیت	را	رواج	می	دهد	و	جا	می	اندازد.	
وضعیتی	که	در	جریان	انتخابات	دهم	ریاست	جمهوری	و	به	دنبال	تقلب	و	کودتای	جناح	
اصول	گرای	رژیم	پیش	آمده،	زمینه	تازه	ای	را	برای	رهانیدن	گریبان	تفکر	دینی	و	به	طور	کلی	
مقوله	دین	از	نقد	اجتماعی،	سیاسی	و	فلسفی	فراهم	آورده	است.	چتر	»همه	با	همی«	که	جنبش	
عمومی	بر	سر	بخش	های	مختلف	مردم	گسترده	است،	نشانه	و	نتیجه	تسلط	یک	جریان	طبقاتی	
معین	بر	این	جنبش	است	که	ائتالفی	از	جریان	های	مرتجع	از	درون	همین	نظام	تا	جریان	های	
بورژوا	لیبرال	و	سازشکار	در	حاشیه	و	یا	خارج	از	حکومت	را	شامل	می	شود.	در	عین	حال،	این	
مسئله	نشانه	)و	نتیجه(	خود	به	خودی	بودن	اعتراض	و	شورش	توده	ها	و	فقدان	یک	قطب	موثر	
و	قدرتمند	هر	چند	کوچک	انقالبی	نیز	هست.	در	این	شرایط	اگر	کمونیست	ها	و	سایر	مبارزان	
به	نقد	پیگیر	و	عمیق	دین	در	شکل	ها	و	 اندیشمندان	آته	ئیست	و	الئیک	و	طرفداران	علم،	 و	
گرایش	های	گوناگونش	نپردازند،	نقاط	ضعف	و	شکاف	های	به	وجود	آمده	در	افکار	کهنه	دوباره	
ترمیم	می	شود	و	ایدئولوژی	ارتجاعی	مسلط	در	قالب	های	به	اصطالح	»نو«	و	»مردمی«	بازتولید	

خواهد	شد.	
طی	ماه	هایی	که	از	به	راه	افتادن	موج	سبز	می	گذرد،	سران	و	سیاست	ریزان	رسمی	و	غیر	
و	 تدابیر	سیاسی	 به	 مهار	جنبش	عمومی	مردم	دست	 و	 دادن	 برای	جهت	 این	جریان،	 رسمی	
»یا	 نظیر	 مذهبی	 شعارهای	 تعیین	 تا	 گرفته	 سیدی	 سبز	 رنگ	 از	 زده	اند.	 معینی	 ایدئولوژیکی	
تا	ضد	 برگزاری	تظاهرات	گرفته	 برای	 بر	مناسبت	های	مذهبی	 تأکید	 از	 حسین،	میر	حسین«،	
اسالمی	وانمود	کردن	عملکرد	کودتاگران،	از	دعوت	مردم	به	سر	دادن	اهلل	اکبر	بر	بام	ها	گرفته	تا	



139 رجوع	دادن	توده	ها	به	»مراجع	واقعی«.	به	موازات	این	تدابیر	آگاهانه	و	موثر،	برخی	روشنفکران	
دگراندیش	و	معترض	نیز	به	واسطه	گرایش	بورژوا	رفرمیستی	و	نگرش	سیاسی	مسالمت	جویانه	
خود،	به	فرموله	کردن	استدالل	هایی	پرداخته	اند	تا	به	اصطالح	»دین	مردم«	را	توجیه	کنند.	این	
استدالل	ها	از	تئوری	بافی	های	فلسفی	و	اجتماعی	شروع	و	به	کشاندن	مردم	معترض	به	زیر	پرچم	
سیاسی	امثال	موسوی	و	کروبی	ختم	می	شود.	طنز	اینجاست	که	این	استدالل	تراشی	ها	به	تقویت	
ایدئولوژی	ارتجاعی	ای	کمک	می	کند	که	اصولگرایان	جمهوری	اسالمی	نیز	برای	تحکیم	نظام	حاکم	
و	موقعیت	خود	به	آن	متکی	هستند.	برای	اینکه	از	نزدیک	با	چنین	استدالل	هایی	آشنا	شوید،	شما	
را	به	مطالعه	نوشته	کوتاهی	که	توسط	یک	روشنفکر	دگراندیش	منتشر	شده	دعوت	می	کنم.	این	
نوشته	که	عنوان	»دین	علیه	دین«	بر	خود	دارد	از	مهدی	پارسا	است	که	با	زبان	فلسفی،	ما	را	به	زیر	
پرچم	یک	دین	»متفاوت«	و	در	واقع	پرچم	سیاسی	سبز	می	کشاند.	تاریخ	نگارش	مقاله	به	چند	ماه	
پیش	برمی	گردد.	با	این	حساب	،	باید	تأکید	کنم	که	شاید	سیر	تحوالت	چند	ماهه	اخیر	تغییری	
در	نظرات	نویسنده	به	وجود	آورده	باشد.	اما	یک	چیز	روشن	است:	استدالل	های	مطرح	شده	در	این	
نوشته،	در	میان	بخش	هایی	از	روشنفکران	جامعه	به	قوت	باقی	است	و	باید	مورد	نقد	قرار	بگیرد.	

دین پرسشگر؟

در	مقاله	پارسا	که	متن	کاملش	را	می	توانید	در	سایت	فلسفی	»شوند«	پیدا	کنید،	دو	نوع	اهلل	
اکبر،	دو	نوع	رنگ	سبز	و	دو	نوع	دین	تصویر	شده	که	در	تقابل	با	یکدیگر	قرار	دارند.	انگار	که	هیچ	
ربطی	به	هم	ندارند.	انگارنه	انگار	یک	گذشته	طوالنی	مشترک،	یک	نظام	سیاسی	و	ایدئولوژیک	
مشترک،	یک	منافع	طبقاتی	مشترک،	اصولگرایان	و	اصالح	طلبان	جمهوری	اسالمی	را	به	هم	ربط	
می	دهد.	مقاله	»دین	علیه	دین«،	از	نظر	فلسفی	و	ایدئولوژیک	جایگاه	نامعینی	دارد.	یک	جا	از	نیاز	
مردم	به	دین	می	گوید،	و	جایی	دیگر	خود	را	طرفدار	دینی	معرفی	می	کند	که	دین	نباشد.	شاید	
این	نوع	مبهم	حرف	زدن	را	باید	به	حساب	محافظه	کاری	و	ترس	از	دستگاه	تفتیش	عقاید	حاکم	
گذاشت.	شاید	هم	واقعاً	بازتاب	التقاط	فلسفی	نویسنده	باشد.	به	هر	حال	نتیجه	یکی	است:	تبلیغ	
و	ترویج	تفکر	دینی،	گیرم	از	نوع	»خوب	و	مردمی«اش.	پارسا	می	گوید	که	»از	دین	به	مثابه	عشق	
در	برابر	دین	به	مثابه	تضمین	سعادت؛	از	دین	به	مثابه	پرسش	در	برابر	دین	به	مثابه	پاسخ«	دفاع	
می	کند.	به	اینکه	منظور	وی	از	»دین	به	مثابه	عشق«	چیست	بعداً	می	پردازم،	اما	بگذارید	از	»دین	به	
مثابه	پرسش«	شروع	کنیم.	آیا	دینی	سراغ	دارید	که	فلسفه	وجودیش،	ارائه	پاسخ	های	قطعی	و	کلی	
به	پرسش	های	بیشمار	بشر	در	مورد	هستی	و	چند	و	چون	و	چراهایش	نبوده	باشد؟	آیا	جز	اینست	
که	ادیان،	کودکی	و	جهل	و	ضعف	نوع	بشر	در	مورد	قانونمندی	های	طبیعت	و	ریشه	های	روابط	حاکم	
بر	جامعه	انسانی	را	بازتاب	می	دهند؟	آیا	دینی	سراغ	دارید	که	آیین	ها	و	مناسک،	دستورالعمل	های	



فردی	و	اجتماعی،	اصول	اخالقی	و	بایدها	و	نبایدهایش	ریشه	در	سطح	معینی	از	مناسبات	تولیدی،	140
روبنای	اجتماعی	و	منافع	قشرها	یا	طبقات	معینی	در	تاریخ	نداشته	باشد؟	حتی	»رادیکال	ترین«	
اصالح	گران	دینی	هم	ادعا	نمی	کنند	که	می	خواهند	از	دین،	یک	نظام	و	آیین	پرسشگر	بسازند.	
بگذریم	از	اینکه	مشخص	نیست	پارسا	چه	فضیلتی	در	پرسشگری	می	بیند	و	از	این	کار	چه	هدفی	
را	دنبال	می	کند.	فرد	دیندار	ممکن	است	هزار	و	یک	سئوال	در	زمینه	های	مختلف	داشته	باشد	اما	
در	مورد	وجود	خدای	ناموجود	و	مطلق	ترین	)غیر	علمی	ترین	و	غیر	منطقی	ترین(	ارکان	دین،	راه	
پرسش	را	می	بندد.	نمی	شود	صحبت	از	پرسشگری	کرد	اما	وقتی	به	سئوال	»آیا	ماوراء	الطبیعه	وجود	
دارد	یا	نه؟«	رسید،	به	مغز	فرمان	توقف	داد.	یا	چنین	پاسخ	داد	که	»هیچ	وقت	نمی	توان	فهمید	که	
وجود	دارد	یا	نه.«	این	چه	نظام	پرسشگری	است	که	برای	علم،	محدوده	تعیین	می	کند	و	استفاده	
از	روش	و	محک	علمی	را	در	مورد	بعضی	قلمروهای	اختصاصی،	ممنوع	اعالم	می	کند؟	شاید	مهدی	
پارسا	دوست	داشته	باشد	دین	را	به	جای	یک	کادر	مربع	خاکستری	به	صورت	یک	نقش	پر	تحرک	
و	چند	وجهی	و	رنگین	تصویر	کند.	اما	تّوهم	و	خیال	را	نمی	توان	به	جای	مفهوم	واقعی	هزاران	ساله	
نشاند.	بگذریم	از	اینکه	به	نظر	نمی	آید	شخص	وی	آن	چنان	هم	در	بند	پرسشگری	باشد.	حداقل	این	
کار	را	در	مواجهه	با	ادعاهای	سران	جریان	سبز	انجام	نمی	دهد	و	حرف	هایشان	را	دربست	می	پذیرد.	
مثاًل	در	همین	مقاله،	همگان	را	دعوت	می	کند	که:	»از	موسوی	بیاموزیم	که	می		گوید،	قصد	ما	ایرانی	
آبادتر	و	آزادتر	حتی	برای	مخالفمان	است.«	پارسا	از	خود	نمی	پرسد،	و	این	پرسش	را	در	برابر	امثال	
موسوی	نمی	گذارد	که	چگونه	مرجع	قرار	دادن	دوران	اولیه	جمهوری	اسالمی،	ستایش	از	آراء	و	
احکام	و	اعمال	خمینی،	و	تاکید	بر	شعار	»جمهوری	اسالمی	نه	یک	کلمه	زیادتر	و	نه	یک	کلمه	

کمتر«،	نشان	از	خواست	ایجاد	ایرانی	آبادتر	و	آزادتر	حتی	برای	مخالفان	دارد؟!

دین عاشقان؟

پارسا	»دین	به	مثابه	پرسش«	را	به	قصد	مرزبندی	و	نفی	دین	اصولگرایان	سرکوبگر	فرموله	
کرده	است.	حاال	به	بحث	اثباتی	وی	از	دین	می	پردازیم	که	در	واقع	بیان	نقطه	اشتراکش	با	مردم	
معترض	دیندار	است:	»دین	به	مثابه	عشق«.	این	تعریف	قرار	است	نقطه	قوت	نویسنده	برای	بسیج	
افکار	عمومی	به	سمت	یک	دین	»متفاوت«	باشد.	او	می	کوشد	یک	برداشت	متعالی	و	آرمان	گرایانه	
از	دین	مورد	نظر	خود	ارائه	کند.	یعنی	برداشتی	که	بتواند	به	خیابان	آمدن	و	اعتراض	کردن	و	

فداکاری	»دینداران«	را	توجیه	و	تصدیق	کند.	او	می	نویسد:
»عشق	به	امر	نامتناهی	چیزی	است	که	ما	را	به	فراسوی	خودمان	می	برد.	کاری	می		کند	که	از	
چارچوب	استخوان	های	خود	به	در	آئیم؛	شدن	را	پیشه	می		کنیم،	یا	شدن	را	بی		پیشه	کنیم،	بطور	

نامتناهی،	شدن	نامتناهی.«



141 آیا	چنین	برداشتی	از	دین	می	تواند	بازتاب	یک	آرمان	حقیقتاً	رهایی	بخش،	علمی	و	تحقق	
پذیر	برای	نوع	بشر	در	قرن	بیست	و	یکم	باشد؟	خیر.	جمالتی	که	از	پارسا	نقل	کردیم	ربطی	به	
این	برداشت	 از	دین	را	به	نمایش	می	گذارد.	 نوعی	برداشت	عرفانی	 آرمان	گرایی	ندارد	و	صرفاً	
عرفانی،	هیچ	ربطی	به	ریشه	های	اقتصادی	و	اجتماعی	وضع	موجود	و	ایجاد	دگرگونی	واقعی	در	
زندگی	مادی	انسان	ها	ندارد.	»عشق	به	امر	نامتناهی«،	»به	فراسوی	خود«	رفتن،	»از	چارچوب	
از	 تماماً	حرف	هایی	ذهنی	و	مجرد	 پیشه«	کردن،	 را	 آمدن،	»شدن	 به	در	 استخوان	های	خود«	
واقعیت	مادی	است.	یک	نوع	عرفان	ظاهراً	جدا	از	زمان	و	مکان	است	و	ربطی	به	شورش	و	اعتراض	
و	انقالب	توده	های	مردم	در	دنیای	واقعی	ندارد.	با	اعتقاد	به	این	بحث	ها	نه	می	توان	راه	و	روش	و	
جهت	گیری	صحیحی	برای	تحول	جامعه	ترسیم	کرد	و	نه	می	توان	بر	جاده	پر	پیچ	و	خم	اعتراض	
و	مبارزه،	پایدار	باقی	ماند.	پرسش	بعدی	اینست	که	آیا	اصوالً	دین	می	تواند	انسان	ها	را	آرمان	گرا	
کند؟	پاسخ	منفی	است.	نهایت	تصوری	که	یک	فرد	مومن	از	آینده	دارد،	اعتقاد	به	آخرت،	امید	
به	پاداش	بهشت	و	ترس	از	جزای	جهنم	است.	اسم	این	را	به	هیچ	وجه	آرمان	گرایی	نمی	توان	
گذاشت.	این	یک	رفتار	و	باور	محافظه	کارانه	است	که	می	خواهد	به	شکل	واقعی	یا	ظاهری،	عملکرد	
و	حرکاتش	را	طوری	تنظیم	کند	که	در	یک	آخرت	از	پیش	طراحی	شده،	پاداش	بگیرد.	وعده	دین	
برای	تهیدستان	و	استثمار	شدگان	نیز	نهایتاً	چیزی	جز	گرفتن	انتقام	الهی	از	ستمگران	زمینی	و	
رسیدن	به	»نعماتی	که	در	این	دنیا	از	آنان	دریغ	شده«	نیست.	تحقق	چنین	»آرمانی«	هیچ	نیازی	
به	مقاومت	و	مبارزه	جمعی	و	نقشه	مند	محرومان	برای	تحول	سیاسی	و	اقتصادی	و	اجتماعی	و	
فرهنگی	دنیای	حاضر	ندارد.	بگذریم	از	اینکه	در	وعده	های	دینی	هیچ	چیز	متعالی	وجود	ندارد.	
آن	وعده	ها	که	بر	اساس	خواسته	ها	و	آمال	و	آرزوی	محدود	و	کهنه	در	چندین	قرن	پیش	تنظیم	
شده،	از	دایره	هوای	خوب	و	معتدل،	فضای	سر	سبز،	خوراک	مطبوع	و	همبستران	جوان	فراتر	
نمی	رود.	اگر	می	خواهید	با	چارچوب	خواب	و	خیال	ها	و	مضمون	آرزوهای	دینی	بهتر	آشنا	شوید،	
کافی	است	به	یاوه	های	مبلغان	مذهبی	در	مورد	»امتیازاتی«	که	مثاًل	خداوند	در	همین	دنیا	به	
معصومین	اختصاص	داده	گوش	کنید.	یکی	از	شنیع	ترین	و	ستمگرانه	ترین	این	امتیازات	که	بر	
مبنای	همین	یاوه	ها	به	حسین	بن	علی	اختصاص	داشته،	باکره	شدن	مجدد	همسرش	بعد	از	هر	
هم	آغوشی	است.	آیا	این	افسانه	معنایی	جز	تلقی	خوشی	و	لذت	و	امتیاز	مردانه	از	درد	و	شکنجه	

دائمی	زن	دارد؟
مهدی	پارسا	می	گوید	طرفدار	دینی	است	که	منفعت	طلب	نباشد	و	از	ما	سئوال	می	کند	که	
»آیا	کسانی	که	روی	پشت		بام	ها	اهلل	اکبر	می	گویند	یا	در	خیابان	ها	با	پرچم	سبز	اعتراض	شان	را	
نشان	می		دهند،	منفعتی	می		طلبند؟«	باید	گفت	که	بدون	شک	چنین	است!	مگر	مردم	از	هر	قشر	
و	طبقه	ای،	دیوانه	اند	که	بدون	خواسته	یا	فارغ	از	منفعتی	کوچک	یا	بزرگ،	دور	یا	نزدیک،	فردی	



یا	جمعی،	درگیر	مبارزات	سیاسی	و	اجتماعی	شوند؟	آیا	مردم	در	مبارزه	برای	حقوق	دمکراتیک،	142
علیه	فقر	و	فالکت،	علیه	جوانب	مختلف	ستمگری	و	استثمار،	هیچ	منفعتی	را	دنبال	نمی	کنند؟	
آیا	مهدی	پارسا	گمان	می	کند	که	مردم	را	پایبندی	به	یک	رشته	اصول	اخالقی	یا	»عشق	به	امر	
نامتناهی«	به	خیابان	می	کشد	و	مقابل	گلوله	می	فرستد؟	اگر	قرار	به	پرسش	در	زمینه	های	مورد	
نظر	پارسا	باشد،	ترجیح	می	دهم	سئوال	را	این	طور	مطرح	کنم	که:	آیا	منافع	اساسی	بسیاری	از	
کسانی	که	روی	پشت	بام	ها	اهلل	اکبر	می	گویند	یا	در	خیابان	ها	با	پرچم	سبز	اعتراض	شان	را	نشان	
می	دهند،	با	این	کارها	تامین	خواهد	شد؟	یا	این	سوال	که:	اهلل	اکبر	گفتن	مردم	بر	پشت	بام	ها	
و	جمع	شدنشان	زیر	پرچم	سبز،	نهایتاً	منافع	کدام	نیروهای	طبقاتی	و	سیاسی	را	تأمین	خواهد	
کرد؟	اما	پارسا	به	این	سئواالت	کاری	ندارد،	او	پیرو	دینی	است	که	به	ادعای	او	لباس	دین	به	تن	
ندارد،	»دینی	که	فردیت	و	انسانیت	مرا	محترم	می	شمارد«.	شاید	با	شنیدن	این	حرف	ها	فکر	کنیم	
که	پارسا	در	پی	کشف	یا	اختراع	دینی	جدید	است	که	چندان	هم	دین	نیست.	اما	در	جای	جای	
مقاله	»دین	علیه	دین«	با	نشانه	هایی	روبرو	می	شویم	که	منظور	واقعی	نویسنده	را	روشن	می	کند:	

مهدی	پارسا	مبلغ	همین	اسالم	است،	منتها	از	نوع	»واقعی«	و	»سبزش«!	
به	عبارات	زیر	که	تماماً	از	پارسا	است	دقت	کنید:	

»آیا	این		که	دختران	و	پسران	جوان	و	پرانرژی	و	زیبا،	به	نماز	جمعه	می		روند	و	دست	در	دست	
هم	نماز	می		خوانند	خبر	خوبی	برای	دین	است،	یا	خبر	بدی	برای	آن؟	من	می	گویم	اگر	قرار	

است	دین	برای	آیندگان	نیز	باشد،	خبر	خوبی	برای	آن	است.«
»دین	باید	سکوالر	شود	تا	باقی	بماند.	باید	از	غبار	کهنۀ	سیاهی	ها	و	زشتی	ها	پاک	شود.«

»حتی	دین	بدون	دین	هم	وجود	دارد،	دینی	که	تو	چیزی	از	آن	نمی		بینی.	دینی	در	درون	
انسان	ها.«

»به	قولی،	انسان	ها	فطرتاً	دین	دارند.	اگر	دین	عشق	به	خدا	باشد	و	دیندار	عاشق	خدا،	نیازی	
نیست	که	نگران	نفع	نظام	و	تهدید	دشمنان	باشیم.«

باشند.	 باشند،	نمی		توانند	عاشق	 را	می	کنند	نمی	توانند	عاشق	خدا	 این	کارها	 »کسانی	که	
باتوم	به	دستان	نه.« اما	این	 شاید	همت	بود،	شاید	باکری	بود،	

»چه	تفاوتی	است	میان	ما	و	آن	ها؟	فقط	اینکه	ما	مسلمان		ایم	و	آن	ها	مسیحی	و	یهودی؟	مگر	
قرار	نیست	اسالم	خوب	تر	باشد؟«

»دین	پیامبر،	دین	دوست	داشتن	بود.«
فکر	می	کنم	به	اندازه	کافی	روشن	باشد.	پارسا	حتی	به	دنبال	ساختن	دینی	که	چندان	دین	
نباشد	هم	نیست.	او	فقط	به	دنبال	نجات	دین	رسمی	و	ایدئولوژی	مسلط	بر	جریان	سبز	به	هر	
وسیله	ممکن	است.	این	وسیله	می	تواند	کشاندن	دختران	و	پسران	جوان	و	پر	انرژی	و	زیبا،	دست	



143 در	دست	هم	به	نماز	جمعه	باشد.	یعنی	همان	کاری	که	رفسنجانی	دیندار	کرد.	می	تواند	تبلیغ	
نظریه	ضد	علمی	فطری	بودن	دین	در	مورد	همه	انسان	ها	باشد.	می	تواند	از	طریق	تبلیغ	شهدای	
در	 فعالشان	 در	شرکت	 امثال	همت	ها	 بودن«	 »عاشق	 که	 واقعیت	 این	 پوشاندن	 و	 باشد	 اسالم	
سرکوب	خونین	مردم	کردستان	در	دهه	1360	جلوه	گر	می	شد!	حتی	می	تواند	چنگ	انداختن	به	
عقب	مانده	ترین	افکار	برتری	جویانه	و	تعصب	آمیز	مذهبی	باشد	مبنی	بر	اینکه	دین	ما	از	سایر	
دین	ها	خوبتر	است.	و	باالخره	می	تواند	ترویج	این	دروغ	آشکار	باشد	که	دین	ما،	دین	دوست	داشتن	
است.	در	مورد	کم	و	کیف	این	»مهرورزی«	بهتر	است	از	اقوام	و	مردم	شکست	خورده	از	ارتش	
اسالم	و	مخالفانی	که	طی	چندین	قرن	مورد	تعقیب	و	سرکوب	و	فتواهای	قتل	نیروهای	اسالمی	
قرار	گرفته	اند،	سئوال	شود.	پاسخی	که	باید	به	تالش	های	امثال	مهدی	پارسا	و	همفکران	سبزش	
داد	اینست	که	پروژه	نجات	دین	یک	پروژه	ارتجاعی	است	که	در	صورت	موفقیت،	موانع	ذهنی	
بزرگی	در	راه	رهایی	مردم	ایجاد	خواهد	کرد.	این	راه	شورشگران	آگاه	نیست.	راه	ما	درست	خالف	

این	است.	به	قول	مارکس،	»بگذار	مردگان،	خود	مردگان	را	بردارند!«
2009
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جراحی روح یا جراحی حقیقت؟
زندگی	محسن	مخملباف	دو	بار	با	مقوله	زندان	رقم	خورده	است.	بار	اول،	در	جوانی	وقتیکه	
می	خواست	پاسبانی	را	خلع	سالح	کند،	دستگیر	شد	و	به	زندان	شاه	افتاد.	در	آن	زمان،	افکار	
از	مقابل	 بود	که	موقع	عبور	 از	آن	بچه	مسلمان	ها	 به	قول	خودش	 و	 مرتجعانه	اسالمی	داشت	
سینماها،	رویش	را	بر	می	گرداند	مبادا	شیطان	به	جلدش	برود	و	گناهی	مرتکب	شود.	بار	دوم	اما،	
ماجرا	کاماًل	متفاوت	بود.	جمهوری	اسالمی	مورد	نظِر	مخملباف	بر	سر	کار	آمده	بود	و	برای	تحکیم	
خود،	دست	به	سرکوب	خونین	نیروهای	کمونیست	و	چپ	و	انقالبیمی	زد.	این	سیاست	به	ویژه	
از	سال	1360	تشدید	شد	و	رژیم	به	رکوردهای	جهانی	در	زمینه	خفقان	و	شکنجه	و	اعدام	دست	
پیدا	کرد.	مخملبافِ		حزب	الهیِ		آن	روزها،	فعاالنه	در	شناسایی	و	معرفی	مبارزان	چپ	که	از	زندان	
شاه	با	آنان	آشنا	بود،	شرکت	می	کرد	و	هیچ	مخالفتی	با	جنایات	عظیمی	که	به	دست	بازجویان	و	

شکنجه	گران	اسالمی	انجام	می	شد	نداشت.	
بعدها	که	مخملباف	قدم	به	قدم	از	ایده	های	گذشته	اش	دور	شد	و	تا	آنجا	پیش	رفت	که	حتی	
آثار	سینمایی	اولیه	خود	را	زیر	سؤال	کشید،	خیلی	ها	این	پرسش	محقانه	را	در	برابرش	قرار	دادند	
که:	»در	مورد	عملکرد	سرکوبگرانه	و	خبرچینی	هایت	در	اوایل	دهه	1360	چه	حرفی	داری؟	آیا	
آن	کارها	را	تأیید	می	کنی؟	آیا	حاضری	خودت	را	در	این	زمینه	به	نقد	بکشی	و	در	مقابل	مردِم	
سوگوار	و	زخم	دیده	و	مبارزان	لطمه	دیده،	واقعیات	را	بیان	کنی	و	حتی	نکاتی	که	چندان	آشکار	

نیست	را	هم	برمال	کنی؟«	مخملباف	این	سوأالت	را	تا	به	امروز	مسکوت	گذاشته	است.	
حاال	بعد	از	گذشت	27	سال	از	آن	دوران،	مخملباف	تصمیم	گرفته	سندی	از	مخالفت	خود	با	
جنایات	جمهوری	اسالمی	در	زندان	ها	)حداقل	در	مورد	کشتار	سال	1367(	ارائه	دهد.	مخملباف	
مثل	هرکس	دیگر	حق	دارد	با	کشتار	67	مخالف	باشد	و	نظر	خود	را	هم	اعالم	کند.	ولی	سند	
سازی،	چیز	دیگری	است.	داستان	کوتاهی	که	اخیراً	تحت	عنوان	»جراحی	روح«	توسط	وی	انتشار	
یافته	ظاهراً	تالشی	برای	موضع	گیری	تلویحی	در	قبال	کشتار	سال	67	بوده	است.	اما	محتوای	این	



145 داستان	به	روشنی	نشان	می	دهد	که	هدف	مخملباف،	هیچ	ربطی	به	ادعای	امروزش	نداشته؛	بلکه	
کاماًل	بازتاب	دیدگاه	و	روش	تبلیغی	مرتجعانه	آن	روزهایش	است.	احساسی	که	»جراحی	روح«	در	
خواننده	ایجاد	می	کند،	حتی	نفرت	از	عضدی	و	منوچهری	و	بازجویان	رژیم	شاه	هم	نیست؛	بلکه	
ضعیف	و	درمانده	و	محکوم	به	شکست	دیدن	مبارزان	اسیر	و	تشکیالت	های	انقالبی	آن	هاست	
که	مخملباف،	آن	را	به	تمسخر	»سازمان	پیشرفته«	نامیده	است.	»جراحی	روح«	ربطی	به	افشای	
جنایات	جمهوری	اسالمی	-	گیرم	به	زبان	استعاره	و	به	در	گفتن	برای	دیوار	شنفتن-	ندارد.	این	
اثر	ادامه	خط	فیلم	های	»بایکوت«	و	»توبه	نصوح«	است.	می	توانید	داستان	را	دوباره	و	چند	باره	
بخوانید.	غیر	از	اینست	که	تصویر	یک	مبارز	غیرمذهبی	زمان	شاه	در	ذهن	تان	شکل	می	بندد؟	غیر	
از	اینست	که	تصویر	اغراق	شده	و	غیر	واقعی	مخملباف	از	سیستم	شکنجه	و	اهداف	پشت	آن،	شما	
را	به	سقوط	ناگزیر	گروهی	از	مبارزان	تا	آن	حد	که	برای	خالصی	خود،	فرزندشان	را	زیر	شالق	به	

قتل	برسانند	مطمئن	می	کند؟
باردیگر	به	شکل	مستقیم	و	آشکار	به	عرصه	سیاست	ورزی	قدم	گذاشته	 اینک	 مخملباف	
او	دیگر	از	سخنگویان	»موج	سبز«	است.	به	قول	خودش	سفیر	این	حرکت	در	خارج	از	 است.	
کشور	است.	برای	کسی	که	امروز	داعیه	نمایندگی	یک	حرکت	به	اصطالح	مردمی	و	آزادیخواهانه	
آن	گذشته	 به	خاطر	 را	 مخملباف	 است.	خیلی	ها	 دردسرساز	شده	 تاریک،	 آن	گذشته	 دارد،	 را	
افشا	می	کنند	و	سابقه	وی	و	نیز	افکار	و	ارزش	ها	و	عملکرد	رهبران	جریان	اصالح	طلب	حکومتی	
را	نشانه	ای	از	آینده	ای	که	به	دنبالش	است،	می	دانند.	سندسازی	امروز	مخملباف،	تالشی	برای	
خالص	کردن	گریبان	از	این	گذشته	دردسرساز	است	که	جوانان	بی	اطالع	از	سابقه	افراد	و	تاریخ	
این	ها	 »آیا	 که:	 می	دهد	 قرار	 مقابلشان	 در	 را	 سؤال	 این	 می	اندازد.	 فکر	 به	 را	 پیشین	 دهه	های	
رهبران	واقعی	و	الیق	مردم	اند	و	می	توانند	ما	را	در	مسیر	کسب	رهایی	رهبری	کنند؟«	سندسازی	
مخملباف	نشان	می	دهد	که	او	نیز	مانند	سایر	چهره	های	رهبری	کننده	»موج	سبز«،	نمی	خواهند	
و	نمی	توانند	گذشته	خود	را	عمیقاً	به	نقد	بکشند.	افرادی	مثل	مخملباف	و	سازگارا،	یا	موسوی	و	
کروبی	و	خاتمی،	کسانی	هستند	که	به	شکل	های	مختلف	و	در	مسئولیت	های	گوناگون،	به	حفظ	
و	تداوم	نظام	طبقاتی	ضد	مردمی	مذهبی	حاکم	بر	ایران	یاری	رسانده	اند.	هدف	امروز	اینان	نیز	
نابودی	نظام	طبقاتی	و	مناسبات	ضد	مردمی	و	ارتجاعی	نیست.	حتی	»غیر	مذهبی«	و	سکوالر	
کردن	این	نظام	هم	نیست.	به	قول	موسوی	که	مخملباف	خود	را	حامی	و	سخنگوی	وی	می	داند:	
»جمهوری	اسالمی	نه	یک	کلمه	بیشتر،	نه	یک	کلمه	کمتر«.	اینان	فقط	می	خواهند	نظام	موجود	را	
تر	و	تازه	کنند؛	شکاف	هایش	را	پُر	کنند؛	بحران	هایش	را	درمان	کنند؛	آرایشش	کنند؛	تا	این	ماشین	
استثمار	و	ستم	که	به	نیروی	نظام	سرمایه	داری	امپریالیستی	می	چرخد	و	به	آن	خون	و	حیات	
می	بخشد،	ترمیم	شود	و	همچنان	پا	بر	جا	بماند.	از	این	نقطه	نظر،	هدف	اینان	نهایتاً	همان	هدف	



باند	کودتاگر	احمدی	نژادها	و	خامنه	ای	ها	و	عسگراوالدی	ها	و	...	است.	دعوا	بر	سر	اینست	که	کدام	146
جناح	در	رأس	بنشیند	و	قدرت	را	در	دست	خود	قبضه	کند	و	سر	رشته	کارگزاری	و	نوکری	در	

برابر	سرمایه	ها	و	قدرت	های	جهانی	را	به	دست	بگیرد.	
مخملباف	به	عنوان	یک	فرد،	سال	ها	فرصت	داشت	که	جایگاه	طبقاتی	و	سیاسی	خود	را	با	نقد	
عمیق	و	بیرحمانه	آن	سابقه	تاریک،	تغییر	دهد.	او	می	توانست	در	سیاست،	در	هنر،	در	فلسفه،	راه	
دیگری	در	پیش	بگیرد.	اما	ترجیح	داد	و	منافع	طبقاتی	اش	ُحکم	کرد	که	در	بزنگاه	های	تاریخی،	
در	جناحی	از	طبقه	حاکمه	بایستد:	زمانی	بلندگو	به	دست	بگیرد	و	زیر	پرچم	کرباسچی	سینه	
بزند؛	زمانی	دیگر	دوم	خردادی	شود	و	برای	فرونشاندن	خیزش	دانشجویی	در	سال	78	تالش	
کند؛	و	باالخره	»سبز«	شود	و	مردم	را	به	شرکت	در	بازی	عوامفریبانه	انتخابات	جمهوری	اسالمی	
فرا	بخواند	و	سپس	به	تبلیغ	»سیاست	قانونمند	و	مسالمت	آمیز«	بپردازد	و	با	»ساختار	شکنی«	
مخالفت	کند.	مخملباف	تصمیم	سیاسی	طبقاتی	خود	را	گرفته	است؛	این	سند	سازی	هم	جزیی	

از	همان	تصمیم	گیری	است.	
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بانگ شیپور در سنفونی آتش و خون
زمانی	که	مردم	به	پا	می	خیزند،	ذائقه	هنری	جامعه	هم	عوض	می	شود.	این	را	امروز	به	عینه	
می	بینیم.	فکر	می	کنید	مردم	دیگر	حوصله	دارند	جلوی	تلویزیون	بنشینند	و	سریال	های	تهوع	
آوری	که	تا	همین	چند	ماه	پیش	سرگرمشان	می	کرد	را	تماشا	کنند؟	ترانه	های	مبتذل	و	پر	سوز	و	
گذاری	که	از	صبح	تا	شب	جوانان	را	در	خانه	و	خودرو	مشغول	می	کرد،	چطور؟	صف	های	طوالنی	
جلوی	سینما	برای	حال	کردن	با	بنجل	های	ارتجاعی	نظیر	»اخراجی	ها«	کجا	رفته	است؟	در	عرض	
چند	روز،	نیازهای	روحی	و	ایدئولوژیک	بخش	قابل	توجهی	از	جامعه،	به	ویژه	جوانانی	که	درگیر	

شورشی	خونین	شدند،	تغییر	کرده	است.	
امروز	بسیاری	از	دست	اندر	کاران	هنر	هم	می	کوشند	رسالت	و	عملکرد	خود	را	در	شرایط	
با	 بخواهد	 هنرمندی	 اگر	 داشت.	 تعجب	 نمی	شد،	جای	 اگر	چنین	 کنند.	 تعریف	 دوباره	 جدید،	
سنفونی	آتش	و	خون	همنوا	شود،	باید	جغجغه	و	زنبورک	را	کنار	بگذارد	و	شیپور	به	دست	بگیرد.	
اما	اعجاب	آورترین	پدیده	در	روزهایی	که	مردم	به	میدان	می	آیند	تا	در	برابر	ستم	و	تحقیر	
و	استبداد	بایستند،	شکوفا	شدن	توانایی	ها	و	خالقیت	های	هنری	و	فکری	در	میان	توده	هاست؛	
یعنی	در	صفی	بسیار	گسترده	تر	از	کسانی	که	به	شکل	حرفه	ای،	تخصصی	و	آموزش	یافته	درگیر	
هنر	هستند.	خیلی	از	مردم	دارند	احساسات	و	پیام	ها	و	خواسته	هایشان	را	در	قالب	شعر	می	ریزند	و	
از	راه	اینترنت	به	صدها	هزار	نفر	عرضه	می	کنند.	خیلی	ها	جالدان	حاکم	بر	ایران	را	در	نوشته	های	
طنز	به	چارمیخ	می	کشند	و	شکنجه	گران	اسالمی	را	با	کاریکاتورهایشان	شالق	می	زنند.	خیلی	ها	
نداها	و	سهراب	ها	را	به	کادر	پوسترهای	خود	فراخوانده	اند	تا	فریاد	اعتراض	جوانان	آگاه	را	بر	دیوارها	
با	حضور	در	تظاهرات	خیابانی،	 اینان	 نفر	یکشبه	مستند	ساز	شده	اند.	 نقش	کنند.	صدها	هزار	
سازنده	صحنه	های	مستند	اند	و	با	چرخاندن	دوربین	موبایل،	سازنده	فیلم	های	مستند.	رپرها	و	
اهل	موسیقی	زیرزمینی	که	قبال	می	کوشیدند،	تلخی	ها	و	رنج	های	زندگی	روزمره	را	در	آثار	خود	



جاری	کنند،	حاال	با	جلوه	های	شورانگیز	و	الهام	بخشی	از	نبرد	خیابانی	روبرو	هستند،	که	آنان	را	148
از	فردگرایی	ها	و	تلخ	اندیشی	ها	دور	می	کند؛	و	راه	روشن	اندیشی	و	درک	آرمان	ها	و	اهداف	جمعی	
را	می	گشاید.	همه	اینها	جوانه	های	فرهنگ	و	هنر	پیشرو	هستند.	همه	اینها	از	خاک	مساعدی	سر	
برون	می	آورند	که	خیزش	توده	ها	پدید	آورده	است.	اما	بالیدن	و	به	گل	نشستن	این	جوانه	ها،	کاری	
سهل	نیست	و	اگر	تحولی	جدی	در	اندیشه	هنرمندان	نوپا	پدید	نیاید،	این	هوای	تازه	محدود	و	

محدودتر	خواهد	شد.	
بدون	 و	راهگشا،	 فلسفه	ای	پیشرو	 بدون	دورنما	و	 بیان	کنم	که	 اینگونه	 را	 بگذارید	مسئله	
داشتن	آرمان	و	رویایی	رهایی	بخش	و	قابل	تحقق،	آثار	هنری	سر	در	گم	و	بی	روح	خواهند	شد.	
اگر	هنرمندان	در	مورد	جهت	گیری	ها	و	چالش	های	صحنه	سیاست	دید	روشنی	نداشته	باشند،	
آثارشان	در	خدمت	دگرگونی	و	نو	شدن	واقعی	جامعه	قرار	نخواهد	گرفت؛	به	کنار	زدن	افکار	تاریک	
اندیشانه	و	اسارت	بار	و	خرافی	مسلط	کمک	نخواهد	کرد.	امروز	در	اوضاعی	به	سر	می	بریم	که	
رهبران	موج	سبز	می	کوشند،	توده	های	جان	به	لب	رسیده	را	از	»ساختار	شکنی«	باز	دارند	و	به	
قول	خودشان	»اعتماد	از	دست	رفته	مردم	نسبت	به	نظام«	را	به	این	رژیم	جنایتکار	و	استثمارگر	
باز	گردانند.	در	مقابل،	آثار	هنری	پیشرو	باید	فریادگر	مناسبات	و	ارزش	های	نوین	و	پیشرویی	
باشند	که	از	بنیاد	با	نظم	موجود	در	تضاد	و	تعارض	است.	تکرار	ارزش	های	کهنه،	تکرار	فرم	های	
کهنه	و	سنتی،	تکرار	مضامین	سیاسی	معینی	که	شاید	در	دوران	گذشته	کارآیی	و	مناسبت	داشته،	

نمی	تواند	نیازهای	ذهنی	و	روحی	جامعه	ملتهب	و	تشنه	دگرگونی	بنیادی	را	پاسخ	دهد.	
بگذارید	چند	مثال	مشخص	بزنم.	معموالً	در	هر	خیزش	توده	ای،	مردم	شروع	به	ساختن	
شعارهای	آهنگین	و	سرودهای	کوتاه	و	بلند	می	کنند	که	خواسته	ها	و	افق	مبارزاتی	شان	را	بازتاب	
می	دهد.	واضح	است	که	این	شعارها	و	سرودها	از	نظر	محتوا	و	جهت	گیری	یکسان	نیستند؛	و	
شاید	فقط	یکی	دو	شعار	عام	و	نهایتاً	مبهم	را	بتوان	پیدا	کرد	که	»همه«	آن	را	تکرار	کنند.	یعنی	
هر	کسی	از	ظن	خود،	یار	این	شعارها	شود.	در	خیزش	کنونی،	تالش	عجیبی	مشاهده	می	شود	
برای	تکرار	و	تقلید	از	انقالب	57.	می	گویم	عجیب؛	زیرا	نیروی	عمده	خیزشی	که	امروز	درگیرش	

هستیم،	جوانان	زیر	27	سال	هستند.	
مسئله	را	اینطور	می	توان	توضیح	داد	که	این	نیروی	عمده	تا	به	حال	نتوانسته،	و	به	شکل	خود	
به	خودی	هم	نخواهد	توانست،	شعارها	و	سرودهایی	که	بیان	خواسته	ها	و	منافع	اساسی	سیاسی	
از	کار	را	به	»رهبرانی«	 بنابراین	در	عمل،	این	بخش	 و	اجتماعی	و	اقتصادی	اش	باشد	را	بسازد.	
می	سپارد	که	تجربه	اش	را	دارند.	مشکل	امروز،	همان	خط	و	تفکر	و	چارچوب	ارتجاعی	است،	که	
در	نهایت	مهر	خود	را	بر	تجربه	57	زد.	هر	یک	از	این»رهبران«	بر	مبنای	جایگاه	طبقاتی	و	منافع	
روزشان،	همان	خط	و	تفکر	را	به	نسل	به	پاخاسته	عرضه	می	کنند.	گردانندگان	»موج	سبز«	در	



149 داخل	و	خارج	از	کشور،	به	شکل	سیستماتیک	و	نقشه	مند	جلوی	طرح	شعارهایی	که	کلیت	نظام،	
مشخصا	دستگاه	سرکوبگر	نظامی	و	امنیتی،	و	ایدئولوژی	حاکمیت	را	زیر	سوال	ببرد،	می	بندند.	این	
تکرار	»وحدت	کلمه«	عوامفریبانه	ای	است	که	خمینی	در	انقالب	57	جلو	گذاشت	تا	راه	نقد	عقاید	
و	عملکرد	ارتجاعی	خود	را	ببندد	و	نگذارد	که	آگاهی	انقالبی	و	تفکر	پیشرو	در	جامعه	ترویج	شود.	
امروز	بنا	به	توصیه	)و	در	واقع	دستور(	امثال	موسوی	و	کروبی	و	خاتمی	و	سازگارا	و	همراهانشان،	
مردم	»آزادند«	که	هر	چه	دلشان	خواست	اهلل	اکبر	بگویند	و	قرآن	بخوانند	و	شعار”نصر	من	اهلل	و	فتح	
قریب«	سر	دهند.	یعنی	با	دست	خود،	گور	اینهمه	فداکاری	و	تالش	و	شور	و	شوق	را	بکنند؛	یعنی	
خود	را	تبدیل	کنند	به	مهره	و	ابزاری	برای	خروج	نظام	پوسیده	جمهوری	اسالمی	از	بحران	و	ترمیم	
این	ساختار	پر	شکاف.	مردم	»آزادند«	هزار	و	یک	بار	در	هر	تظاهرات،	سرود	»ای	ایران«	بخوانند	
بی	آنکه	به	محتوای	عقب	مانده	ناسیونالیستی	و	برتری	جویانه	آن	بیندیشند؛	و	متوجه	نشوند	که	
ایدئولوژی	نهفته	در	این	سرود	آنان	را	زیر	پرچم	حاکمان	مرتجع	و	ستمگر	خودی	به	صف	می	کند	و	

از	متحدان	واقعی	شان	که	توده	های	ستمدیده	از	سایر	ملل	و	کشورها	هستند،	جدا	می	اندازد.	
در	این	میان،	بسیاری	از	دانشجویان	را	می	بینیم	که	به	خیال	خود	می	خواهند،	سیاسی	تر	و	
متفاوت	از	جو	غالب	حرکت	کنند،	اما	عماَل	کار	زیادی	از	پیش	نمی	برند.	برای	خالف	جریان	آب	
شنا	کردن،	هم	نیاز	به	ماهیچه	های	قوی	است	و	هم	تمرین	مناسب	و	روش	های	صحیح.	بدون	
دورنمای	علمی	و	آرمان	انقالبی	و	فلسفه	پیشرو،	جوانان	شورشگر	نمی	توانند	صرفاً	بر	مبنای	نیت	و	
اراده	خود،	فضا	را	تغییر	دهند	و	افکار	و	ارزش	های	کهنه	را	کنار	بزنند.	هر	روز	داریم	می	بینیم	که	
گروه	های	ده	بیست	نفری	از	دانشجویان	در	راهپیمایی	ها	سرود	»یار	دبستانی«	می	خوانند	و	البته	
تعداد	زیادی	هم	با	آنان	همصدا	می	شوند.	طوری	شده	که	انگار	خواندن	»یار	دبستانی«	یک	آیین	
مذهبی	است؛	یک	عادت	و	یا	یک	حرکت	شرطی	به	بیان	پاولف.	سؤال	اینست	که	آیا	این	سرود	
می	تواند	نیازهای	احساسی	و	روحی	خیزش	کنونی	را	پاسخ	دهد؟	آیا	مضمون	»یار	دبستانی«	)که	
می	تواند	اشکال	چندانی	هم	نداشته	باشد(	آنقدر	عمیق	و	در	عین	حال	برانگیزاننده	هست	که	
به	انتقال	پیام	پیشرو	و	ارزش	های	نوین	به	خیزش	توده	ها	کمک	کند؟	آیا	می	تواند	نماد	شورش	

آگاهانه	و	انقالب	اجتماعی	باشد؟	
اگر	به	نوارهایی	که	از	انقالب	57	به	جا	مانده	رجوع	کنیم،	می	بینیم	که	تفکر	و	پیام	ها	و	
ارزش	های	کمونیستی	و	مبارزاتی	و	آزادی	خواهانه،	و	گاه	حتی	جهت	گیری	های	انترناسیونالیستی،	
در	قالب	ده	ها	ترانه	و	سرود	به	جامعه	عرضه	شده	بود:	از	»شراره	های	آفتاب«	گرفته	تا	»سرخه	
روجا«؛	از	مجموعه	سرودهای	کنفدراسیون	گرفته	تا	آثاری	که	بر	پایه	شعرهای	فرخی	یزدی	و	
الهوتی	و.	.	.	تولید	شد.	ولی	حتی	بیشتر	این	آثار	نیز،	نه	در	محتوا	با	نیازهای	کنونی	خوانایی	
دارد؛	نه	در	فرم.	به	هیچ	وجه	نمی	خواهم	تالش	هنرمندانی	که	در	گوشه	و	کنار	دنیا	با	الهام	از	



قهرمانی	های	توده	ها	در	خیزش	کنونی،	و	یا	برای	ابراز	خشم	و	نفرت	نسبت	به	جالدان	فریبکار	150
حاکم،	ترانه	و	سرود	ساخته	اند	و	همچنان	می	سازند	را	کوچک	یا	بیهوده	جلوه	بدهم.	مردم	بدون	
این	خاک	تویی«	به	 از	شنیدن	ورسیون	های	مختلف	»آن	خس	و	خاشاک	تویی،	دشمن	 شک	
هیجان	می	آیند	و	با	آن	همخوانی	می	کنند.	اما	بسنده	کردن	به	این	حد،	و	تالش	نکردن	برای	
و	 فرم	های	خالقانه	 به	 برای	رسیدن	 نکردن	 روشن،	تالش	 و	 نو	 پیام	های	 و	طرح	 تعمیق	محتوا	
متفاوت،	مانع	از	ایفای	نقشی	می	شود	که	هنر	می	تواند	و	باید	در	این	حرکت	اجتماعی	بازی	کند.	
فکر	می	کنم	بعضی	از	ترانه	سرودهایی	که	این	روزها	می	شنویم	و	توسط	هنرمندانی	نظیر	جنتی	
عطایی،	قنبری،	سرفراز	و...	تولید	شده،	یا	رپ	های	انگشت	شماری	که	با	هوشمندی	و	هنرمندی	
ساخته	شده،	از	نظر	برانگیزاننده	بودن،	بیشتر	با	اوضاع	کنونی	همخوانی	دارد	تا	تکرار	حرف	های	
گذشته.	جنبش	مردم	به	شدت	نیازمند	ترانه	هایی	هم	هست	که	دورنمای	متفاوتی	از	جامعه	و	
ارزش	ها	و	روابطش	ترسیم	کند.	در	این	زمینه،	بدون	اینکه	بخواهم	از	یک	محتوا	یا	یک	فرم،	کلیشه	
بسازم	و	تکرار	یا	تقلید	از	آن	را	ستایش	کنم،	می	توانم	به	ترانه	»تصور	کن«	)یغمایی	قمیشی(	به	

عنوان	یک	نمونه	موفق	اشاره	کنم.	
عامل	چشمگیر	و	انکارناپذیر	دیگر	در	خیزش	جاری،	حضور	قدرتمند	زنان	در	صف	مقدم	
نبردهای	خیابانی	است.	این	عکس	العملی	است	به	ستم	عمیق	و	دیرینه	جنسیتی	که	در	نظام	
حاکم	نهادینه	و	قانونی	شده،	و	یکی	از	ستون	های	بنای	استثمار	و	ستم	سرمایه	داری	است.	این	
بازتاب	تحوالت	تکان	دهنده	چند	دهه	اخیر	در	زیربنا	و	روبنای	جوامع	گوناگون	از	جمله	ایران	
است	که	زنان	را	به	مثابه	یک	نیروی	گسترده	انفجاری	به	جلوی	صحنه	هل	داده	است.	این	دارد	
به	ما	آدرس	یکی	از	نیروهای	محرکه	انقالب	اجتماعی	آینده	را	نشان	می	دهد.	ولی	کماکان،	در	
دل	خیزش	کنونی،	شعارها	و	ترانه	سرودهایی	که	بیان	این	حضور	زنانه	و	مسائل	مربوط	به	ستم	
جنسیتی	و	رهایی	زنان	باشد	به	گوش	نمی	رسد.	افکار	و	ارزش	ها	و	منافع	نیروهای	رهبری	کننده	
»موج	سبز«،	که	همان	ایدئولوژی	برتری	جویانه	طبقاتی	و	مردساالرانه	و	پدرساالرانه	حاکمیت	
است،	مثل	بختک	روی	خیزش	مردم	افتاده	است	و	نمی	گذارد	جوانه	های	آینده	پا	بگیرد.	این	کار	
خود	به	خودی	انجام	نخواهد	شد.	این	هم	نیاز	به	شنا	کردن	خالف	جریان	قدرتمند	آب	دارد؛	و	
مشخصا،	هنرمندان	پیشرو	و	جوان	از	صفوف	زنان	هستند	که	باید	هجوم	کنند	و	سدها	را	بشکنند.	
به	تولید	و	ارائه	شعارها	و	آثاری	نیاز	است	که	قیود	و	روابط	و	قوانین	مردساالرانه	و	پدرساالرانه	را	
آماج	قرار	دهد؛	زنان	را	به	در	دست	گرفتن	سرنوشت	خود	برانگیزد؛	منافع	درازمدت	و	خواسته	های	
روز	زنان	را	به	عنوان	معیار	مردمی	بودن	و	ضدیت	با	ستمگری	و	استبداد	و	خرافه	و	بهره	کشی	
مطرح	کند.	تولید	و	انتشار	اینگونه	آثار	را	می	باید	در	خدمت	یک	تغییر	جهت	رادیکال	در	وضعیت	
کنونی	و	ایجاد	موج	های	نوین	انقالبی	در	جامعه	قرار	داد.	این	کار	را	نمی	توان	به	معنای	واقعی	به	



151 انجام	رساند،	مگر	آنکه	تصویری	روشن	از	جامعه	نوین	آینده	که	رهایی	زنان	یکی	از	ستون	های	
آن	است	داشته	باشیم؛	و	آرمان	ما	شکل	دادن	به	جامعه	و	دنیایی	باشد	عاری	از	هرگونه	تبعیض	
و	ستم	و	استثمار.	بزرگراه	های	ارتباط	جهانی	هر	روز	بیش	از	گذشته	ما	را	به	نمونه	های	پیشرو	و	
الهامبخش	در	این	زمینه	نزدیک	می	کند.	کافیست	که	هنرمندان،	به	ویژه	زنان	هنرمند،	حرفه	ای	یا	
آماتور،	در	اینترنت	جستجو	کنند	و	کیفیات	نوین	و	خالقیت	ها	در	این	زمینه	را	ببینند	و	سرمشق	
قرار	دهند.	با	رویش	و	گسترش	این	دیدگاه	نوین	است	که	دیگر	از	دیدن	مجسمه	ندای	با	حجاب	
و	احساس	غرور	 برد	 نخواهیم	 لذت	 آمریکایی	ساخته	شده	 به	وسیله	یک	زن	مجسمه	ساز	 که	
نخواهیم	کرد؛	بلکه	خود	آستین	باال	خواهیم	زد	و	ندایی	را	تصویر	خواهیم	کرد	با	گیسوان	آزاد	از	
قفس	حجاب	اجباری؛	ندایی	نماد	نیروی	عظیمی	که	زنجیرهای	ستم	را	می	شکند	و	روابط	کهنه	

را	به	آتش	می	کشد	تا	دنیایی	جدید	بیافریند.	
عالقمندان	به	هنر	پیشرو!	هنرمندان	شورشگر	و	آگاه!	از	همین	امروز	برای	تبلیغ	و	تولید	
را	به	 الگوهای	هنری	 الهامبخش	و	 آثار	 را	زیر	و	رو	کنید	و	 اینترنت	 آثاری	تالش	کنید!	 چنین	
دوستان	و	همفکران	نادیده	خود	در	شبکه	های	ارتباط	جهانی	عرضه	کنید!	وظیفه	فکرسازی	و	
فرهنگ	سازی	و	خالف	جریان	آب	شنا	کردن	در	دل	خیزش	مردم	را	دست	کم	نگیرید!	ما	این	

شانس	تاریخی	را	داریم	که	شنا	کردن	را	در	آب	های	متالطم	اقیانوس	یاد	بگیریم.	
2009
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نقش بر دیوار
بخش اول: تصویرگری در فضای شهر

حرافان	فرهنگی	بهداشتی	حکومت	از	پدیده	های	نظیر	»آلودگی	صوتی«	و	»آلودگی	بصری«	
صحبت	می	کنند.	اینان	به	مردم	توصیه	می	کنند	که:	»کمتر	بوق	بزنید!	صدای	پخش	موسیقی	
اتوموبیل	خود	را	پایین	بیاورید!	روی	در	و	دیوار	خانه	ها	برچسب	های	تخلیه	چاه	و	باز	کردن	لوله	
سازی«	 »زیبا	 عنوان	 تحت	 اداره	ای	 دستگاه	شهرداری،	 نکنید!«	 گل	 را	 آب	 نچسبانید!	 فاضالب	
درست	کرده	که	یکی	از	کارهایش	رنگ	آمیزی	و	تمیز	کردن	دیوارها	و	معابر	عمومی	است.	پس	

الزم	شد	که	به	در	و	دیوار	شهر	نگاهی	بیندازیم!
ما	معموال	به	در	و	دیوار	و	تصویرها	و	نوشته	های	روی	آن	نگاهی	گذرا	داریم.	بیشتر	این	ها،	
آگهی	تبلیغاتی	است	در	ابعاد	بزرگ	و	کوچک.	تاثیر	این	ها،	باال	بردن	فروش	کاالهای	مختلف	در	
بازار	رقابت	سرمایه	داری	است.	نوع	کارکرد	این	آگهی	ها،	زیرکانه	و	غیر	مستقیم	است.	اینگونه	
بلکه	 بروید	و	آن	را	بخرید.	 به	مغازه	 ببینید	و	فورا	 را	 نیست	که	مثاًل	شما	آگهی	فالن	یخچال	
تکرار	تصویر	و	نام	یک	یخچال	در	نقاط	مختلف	شهر	و	در	روزهای	متمادی،	کاری	می	کند	که	
در	مغز	مشتری،	این	کاالی	مصرفی	با	آن	نام	و	نشان	معنی	پیدا	کند	و	هنگام	خرید،	به	سوی	
آن	جذب	شود.	بخش	تبلیغ	و	بازاریابی	شرکت	های	سرمایه	داری	برای	این	که	در	این	»جنگ	
دیواری«	پیروز	شوند،	از	فن	و	هنر	استفاده	می	کنند؛	فرم	و	رنگ	را	به	هم	می	آمیزند؛	نشانه	های	
اما	 می	گیرند.	 نظر	 در	 تبلیغاتی	 شعارهای	 و	 پیام	ها	 تدوین	 در	 را	 طنز	 و	 روانشناسی	 فرهنگی،	
این	دیوار	نگاره	های	تبلیغی،	این	بیلبوردهایی	که	اخیرا	با	نمایشگرهای	بزرگ	تلویزیونی	تکمیل	
شده	است،	تاثیری	عمیق	تر	و	درازمدت	تر	از	باال	بردن	فروش	کاال	دارد.	این	ها	مرتبا	ارزش	ها	و	
دیدگاه	های	سرمایه	داری	را	در	جامعه	تبلیغ	می	کند.	درون	مایه	همه	این	ها،	تقسیم	کار	جنسیتی	
و	مردساالری،	تقدیس	مالکیت	خصوصی	و	پول،	سود	طلبی	و	خودخواهی،	برتری	جویی	و	رقابت	
فردی،	مصرف	گرایی	و	فتیشیسم	کاالیی	)تبدیل	کاال	در	ذهن	به	یک	بت	قابل	پرستش(	است.	
»تهاجم	خیابانی«	سیستم	به	مردم	فقط	به	پیام	های	بازرگانی	خالصه	نمی	شود.	این	سیستم،	



153 پیام	های	ایدئولوژیک	و	سیاسی	خود	را	هم	از	طریق	در	و	دیوار	به	اهالی	تحمیل	می	کند.	این	ها	با	
سلیقه	»خاصی«	که	در	رنگ	و	طراحی	و	خطاطی	دارند،	شهرها	را	به	یک	مسجد	بزرگ	تبدیل	
از	نظر	فنی	امکانش	را	داشتند،	بعید	نبود	که	یک	سقف	گنبدی	بزرگ	هم	روی	 اگر	 کرده	اند.	
اینست	که	اکثر	مردم	در	این	 باقی	نماند.	جالب	 تا	راهی	برای	فرار	و	تنفس	فکری	 شهر	بزنند	
تصاویر	بزرگ	و	زشت،	دقیق	نمی	شوند	و	بی	توجه	از	کنارش	عبور	می	کنند.	بسیاری	با	دیدن	این	
شعارهای	بی	محتوا	و	دروغ،	پوزخند	می	زنند.	ولی	این	دیوار	نگاره	ها	کماکان	تاثیر	و	کارکرد	خود	

را	دارد:	گسترش	آلودگی	فکری	در	جامعه	و	اعالم	حضور	و	سلطه	دائمی	یک	سیستم.	
خب	در	مقابل	این	آلودگی	واقعاً	باید	کاری	کرد!	تا	به	حال	فکرش	را	کرده	اید	که	درگیر	یک	
جنگ	فرهنگی	خیابانی	شوید؟	تا	به	حال	به	فکر	تمیزکاری	فرچه،	پر	کردن	خشاب	ماژیک	یا	فشار	
دادن	ماشه	افشانۀ	رنگ	افتاده	اید؟	تا	به	حال	در	گوشه	ای،	دزدانه	شعار	نوشته	اید؟	تا	به	حال	
سعی	کرده	اید	طبع	و	ذوق	خود	را	با	کشیدن	کاریکاتوری	از	یک	رئیس	جمهور	دروغگو	آزمایش	
کنید؟	پیشاپیش	هیجان	و	لذت	استثنایی	این	کار	را	برای	شما	تضمین	می	کنم.	مجسم	کنید	که	
کاریکاتوری	از	او	را	با	لباس	و	شکل	و	شمایل	پینوکیو	با	دماغ	دراز	شده	اش	کشیده	اید	و	کنارش	
نوشته	اید:	این	پینوکیو	هیچوقت	آدم	نمی	شود!	فکرش	را	بکنید	که	یک	شعار	بزرگ	حکومتی	بر	
دیوار،	مثاًل	»انقالب	ما	یک	انقالب	فرهنگی	است«،	با	اسپری	کردن	یک	زرشک	در	مقابلش	چقدر	
پر	محتوا	خواهد	شد.	مجسم	کنید	به	کمک	بر	و	بچه	هایی	که	شیمی	سرشان	می	شود،	محلول	
تقریبا	شفافی	درست	کرده	اید	که	بر	اثر	حرارت	و	نور	خورشید	تیره	می	شود.	بعد	شبانه	رفته	اید	
و	با	این	رنگ	»بیرنگ«	روی	حاشیه	بزرگراه	ها	یا	دیوار	شهرک	های	صنعتی،	یک	داس	و	چکش	
کشیده	اید	و	بزرگ	نوشته	اید:	چاره	کارگران	وحدت	و	تشکیالت	است!	و	فردا	صبح	این	شعار	به	
تدریج	ظاهر	شود.	مجسم	کنید	در	یک	فرصت	مناسب،	روی	یک	دیوار	سفید	دانشکده،	با	ذغال	
نیست!	 پادگان	 دانشگاه	 اید:	 نوشته	 آن	 و	روی	 پلیس	کشیده	اید	 از	یک	کاسکت	 بزرگی	 تصویر	
با	دستخط	و	رنگی	 فکرش	را	بکنید	که	در	مقابل	نقل	قول	های	اخالقی	معنوی	مقامات	رژیم،	
متضاد	و	آزار	دهنده	نوشته	اید:	»بسه!	دیگه	دیگه	بسه!	من	دستت	رو	خوندم!«	فکرش	را	بکنید	که	
از	چهره	زنی	با	موهای	رقصان	در	باد	و	شعار	»حجاب	اجباری	نمی	خواهیم«	یک	شابلون	درست	
کرده	اید	و	این	تصویر	را	در	چندین	مکان	مناسب	روی	دیوار	تکرار	کرده	اید.	هر	یک	از	این	کارها	
می	تواند	شروع	یک	جنگ	فرهنگی	خیابانی	باشد.	شک	نکنید	که	با	این	کار،	خیلی	ها	الگو	خواهند	

گرفت	و	بدون	اینکه	یکدیگر	را	بشناسید	با	شما	همسنگر	خواهند	شد.	
برگردیم	به	سنگر	روبرو.	میزان	بودجه	ای	که	دولت	برای	دیوار	نگاری	و	دیوار	نویسی	سیاسی	
عقیدتی	اختصاص	داده،	سرسام	آور	است.	آدم	فکر	می	کند	این	ها	که	دستگاه	تبلیغات	شبانه	روزی	
صدا	و	سیما	را	دارند،	پس	چرا	دست	از	سر	در	و	دیوار	بر	نمی	دارند؟	اما	نه!	هنوز	هم	سرنوشت	ها	



در	خیابان	تعیین	می	شود.	اجتماع	در	خیابان	معنی	می	شود،	نه	در	پیله	های	خانوادگی	و	جمع	های	154
کوچک	منفردی	که	به	تلویزیون	چشم	دوخته	اند.	پس	در	و	دیوارها	باید	نماد	سیستم	باشند؛	باید	
رنگ	و	بوی	سیستم	را	داشته	باشند؛	باید	مثل	حصار	زندان	یا	سالح	نگهبانی	که	به	سوی	گروه	
معتادان	 به	رگ	 را	 مواد	مخدر	 باشند	که	 باید	مثل	سرنگی	 رفته	عمل	کنند؛	 نشانه	 محکومین	
تزریق	می	کند.	طبیعتاً	دولت	از	نمادها	و	سالح	ها	و	سرنگ	هایش	محافظت	می	کند.	پلیس	و	بسیج	
و	حراست	را	به	نگهبانی	دیوارها	می	گمارد.	هر	نشانی	از	اعتراض	و	شورش	و	آگاهی	را	به	سرعت	
از	دیوارها	پاک	می	کند.	بنابراین،	در	جنگ	خیابانی	فرهنگی،	یک	طرف	نسبتا	پایدار	و	به	همان	
نسبت	کهنه	و	رنگ	و	رو	باخته	و	تکراری	است؛	و	طرف	دیگر	ناپایدار	و	نیازمند	زایش	دوباره	و	نو	
شدن	دائمی.	تداوم	حضور	اعتراض	و	شورش	و	آگاهی	بر	دیوار،	در	گرو	گسترش	دائمی	صفوف	
جنگجویان	خیابانی	است.	این	نبردها	هر	چند	کوچک	اند،	اما	مثل	هر	عملیات	جنگی	باید	جدی	
گرفته	شوند.	یعنی	پیروزی	در	آن	ها	نیازمند	طراحی	نقشه،	حل	مشکالت	امنیتی	اجرای	کار،	راز	
داری	قبل	و	بعد	از	انجام	کار،	و	تقسیم	کار	صحیح	بین	افراد	گروه	های	الزاما	کوچکی	است	که	به	

دیوار	نگاری	و	دیوار	نویسی	غیر	قانونی	دست	می	زنند.	
تا	اینجا	صحبت	از	در	و	دیوار	بود	اما	این	را	باید	گسترده	تر	معنی	کرد.	منظور،	خیابان	یا	
دقیق	تر	بگویم	مکان	ها	و	معابر	عمومی	است.	این	می	تواند	شامل	اتوبوس	و	مترو	و	قطار،	محیط	های	
بسته	ای	مثل	کتابخانه	و	فرهنگسرا	و	سالن	سینما	و	تئاتر،	و	حتی	سرویس	های	بهداشتی	عمومی	
هم	باشد.	می	شود	به	همه	این	امکانات	و	مکان	ها	به	چشم	یک	قاب،	یک	بوم	یا	یک	صفحه	سفید	
کاغذ	نگاه	کرد.	البته	فراموش	نکنید	که	دیوار	موش	دارد	و	گاهی	هم	دوربین	مدار	بسته.	در	این	
محیط	ها	همه	دارند	پیام	خود	را	مخابره	می	کنند؛	از	فیلمی	که	در	حال	نمایش	است	تا	شیخی	که	
پشت	میکروفون	دارد	مغز	می	خورد،	از	ترانه	و	سرودی	که	در	حال	اجراست	تا	تصویر	بزرگی	که	
روی	دیوار	دارد	به	ریش	مردم	می	خندد،	و	حتی	هرزه	نگاری	و	هرزه	نویسی	نوجوانی	که	عقده	های	
جنسی	اش	را	پشت	در	توالت	عمومی	خالی	می	کند.	کافیست	دست	به	کار	شوید؛	کار	شما	نیز	دیده	

خواهد	شد	و	تاثیر	متفاوت	خود	را	خواهد	داشت.	
فعالیت	فرهنگی	و	هنری	را	دست	کم	نگیریم؛	هر	چقدر	هم	فضای	ما	محدود	و	ناامن	باشد؛	
هر	چقدر	هم	که	شبکه	و	میدان	نفوذ	رسانه	های	سیستم،	بزرگ	و	رعب	آور	به	نظر	بیایند؛	هر	
چقدر	هم	که	آثار	پیشرو	و	شورشگر،	موقتی	و	حاشیه	ای	جلوه	کنند	یا	زیاد	به	چشم	نیایند.	برای	
کمک	به	درک	بیشتر	اهمیت	این	مسئله	و	ارائه	نمونه	ها	و	سرمشق	های	خوب	در	این	زمینه،	در	دو	
بخش	بعدی	این	نوشته	به	معرفی	تاریخچه،	فلسفه،	هدف	و	آثار	دیوار	نگاری	در	دنیا	در	گذشته	

و	حال	خواهم	پرداخت.	
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کشیدن	نقاشی	در	ابعاد	بزرگ	بر	دیوار	و	با	استفاده	از	نوعی	آبرنگ،	به	دوره	رنسانس	اروپا	
باز	می	گردد.	این	نوع	نقاشی	در	فضاهای	زیر	سقف	عرضه	می	شد.	دیوانگی	است	اگر	تصور	کنیم	
که	هنرمندان	آن	دوران	می	رفتند	و	بر	دیوار	اتاق	تهیدستان	نقاشی	می	کردند.	جای	این	آثار	در	
نسبتا	 نگاری	های	 دیوار	 این	 بود.	 کلیساها	 و	سقف	 دیوار	 مشخصا	 و	 اعیانی	 عمارت	های	 کاخ	ها،	
کمرنگ	و	شفاف	بر	گچ	را	»فرسک«	یا	Affrescho	می	گویند.	برای	این	که	یک	تصویر	فوری	از	
»فرسک«	به	شما	معرفی	کنم،	»شام	آخر«	اثر	لئوناردو	را	مثال	می	زنم.	به	خصوص	کسانی	که	
کتاب	»رمز	داوینچی«	را	خوانده	اند،	با	این	اثر	و	رمز	و	رازهای	نهفته	در	آن	)البته	در	خیال	نویسنده	
کتاب(	بیشتر	آشنایند.	نکته	ای	که	در	مورد	نقاشی	های	بر	جای	مانده	از	آن	دوره،	و	در	این	میان	
»فرسک«ها	می	توان	گفت	اینست	که	این	ها	کماکان	جلوه	ای	از	هنر	انحصاری	)یا	انحصار	هنر	در	
دست	دربارها،	کلیساها	و	نجبای	محلی(	هستند.	تولید	آثار	تجسمی	در	میان	بخش	های	محروم	و	
پایین	دست	جوامع،	متاسفانه	قربانی	این	انحصار	شد.	هنرمندانی	که	نام	و	آثارشان	در	تاریخ	ثبت	
شده،	همان	ها	هستند	که	به	نوعی	»در	استخدام«	مراکز	قدرت	آن	دوره	بودند؛	و	موضوع	و	محل	
عرضه	آثارشان	اساساً	به	سفارش	صاحبان	قدرت	تعیین	می	شد.	ابزار	نقاشی	)و	حتی	فرصت	نقاشی	
کردن(	نیز	مشمول	این	شرایط	انحصاری	بود.	تولید	آثاری	که	به	لحاظ	فیزیکی	قابلیت	ماندگاری	
داشته	باشد	)از	نظر	رنگ	و	ماده	های	تثبیت	کننده	بر	پارچه،	کاغذ	یا	گچ(	اصاًل	با	شرایط	زندگی	
رعیت	و	دهقان	و	خدمتکار	خوانایی	نداشت.	بنابراین	اگر	زحمتکشی	در	یک	گوشه	با	تکه	ذغالی	
برای	دل	خود	نقشی	می	زد،	آن	اثر	دوام	نمی	آورد.	در	آن	دوره،	هنر	توده	ها	کماکان	در	قالب	شعرها	

و	ترانه	ها	و	قصه	های	عامیانه	و	سینه	به	سینه	امکان	بروز	و	تداوم	می	یافت.	
)و	 مذهبی	 افسانه	های	 و	 اسطوره	ها	 معموال	 آثار	 این	 موضوع	های	 »فرسک«.	 به	 برگردیم	
مشخصا	مسیحی(	بود.	در	مواردی	نیز	ممکن	بود	حاکم	یا	نجیب	زاده	ای،	صحنه	پیروزی	در	یک	
جنگ	یا	واقعه	سرنوشت	ساز	دیگری	از	زندگی	خود	و	خاندانش	را	سفارش	بدهد.	البته	دیوارنگاری	
در	کلیساها	این	حسن	را	داشت	که	تعداد	کسانی	که	با	این	آثار	روبرو	می	شدند	به	مراتب	بیشتر	
از	جمع	قلیل	درباریان	و	اشراف	و	نجبا	بود.	برای	آن	هنرمندانی	که	با	افکار	نو	به	روابط	اجتماعی	
و	فلسفه	و	هنر	می	نگریستند،	دیوار	نگاری	در	اماکن	بالنسبه	عمومی،	فرصتی	بود	برای	ارتباط	با	
مخاطبان	فرودست	تر.	آنان	اگر	خواست،	مهارت	و	زیرکی	الزم	را	داشتند	چه	بسا	می	توانستند	
دستگاه	سانسور	کلیسا	را	فریب	دهند	و	مضامین	نو	را	در	قالب	موضوعات	بارها	تکرار	شده	مذهبی	
بگنجانند.	هنرمندان	نوگرای	دوره	رنسانس،	در	زمینه	فرم	و	نحوه	به	کارگیری	نور	در	نقاشی	نیز	

1	مورالیسم	)Muralismo(:	دیوارنگاری



چیزهایی	را	تغییر	دادند.	بدون	شک	اگر	رشته	های	پیوند	فرهنگی	و	هنری	آن	روزها	از	تفکرات	156
و	باورهای	»خدایانی«	گذشته	)متصل	به	فرهنگ	و	هنر	رم	و	یونان	باستان(	کاماًل	گسسته	شده	
بود،	و	خالقیت	های	بازمانده	از	دوران	بُت	/	تندیس	سازی	از	جغرافیای	اروپا	رخ	بربسته	بود،	تولید	
با	همان	برهوتی	 آثار	تجسمی	 این	»فرسک«	ها	ممکن	نمی	شد.	یعنی	ما	در	زمینه	 از	 هیچیک	
روبرو	می	شدیم	که	در	جوامع	تحت	تفکر	اسالمی	شکل	گرفت.	در	این	گروه	از	جوامع،	باور	»بت	
برهمین	 و	 یگانه	می	دانست	 انحصار	خدای	 را	در	 بروز	کرد	که	خلق	کردن	 به	شکلی	 ستیزانه«	
اساس،	حکم	به	ممنوعیت	تصویر	کشی	و	مجسمه	سازی	از	انسان	می	داد.	این	ممنوعیت	به	ویژه	
در	مورد	نمادها	و	شخصیت	های	مقدس	دینی	برقرار	شد.	یعنی	اگر	»پدر	و	پسر	و	روح	القدس«	به	
راحتی	می	توانستند	با	قلم	»میکل	آنجلو«	در	کنار	فرشتگان	برهنه	بر	سقف	کلیسای	»سیستینا«ی	
ُرم	بنشینند،	در	جوامع	اسالمی	حتی	فکر	کشیدن	تصویری	از	پیامبران	تکفیر	شد.	فعال	از	این	که	
کدامیک	از	این	دو	روش	به	لحاظ	ایدئولوژیک	موثرتر	است،	می	گذریم.	یعنی	از	این	پرسش	در	
می	گذریم	که	انسانی	و	زمینی	جلوه	دادن	قدیسان،	بیشتر	به	رواج	باورهای	دینی	در	میان	توده	
مردم	کمک	می	کند،	یا	به	پشت	هاله	نور	راندن	و	دور	از	دسترس	قرار	دادن	آنان؟	به	هر	حال،	
دیوار	نگاری	در	ابعاد	بزرگ	باعث	تحول	در	میزان	و	کیفیت	تاثیر	گذاری	اثر	هنری	بر	مخاطبان	
شد.	تاثیر	این	نقاشی	های	ثابت	غول	آسا	را	می	توان	با	تاثیر	تصاویر	متحرک	بر	پرده	بزرگ	سینما	

در	چند	قرن	بعد	مقایسه	کرد.1
	با	این	مقدمه،	می	رسیم	به	تحول	بزرگ	بعدی	در	دیوار	نگاری	که	طی	ده	های	آغازین	قرن	
بیستم	در	مکتب	نقاشی	مدرنیستی	مکزیک	رخ	داد.	نخستین	اثر	مورالیستی	به	سال	1910	بر	
مکزیک	 نگاری	 دیوار	 بررسی	 در	 نکته	 اولین	 دارد.	 نام	 مورییو«	 آن،	»خراردو	 نقاش	 و	 می	گردد	
اینست	که	این	یک	اتفاق	بی	دلیل	نبود.	شکل	گیری	اندیشه	دیوار	نگاری	در	ذهن	هنرمندان	
مکزیکی،	و	به	همان	درجه،	موضوعات	و	مضامین	و	فرم	و	رنگ	در	این	آثار،	مستقیما	به	تحوالت	
ابتدای	قرن	 عظیم	سیاسی	و	اجتماعی	در	مکزیک	و	در	سطح	جهانی	ربط	داشت.	در	مکزیک	ِ	
بیستم،	ما	با	نقاشانی	مواجه	بودیم	که	محصول	جنبش	های	طبقاتی	و	ملی	معینی	بودند.	این	گروه	
از	هنرمندان،	تحت	تاثیر	ایده	ها	و	اهداف	انقالبی	پرولتری	قرار	داشتند.	تعدادی	از	آنان	نه	فقط	
شیفته	و	هواخواه	انقالب	سوسیالیستی	اکتبر	در	روسیه	بودند	بلکه	خود	به	مثابه	فعاالن	کمونیست	
در	احزاب	و	نیز	اتحادیه	های	کارگری	در	مکزیک	فعالیت	داشتند.	آنان	به	مثابه	هنرمند،	فعاالنه	در	
بحثی	که	در	سطح	بین	المللی	بر	سر	مفهوم	و	اهداف	هنر	پیشرو	و	انقالبی	جریان	داشت	شرکت	
جستند	و	در	عرصه	نقاشی	یا	هنرهای	تجسمی	به	نتایج	عملی	معینی	رسیدند:	پیوند	مستقیم	
تولیدات	هنری	با	توده	های	تحتانی	جامعه	)کارگران	و	دهقآنان	فقیر(؛	بیرون	آوردن	آثار	از	گالری	
و	موزه	و	تبدیل	دیوارهای	خیابان	به	نمایشگاه	دائمی؛	پرهیز	از	موضوعات	انتزاعی	و	تجریدی	و	



157 تصویر	سازی	از	مبارزات	طبقاتی	و	ضد	استعماری،	تاریخ	واقعی	جامعه	مکزیک	و	دنیا،	و	صف	
بندی	دوستان	و	دشمنان	مردم؛	ارج	نهادن	به	رهبران	طبقه	کارگر	جهانی	و	چهره	های	انقالب	
مکزیک؛	به	نمایش	در	آوردن	زندگی	و	کار،	شادی	و	غم،	عشق	و	عاطفه	توده	هایی	که	پیش	از	آن	

سوژه	اصلی	آثار	هنری	نبودند.	
تا	آنجا	که	به	مسئله	سبک	و	فرم	این	آثار	بر	می	گشت	می	توان	گفت	که	رد	پای	کوبیسم	
و	سورئالیسم	اروپایی	و	سبک	های	قدیمی	بومیان	سرزمین	مکزیک	در	آنها	به	چشم	می	خورد.	
در	این	دیوار	نگاری	ها،	رنگ	های	تند	و	آتشین	و	گرمی	موج	می	زد	که	طبیعت	سرزمین	بومی	
را	بازتاب	می	داد	و	در	عین	حال،	طعم	التین	داشت.	پیش	از	این	دوره،	نقاشی	در	مکزیک	در	
چارچوب	موضوعات	و	سبک	ها	و	تکنیک	های	اسپانیایی	محصور	بود.	ممکن	بود	که	نقاش	مکزیکی	
به	جای	انگور	و	پرتقال،	ذرت	یا	کاکائو	بکشد	اما	»طبیعت«	این	آثار	کماکان	»بیجان«	بود؛	رنگ	ها	
هیچ	حرفی	برای	گفتن	نداشتند	و	نقاشی	از	حضور	انسان	بی	بهره	بود.	در	مقابل،	پیروان	مکتب	
مدرنیستی	مکزیک	از	نقاشی	اروپایی	فاصله	گرفتند	و	به	دنیای	جدید	و	جسوری	که	سرشار	از	
رنگ	و	خیال	و	فعالیت	انسان	ها	بود	پا	گذاشتند.	ناگفته	نماند	که	دیوار	نگاری	در	سرزمین	مکزیک	
سابقه	داشت	که	این	به	دوران	تمدن	های	کهن	»مایا«	و	»ازتک«،	قبل	از	تجاوز	اسپانیایی	ها،	بر	
می	گشت.	این	دیوار	نگاری	ها	که	با	رنگ	های	گرم	انجام	می	گرفت،	جزیی	جدایی	ناپذیر	از	معابد	

خدایان	به	حساب	می	آمد	و	جنبه	آئینی	داشت.	
از	 را	 دمکراتیک	 بورژوا	 انقالب	 یک	 تازه	 مکزیک	 کشور	 بیستم،	 قرن	 آغازین	 سال	های	 در	
تجربه	کرده	بود.	جنبش	های	مسلحانه	دهقانی	که	با	نام	رهبرانی	چون	»فرنسیسکو	پانچو	وییا«	
و	»امیلیانو	زاپاتا«	عجین	شده	بود	به	شکل	گیری	یک	قدرت	سراسری	سیاسی	جدید	منجر	شد.	
جریانی	که	به	نام	»حزب	انقالبی	ملی«	به	قدرت	رسید	اگر	چه	نماینده	بخشی	از	بورژوازی	مکزیک	
بود	و	هدفی	جز	تثبیت	سلطه	استثمارگران	و	تحکیم	روابط	با	قدرت	های	اروپایی	و	امپریالیسم	
نوخاسته	آمریکا	در	سر	نداشت،	اما	می	کوشید	خود	را	وارث	جنبش	های	انقالبی	ضد	فئودالی	و	
ضد	استعماری	جلوه	دهد	و	شعار	حفظ	»استقالل	سیاسی«	و	احیای	فرهنگ	بومی	و	ملی	را	به	
دست	بگیرد.	به	همین	خاطر	عمال	و	شاید	بدون	طرح	و	نقشه	از	پیش	حساب	شده	دولت	جدید،	
شرایطی	به	وجود	آمد	که	عناصر	روشنفکر	و	ادیب	و	هنرمند	با	فضای	مساعدی	برای	تولید	آثار	
با	مضامین	انقالبی	و	ترقیخواهانه	روبرو	شدند.	طی	دوران	چهار	ساله	ریاست	جمهوری	»آلوارو	
ـُن«	)24	ـ	1920(	بود	که	حکومت	آگاهانه	تصمیم	گرفت	از	عرضه	عمومی	آثار	نقاشی	 اوبره	گـ
به	عنوان	وسیله	ای	برای	پر	کردن	و	ترمیم	شکاف	هایی	که	در	نتیجه	جنگ	داخلی	به	مقوله	»ملت	
مکزیک«	خورده	بود،	استفاده	کند.	حکومت،	نقاشان	را	دعوت	به	احیای	روحیه	میهن	پرستی	و	
به	نمایش	در	آوردن	ارزش	های	فرهنگ	بومی	کرد.	نمی	خواهم	متوسل	به	حدس	و	گمان	بشوم،	



ناسیونالیستی،	158 از	احساسات	 با	آمیزه	ای	 ولی	حس	می	کنم	که	طیف	هنرمندان	پیشرو	مکزیک	
روحیه	دمکراتیک	انقالبی	و	عقاید	کمونیستی	به	این	فراخوان	پاسخ	گفتند.	شاید	آگاهی	و	جهت	
گیری	انترناسیونالیستی	در	بعضی	از	آنان	قوی	تر	بود	و	مرزبندی	روشن	تری	با	دولت	بورژوایی	
مکزیک	داشتند.	شاید	این	گروه	از	هنرمندان،	به	شکل	تاکتیکی	از	این	فراخوان	استقبال	کردند	
تا	به	معرفی	آثار	پیشرو	و	متفاوت	به	مخاطبان	وسیع	بپردازند	و	به	شکل	گیری	هنر	و	فرهنگ	
نوین	کمک	کنند.	شاید	هم	تعدادی	از	آنان	گرفتار	التقاط	رایج	کمونیسم	ناسیونالیسم	بودند.	اما	
هر	چه	که	بود،	واقعیت	غیر	قابل	انکار	اینست	که	دیوارنگاری	مدرن	مکزیک	یک	تکان	و	تحول	
مهم	در	هنرهای	تجسمی	به	وجود	آورد	که	دامنه	اش	فقط	به	مکزیک	محدود	نشد.	شاید	بتوان	
گفت	که	آمریکا	بیش	و	پیش	از	هر	کشور	دیگر	تحت	تاثیر	»ال	مورالیسمو	مسیکانو«	)دیوار	نگاری	

مکزیکی(	قرار	گرفت.	
یکی	از	چهره	های	اصلی	نهضت	مورالیستی	مکزیک،	»خوزه	آلفارو	سیکۀ	ُرس«	نام	داشت	که	
از	اعضای	رهبری	حزب	کمونیست	مکزیک	نیز	بود.	کسانی	که	فیلم	سینمایی	»فریدا«	را	دیده	اند	
با	شخصیت	او	در	صحنه	درگیری	و	هفت	تیر	کشی	در	میهمانی	آشنایند.	نقش	»سیکۀ	ُرس«	
را	در	آن	فیلم،	آنتونیو	باندراس	بازی	می	کرد.	در	هر	صورت،	»سیکۀ	رس«	طی	اطالعیه	ای	که	
توسط	سندیکای	نقاشان	در	سال	1922	منتشر	شد،	از	همکاران	خود	خواست	که:	»نقاشی	های	
به	اصطالح	قاب	گرفته	و	هر	نوع	هنری	که	باب	طبع	محافل	فوق	روشنفکری	است	را	طرد	کنید،	
چرا	که	اشرافی	هستند.	هر	شکلی	از	آثار	هنری	در	ابعاد	عظیم	و	تاثیر	گذار	را	ستایش	کنید،	چرا	
که	به	عامه	تعلق	دارند.«	این	اطالعیه	را	می	توان	مانیفست	مورالیست	های	پیشرو	مکزیک	دانست.	
مورالیست	بزرگ	دیگر	مکزیک،	»دیه	گو	ریورا«	بود	که	در	جناح	انشعابی	حزب	کمونیست	
)طرفدار	ترتسکی(	جای	داشت.	او	دیوار	نگاری	های	خود	را	نخست	به	شیوه	»فرسک«	انجام	می	داد	
اما	بعداً	به	استفاده	از	رنگ	های	صنعتی	پرداخت	و	از	محصوالت	با	دوامی	که	برای	رنگ	آمیزی	
بدنه	هواپیما	و	خودرو	به	کار	می	رفت	برای	نقاشی	بر	دیوار	استفاده	کرد.	عقاید،	روحیات	و	رفتار	
»ریورا«	تقریبا	همانی	است	که	در	فیلم	»فریدا«	به	تفصیل	ارائه	شده	است.	آثار	وی	بدون	شک	از	

شاهکارهای	دیوار	نگاری	دنیا	محسوب	می	شود.2
سومین	چهره	از	غول	های	سه	گانه	مورالیسم	مکزیکی،	»خوزه	کلمنته	اوروزکو«	نام	داشت.	او	
را	می	توان	متعصب	ترین	و	وفادارترین	پیرو	فلسفه	مورالیسم	به	حساب	آورد.	او	بود	که	بعد	از	اعتقاد	
به	مانیفست	مورالیستی،	در	مرزبندی	با	نقاشی	اشرافی،	همه	آثار	»قاب	گرفته«	خود	را	سوزاند.	

»اوروزکو«	یکسره	خود	را	وقف	دیوار	نگاری	کرد.	
و	باالخره	به	اذعان	همه	کسانی	که	قلمرو	نقاشی	مکزیک	در	نیمه	اول	قرن	بیستم	را	مورد	
بررسی	قرار	داده	اند،	باید	از	»فریدا	کالو«	)زن	هنرمند	و	پیشرو(	نام	برد.	با	وجودی	که	»فریدا«	هیچ	



159 اثر	مورالیستی	از	خود	بر	جای	نگذاشته	است،	اما	تاثیر	و	رد	پای	او	در	دیوار	نگاری	های	آن	دوره	
به	چشم	می	خورد.	تنها	دلیلی	که	وی	شخصا	به	دیوار	نگاری	نپرداخت،	معلولیت	جسمانی	اش	بود	
که	کار	به	روی	داربست	برای	نقاشی	بر	دیوار	را	برایش	غیر	ممکن	می	کرد.	تاثیر	آثار	و	اندیشه	ها	
)و	همفکری	های(	فریدا	بر	همسرش	)ریورا(	و	جمعی	دیگر	از	نقاشان	مورالیست	مکزیک	غیر	

قابل	انکار	است.	
یک	نکته	مهم	در	زمینه	مورالیسم	که	معموال	مورد	توجه	قرار	نمی	گیرد،	خصلت	گروهی	ِ	
تولید	اثر	است.	متاسفانه	بر	اثر	رواج	دیرینه	تفکر	خرده	بورژوایی	»من«	در	بین	هنرمندان	و	گرایش	
بسیاری	از	آنان	به	اعمال	انحصار	معنوی	بر	آثار	هنری،	نقش	و	ارج	تعداد	بیشماری	از	همکاران	آنان	
در	فرایند	طوالنی	دیوار	نگاری	نادیده	گرفته	شد.	وقتی	که	بیننده	به	یک	اثر	»ریورا«	یا	»سیکۀ	
رس«	نگاه	می	کند،	خالقیت	صاحب	امضاء	را	می	بیند	و	به	فکر	کسانی	نمی	افتد	که	داربست	ها	را	
نصب	کردند	و	پایین	آوردند؛	رنگ	ها	را	به	سرعت	ترکیب	و	تهیه	کردند	و	باالی	داربست	فرستادند؛	
بافت	منحصر	به	فرد	زمینه	هر	اثر	را	با	ترکیب	گچ	و	یا	سیمان	بر	دیوار	پدید	آوردند؛	و	یا	خود	قلم	
به	دست	گرفتند	و	گوشه	هایی	از	این	آثار	عظیم	را	به	سرانجام	رساندند.	نمی	دانم	که	شاگردان	و	
همکاران	مورالیست	های	سرشناس	اصوالً	توانستند	هویت	مستقلی	بیابند	و	از	زیر	سلطه	استادان	
خود	خارج	شوند	یا	نه؟	آیا	تالشی	در	این	راه	داشتند	یا	نه؟	آیا	مبارزه	ای	انتقادی	و	اعتراضی	میان	
آنان	و	نقاشان	صاحب	نام	جریان	داشت	یا	نه؟	نمی	دانم	که	آن	استادان	در	بین	خود	هیچگاه	بر	سر	
مسئله	اگوئیسم	)بینش	خودبینانه(	و	یا	انحصارگرایی	در	تولید	هنری	به	بحث	و	جدل	پرداختند	و	
در	این	مورد	مبارزه	دو	خط	میان	شان	بروز	کرد	یا	نه؟	ولی	این	را	می	دانم	که	سال	ها	بعد،	در	جریان	
انقالب	فرهنگی	چین،	حداقل	پای	برخی	آثار	نقاشی	در	قطع	عظیم	دیواری	نام	چند	هنرمند	در	

کنار	هم	نقش	بست	و	با	این	کار	بر	جمعی	بودن	خصلت	تولید	هنری	تاکید	گذاشته	شد.	
همانگونه	که	باالتر	اشاره	شد،	دیوار	نگاری	مکزیکی	در	سایر	کشورها	به	ویژه	آمریکا	مورد	
استقبال	فراوان	قرار	گرفت.	این	استقبال	به	حدی	بود	که	هنرمندان	مورالیست	و	دست	اندرکاران	
ارائه	آثار	هنری	در	دهه	1930	به	ابداع	»دیوار	نگاری	های	قابل	حمل«	پرداختند.	یعنی	تولید	اثر	
بر	دیوارهای	چند	تکه،	مجزا	از	ساختمان	و	قابل	انتقال	به	محیط	های	دیگر.	حتی	در	مورد	آثاری	
که	بر	دیوار	عمارات	مکزیک	پدید	آمده	بود	نیز	بعدها	با	استفاده	از	عکاسی	جزء	به	جزء	و	چاپ	
عکس	در	ابعاد	واقعی،	نمایشگاه	هایی	از	این	آثار	در	کشورهای	دیگر	برگزار	شد.	ابتکاری	که	در	
اینگونه	نمایشگاه	ها	به	عمل	آمد،	توانست	رابطه	متفاوتی	میان	بیننده	با	آثار	مورالیستی	)نسبت	به	
یک	بیننده	در	محیط	مکزیک(	ایجاد	کند.	به	این	شکل	که	بخشی	از	محیط	نمایشگاه	را	به	صورت	
پلکانی	و	داربستی	درست	کردند.	بنابراین	بیننده	می	توانست	نه	فقط	در	گوشه	دیگر	نمایشگاه،	کل	
اثر	را	همانند	یک	عابر	در	خیابان	های	مکزیک	از	فاصله	ای	دورتر	مشاهده	کند،	بلکه	در	گوشه	ای	



دیگر	از	پله	ها	باال	برود	و	روی	داربست	به	شکل	افقی	حرکت	کند	و	جزء	به	جزء	اثر	را	از	نزدیک	160
وارسی	کند.	البته	روشن	است	که	این	نمایشگاه	ها	قادر	به	انتقال	یک	عنصر	مهم	اثر،	یعنی	بافت	ِ	

کار	که	روحیه	و	احساس	معینی	را	در	خود	نهفته	دارد،	نبودند.	
مورالیسم	مدرن	علیرغم	اینکه	بر	پایه	ایده	های	پیشرو	و	انقالبی	شکل	گرفت	و	برای	ابراز	
مضامین	طبقاتی	و	مردمی	در	نقاشی	به	رساترین	و	گسترده	ترین	شکل	به	کار	گرفته	شد،	اما	
مانند	دیگر	شکل	ها	و	روش	های	هنری	کماکان	یک	ظرف	بود.	یعنی	ایده	ها	و	عقاید	و	ارزش	های	
طبقاتی	گوناگون	می	توانستند	در	این	قالب	ریخته	شوند	و	در	خدمت	منافع	طبقاتی	متضاد	قرار	
بگیرند.	تاثیر،	قدرت	و	سلطه	تصویر	در	ابعاد	بزرگ	بر	دیوار،	از	چشم	بورژوازی	و	دست	اندرکاران	
»نایکی«	 و	 کوکاکوال	 عظیم	 بیلبوردهای	 نماند.	 پنهان	 اقتصادیش	 بازاریابی	 و	 سیاسی	 تبلیغات	
همان	اندازه	وامدار	مورالیست	های	مکزیک	هستند	که	دیوارهای	تحت	انحصار	»سازمان	زیباسازی	
و	 مضمون	 تمایزاساسی،	 خط	 هم	 باز	 پس	 تهران.	 شهر	 کالن	 در	 شهید«	 »بنیاد	 و	 شهرداری«	

محتوای	ایدئولوژیک	و	اندیشه	های	نهفته	در	آن	است	و	نه	صرفاً	فرم	و	روش.	

توضیحات
1(	تاثیر	ذهنی	تصاویر	و	یا	تندیس	های	بزرگ	بر	مخاطب،	عجیب	و	غریب	است.	چنین	آثاری	پتانسیل	مسلط	شدن	
بر	بیننده	را	دارند.	این	یک	نوع	تاثیر	»ماورائی«	است	که	تا	حد	ایجاد	حس	سنگینی	و	خفقان	و	در	ادامه	آن،	حس	
وحشت	تکامل	می	یابد.	پیشنهاد	می	کنم	که	چنین	آثار	عظیمی	را	حتماً	در	روشنایی	روز	و	زمانی	که	محیط	پر	از	

جمعیت	است	تماشا	کنید	تا	مسحور	و	مرعوب	ابهت	و	عظمت	آنها	نشوید!

2(	برای	آشنایی	بیشتر	با	پدیده	مورالیسم	پیشنهاد	می	کنم	که	فیلم	»فریدا«	را	حتماً	ببینید.	کسانی	هم	که	قبال	
ببینند!! دیده	اند	دوباره	

اسامی	نقل	شده	در	مقاله	به	التین:

 Sistine’s Chapel سیستینا:	 صومعه	  Michel-Angelo آنجلو:	 میکل	  Leonardo Da Vinci لئوناردو:	
 Fransisco Pancho	:وییا	پانچو	فرنسیسکو	Aztec	:آزتک	Maya	:مایا Gerardo Morillo	:مورییو	خراردو
 Alvaro Obregon	:گن	اوبره	آلوارو	PNR	:»ملی	انقالبی	حزب«	Emiliano Zapata	:زاپاتا	امیلیانو	Villa
دیوار	نگاری	مکزیکی:	El muralismo Mexicano	خوزه	آلفارو	سیکۀ	رس: Jose Alfaro Siqueiros	فریدا:	
Frida Kahlo	آنتونیو	باندراس:	Antonio Banderas	دیه	گو	ریورا:	Diego Rivera	خوزه	کلمنته	اوروزکو	

Jose Clemente Orozco



161 بخش پایانی: گرافیتی

گرافیتی	به	معنی	نقش	هر	چیز	بر	دیوار	است.	از	تصویر	گرفته	تا	کلمه.	در	یک	عبارت	کوتاه:	
نقش	هر	پیامی	بر	دیوار.	از	نظر	طرفداران	نظم	موجود	در	کشورهای	غربی	که	زادگاه	گرافیتی	مدرن	
است،	گرافیتی	با	خرابکاری،	بی	قانونی،	شلختگی	و	بی	معیاری	معنا	می	شود.	حتی	در	محافل	و	
مراکز	آکادمیک	هنری،	هنوز	این	بحث	جریان	دارد	که	آیا	گرافیتی	در	مقوله	هنر	می	گنجد	یا	نه؟
گرافیتی	با	افشانه	رنگ	)اسپری(	انجام	می	شود.	و	این	یک	مشخصه	و	نقطه	تمایز	آن	با	دیوارنگاری	
هاست	که	معموال	با	قلم	مو	و	کاردک	و	فرچه	های	بزرگ	تولید	می	شوند.	البته	دیوارنگاری	هایی	هم	
هست	که	آگاهانه	به	سبک	گرافیتی،	یا	به	قول	معروف	با	»افه«	)افکت(	گرافیتی	انجام	شده	است.	
یعنی	به	خاطر	استفاده	از	افشانه	رنگ،	حال	و	هوای	گرافیتی	دارد.	»استنسیل«ها	یا	شابلون	ها	
هم	از	دیگر	ابزار	گرافیتی	در	مقیاس	کوچک	است.	از	شابلون	برای	تکرار	گرافیتی	های	کوچک	با	
تعداد	رنگ	های	محدود	بر	دیوارهای	مختلف،	یا	در	یک	مسیر،	استفاده	می	شود.	این	نوع	گرافیتی	
در	جریان	انقالب	57	رواج	داشته	)تصویر	صمد	بهرنگی،	خمینی،	یا	کاریکاتور	شاه(	و	امروز	هم	

نمونه	های	جدید	این	سبک	گرافیتی	در	بعضی	شهرها	اجراء	می	شود.	
اواخر	دهه	1960	بود	که	گرافیتی	جدید	در	آمریکا	زاده	شد.	طی	چند	دهه	گرافیتی	در	
شاخه	های	مختلف	)و	در	کشورهای	گوناگون(	تکامل	یافت	و	کماکان	نیز	به	شکل	یک	هنر	خیابانی	
در	حال	رشد	است.	مخالفت	ها	با	گرافیتی،	پیش	از	هر	چیز	به	مکان	ارائه،	و	نحوه	ارائه	شوک	
آور	و	غیر	منتظره	و	غیر	سنتی	آن	مربوط	می	شود.	شاید	اگر	بسیاری	از	مخالفان	گرافیتی،	این	
آثار	را	به	صورت	کارت	پستال	در	یک	فروشگاه	می	دیدند،	چنین	عکس	العملی	نشان	نمی	دادند.	
مخالفت	آنان	با	گرافیتی،	در	واقع	مخالفت	با	روحیه	نافرمانی	و	اعتراض	اجتماعی	است	که	در	ارائه	
گرافیتی	ها	خود	نمایی	می	کند.	چه	بسا	بسیاری	از	محکوم	کنندگان	گرافیتی	که	به	شیوه	قاضیان	
محاکم	قرون	وسطی،	حکم	به	مجازات	هنرمندان	خیابانی	و	پاک	کردن	آثارشان	از	در	و	دیوار	
می	دهند،	وقتی	که	با	گرافیتی	های	قدیمی	دو	هزار	ساله	روبرو	شوند	عینکشان	را	چند	بار	جلو	
و	عقب	ببرند	و	تحسین	آمیزترین	کلمات	را	به	زبان	آورند.	تنها	تفاوت	اینست	که	گرافیتی	های	
بر	جای	مانده	از	دوران	مصر	و	یونان	باستان	یا	بر	بقایای	دیوارهای	»رم«	و	»پمپه	ی«	در	ایتالیا،	
امروز	آثاری	بی	خطر	به	حساب	می	آید.	نه	کسی	را	به	شورش	و	اعتراض	بر	می	انگیزاند؛	نه	پیام	
خطرناکی	را	به	جامعه	و	به	ویژه	به	جوانان	منتقل	می	کند.	البته	بگذارید	همینجا	به	یک	نکته	مهم	
فقط	اشاره	ای	کنم	و	بحث	را	ادامه	دهم:	این	واقعیتی	است	که	نه	فقط	جوانان	معترض	و	شورشگر	
ضد	سیستم،	بلکه	مرتجعینی	نظیر	نئوفاشیست	های	آلمان	و	وفاداران	سلطنت	و	سلطه	انگلستان	
در	ایرلند	هم	از	فرم	های	مختلف	گرافیتی	برای	انتشار	پیام	های	خود	استفاده	می	کنند.	معنایش	



اینست	که	یک	فرم	هنری	به	خودی	خود	نشانه	پیشرو	بودن	ایده	های	نهفته	در	آن	نیست.	در	مورد	162
گرافیتی	نیز،	این	مضمون	اثر	است	که	نهایتاً	خصلتش	را	تعیین	می	کند.	

گرافیتی	جدید	نخستین	بار	در	شهر	نیویورک	ظاهر	شد	و	آن	سبک	گرافیتی	همچنان	به	
»سبک	نیویورکی«	مشهور	است.	در	آغاز،	کلمه	بود!	یک	امضاء:	نام	مستعار	نوجوانانی	که	با	جوهر	
تثبیت	شده	یک	روان	نویس	یا	به	قول	خودمان	»ماژیک	تینری«	بر	واگن	های	مترو	نوشته	می	شد.	
اولین	امضاء	چنین	بود:	»خولیو	204«.	کمی	بعد	سر	و	کله	»تاکی	183«	پیدا	شد.	این	امضاء	
متعلق	به	یک	نوجوان	یونانی	تبار	به	نام	دیمتریوس	بود	که	شماره	خیابان	محل	زندگی	اش	را	
ضمیمه	یک	اسم	مخفف	شبه	یونانی	کرده	بود.	بعد	از	این	ها،	نوجوانان	دیگر	هم	از	شماره	خیابان	
محل	زندگی	خود	در	امضاهای	دیواری	شان	استفاده	کردند.	ممکنست	بپرسید	این	امضاها	چه	
انگلیسی	 ربطی	به	خالقیت	هنری	داشت	)یا	دارد(؟	خب،	امضاء	کنندگان	دیواری	که	در	زبان	
»تَِگر«tagger	نامیده	می	شوند،	نحوه	نگارش	نوینی	را	ابداع	کردند؛	یک	نوع	خطاطی	جدید	برای	
ساختن	نشان	ها	یا	»لوگو«های	فردی؛	با	شاخ	و	برگ	ها	یا	انحناهای	ابتکاری	در	حروف	الفبا.	این	
امضاها	بر	دیوارها	یا	روی	صندلی	های	مترو،	آنقدر	نو	و	چشم	نواز	بود	که	بتواند	در	میان	صدها	
پوستر	و	نوشته	تبلیغاتی،	نگاه	ها	را	به	سوی	خود	جلب	کند.	یک	اتفاق	فنی	باعث	شد	که	امضاهای	
دیواری	از	زاویه	هنری	متکامل	تر	شود.	این	اتفاق،	به	بازار	آمدن	افشانه	رنگ	بود.	اسپری	این	امکان	
را	به	»تگر«ها	داد	که	امضاهای	کیفیتاً	بزرگتری	را	با	رنگ	آمیزی	فوق	العاده	بر	هر	سطحی	که	
آماده	امضاء	شدن	بود	نقش	کنند.	این	را	هم	بگویم	که	یکی	از	کارکردهای	»تگ«	اعالم	منطقه	
نفوذ	»گنگ«ها	gang	)دار	و	دسته	های	متشکل	از	نوجوانان	در	محالت	زحمتکشی	سیاهان(	بود.	
یعنی	با	نقش	کردن	»تگ«	در	چند	کوچه	و	خیابان	و	زمین	بازی	اعالم	می	کردند	که	اینجا	به	ما	

تعلق	دارد.	
اما	گرافیتی	به	»تگ«	tag	محدود	نشد.	گروهی	از	دست	اندرکاران	گرافیتی	از	»تگ«	عبور	
throw-up	مشخص	 )آثار	سریع(	 با	»ترو	آپ«ها	 فرا	رسید	که	 و	گذرا	 کردند.	یک	دوره	کوتاه	
می	شد.	یعنی	امضاهایی	که	در	مقیاس	بزرگ	و	معموالً	با	دو	رنگ	)یکی	برای	اصل	امضاء	و	دیگری	
برای	سایه	آن(	بر	دیوار	نقش	می	شد.	این	کار	خیلی	سریع	انجام	می	گرفت.	این	دوره	گذاری	بود	
به	تولید	نقش	های	بزرگ	چند	رنگ	با	اسپری	بر	سطوح	بزرگ	)از	دیوارها	گرفته	تا	دیواره	های	
فلزی	مترو(.	در	این	آثار	که	به	»پیس«	piece	مشهور	شد	و	در	واقع	مخفف	واژه	»َمستر	پیس«	
masterpiece	)یا	شاهکار(	است،	»تگ«	به	صورت	امضای	خالق	یا	خالقان	اثر	در	گوشه	ای	حضور	

دارد.	شخصیت	های	کارتونی	هم	عنصر	دیگری	از	»پیس«	به	حساب	می	آیند.	»پیس«ها	نقاط	
مشترک	بسیار	با	»مورال«ها	که	در	بخش	قبلی	توضیح	دادم	دارد؛	با	این	فرق	بزرگ	که	»پیس«ها	
عمدتاَ	غیرقانونی	است.	رنگ	آمیزی	قطارهای	زیرزمینی	نیز	مشخصاَ	به	»هنر	مسیرهای	تونلی«	یا	



163 »ساب	وی	آرت«	art	subway	مشهور	شد.	
ممکنست	بپرسید	چرا	بچه	های	گرافیتی	به	قطار	و	مترو	و	تونل	روی	آور	شدند؟	اوال،	خلوتی	
فضاهای	راه	آهن	و	مترو	در	ساعات	معین	)به	ویژه	در	شب(	امکان	تولید	گرافیتی	در	قطع	بزرگ	
و	با	رنگ	های	فراوان	را	به	هنرمندان	می	داد	و	در	این	فضا،	آنان	کمتر	به	دام	نگهبانان	و	پلیس	
کار	 این	 با	 و	 می	کرد،	 تردد	 مختلف	 ایستگاه	های	 بین	 مرتبا	 متروها	 و	 قطارها	 ثانیاَ،	 می	افتادند.	
نمایشگاه	های	پر	جمعیت	در	محالت	بزرگ	و	کوچک	)دور	و	نزدیک(	برای	آثار	گرافیتی	به	وجود	
می	آورد.	قطار	و	مترو	به	رسانه	عمومی	گرافیتی	تبدیل	شد.	هیچ	»تگر«	یا	تولید	کننده	»پیس«	را	
نمی	شد	پیدا	کرد	که	با	چرخیدن	در	شهر	و	نشانه	گذاری	بر	دیوارها	بتواند	در	هزار	جای	مختلف،	
اثر	خود	را	در	معرض	دید	عموم	قرار	دهد.	بنابراین	از	نقش	محیط	و	فضا	در	پیام	رسانی	گرافیتی	
نباید	غافل	شد.	در	عین	حال	که	کماکان	سبک	و	کیفیت	هنری	این	آثار	است	که	میزان	نفوذ	و	

تاثیرگذاری	پیام	ها	را	بر	مردم	تعیین	می	کند.	
ظهور	گرافیتی	را	نمی	توان	جدا	از	تحوالت	اجتماعی	و	سیاسی	دهه	1960	و	تاثیرات	ذهنی	
پیشروی	ها	و	عقب	نشینی	ها	بر	نسلی	که	در	اواخر	دهه	1970	جوانی	و	نوجوانی	را	تجربه	می	کرد،	
در	نظر	گرفت.	جوامع	سرمایه	داری	امپریالیستی	تغییرات	مهمی	را	در	زمینه	اجتماعی،	ارزشی	
و	ایدئولوژیک	از	سر	گذرانده	بودند.	عقاید	و	باورهای	کهنه	و	سنتی	که	مبتنی	بر	فرمانبرداری	
از	آتوریته	های	غالب	در	خانواده	و	دین	و	سیاست	بود،	مورد	حمله	قرار	داشت.	اخالقیات	حاکم،	
خدشه	دار	شده	بود.	همه	اینها	در	عرصه	های	هنری	بازتاب	می	یافت.	بر	همین	زمینه،	رنگ	و	فرم	
و	مضمون	و	بافت	در	هنرهای	تجسمی	در	حال	تحول	بود.	اما	نظام	سرمایه	داری	و	دستگاه	حاکمه	
بورژوایی،	دست	و	پا	بسته	به	انتظار	مرگی	محتوم	ننشسته	بود.	بورژوازی	تدارک	ضد	حمله	ای	
همه	جانبه	را	می	دید	تا	عرصه	های	از	دست	رفته	را	باز	پس	بگیرد.	در	این	میان،	رسانه	های	گروهی	
و	ابزار	ایدئولوژیک،	فلسفی	و	هنری	نقش	مهمی	بازی	می	کرد.	نقش	قدرتمند	و	فراگیر	رسانه	ها	
که	با	رواج	ایدئولوژی	ها	و	ارزش	های	مطلوب	سرمایه	داری،	در	مقابل	امواج	انقالبی	مانع	درست	
می	کرد،	به	شکل	یک	معضل	جدی	خودنمایی	می	کرد.	تبلیغاتی	که	از	در	و	دیوار	شهر	می	بارید	و	
نه	فقط	»بیزنس«های	معین،	بلکه	ارزش	های	معینی	را	بازتاب	می	داد،	از	دید	نسل	جوان	معترض	
و	پیشرو،	جبهه	ای	از	جبهه	های	دشمن	بود.	تخریب	این	جبهه،	در	نگاه	تولیدگران	عرصه	هنر	
پیشرو،	یک	وظیفه	گریز	ناپذیر	جلوه	می	کرد.	البته	این	جهت	گیری	عمدتا	صحیح	همراه	بود	با	
یک	گرایش	معین.	گرایشی	که	از	افت	جنبش	سیاسی	انقالبی	در	کشورهای	غربی	و	محدود	شدن	
دایره	توده	هایی	که	مستقیما	درگیر	مبارزات	انقالبی	ضد	سیستم	می	شدند،	سرچشمه	می	گرفت.	
این	گرایش،	»بیزنس«	را	به	جای	قدرت	سیاسی	آماج	عمده	قرار	می	داد،	و	این	کار	را	طریق	اصلی	

ضربه	زدن	به	سیستم	و	تغییر	ذهنیت	غالب	بر	جامعه	می	دید.	
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به	یک	جنبه	ثابت	در	تفکر	»چریک	های«	گرافیتی	تبدیل	شد.	شاید	در	جامعه	خودمان،	بی	مزه	
یا	بیخود	جلوه	کند	که	مثاًل	برویم	و	یک	آگهی	بانک	یا	ایرانسل	و	همراه	اول	را	با	اسپری،	تخریب	
یا	تحریف	کنیم؛	اما	از	نظر	هنرمندان	گرافیتی	در	غرب	این	کار	یک	نوع	پیام	رسانی	مهم	تلقی	
می	شود.	اواسط	دهه	1980،	سر	و	کله	هنرمند	کهنه	کاری	در	فرانسه	پیدا	شد	که	کارش	تحریف	
طنزآمیز	بیلبوردهای	تبلیغاتی	بود.	او	یکی	از	خالق	ترین	هنرمندان	در	این	زمینه	بود.	شاید	تنها	
اشکال	کارش	این	بود	که	اعتماد	به	نفس	زیاد	)یا	توهم	زیادی(	داشت.	به	این	معنی	که	برای	
خودش	داربست	کوچکی	در	پای	بیلبوردها	سوار	می	کرد،	بساط	رنگ	و	روغنش	را	آن	باال	پهن	
می	کرد،	سر	فرصت	هر	بالیی	که	می	خواست	بر	سر	پوسترهای	بزرگ	تبلیغاتی	می	آورد!	خب،	
بورژوازی	در	بعضی	موارد	با	کسی	شوخی	ندارد.	توهین	به	بیزنس،	زیر	سوال	بردن	قداست	مالکیت	
خصوصی،	و	تالش	برای	ضربه	زدن	به	مصرف	گرایی	در	ذهن	عامه،	جزء	چنین	مواردی	است.	آن	
هنرمند	را	بعد	از	چند	بار	تذکر	جدی،	جریمه	کردند	و	به	زندان	انداختند.	اما	همه	هنرمندان	عرصه	
گرافیتی	مثل	او	عمل	نمی	کنند	و	بی	گدار	به	آب	نمی	زنند.	همانطور	که	باالتر	اشاره	کردم	آنان	به	
کارشان	مثل	یک	عملیات	چریکی	هنری	نگاه	می	کنند.	یعنی	سازماندهی	و	مخفیکاری	خاص	خود	
را	دارند.	در	مقابل،	دستگاه	حاکمه	در	غرب	نیز	مجبور	شده	به	شکل	های	جدی	تری	از	شناسایی	
و	پیگرد	و	سرکوب	رو	بیاورد.	برای	این	کار	در	اغلب	دمکراسی	های	امپریالیستی،	کمیته	های	ویژه	
ضد	گرافیتی	تشکیل	شده	است.	ترکیب	نهادهایی	که	در	این	نوع	کمیته	ها	نماینده	دارند	به	اندازه	
کافی	افشاگر	ماجرا	است:	پلیس،	شهرداری،	اتحادیه	اصناف	)مغازه	داران(،	اتحادیه	کارفرمایان	

)صاحبان	شرکت	ها(!
یک	هنرمند	جوان	اهل	فیالدلفیا	که	نام	مستعار	»کودا«	را	برای	خود	انتخاب	کرده،	نقطه	نظر	
بسیاری	از	دست	اندر	کاران	گرافیتی	اعتراضی	را	چنین	بیان	می	کند:	»وقتی	به	دور	و	برم	نگاه	
ـِل«	مدرن	دارم	زندگی	می	کنم.	شهری	پر	از	وسوسه،	 می	کنم،	می	بینم	که	در	دل	یک	شهر	»بابـ
گناه،	انحراف،	فساد،	بی	عدالتی	و	احمق	هایی	که	فکرشان	زنجیر	شده	و	راه	خطا	می	روند.	به	نظرم	
تنها	راه	بیدار	کردن	مردم	از	این	بی	تفاوتی،	تخریب	چیزهایی	است	که	برایشان	آشناست:	کسب	و	
کارشان،	اماکنی	که	در	آنجا	معامله	می	کنند،	و	بزرگترین	مکانی	که	در	آنجا	جمع	می	شوند،	یعنی	
شهرها!	همه	جا	گرافیتی	کنید!	روی	قطارها،	روی	متروهایی	که	آن	ها	را	به	سر	کارشان	می	رساند،	
اینکه	مردم	متوجه	شوند	فرهنگ	 روی	بام	ها،	بر	حاشیه	بزرگراه	ها،	روی	هر	چیزی.	فقط	برای	

نمرده	است.	و	حداقل،	گروهی	از	بچه	ها	هستند	که	برای	زنده	نگهداشتنش	مبارزه	می	کنند.«
در	همین	چارچوب،	بعضی	از	گرافیتیست	ها	فعالیت	را	خود	را	یک	عمل	آئینی	علیه	نظام	
سیاسی	و	اقتصادی	ستمگر	می	دانند.	برخی	دیگر	خود	را	انقالبیونی	می	دانند	که	علیه	ارزش	های	



165 علیه	 بیانیه	ای	 را	 خود	 آثار	 هم	 بعضی	ها	 کرده	اند.	 قیام	 نمایشگاه	ها	 بر	 حاکم	 نظام	 یا	 هنر	 بازار	
ایده	های	سرمایه	داری	غرب	و	مالکیت	خصوصی	معرفی	می	کنند.	ایده	مشترک	در	همه	هنرمندان	
گرافیتی	اینست	که	باید	با	مردم	کوچه	و	خیابان	در	احساسات	و	ایده	ها	شریک	شد.	از	این	نظر،	
آنان	)برخی	آگاهانه	و	برخی	ناخودآگاه(	از	حکم	لئون	تولستوی	نویسنده	تاثیرگذار	قرن	نوزدهم	
ایده	ها	و	شریک	شدن	در	احساسات	 بیان	 اجازه	 به	مردم	 باید	 پیروی	می	کنند	که	هنر	 روسیه	
یکدیگر	از	طریق	آثار	هنری	را	بدهد.	البته	این	ایده	هم	در	میان	گروهی	از	هنرمندان	گرافیتی	
عمل	می	کند	که	باید	فضاهای	زشت	شهرهای	سرمایه	داری	را	با	این	آثار	زیبا	کرد.	در	این	مورد،	
توافق	نظر	عمومی	وجود	ندارد.	برای	نمونه،	اخیراَ	گروهی	از	هنرمندان	از	کشورهای	مختلف،	بر	
دیوار	حائل	)در	محل	زندگی	فلسطینیان	در	کرانه	غربی	رود	اردن	را	از	مراکز	شهری	اسرائیل	جدا	
می	کند(	گرافیتی	کردند.	مضمون	این	گرافیتی	ها	عمدتاَ	علیه	این	اقدام	امنیتی	صهیونیست	ها	و	یا	
مضامین	ضد	اشغالگری	بود.	اما	این	کار	با	انتقاد	گروهی	از	جوانان	و	روشنفکران	فلسطینی	روبرو	
شد.	آنان	می	گفتند	که	چرا	نگذاریم	این	دیوار	به	همین	صورت،	همین	واقعیت	زشت	خاکستری،	
باقی	بماند	و	به	جای	جلب	شدن	توجه	مردم	به	گرافیتی	های	زیبا،	همین	حس	انزجار	واقعی	به	

صورت	حس	مشترک	رهگذران	و	ساکنان،	جاری	باشد؟
جنبه	دیگر	گرافیتی،	آنجا	که	در	محدوده	»تگ«	صحبت	می	کنیم،	به	مقوله	اظهار	وجود	که	
یکی	از	خصوصیات	نوجوانان	است	بر	می	گردد.	»تگ«ها	نیاز	نوجوان	به	اعالم	فردیت	خویش	را	
بیان	می	کند.	از	این	نظر،	»تگ«	مضمون	همان	جمله	قدیمی	را	دارد	که	نه	فقط	در	غرب	بلکه	در	
ایران	و	بسیاری	از	کشورهای	دیگر	بر	دیوار	می	بینیم:	»من	در	فالن	تاریخ	اینجا	بودم.«	اما	نکته	
جالب	در	گرافیتی،	دیالکتیکی	است	که	میان	این	»انگیزه	های	فردی«	با	ضرورت	جمع	گرایی	
برقرار	می	شود.	کارهای	بزرگ	و	پر	از	رنگی	که	به	چشم	بیایند،	و	غیرقانونی	هم	باشند	را	نمی	توان	
به	شکل	فردی	تولید	کرد.	اسپری	کردن	شبانه	واگن	ها	یا	دیواره	تونل	ها،	عملیاتی	است	که	باید	
توسط	یک	جمع	متحد	با	اهداف	مشترک	انجام	شود.	در	این	کار،	معموالً	با	گروه	های	3	تا	10	نفره	
روبرو	هستیم	که	حدود	8	ساعت	برای	شروع	و	به	پایان	رساندن	کار	خود	وقت	دارند.	رهبر	گروه،	
معموال	کسی	است	که	بقیه	افراد	او	را	در	زمینه	قابلیت	و	خالقیت	هنری	و	تفکر	پیشرو،	باالتر	از	
دیگران	می	دانند.	وقتی	انجام	کاری	با	مخاطرات	بسیار	همراه	است	و	دقت	عمل	و	انضباط	و	فعالیت	
فشرده	و	دشواری	را	طلب	می	کند،قاعدتاً	افراد	آن	جمع،	بیشتر	در	موردش	می	اندیشند.	اهمیت	
این	تولید	برایشان	آنقدر	زیاد	است	که	تصمیم	می	گیرند	با	بحث	و	جدل	رفیقانه،	حداکثر	تالش	
خود	را	برای	هر	چه	بهتر	کردن	آن	انجام	دهند.	خود	این	شرایط	سخت	و	هدف	بزرگ،	پیوندهای	
گروهی	را	فشرده	تر	و	بیشتر	می	کند.	البته	مثل	هر	جمع	مبارز	دیگری،	اختالف	نظر	و	دیدگاه	
سیاسی	و	ایدئولوژیک	)و	نیز	سلیقه	های	هنری(	می	تواند	در	جمع	این	جوانان	هنرمند	بروز	کند	
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روحیه	جمع	گرایی	و	پیروی	از	منافع	مشترک	را	در	تک	تک	افراد	پرورش	می	دهد.	هیچیک	از	
آنان	نمی	تواند	ادعا	کند	که	این	اثر	فقط	متعلق	به	من	است؛	فقط	حاصل	کار	من	است.	چون	برای	

کل	گروه	روشن	است	که	گرافیتی	های	مؤثر	و	بزرگ	را	نمی	توان	به	شکل	فردی	تولید	کرد.	
یک	سؤال:	تا	اینجای	بحث،	تصویری	که	از	یک	نوجوان	در	حال	گرافیتی	کردن	در	ذهن	خود	
مجسم	کرده	اید،	پسر	است	یا	دختر؟	شرط	می	بندم	پسر	است!	اما	در	واقعیت،	نیویورک	و	بسیاری	از	
شهرهای	بزرگ	دیگر	در	آمریکا،	آمریکای	التین	و	اروپا،	پر	است	از	دختران	نوجوان	و	جوانی	که	»دار	
و	دسته	های	گرافیتی	یا	تگ«	خود	را	دارند	و	در	این	کار،	جلو	پسران	کم	نمی	آورند.	بعضی	از	این	
دختران،	بعداً	که	بزرگ	تر	می	شوند	و	آگاهی	های	اجتماعی	سیاسی	و	فمینیستی	به	دست	می	آورند،	
جمع	های	پایدارتر	هنری	زنانه	را	تشکیل	می	دهند	و	همه	جانبه	تر	در	عرصه	فرهنگ	و	هنر	آلترناتیو	
فعالیت	می	کنند.	در	همین	زمینه،	باید	از	»باربارا	62«	و	»اوا	62«	یاد	کرد	که	از	پیشگامان	»تگ	
نیویورکی«	در	آغاز	دهه	1970	بودند.	همچنین	می	خواهم	از	یک	زن	هنرمند	اکوادوری	تبار	به	نام	
»سندرا	فابارا«	یاد	کنم	که	نام	»لیدی	پینک«	را	برای	خود	برگزیده،	از	مشهورترین	هنرمندان	زن	در	
عرصه	گرافیتی	است.	او	در	حال	حاضر	در	نیویورک،	با	زنان	جوان	تر	از	خود	یک	کلکتیو	هنر	خیابانی	

تشکیل	داده	که	»پیس«ها	و	»مورال«هایی	با	سوژه	های	اجتماعی	تولید	می	کنند.	
بعد	 کنید،	 نگاه	 است	 موجود	 در	سایت	ها	 گرافیتی	ها	 از	 که	 تصاویری	 به	 دیگر:	 یک	سؤال	
چشمانتان	را	ببندید	و	سعی	کنید	آن	تصاویر	را	دوباره	همراه	با	موسیقی	متن،	مجسم	کنید.	چه	
نوع	موسیقی	در	گوشتان	میپیچد؟	من	بارها	این	کار	را	کرده	ام	و	به	جز	موسیقی	»رپ«	نشنیده	
ام.	فکر	می	کنم	سرزندگی،	شیطنت	و	خشونت	مثبتی	که	در	گرافیتی	وجود	دارد،	با	رپ	همخوان	
با	ریتم	»سالسا«ی	جوانان	پورتوریکویی	هم	 البته	شاید	بعضی	وقت	ها	بتوان	گرافیتی	را	 است.	
چشید؛	ولی	»رپ«	بیشتر	می	چسبد.	واقعیت	اینست	که	از	اواخر	دهه	1980	تا	به	امروز،	گرافیتی	
در	میان	جوانان	سیاه	آمریکا	به	بخشی	از	»رپ«،	»بسکتبال«	و	به	طور	کلی	فرهنگ	»هیپ	هاپ«	
تبدیل	شده	است؛	ضرباهنگ	»تگ«ها	و	»پیس«ها	جز	این	نیست.	یک	آزمایش	دیگر!	یادم	می	آید	
که	مدت	ها	پیش	با	فراخوان	یک	تظاهرات	اضطراری	روی	دیوار	روبرو	شدم.	نوشته	این	بود:	شنبه	
10	صبح	میدان	انقالب!	بدون	هیچ	توضیح	دیگری.	مخاطبان	این	پیام	همه	می	دانستند	موضوع	
چیست	و	فقط	منتظر	تاریخ	و	محل	تجمع	بودند.	ولی	این	پیام،	بی	اختیار	با	ضرباهنگ	خاصی	
در	کله	ام	می	پیچید.	ضرباهنگی	که	مسلما	با	ضرباهنگ	»رپ«	تفاوت	داشت.	به	نظرم	خاطره	یا	
سابقه	مقاومت	و	مبارزه،	یا	آنچه	که	اسمش	را	ویژگی	های	فرهنگی	می	گذاریم	در	این	جور	تفاوت	ها	
دخیل	است.	ریتم	پیام	دیواری	در	گوش	من	)و	مطمئنا	برای	خیلی	دیگر(	چنین	بود:	شن	به	/	َد	

ِه	صبح	/	میدا	ن	ِ	/	انق	ِ	الب!
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هنرمندان	و	نابود	کردن	آثارشان(،	از	روش	های	دیگری	نیز	برای	مهار	و	کنترل	این	هنر	استفاده	
کرده	اند.	یکی	از	این	اقدامات،	ممنوع	کردن	فروش	اسپری	رنگ	به	افراد	کمتر	از	18	سال	در	
بعضی	کشورها	است.	اما	مهم	ترین	راهکار،	تالش	شهرداری	ها	و	مراکز	آموزشی	و	مذهبی	برای	
راندن	گرافیتی	به	فضاهای	قانونی	است.	آن	ها	با	ارائه	امکانات	مالی	به	هنرمندان	جوان	برای	تولید	
آثاری	با	مضامین	سفارشی	و	کم	خطر،	می	کوشند	از	تاثیرات	شورشگرانه	این	هنر	در	سطح	جامعه	
بکاهند.	بنابراین	امروز	در	کنار	گرافیتی	اعتراضی	و	غیرقانونی،	یکسری	کارهای	بزرگ	دیواری	با	
استفاده	از	تکنیک	و	ابزار	گرافیتی	هم	تولید	می	شود	که	از	نظر	مقامات	دولتی	قابل	تحمل	است.	
به	عالوه	در	شهرهای	مختلف	آمریکا،	دیوارنگاری	هایی	در	محالت	به	چشم	می	خورد	که	بر	مبنای	
خواسته	ها	و	تمایالت	سیاسی،	اجتماعی	و	یا	مذهبی	اهل	محل	انجام	گرفته،	نقاط	مشترکی	با	
گرافیتی	دارد؛	ولی	از	آن	»قانونمند«تر	و	تا	حدی	»مجاز«	است.	مثاًل	در	محالت	سیاهان	آمریکا	
یا	بر	دیوارهای	بزرگ	خارجی	کلیساهای	سیاهان،	گاهی	با	روایت	تصویری	سرگذشت	آفریقایی	
تباران	و	ستم	هایی	که	بر	آنان	رفته،	یا	تصاویر	رهبران	و	مصلحان	سیاهپوست	روبرو	می	شویم.	

کار	 از	 و	 دارد	 را	 خود	 خاص	 قواعد	 استبدادی	 رژیم	 یک	 در	 کردن	 گرافیتی	 شک،	 بدون	
در	کشورهای	تحت	دمکراسی	امپریالیستی	متفاوت	است.	در	غرب،	جرم	هنرمندان	گرافیتی	با	
»تخریب	اموال	عمومی«	یا	»رفتار	ضد	اجتماعی«	تعریف	می	شود.	البته	مواردی	در	آمریکا	بوده	
که	گروهی	از	جوانان	گرافیتیست	را	به	اتهام	»توطئه	دستجمعی«	محاکمه	کرده	اند.	در	هر	صورت،	
رادیکالیسم	 بر	مبنای	سوابق	هنرمند،	درجه	 تا	دو	سال(	 یا	حبس	 نقدی	 نوع	مجازات	)جریمه	
آثار	و	باالخره	میزان	کله	شقی	او	به	هنگام	دستگیری	یا	در	جریان	محاکمه،	تعیین	می	شود.	اما	
در	کشورهای	استبدادی	و	تحت	دیکتاتوری	عریان،	انعکاس	صدای	اعتراض	بر	دیوارها	و	اماکن	
در	 به	دست«	حتی	ممکنست	 اسپری	 بگیرد.	»محارب	 نام	 عمومی	یک	شهر،	می	تواند	محاربه	
تاریکی	شب	هدف	گلوله	قرار	بگیرد.	به	همین	خاطر،	گرافیتی	کردن	در	شهری	مثل	تهران	اگر	
قرار	باشد	به	تخریب	یا	تحریف	آگهی	های	بیزنس	)از	بانک	گرفته	تا	همراه	اول	و	پفک(	محدود	
شود،	کار	بی	مزه	ای	است!	هنرمندی	که	برای	گرافیتی	کردن،	ریسک	می	کند	بهترست	به	دنبال	

انتقال	پیام	های	سیاسی	و	اجتماعی	مستقیم	تر	و	ریشه	ای	تری	باشد!
در	همین	زمینه،	یک	مثال	درس	آموز!	دوستی	تعریف	می	کرد	که	در	سال	1367،	یک	زن	
نقاش	در	تهران	با	شنیدن	خبر	کشتار	هزاران	زندانی	سیاسی،	قوطی	رنگ	و	فرچه	را	برداشت	
و	شب	به	کوچه	زد	و	در	این	مورد	پیام	های	افشاگرانه	ای	بر	دیوارها	نقش	کرد.	از	قرار،	او	همان	
شب	دستگیر	شد	و	چند	هفته	تحت	شکنجه	و	بازجویی	قرار	گرفت؛	و	فقط	زمانی	آزادش	کردند	
که	مطمئن	شدند	این	یک	اقدام	سازمان	یافته	نبوده	است.	من	این	را	نمونه	ای	از	رابطه	هنرمند	
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می	کشیده	چندان	به	جنبه	های	زیبایی	شناسانه	فکر	می	کرده	است،	اما	مطمئنا	به	شکل	ناخودآگاه	
چیزهایی	را	در	آن	گرافیتی	ها	رعایت	می	کرده	تا	پیامش	بهتر	به	مردم	کوچه	و	خیابان	منتقل	شود.	
بگذریم	از	این	که	استفاده	او	از	رنگ	و	روغن	و	فرچه	)اگر	راوی،	ماجرا	را	دقیق	و	مستند	برایم	
روایت	کرده	باشد(	نوعی	دلبستگی	هنری	دست	و	پا	گیر	بوده	که	چندان	با	سرعت	و	اضطرار	و	
»ویژگی	عملیاتی«	گرافیتی	خوانایی	نداشته	است.	شاید	اگر	او	از	اسپری	استفاده	می	کرد،	در	مدت	
زمانی	کوتاه	تر	می	توانست	نقش	های	بیشتری	بر	دیوارها	بزند	و	در	صورت	احساس	خطر،	راحت	تر	

می	توانست	»مدارک	جرم«	را	از	خود	دور	کند!
امروز	گرافیتی	هایی	که	در	تهران	و	یکی	دو	شهر	دیگر،	اینجا	و	آنجا	از	دانشجویان	رشته	هنر	
می	بینیم،	معموالً	در	قطع	کوچک	و	با	شابلون	اجراء	شده	است.	در	اکثر	موارد،	روشن	است	که	
ارائه	یک	فرم	زیبا	و	به	اصطالح	»جنبه	هنری	کار«	مد	نظر	بوده	تا	پیام	اثر.	احتماالً	خیلی	از	این	ها	
به	صورت	فردی	اجراء	شده	و	نتیجه	کار	گروهی	نیست.	به	طور	کلی،	این	گرافیتی	ها	در	فضای	
شهر،	گم	هستند	و	به	چشم	نمی	آیند.	بدون	شک،	در	شهری	که	تحت	سرکوب	و	استبداد	قرار	
دارد،	فضای	کار	برای	گرافیتی،	محدود	است	و	مخاطرات	زیاد.	اما	باالخره	هنرمند	معترض	باید	
راه	و	روش	این	کار	)اگر	برایش	مهم	است(	را	پیدا	کند.	بعضی	وقت	ها	فکر	می	کنم	انگیزه	پشت	
بیشتر	گرافیتی	هایی	که	امروز	بر	دیوارها	نقش	می	بندد،	گرفتن	عکس	از	آنها	برای	ارائه	به	استاد	
در	دانشگاه	و	گرفتن	نمره	است!	و	در	این	میان،	آن	جوانی	که	در	میان	تراکت	ها	و	پوسترهای	
کوچک	و	بزرگ	کالس	کنکور	و	آموزش	زبان	و	امور	تأسیساتی	بر	دیوار،	به	جامعه	پیام	می	دهد	
که	»فریاد	بزن!«	واقعاً	در	اقلیت	قرار	دارد.	ولی	خب	این	قاعده	کار	است.	حقیقت	همیشه	در	ابتدا،	
نزد	اقلیت	کوچکی	است.	رسالت	این	اقلیت	کوچک،	انتقال	حقیقت	و	آگاهی	و	اعالم	اعتراض	به	
توده	های	وسیع	است.	ضدیت	حاکمان	ستمگر	با	گرافیتی	از	این	جهت	نیست	که	واگن	های	قطار	
یا	دیوارهای	شهر	به	اصطالح	کثیف	می	شوند	و	شهرداری	یا	راه	آهن	باید	برای	پاک	کردن	آنها	
هزینه	کند.	حرف	دلشان	اینست	که	نوجوانان	و	جوانان	با	انجام	گرافیتی،	یعنی	با	دست	زدن	به	
یک	عمل	غیر	قانونی،	نافرمان	و	پررو	می	شوند.	و	خود	گرافیتی	ها	نیز،	روحیه	عصیان	را	در	میان	
توده	های	جوانی	که	مخاطب	اصلی	این	آثار	هستند	دامن	می	زند.	گرافیتی	یکی	از	راه	های	انتقال	
پیام	شورش	به	جامعه	است.	کاری	است	که	جرأت	می	خواهد؛	نقشه	می	خواهد؛	اعتماد	به	نفس	
فردی	می	خواهد؛	همدلی	جمعی	می	خواهد؛	ابتکار	عمل	و	خالقیت	هنری	می	خواهد؛	و	باالخره	

دلسرد	نشدن	از	پاک	شدن	مکرر	آثار	و	بی	توجهی	مخاطبان	نسبت	به	آنها	را	طلب	می	کند.	
2008
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درباره المپیک پکن
پکن،	»آشیانه	پرنده«،	نور،	موسیقی،	دقت	و	ظرافت	فوق	العاده،	تکنولوژی	برتر،	هنر،	رژه،	
پرچم،	شکوه،	عظمت،	فلش	دوربین	ها،	فریادهای	هیجان،	و	صدها	و	صدها	میلیون	چشم	مشتاق	
دوخته	بر	صفحه	های	تلویزیون.	المپیکی	دیگر	آغاز	شد؛	زرق	و	برقی	دیگر،	نقابی	دیگر	بر	زشتی	های	
بار	قرعه	به	نام	چین	خورد؛	کشوری	سرمایه	داری	که	حاکمانش	هنوز	فریبکارانه	نام	 دنیا.	این	
سوسیالیست	را	یدک	می	کشند.	برای	برگزاری	المپیک	پکن،	بار	سنگینی	به	مردم	چین	تحمیل	
اینان	کسانی	بودند	که	خانه	هایشان	را	برای	ایجاد	 شد.	یک	و	نیم	میلیون	نفر	بیخانمان	شدند.	
ساختمان	ها	و	جاده	های	مخصوص	المپیک	خراب	کردند.	کارگران	ساختمانی	با	دستمزد	50	دالر	
در	هفته	)برای	9	ساعت	کار	در	روز	و	7	روز	هفته(	کار	کردند	تا	همین	ورزشگاه	»آشیانه	پرنده«	
پکن	ساخته	شود.	میلیون	ها	کارگر	مهاجری	که	در	پکن	اقامت	داشتند	را	قبل	از	شروع	بازی	ها	به	
زور	از	شهر	بیرون	کردند	تا	چهره	به	اصطالح	پاک	تری	به	پایتخت	بدهند.	هر	گونه	اعتراض	به	این	
اقدامات	قلدرانه	حکومت	به	شدت	سرکوب	شد.	اما	این	تمام	تصویر	نیست.	از	مدت	ها	پیش	هیأت	
حاکمه	چین،	قشرهای	مختلف	بورژوازی	و	صاحبان	بخش	های	خدماتی	بزرگ	و	متوسط	)از	هتل	
داران	گرفته	تا	رستوران	داران	و	بوتیک	داران	و	آژانس	های	حمل	و	نقل(	را	با	انگیزه	ورود	ارز	و	
سرمایه	و	سود	به	کشور،	حول	برگزاری	موفق	المپیک	با	43	میلیارد	دالر	هزینه	اش	متحد	کرد.	
برای	طراحی	مراسم	افتتاحیه،	دولت	چین	از	کارگردان	سرشناس	این	کشور	یعنی	»جانگ	ایمو«	
استفاده	کرد	که	مشهور	به	مخالف	خوانی	و	دگراندیشی	است.	این	پیامی	از	سوی	حکام	چین	برای	
روشنفکران	دگراندیش	بود	که	حاال	دیگر	زمان	»وحدت	ملی«	است	و	پای	منافع	ملی	در	میان	است.	
قدم	جلو	بگذارید،	ما	هم	امتیاز	می	دهیم.	طراحان	و	هنرمندان	همساز	با	بورژوازی	چین	واقعاً	سنگ	
تمام	گذاشتند	و	تاریخ	این	کشور	را	با	تجلیل	از	کهنه	ترین	عقاید	به	صحنه	بردند.	مراسم	افتتاحیه	
بازتاب	همان	عظمت	ارتجاعی	بود	که	حاکمان	چین	به	دنبالش	هستند.	در	این	 المپیک	پکن،	
مراسم	از	کنفوسیوس	حکیم	چین	باستان	ستایش	شد	که	تقسیم	جامعه	به	ستمدیده	و	ستمگر	را	



یک	»حکم	آسمانی«	مطلوب	و	غیر	قابل	تغییر	می	دانست؛	اطاعت	زنان	از	پدر	و	شوهر	و	فرزند	پسر	170
را	موعظه	می	کرد؛	و	برای	فرونشاندن	مبارزات	طبقات	محروم	و	جنگ	های	طبقاتی،	ایده	هارمونی	
اجتماعی	را	اشاعه	می	داد.	به	یک	کالم،	بازی	های	المپیک	پکن،	با	استثمار	شدیدتر	و	اختناق	بیشتر	
برای	اکثریت	جامعه	چین،	سود	و	امتیاز	بیشتر	برای	اقلیتی	از	اهالی،	و	البته	فریبکاری	ناسیونالیستی	

سازمان	یافت	و	به	اجراء	در	آمد.	
بدون	شک	ورزش	با	توانایی	های	اقتصادی،	نظام	مدیریتی	و	البته	اهداف	ایدئولوژیک	و	سیاسی	
به	یک	 امپریالیستی،	ورزش	 طبقات	حاکمه	کشورها	ربط	مستقیم	دارد.	در	نظام	سرمایه	داری	
صنعت،	یک	بیزنس،	تبدیل	شده	است.	ورزش	روز	به	روز	از	جنبه	سالم	سازی	جسم	و	روح	جامعه،	و	
از	جنبه	تفریحی	خود،	فاصله	میگیرد.	این	ورزش،	حتی	زیر	پوشش	به	اصطالح	آماتوری	المپیک،	پر	
است	از	روحیه	گالدیاتوری،	دوز	و	کلک	زدن،	و	استفاده	از	داروهای	نیرو	زا.	بازی	های	المپیک	نیز،	
ماشین	تولید	سودهای	کالن	و	ابزار	تخریب	ذهن	مردم	با	اندیشه	های	ناسیونالیستی	و	شووینیستی	و	
خرافه	های	مذهبی	است.	امپریالیست	های	آمریکایی	همیشه	از	این	مسابقات	برای	اثبات	آقایی	نظام	
خود	بر	دنیا	سود	جسته	اند.	در	دهه	های	60	و	70	میالدی،	طبقات	حاکم	بر	اتحاد	شوروی	و	بلوک	
شرق	می	خواستند	چنین	وانمود	کنند	که	مدال	های	ورزشکاران	این	بلوک	نشانگر	برتری	و	پویایی	
نظام	سرمایه	داری	امپریالیستی	دولتی	آن	هاست.	امروز	نیز	بازی	های	المپیک	علی	رغم	شعار	و	
ظاهر	دوستانه	و	»غیر	حرفه	ای«	خود	یکی	از	مهم	ترین	عرصه	رجز	خوانی	های	جهانی	است.	این	
بازی	ها	وسیله	ای	است	برای	تحکیم	و	تقویت	»وحدت	و	آشتی	ملی«	زیر	پرچم	حاکمانی	که	حاال	با	
پرچم	و	بوق	در	ورزشگاه	ها	ظاهر	می	شوند.	المپیک	فرصتی	است	برای	»ملت	شدن«	جوامعی	که	بر	

اثر	ستم	های	طبقاتی	و	جنسیتی	و	ملی	و	مذهبی	و	نژادی،	به	واقع	چند	پاره	و	پر	شکافند.	
بدون	این	که	بخواهم	تصویری	ایده	الیستی	از	افکار	و	خواسته	های	مردم	ارائه	دهم؛	و	بدون	این	
که	بخواهم	سلطه	ایدئولوژی	و	فرهنگ	طبقات	حاکم	بر	جوامع	گوناگون	را	کمرنگ	و	ضعیف	جلوه	
دهم،	باید	این	واقعیت	را	هم	ببینیم	که	نگاه	توده	ها	به	المپیک	و	انتظاری	که	از	آن	دارند،	با	اهدافی	که	
دولت	ها	از	برنامه	ریزی	برای	این	بازی	ها	دنبال	می	کنند	فرق	دارد.	عموماً	توده	ها	در	المپیک،	به	دنبال	
لحظات	شکوه،	هیجان،	رنگارنگی	و	خالقیت،	و	همرنگی	مردم	از	هر	رنگ	و	ملت	و	نژاد	می	گردند.	
آنان	در	این	گرد	هم	آیی	بزرگ،	فارغ	از	تمایزها	و	تبعیض	ها	و	شکاف	های	عمیق	جهانی،	به	حساب	
آورده	شدن	همگان	را	جستجو	می	کنند؛	حتی	اگر	به	یک	ماه	هم	نکشد!	آنان	در	سرعت،	جذابیت	و	
خالقیت	های	باور	نکردنی	ورزشی،	به	درستی	توانایی	های	نوع	بشر	را	میبینند؛	توانایی	هایی	که	هر	روز،	
به	هزار	و	یک	شکل،	با	ایده	های	اسارت	باری	که	خدایان	آسمانی	و	زمینی	را	ضروری	تلقی	می	کند	نفی	
می	شود.	این	در	حالی	است	که	دولت	ها	با	سیاست	گذاری	ورزشی	و	بمباران	رسانه	ای	خود،	لحظه	به	
لحظه	توده	های	مردم	دنیا	را	رویاروی	هم	قرار	می	دهند	و	به	برتری	طلبی	و	رقابتی	احمقانه	وا	می	دارند.	



171 آنها	طعم	دوستی	و	رفاقت	را	با	قهرمان	سازی	های	قالبی،	با	بزرگ	کردن	جنون	آمیز	بردها	و	فاجعه	
جلوه	دادن	باخت	ها،	از	کام	مردم	پاک	می	کنند.	آن	ها	مهارت	و	هنر	منحصر	به	فرد	ورزشکاران	را	در	
خدمت	نگرشی	منسوخ	و	ارتجاعی	قرار	می	دهند.	بر	مبنای	این	نگرش،	نوع	بشر	نیز	مثل	مدال	ها	به	
طال	و	نقره	و	برنز،	و	نیز	به	کسانی	که	نباید	هیچ	مدال	و	امتیازی	به	آنان	تعلق	گیرد،	تقسیم	می	شود.	بر	
مبنای	این	نگرش،	تقسیم	شدن	به	فرادست	و	فرودست،	در	ذات	بشر	است.	این	همان	نگرشی	است	که	
نظم	کنونی	دنیا	را	طبیعی	و	منطقی	می	داند:	گروهی	کوچک	که	ثروت	ها	و	منابع	را	کنترل	می	کنند	و	

میلیاردها	نفری	که	با	دستمزدی	معادل	یکی	دو	دالر	در	روز،	برای	بقاء	دست	و	پا	می	زنند.	
دیدن	این	واقعیات،	پوچی	شعار	المپیک	پکن	یعنی	»یک	دنیا،	یک	رویا«	را	به	ما	گوشزد	
می	کند.	اما	نباید	چنین	باشد؛	می	تواند	چنین	نباشد.	ما	می	توانیم	از	ورزش	با	همه	زیبایی	های	
اعجاب	آور	و	شور	و	هیجانی	که	در	آن	جریان	دارد	لذت	ببریم	بی	آن	که	نیاز	باشد	ورزشکار	
پیروز	بر	استخوان	ها	و	رویاهای	در	هم	شکسته	حریفش	بایستد.	بی	آن	که	این	پیروزی،	برتری	و	
پیروزی	ملتی	بر	ملت	های	دیگر	را	نعره	بزند.	می	تواند	چنین	باشد	اگر	ورزش،	ابزاری	برای	تولید	
سود	در	دست	سرمایه	داری	نباشد	و	از	سلطه	ایدئولوژی	های	ستمگر	و	خرافی	آزاد	شود.	ورزش	

هم	نیازمند	انقالب	است.	
ورزش	را	تحت	هر	شرایطی	نمی	توان	آیینه	تمام	نمای	جامعه	دانست.	اما	عملکرد	کاروان	
ورزشی	جمهوری	اسالمی	در	المپیک	پکن،	بازتاب	بسیاری	از	واقعیت	های	اجتماعی	ایران	بود.	
ورزشکاران	بی	روحیه،	بی	تفاوت،	نومید	و	بی	طراوتی	که	یکی	پس	از	دیگری	از	صحنه	رقابت	ها	
حذف	شدند،	نماد	جامعه	ای	بودند	که	جوانانش	مدت	هاست	اسیر	سرخوردگی	و	بی	آیندگی	اند.	
جامعه	ای	که	پیشاپیش	نیمی	از	آن	یعنی	زنان،	حق	دیده	شدن	در	میدان	های	ورزشی	)و	حتی	
حق	حضور	در	مسابقات	ورزشی	به	عنوان	تماشاگر(	را	ندارند.	جامعه	ای	که	فقط	حق	دارد	مسابقات	

بین	المللی	مردانه	و	سانسور	شده	را	از	تلویزیون	تماشا	کند.	
از	دید	بسیاری	از	مردم،	ورزشکاران	حرفه	ای	یکی	از	قشرهای	ممتاز	جامعه	به	حساب	می	آیند	
که	نه	فقط	از	شهرت	بلکه	از	درآمدهای	قابل	توجهی	بهره	مندند.	در	مقایسه	با	وضع	زندگی	توده	های	
محروم	و	تهیدست	و	فالکت	بخش	وسیعی	از	حقوق	بگیران	دولتی،	البته	این	درآمدها	و	امتیازها	
به	چشم	می	آیند.	اما	همین	ورزشکاران	حرفه	ای	نیز	در	شبکه	تار	عنکبوتی	حاکم	بر	ورزش	ایران	
گرفتارند.	همین	دستگاه	مسلط	است	که	با	سودجویی	ها	و	فساد	و	دزدی	های	مقاماتش،	ایده	»پول	
باالتر	از	همه	چیز«	و	»گلیم	خود	را	از	آب	بیرون	بکش،	گور	پدر	بقیه«	را	در	ذهن	ورزشکاران	جا	
می	اندازد.	همین	دستگاه	مسلط	است	که	برگزاری	مراسم	نوحه	خوانی	را	به	برنامه	های	تمرینی	
می	افزاید،	توکل	و	دعا	و	»یا	ابالفضل«	را	به	عنوان	فاکتور	موفقیت	های	ورزشی	تبلیغ	می	کند،	و	عدم	
موفقیت	ها	را	نیز	با	»خواست	خدا«	توضیح	می	دهد.	همین	دستگاه	مسلط	است	که	به	جزء	جزء	



زندگی	جوانان	از	جمله	ورزشکاران	گیر	می	دهد؛	هر	جا	که	به	نفعش	باشد	ارزش	ها	و	اعتقادات	را	172
مثل	چماق	به	سر	آنان	می	کوبد	یا	بر	عکس،	آن	را	زیر	سبیلی	در	می	کند.	مثاًل	بر	سر	مدل	ریش	
آگهی	 در	 زاده	 رضا	 می	کند؛	شرکت	حسین	 انضباطی	صادر	 بخشنامه	 فوتبالیست	ها	 برای	 مجاز	
تبلیغات	ماهواره	ای	برای	بنگاه	های	امالک	در	دبی	را	مکروه	می	شمارد	اما	استفاده	تبلیغاتی	از	او	برای	
بانک	ها	و	شرکت	های	داخلی	که	به	خودشان	تعلق	دارد	را	مستحب	می	داند.	همین	دستگاه	مسلط	
است	که	با	دو	دوزه	بازی	هایش،	همه	چیز	را	نزد	این	ورزشکاران	به	شعارهای	پوچ	و	الف	های	پهلوان	
پنبه	ای	تبدیل	می	کند.	مثاًل	از	یک	طرف،	به	آنان	دستور	می	دهد	که	در	مسابقات	بین	المللی	در	
برابر	ورزشکاران	اسرائیلی	حاضر	نشوید	و	از	حذف	شدن	نترسید،	چون	در	بازگشت	ما	به	شما	معادل	
ورزشکارانی	که	مدال	آورده	اند	پاداش	می	دهیم؛	از	طرف	دیگر	به	آنان	دستور	می	دهد	که	خود	را	به	
مریضی	بزنید	و	برای	عدم	حضورتان	در	برابر	اسرائیلی	ها	گواهی	پزشکی	جور	کنید	مبادا	کل	کاروان	

جمهوری	اسالمی	را	از	بازی	ها	اخراج	کنند!!
بازی	و	توطئه	گری،	 باند	 الطوایفی،	 بر	استبداد	و	فساد	ملوک	 ایران	 بنیان	دستگاه	ورزش	
سودجویی	و	مفت	خوری،	فریبکاری	سیاسی	و	افکار	خرافی	مذهبی	استوار	است.	مقامات	عالیرتبه	
این	دستگاه،	عمدتاً	از	میان	افراد	با	نفوذ	امنیتی	انتظامی	منتصب	شده	اند.	وضعیت	ورزش	ایران	و	

عملکرد	ورزشکاران	نیز	اساساً	نتیجه	کارکرد	همین	دستگاه	است.	
n

	اعتراض	از	سوی	ورزشکاران،	جایی	در	المپیک	پکن	نداشت.	این	در	حالی	است	که	اوضاع	دنیا	
و	وضعیت	تک	تک	کشورها	پر	است	از	مسائلی	که	هر	یک	می	تواند	آتش	اعتراض	سیاسی	و	اجتماعی	
را	دامن	بزند.	این	بار	مقامات	کشورها	و	کمیته	جهانی	المپیک	با	القائات،	تبلیغات	و	تهدیدات	خود،	
راه	چنین	اعتراضاتی	را	سد	کردند.	در	چنین	شرایطی	باید	نام	»تامی	اسمیت«	و	»جان	کارلوس«	
را	یادآوری	کرد؛	و	المپیک	1968	مکزیکو	سیتی	را.	آنان	دو	دونده	سپاهپوست	آمریکایی	بودند	
که	با	مشت	های	افراشته	در	دستکش	سیاه	به	هنگام	نواختن	سرود	ملی	آمریکا	به	نشانه	اعتراض	
به	تبعیض	نژادی	و	ستم	بر	سیاهان	ایستادند.	ایستادند	به	نشانه	قدرت	سیاه.	و	بالفاصله	از	دهکده	
المپیک	اخراج	شدند	و	مدال	هایشان	از	آنان	پس	گرفته	شد.	در	بازگشت	به	آمریکا	نیز	از	کار	اخراج	
شدند.	مورد	حمله	رسانه	ای	و	تهدید	جانی	از	سوی	مرتجعین	متعصب	سفیدپوست	قرار	گرفتند.	
آنان	را	چنان	تحت	فشار	قرار	دادند	که	تا	مدت	ها	حتی	جایی	برای	خوابیدن	نداشتند.	امسال	بعد	
از	گذشت	40	سال	از	آن	اعتراض	نمادین	و	تکان	دهنده	که	با	استقبال	و	حمایت	میلیون	ها	نفر	از	
ستمدیدگان	و	مبارزان	دنیا	روبرو	شد،	جمعی	از	هنرپیشگان،	خبرنگاران،	ورزشکاران	و	هنرمندان	

آمریکا،	مراسم	تجلیل	از	»اسمیت«	و	»کارلوس«	را	با	حضور	خود	آنان	برگزار	کردند.						
2008					



173 هدف، وسیله را توجیه می کند

وسیله، این بار قصه یوسف پیامبر است
در	طول	حیات	سیمای	جمهوری	اسالمی،	بارها	شاهد	ساختن	سریال	های	»مذهبی	تاریخی«	
بوده	ایم.	این	ها	سریال	هایی	پر	هزینه	اند	که	تعداد	نسبتاَ	زیادی	بازیگر	و	هنرور	را	در	بر	می	گیرند	
و	معموالً	مدت	زیادی	صرف	ساختن	شان	می	شود.	نتیجه	عملی	اما،	معموال	از	سطح	مجموعه	های	
تلویزیونی	بی	روح،	غیر	قابل	باور	و	شبیه	به	هم	فراتر	نمی	رود.	چیزی	که	از	آن	ها	در	ذهن	ما	
باقی	می	ماند	)اگر	باقی	بماند(،	مشتی	دستار	و	لباده	است	و	ریش	و	پشمی	که	به	چسب	گریم	

آغشته	است.	
آن	دسته	از	سریال	های	به	اصطالح	مذهبی	تاریخی	که	وقایع	و	شخصیت	های	بعد	از	ظهور	
دنبال	 را	 احکام	شیعی	 و	 مبانی	 توجیه	 و	 تثبیت	 اساساً	 داده	اند،	 قرار	 مایه	خود	 را	دست	 اسالم	
نقل	قول	مذهبی،	چند	 و	 روایت	 از	چندین	 آمیخته	ای	است	 فیلمنامه	 این	موارد،	 می	کنند.	در	
شخصیت	سازی	و	ماجرای	دراماتیک	که	معموالً	از	نمایشنامه	ها	و	فیلم	های	مشهور	کپی	زده	اند،	و	

تعدادی	تیپ	منفی	که	بیخودی	نعره	می	کشند	و	قهقهه	های	ممتدد	می	زنند.	
البته	اختالف	نظرهای	عجیب	و	غریبی	در	بین	مراجع	و	مجتهدان	ریز	و	درشت،	بر	سر	شکل	
و	زمان	وقوع	برخی	حوادث	تاریخی	وجود	دارد.	این	گاهی	باعث	می	شود	که	متن	فیلمنامه	ها	از	
سوی	مرجعی	یا	نهادی	مورد	اعتراض	قرار	گیرد	و	ساخت	سریال	را	با	مشکل	روبرو	کند.	نمونه	اش	
سریالی	است	که	قرار	بود	در	مورد	وقایع	کربال	ساخته	شود	و	کلی	هم	برایش	تدارک	دیدند،	اما	
به	واسطه	همین	اختالفات	و	تعصبات	به	طور	کامل	تعطیل	شد.	بنابراین	سریال	سازان	جمهوری	
اسالمی	به	تجربه	فهمیده	اند	که	ساده	ترین	کار	اینست	که	ماجراهای	اسالمی	را	ول	کنند	و	از	
دیگران	مایه	بگذارند.	مثاًل	بروند	و	در	مورد	زندگی	عیسی	ناصری،	سریال	بسازند.	یا	قصه	ابراهیم	
را	فیلم	کنند.	اینجا	دیگر	دستشان	باز	است	که	هر	چه	می	خواهند	بگویند،	و	هر	چه	اراده	می	کنند	
را	جا	بیندازند،	بی	آنکه	آتش	فتنه	و	دو	دستگی	در	بین	آیات	عظام	و	مراجع	و	مجتهدان	شعله	ور	
شود.	البته	همانگونه	که	در	مورد	سریال	کماکان	پخش	نشده	زندگی	عیسی	دیدیم،	ممکنست	این	



دستکاری	و	پر	رویی	در	تغییر	قصه	آنچنان	باشد	که	بیم	عکس	العمل	تند	از	سوی	مراجع	مسیحی	174
را	به	دنبال	داشته	باشد.	آنان	هم	ممکنست	به	واسطه	جزم	گرایی	و	فرقه	گرایی	و	منافع	خود،	این	
نوع	تفسیر	و	قصه	گویی	به	سبک	شیعیان	را	بر	نتابند.	همانطور	که	می	دانیم،	جزم	گرایی	و	فرقه	

گرایی	همزاد	اعتقاد	دینی	است	و	این	در	مورد	همه	ادیان	صدق	می	کند.	
ادیان	 کتاب	های	 در	 موجود	 قصه	های	 از	 توانند	 نمی		 اسالمی	 عین	حال،	سریال	سازان	 در	
ابراهیمی	بگذرند.	چرا	که	عبودیت،	خرافه	و	پندارها	و	احکام	کهنه	ای	که	توجیه	گر	و	تقدیس	
کننده	ستمگری	و	استثمار	و	انقیاد	است	به	شکل	قوی	و	عامه	پسندی	در	آن	قصه	ها	تنیده	شده	
است؛	و	این	ها	همه	به	کار	نظام	طبقاتی	و	حکومت	مذهبی	در	ایران	نیز	می	آید.	چه	بسا	بتوان	از	
همین	قصه	های	عهد	عتیق	برای	تبلیغ	مستقیم	مذهب	شیعه	نیز	استفاده	کرد!	نمونه	این	کار	را	

در	سریال	»یوسف	پیامبر«	میبینیم.	
چند	هفته	است	که	پخش	این	مجموعه	تلویزیونی	به	کارگردانی	فرج	اهلل	سلحشور	آغاز	شده	
است.	شاید	بسیاری	از	روشنفکران	و	جوانان	نواندیش	رغبت	نکنند	که	حتی	یک	قسمت	آن	را	
تماشا	کنند.	ولی	طیف	وسیعتری	از	مردم	معمولی،	از	قشرهای	پایینی	و	متوسط	رو	به	پایین،	هر	
هفته	»یوسف	پیامبر«	را	دنبال	می	کنند	و	باورهای	نادرست	شان	در	مورد	تقدیر	الهی	و	تعبد	و	

توکل	و	امثالهم	تقویت	می	شود.	
قصه	یوسف،	قصه	ای	آشناست.	یوسف،	فرزند	کوچک	یعقوب	پیامبر،	و	یعقوب	پسر	اسحق	و	
نوه	ابراهیم	نبی	بود.	برادران	ناتنی	یوسف	به	علت	عالقه	بیش	از	حد	یعقوب	به	وی	و	این	که	حس	
می	کنند	قرار	است	جانشین	پدر	شود،	به	وی	حسد	برده،	در	صحرایی	از	سرزمین	کنعان	به	چاهش	
افکندند	و	به	پدر	گفتند	که	گرگ	او	را	درید.	یوسف	را	کاروانی	از	نوادگان	اسماعیل	از	چاه	برگرفتند	
و	به	بردگی	بردند	و	به	یکی	از	مقامات	مصر	)عزیز	مصر(	که	خدمتکار	اصلی	فرعون	بود	فروختند.	
بعد	هم	ماجرای	عالقه	زلیخا	همسر	عزیز	مصر	به	این	برده	جوان	پیش	می	آید	و	مقاومت	یوسف؛	
و	سرانجام	به	زندان	افتادنش.	در	زندان،	یوسف	به	تعبیر	خواب	می	پردازد	و	خبر	به	گوش	فرعون	
می	رسد	و	او	را	از	زندان	بیرون	می	آورند	و	برایش	در	دربار،	مقامی	در	نظر	میگیرند.	او	در	این	مقام،	
برادرانش	را	که	اینک	تاجر	شده	اند	می	شناسد	و	بعد	از	چند	ترفند	برای	گرفتن	حال	آنها،	خود	را	
به	برادران	می	شناساند	و	آنان	را	می	بخشد.	سپس	به	کنعان	باز	می	گردد	و	مژده	این	خبر،	یعقوب	

را	که	بر	اثر	گریه	کردن	کور	شده	بود،	دوباره	بینا	می	کند.	
اصل	این	قصه	به	شکل	مفصل	در	کتاب	عهد	عتیق	آمده	است.	سپس	به	شکل	خالصه،	و	به	
حالت	ارائه	مثال	و	ارجاع	به	قصد	نتیجه	گیری،	در	قرآن	نقل	شده	است.	البته	تفاوت	های	اندکی	
میان	قصه	انجیلی	و	قصه	قرآنی	وجود	دارد.	مثاَل،	در	عهد	عتیق	از	فروخته	شدن	یوسف	توسط	
برادران	به	چند	درهم	به	کاروان	نوادگان	اسماعیل	صحبت	می	شود.	یعنی	آنان	دوباره	به	صحرا	



175 برگشتند	و	تصمیم	گرفتند	به	جای	کشتن	یوسف	او	را	بفروشند.	اما	در	قرآن،	افراد	کاروان	فردی	
را	به	قصد	آوردن	آب	با	دلو	روانه	چاه	می	کنند	و	او	یوسف	را	پیدا	می	کند.	سازندگان	سریال	به	این	

گونه	تفاوت	ها	کار	چندانی	نداشته	اند.	آنچه	برایشان	مهم	بوده:
یکم،	استفاده	از	جنبه	های	خرافی	قصه	برای	جا	انداختن	سلطه	ماوراء	الطبیعه	بر	تمام	امور	
بوده	است.	به	این	معنی	که	سرنوشت	همه	چیز	و	همه	کس	در	دست	خداست	و	تنها	راه	مطلوب	

و	ممکن	برای	بشر	اطاعت	است	و	تعبد	و	قبول	سختی	ها	به	امید	پاداش	الهی.	
دوم،	تزریق	باورهای	شیعی	به	قصه	یوسف	حول	مسئله	انتظار	و	منجی.	

استفاده	از	بخش	مربوط	به	زلیخا	برای	جا	انداختن	ایده	های	زن	ستیزانه	و	 سوم،	احتماالً	
مردساالرانه.	می	گویم	احتماالً	چون	هنوز	نمایش	سریال	به	این	بخش	نرسیده	است.	اما	در	متن	
سوره	یوسف	در	قرآن،	چند	بار	از	»مکر	زنان«	به	عنوان	جمعبندی	از	رفتار	زلیخا	با	یوسف	سخن	
به	میان	آمده	است.	برای	مثال	رجوع	کنید	به	آیه	33:	»)یوسف(	گفت	پروردگارا	زندان	برای	من	
دوست	داشتنی	تر	است	از	آنچه	مرا	به	آن	می	خوانند	و	اگر	مکر	آنان	)زنان(	را	از	من	بازنگردانی	به	

سوی	آنان	خواهم	گرایید	و	از	نادانان	خواهم	شد.«
همتای	 و	 رقیب	 کردن	 محکوم	 برای	 یوسف	 برادران	 عملکرد	 از	 سیاسی	 استفاده	 چهارم،	

منطقه! در	 اسالمی	 جمهوری	 صهیونیست	
در	چارچوب	همین	اهداف،	سریال	به	زبان	بی	زبانی	به	ما	حالی	می	کند	که	یعقوب	هم	شیعه	
آخرین	 به	صحرا	 یوسف	 فرستادن	 از	 پیش	 را	می	بینیم	که	 یعقوب	 از	سریال،	 بود!	در	صحنه	ای	
سفارشات	را	به	او	می	کند	و	رمز	امیدواری	و	مقابله	با	سختی	ها	را	با	وی	در	میان	می	گذارد.	در	این	
صحنه،	نخست	یعقوب	چیزی	شبیه	به	طلسم	را	به	گردن	یوسف	می	اندازد.	تصویر	درشت	از	طلسم	
به	ما	نشان	می	دهد	که	کلمه	»موعود«	بر	آن	نوشته	شده	است.	اما	برای	اینکه	هر	گونه	شبهه	ای	در	
مورد	معنی	این	کلمه	برای	یوسف	و	تماشاگران	برطرف	شود،	یعقوب	به	یوسف	می	گوید	به	دست	
خود	نگاه	کن!	چند	انگشت	دارد؟	یوسف	جواب	می	دهد:	پنج	تا.	)کم	مانده	است	بگوید	پنج	تن!(	
یعقوب	می	پرسد:	چند	بند	دارد؟	یوسف	با	نگاه	شمارشی	می	کند	و	متعجب	می	گوید:	چهارده	تا	)البد	
به	نشانه	14	معصوم!(.	یعقوب	لبخندی	رضایتمندانه	می	زند	که	این	دو	عدد	همان	رمز	است!!	حاال	
مجسم	کنید	که	یوسف	کودکی	پرسشگر	و	کنجکاوتر	از	این	است	که	در	سریال	نشانمان	می	دهند.	
او	احتماالً	از	یعقوب	سوال	می	کند	که:	پدر!	پس	چرا	خداوند	به	ما	دو	دست	داده	که	10	انگشت	و	
28	بند	داشته	باشد	و	ما	مجبور	شویم	این	اعداد	را	تقسیم	به	دو	کنیم	تا	عدد	رمز	به	دست	آید؟	
چرا	سر	راست	به	ما	یک	دست	نداد؟	یا	اینکه	تکلیف	کسانی	که	خداوند	در	ساختار	ژنتیکی	شان	
دستکاری	کرده	و	با	تعداد	انگشتان	و	بندهای	کمتر	یا	زیادتر	به	دنیا	می	آیند،	یا	اصاًل	دست	ندارند،	
چه	می	شود؟	عدد	رمز	آنها	کجاست؟!	از	دیدن	این	صحنه	سازی	در	سریال،	به	یاد	گزارشی	افتادم	



که	چند	وقت	پیش	در	مورد	نوع	تبلیغات	گروه	های	شبه	طالبان	در	الجزایر	خواندم.	نوشته	بود	که	176
اینها	به	افراد	عامی	می	گویند	کف	دست	تان	را	نگاه	کنید.	خطوط	کف	دست	تان	همان	کلمه	اهلل	
است	که	خدا	به	عنوان	نشانه	باقی	گذاشته	است!	یا	به	پستی	و	بلندی	های	گوش	بیرونی	خود	در	
آینه	نگاه	کنید،	باز	هم	کلمه	اهلل	را	می	بینید!	یعقوب	سریال	هم	دارد	از	همین	روش	استفاده	می	کند.	
بد	نیست	به	این	نکته	اشاره	کنم	که	پیروان	دین	یهود	نیز	منجی	مخصوص	به	خود	را	دارند.	در	
همان	کتاب	»عهد	عتیق«	بارها	به	خصوصیت	این	منجی	اشاره	شده	است.	او	یک	»مسیحا«	است	
یعنی	برگزیده	ای	که	خداوند	با	روغن	زیتون	بر	پیشانی	اش	مسح	کشیده	است.	او	قرار	است	عدل	و	
صلح	را	در	دنیا	برقرار	کند؛	شیطان	را	براند؛	ستمگران	بر	بنی	اسرائیل	را	نابود	کند؛	و	این	قوم	که	
توسط	دشمنانش	کوچ	داده	شده	را	گرد	بیاورد	و	به	سرزمین	موعود	که	جایی	حاصلخیز	و	پر	آب	
است	باز	گرداند.	با	کمی	دقت	متوجه	می	شویم	که	همین	ایده	اولیه	منجی،	بعدها	با	کمی	دستکاری	
در	مسیحیت	و	سپس	در	اسالم	)مشخصاَ	در	مذهب	شیعه(	بازسازی	شده	است.	در	دین	یهود،	با	یک	
منجی	سر	و	کار	نداریم.	یعنی	قرار	است	که	طی	دورانی	طوالنی	بارها	در	نقاط	مختلف	دنیا،	افرادی	
با	این	خصوصیت	ظهور	کنند	و	قوم	بنی	اسرائیل	را	از	دست	ستمگران	و	از	خطر	نابودی	نجات	دهند	
تا	سرانجام	دوران	عدل	و	صلح	و	تحقق	وعده	های	الهی	برای	آنان	فرا	رسد.	بر	مبنای	همین	ایده	
است	که	مثاًل	»کوروش«	پادشاه	هخامنشی	به	خاطر	خوش	رفتاری	با	یهودیان،	یکی	از	آن	منجیان	
محسوب	می	شود.	در	مسیحیت،	منجی	به	یک	فرد	کاهش	می	یابد	و	او	همان	عیسی	ناصری	است	که	
دوباره	به	دنیا	باز	می	گردد	و	نقش	منجی	عالم	از	شر	ظلم	و	آلودگی	ها	را	در	آخرالزمان	بازی	می	کند.	
منجی	در	مسیحیت،	نقشی	جهانی	پیدا	می	کند	و	فقط	به	یک	قوم	و	پیروان	یک	دین	و	آیین	محدود	
نمی	شود.	و	باالخره	می	رسیم	به	ایده	منجی	در	اسالم	)مشخصاَ	در	مذهب	شیعه(	که	همه	کمابیش	
با	آن	آشناییم.	در	اینجا	نیز	منجی،	یک	مقوله	جهانی	است	و	به	دوره	آخرالزمان	مربوط	است.	البته	
در	میان	علمای	اهل	سنت	در	مورد	این	مقوله،	اختالفات	اساسی	وجود	دارد.	برخی	از	آنان	به	علت	
عدم	اشاره	صریح	به	وجود	منجی	در	متن	قرآن،	به	طور	کلی	چنین	چیزی	را	قبول	ندارند؛	و	برخی	
دیگر،	در	سطح	این	ایده	)که	قاعدتاً	باید	چنین	کسی	بیاید	و	وارد	عمل	شود(	به	منجی	باور	دارند.	
یعنی	برخالف	شیعیان،	شجره	نامه	و	نشانه	ها	و	نشانی	مشخصی	از	وی	در	دست	ندارند.	به	نظر	
می	آید	که	علمای	شیعه	برای	تقویت	ایده	خود	کوشیده	اند	آن	را	با	منجی	مسیحیان	سازش	دهند	و	
هماهنگ	کنند.	در	باور	آنان،	عیسی	مسیح	هم	در	دوره	آخرالزمان،	پیش	از	ظهور	منجی	باز	خواهد	
گذشت	و	در	رکاب	او	برای	نابودی	ستمگران	و	برقراری	عدل	و	صلح	در	سراسر	دنیا	خواهد	جنگید.	
بنابراین،	همانطور	که	می	بینیم	ایده	اساساً	یکی	است	و	تفاوتی	اگر	هست	به	منافع	سیاسی	هر	فرقه	
و	هر	قوم	در	تناسب	قوای	معینی	که	در	مقاطع	مختلف	وجود	داشته،	بر	می	گردد.	این	ایده	در	عین	
حال	که	یک	منبع	امید	و	الهام	دست	نیافتنی	و	متافیزیکی	را	برای	پیروان	مکاتب	مذهبی	ایجاد	



177 می	کند،	تقویت	کننده	تعصب	و	جزم	گرایی	نیز	هست.	زیرا	یک	جزء	مهم	ایده	ظهور	منجی،	قلع	
و	قمع	کردن	همه	کسانی	است	که	از	دید	پیروان	یک	دین	مشخص،	دشمن	محسوب	می	شوند؛	
از	جمله	کسانی	که	به	ایده	ها	و	مقدسات	آنان	باور	ندارند	و	حاضر	نیستند	به	احکام	و	اوامر	آنان	
گردن	بگذارند.	بگذارید	این	بخش	از	بحث	را	با	اشاره	به	این	نکته	خاتمه	دهم	که	با	گذشت	قرن	ها،	
تغییراتی	نیز	در	ایده	منجی	در	هر	یک	از	ادیان	پدید	آمده	است.	مثاًل	گرایشی	در	یهودیت	شکل	
گرفته	که	به	ظهور	فرد	نجات	دهنده	معتقد	نیست.	این	گرایش	می	گوید	که	خداوند	انسان	ها	را	
مختار	آفریده،	توانایی	اراده	و	عمل	به	آنان	بخشیده	است.	بنابراین	ما	باید	»دوران	نجات	دهنده«	را	
تشخیص	دهیم	و	نه	یک	فرد	برگزیده	را.	یعنی	دورانی	می	رسد	که	یهودیان	می	توانند	با	عمل	خود	
به	رهایی	دست	یابند.	این	ایده	در	جریان	جنگ	جهانی	دوم	گسترش	یافت	و	توجیه	کننده	اشغال	
فلسطین،	کشتار	و	کوچ	دادن	مردم	فلسطین	و	سرانجام	ایجاد	دولت	اسرائیل	شد.	سقوط	آلمان	نازی	
به	مثابه	نشانه	آغاز	این	»دوران	نجات	بخش«	معرفی	شد.	در	چارچوب	ایده	ای	که	طی	سال	های	
اخیر	از	سوی	محافل	قدرتمند	در	دستگاه	روحانیت	شیعه	و	حکومت	ایران	مطرح	شده	نیز،	منجی	
در	قالب	یک	فرد	برگزیده	با	»دوران	نجات	دهنده“ای	که	دیگر	فرا	رسیده،	پیوند	داده	می	شود.	این	
شکل	از	تئوریزه	کردن	منجی،	هم	در	شرایط	بحران	و	فشارهای	گوناگون	امید	بیشتری	به	پایه	های	
اجتماعی	رژیم	می	بخشد	)با	این	وعده	که	دوران	پیروزی	اسالم	بر	جهان	آغاز	شده	است(؛	و	هم	
منجی	برگزیده	و	دست	نیافتنی	را	که	تقریبا	قدرتی	الهی	دارد	)بر	همه	چیز	واقف	و	مسلط	است(	به	
عنوان	عامل	هراس	و	تعصب	باالی	سر	مومنان	مستقر	می	کند.	اینست	کارکرد	ایدئولوژیک	مشخص	

منجی	در	شرایط	بحران	ها	و	آشوب	های	عظیم.	
به	»یوسف	پیامبر«	برگردیم.	بعد	از	این	که	یوسف	نصیحت	های	پدر	را	می	شنود	با	برادرانش	
راهی	صحرا	می	شود.	برادران	در	فرصتی	مناسب	او	را	به	قصد	کشت	می	زنند	و	باالخره	به	چاه	
را	که	کودکی	بیش	 او	 تا	 نازل	می	شود	 به	یوسف	 می	اندازند.	در	سریال	می	بینیم	که	فرشته	ای	
نیست	از	ترس	و	تنهایی	برهاند	و	فردایی	روشن	را	به	او	بشارت	دهد.	اما	این	فرشته	که	ریش	
و	پشم	مفصلی	هم	دارد،	رفتارش	بیشتر	شبیه	سخنگوی	دولت	یا	وزارت	امور	خارجه	جمهوری	
اسالمی	است.	او	در	جواب	یوسف	که	می	پرسد	»آخر	چرا	برادرانم	با	من	چنین	کردند؟	من	که	به	
آنها	بدی	نکرده	بودم«	می	گوید:	»فرزندان	اسرائیل	با	همه	پیامبرانی	که	بعد	از	این	خواهند	آمد	
هم	بسیار	بدی	خواهند	کرد«!	متوجه	استفاده	ابزاری	از	فرشته	شدید؟	اینجا	که	رسید،	سریال	
نویسان	یادشان	می	آید	که	اسرائیل	همان	یعقوب	است.	بنابراین	به	جای	این	که	فرشته	از	فرزندان	
یعقوب	صحبت	کند،	از	بدی	های	بنی	اسرائیل	می	گوید	تا	پلیدی	و	شر	را	یک	خصلت	ذاتی	)و	
ابدی	و	ازلی(	یهودیان	جلوه	دهد.	به	کار	بردن	واژه	اسرائیل	در	اینجا،	ظاهراَ	به	خاطر	اینست	که	
ذهن	تماشاگران	متوجه	دولت	صهیونیستی	شود؛	اما	بیش	از	آن	افکار	ضد	یهودی	دست	اندرکاران	
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همین	آقای	فرشته	یک	چیز	دیگر	را	هم	برمال	می	کند.	در	قصه	یوسف،	تاکید	یعقوب	بر	آن	
است	که	پسرانش	گول	شیطان	را	خوردند	و	به	یوسف	حسد	ورزیدند	و	قصد	جانش	کردند.	اما	در	
سریال	می	بینیم	که	قضیه	به	این	سادگی	ها	هم	نیست.	بعد	از	این	برادران	نزد	یعقوب	بر	می	گردند	و	
خبر	می	دهند	که	یوسف	را	گرگ	دریده	است،	یعقوب	و	اهالی	آبادی	که	به	این	ماجرا	شک	کرده	اند،	
راه	می	افتند	و	صحرای	کنعان	را	زیر	پا	می	گذارند	تا	شاید	اثری	از	یوسف	بیابند.	آنان	تا	کنار	چاهی	
که	یوسف	در	آن	است	پیش	می	آیند	و	فریاد	می	زنند	یوسف!	یوسف!	اما	درست	همین	موقع،	فرشته	
دست	به	کار	می	شود	و	یوسف	را	ناگهان	به	خواب	فرو	می	برد	تا	صدایی	نشوند،	نتواند	جواب	دهد	و	
از	این	دردسر	خالص	شود!!	آدم	به	این	فکر	می	افتد	که	یا	شیطان	به	طور	کلی	در	این	ماجرا	هیچکاره	
بوده،	نقشه	ها	از	آغاز	بر	اساس	خواست	الهی	انجام	شده	است	)یعنی	به	چاه	انداختن	یوسف	هم	به	
تحریک	او	صورت	گرفته	تا	یوسف	سختی	بکشد	و	صیقل	ببیند	و	آماده	پیامبری	شود(؛	و	یا	اینکه	در	
این	مورد	تقسیم	کار	دقیقی	بین	خدا	و	شیطان	انجام	گرفته	است.	می	بینید،	خالقیت	سریال	نویسان	

بعضی	اوقات	می	تواند	کار	دست	شان	بدهد	و	عامل	اشاعه	افکار	کفر	آلود	شوند.	
بدون	شک،	سریال	»یوسف	پیامبر«	باز	هم	از	این	ماجراها	و	ظرافت	ها	با	خود	خواهد	داشت	
که	بیانگر	خرافه	های	حاکم	و	یا	اهداف	سیاسی	حاکمان	خواهد	بود.	اما	تا	همین	جا	نیز	باید	از	
سازندگان	این	سریال	متشکر	باشیم.	آنان	با	دستکاری	در	قصه	»یوسف	پیامبر«	به	روشن	شدن	
هیچ	 دارای	 واقعی	 دنیای	 در	 دینی،	 متون	 که	 این	 اند:	 کرده	 کمک	 مهم	 تاریخی	 واقعیت	 یک	
قداستی	نیست؛	حتی	برای	کسانی	که	خود	را	مؤمن	و	معتقد	معرفی	می	کنند.	یعنی	بر	مبنای	
منافع	ایدئولوژیک	و	سیاسی	طبقات	حاکمه،	و	حتی	سیاست	های	روز	آنها،	می	توان	در	این	متون	
دست	برد	و	چیزهایی	را	اضافه	و	کم	کرد.	این	ما	را	به	یک	واقعیت	بزرگ	می	رساند:	این	که	کلیه	
کتب	دینی	و	روایات	و	احادیث	»بی	برو	و	برگرد	مذهبی«،	محصول	فکر	بشر	و	تحت	تاثیر	منافع	و	
تضادها	و	جدال	های	گروهبندی	ها	و	شخصیت	های	گوناگون	بوده	اند.	زمانی	بود	که	تنها	نسخه	های	
موجود	خطی	از	متون	مذاهب	گوناگون	را	می	سوزاندند	یا	پنهان	می	کردند	تا	احکام	و	اصولی	که	
ممکن	بود	به	ضرر	یک	حاکم،	یک	رهبر	مذهبی	یا	یک	قوم	باشد	را	مدفون	کنند.	زمانی	بود	که	
گروهی	از	صاحب	منصبان	دینی	به	ساختن	حدیث	و	روایت	می	پرداختند	و	با	هم	بر	سر	آنها	توافق	
می	کردند	تا	اصول	و	احکامی	را	به	عنوان	چیزهایی	خدایی	و	غیر	قابل	تغییر	به	خورد	مردم	بدهند.	
حاال	می	توان	همین	کار	را	به	شکل	فیلم	و	سریال	و	از	طریق	رسانه	های	گروهی	انجام	داد	و	همان	
نتایج	را	به	دست	آورد.	به	یک	کالم،	جدال	تاریخی	میان	اسطوره	و	واقعیت،	خرافه	و	علم،	کهنه	و	

نو،	اینک	در	سطحی	دیگر	و	با	ابزاری	دیگر،	همچنان	جریان	دارد.								
	2008					
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یک تعریف مردانه از فمینیسم
با	 فیلم	 این	 فجر	86	 زار	جشنواره	 در	شوره	 است.	 اکران	شده	 تبریزی	 کمال	 فیلم	جدید	
استقبال	نسبی	تماشاگران	روبرو	شد.	تبریزی	که	در	کارنامه	خود	کلکسیونی	از	آثار	در	ژانرهای	
مختلف	را	دارد،	این	بار	»کمدی	فانتزی«	را	تجربه	کرده	است.	خیلی	ها	بعد	از	فیلم	»مارمولک«،	
کمال	تبریزی	را	به	عنوان	یک	فیلمساز	با	هوش	می	شناسند	که	قادر	است	دوربینش	را	به	خط	
قرمزها	نزدیک	کند	و	با	یک	محاسبه	دقیق،	از	صحنه	های	»لب	مرز«	تصویر	بگیرد.	به	این	که	
چنین	برداشتی	از	کمال	تبریزی	تا	چه	اندازه	صحیح	است	جلوتر	خواهم	پرداخت،	حاال	بیایید	تا	

به	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	است«	نگاهی	بیندازیم.	
متن	این	فیلم	بر	اساس	اقتباسی	آزاد	از	مجموعه	داستان	های	مهدی	شجاعی	نوشته	شده	
است.	رضا	مقصودی،	حبیب	رضایی	و	کمال	تبریزی	مشترکاَ	روی	فیلمنامه	کار	کرده	اند؛	سپس	
نگارش	نهایی	را	به	نغمه	ثمینی	محول	کرده	اند؛	احتماالً	برای	این	که	اثبات	کنند	همیشه	پای	
یک	زن	در	میان	است!	من	با	داستان	های	شجاعی	آشنا	نیستم	ولی	در	مورد	این	فیلمنامه	بدون	
رو	در	بایستی	باید	بگویم	که	یک	»کمدی	فانتزی«	بیمزه	از	آب	در	آمده	است.	داستان	فیلم	به	
بازی	 )با	 امید	 بازی	گلشیفته	فراهانی(	و	 )با	 نام	مریم	 بحران	در	روابط	زن	و	شوهری	جوان	به	
حبیب	رضایی(	مربوط	می	شود.	این	بحران	به	طالق	می	انجامد؛	در	حالی	که	هیچ	یک	از	طرفین	
واقعاً	خواهان	این	جدایی	نیست.	مجموعه	ای	از	حوادث	مبهم	و	مشکوک	بر	متن	روابط	اجتماعی	
و	فردی	و	خانوادگی،	شخصیت	های	اصلی	داستان	را	سرانجام	به	آنجا	می	رساند	که	رابطه	از	هم	

گسسته	زناشویی	را	بعد	از	یک	تجدید	نظر	مثبت،	دوباره	جوش	دهند.	
برای	این	که	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	است«	موفق	شود،	کمال	تبریزی	از	فرمول	زیر،	
استفاده	کرده	است:	مشاجره	»پینگ	پونگی«	یک	زن	و	شوهر	جوان	+	مهران	مدیری	+	لحن	
انتقادی	-	اجتماعی!	البته	کارگردان	از	جذابیت	داستان	های	پر	رمز	و	راز	جدید	)به	سبک	»رمز	
داوینچی«(	هم	غافل	نبوده،	تالش	کرده	با	ارجاع	مستقیم	و	غیر	مستقیم	به	آن	داستان،	چاشنی	
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بخش	اول	این	فرمول	را	تبریزی	از	فیلم	»آتش	بس«	تهمینه	میالنی	گرفته	است.	او	گمان	
کرده	که	با	تکرار	یا	تقلید	مشاجراتی	از	نوع	»آتش	بس«	می	توان	تماشاگران	را	به	خنده	آورد	و	
جذب	کرد.	غافل	از	این	که	طنز	واقع	گرایانه	نهفته	در	فیلم	تهمینه	میالنی،	عامل	موفقیت	آن	
بود.	من	قباَل	نظرم	را	در	مورد	کم	و	کیف	»آتش	بس«	ابراز	کرده	ام.	آن	فیلم	علیرغم	ضعف	های	
اساسی	اش،	از	دیالوگ	های	موثری	برخوردار	بود	که	به	راحتی	باعث	هم	ذات	پنداری	تماشاگران	
با	شخصیت	های	اصلی	داستان	می	شد.	اما	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	است«	اصاًل	در	این	
بلند	 بار	 تا	آنجایی	که	من	حساب	کردم	در	طول	فیلم،	تماشاگران	فقط	سه	 کار	موفق	نیست.	
می	خندند	که	دو	بار	آن،	کاماًل	خنده	ای	مردانه	به	ناتوانی	مریم	و	همینطور	به	رفتار	زنانه	یک	مرد	

همجنس	گراست.	
بخش	دوم	فرمول	تبریزی،	یعنی	مهران	مدیری	هم	نتوانسته	کاری	برای	فیلم	بکند.	حضور	
مهران	مدیری	در	سریال	های	تلویزیونی	که	خود	کارگردانی	می	کند،	و	بر	اساس	فیلمنامه	هایی	که	
خود	به	شکل	موثری	آن	ها	را	دستکاری	می	کند،	حتی	بدون	این	که	نیازی	به	حرف	زدن	داشته	
باشد	تماشاگر	را	به	خنده	وا	می	دارد.	اما	در	فیلم	تبریزی،	ما	با	یک	مدیری	نامأنوس	روبرو	هستیم	
که	به	زور	تیپ	سازی	عجیب	و	غریب	و	انداختن	مار	به	دور	گردن	و	سیگار	برگ،	می	خواهد	نظر	
تماشاگر	را	به	خود	جلب	کند.	تبریزی	نقش	یک	»ماچو«ی	تحول	پذیر	و	شکننده	را	به	مهران	
مدیری	سپرده	است.	در	سراسر	فیلم،	حرف	های	مردساالرانه	و	ضد	زن	را	از	زبان	مدیری	می	شنویم.	
بازتاب	 تیر	دو	نشان	زده	است.	یکم،	آن	حرف	های	کاماًل	جدی	که	 با	یک	 تبریزی	 این	کار،	 با	
ستمگری	عمیق	و	دیرینه	علیه	زنان	است	کاریکاتوریزه	شده،	جنبه	جدی	و	زشت	خود	را	از	دست	
می	دهد.	دوم،	سمپاتی	عمومی	نسبت	به	مهران	مدیری	باعث	می	شود	که	تماشاگران	نتوانند	از	

شخصیت	»ماچو«	)مردساالر	و	زن	ستیز(	احساس	نفرت	کنند.	
بخش	سوم	فرمول	فیلم	در	سکانس	هایی	که	آقای	مدیر	کل	)با	بازی	رضا	کیانیان(	در	آن	
حضور	دارد	و	نیز	سکانس	»دادگاه	طالق«	مشاهده	می	شود.	مدیر	کل	که	شکل	و	شمایلی	مذهبی	
دارد	و	روی	صندلی	چرخدار	نشسته،	نماد	دو	رویی	است.	کیانیان	نقش	خود	بر	روی	صندلی	
چرخدار	را	به	طور	کامل	از	»پیتر	سلرز«	در	فیلم	»دکتر	استرنج	الو«	اثر	استنلی	کوبریک	کپی	زده	
است.	او	مدیر	کل	شرکتی	است	که	مریم	در	آنجا	کار	می	کند.	به	محض	این	که	مریم	از	شوهرش	
طالق	می	گیرد،	مدیر	کل	به	او	پیشنهاد	صیغه	دائم	یا	موقت	می	دهد.	در	این	صحنه،	مدیر	کل	را	
می	بینیم	که	دستمال	گردن	بسته	است	و	از	روی	صندلی	چرخدار	بلند	شده،	راه	می	رود	و	مرتباَ	
تبریزی	شدید؟	عین	همان	 ترفند	کمال	 یا	 استفاده	می	کند.	متوجه	شگرد	 انگلیسی	 از	کلمات	
کاری	که	در	»مارمولک«	کرده	بود.	در	»مارمولک«	هم	شخصیت	آخوند،	منفی	نبود.	آخوند	همان	



181 فرد	خوش	قلب	و	زحمتکش	و	روشن	بینی	بود	که	»رضا	مارمولک«	در	بیمارستان	با	او	آشنا	شد.	
شخصیت	منفی	آن	فیلم،	دزدی	بود	که	به	جلد	یک	آخوند	رفت	و	سرانجام	متحول	شد.	البته	
نفرت	مردم	از	آخوندها	آنقدر	عمیق	است	که	همه	تماشاگران	هنگام	تماشای	»مارمولک«	به	آخوند	
جماعت	می	خندیدند	و	دلشان	خنک	می	شد!	همین	واقعیت	بود	که	باعث	قطع	زود	هنگام	نمایش	
عمومی	آن	فیلم	شد.	در	واقع،	این	تماشاگران	بودند	که	با	خنده	ها	و	تصورات	خود	از	خط	قرمز	
عبور	کردند،	نه	کمال	تبریزی.	در	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	است«	نیز،	ما	با	افکار	و	اعمال	
کثیف	و	فرصت	طلبانه	و	مردساالرانه	یک	مدیر	حزب	الهی	)که	نظیرش	در	سطح	مقامات	درجه	
اول	و	دوم	جمهوری	اسالمی	بیشمار	پیدا	می	شود(	روبرو	نیستیم.	بلکه	آقای	مدیر	کل،	در	واقع	
یک	تیپ	مدرن	و	غربی	و	فکلی	است	که	برای	تامین	منافعش	به	جلد	یک	آدم	مومن	مذهبی	رفته،	

احتماالً	خود	را	جانباز	هم	جا	زده	است!
لحن	انتقادی	ضعیف	فیلم	به	معادل	بودن	شهادت	دو	زن	در	دادگاه	با	یک	مرد	و	نگاه	جنسی	
مردان	)از	بچه	تا	پیرمرد(	نسبت	به	زن	مطلقه	و	مسئله	صیغه	موقت،	محدود	می	شود.	شاید	در	
شرایطی	که	بخش	هایی	از	هیأت	حاکمه	و	دستگاه	روحانیت	بر	طبل	حق	مردانه	چند	همسری	
و	صیغه	می	کوبند،	بعضی	ها	فیلم	کمال	تبریزی	را	یک	حرکت	خالف	جریان	قلمداد	کنند؛	اما	
واقعیت	جز	این	است.	فلسفه	وجودی	این	فیلم،	چیز	دیگری	است.	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	
است«	می	خواهد	با	پنبه،	سر	فمینیسم	را	ببرد.	این	که	دستگاه	سانسور	جمهوری	اسالمی،	فیلم	
تبریزی	را	مجاز	می	شمارد،	به	جوهر	ضد	فمینیستی	آن	بر	می	گردد.	بیایید	فیلم	را	از	این	زاویه	

با	هم	مرور	کنیم:
او	 از	 که	 تمرینی	 نخستین	 در	 و	 می	رود	 کمان	 با	 تیراندازی	 آموزش	 زنانه	 به	کالس	 مریم	 ـ	
می	بینیم،	دست	یک	پیرمرد	آبدارچی	بیگناه	را	به	درخت	می	دوزد!	در	طول	فیلم	متوجه	
می	شویم	که	تیراندازی	های	زنان،	نمادی	از	حمالت	و	ستیزه	جویی	های	آنان	علیه	مردان	

است.	
باعث	 که	 می	کنند	 استفاده	 مرد	 مختلف	 شخصیت	های	 علیه	 مخصوصی	 تیرهای	 از	 زنان	 ـ		
فراموشی	)یا	به	قول	خودشان	آلزایمر(	مردان	می	شود	و	همه	بالهایی	که	زنان	به	سرشان	

می	برند.	 یاد	 از	 را	 آورده	اند	
برای	به	تسلیم	واداشتن	امید	)شخصیت	اصلی	مرد(،	همه	زنان	جامعه	از	قشرهای	گوناگون	 ـ		
)از	جمله	کسانی	که	آنقدر	نفوذ	و	قدرت	سیاسی	و	اقتصادی	دارند	که	برای	خود	بزرگراه	
می	خرند!(	متحد	می	شوند	و	هر	بالیی	بگویید	به	سرش	می	آورند.	این	وجه	از	داستان	فیلم،	

بیان	هراس	عمیق	مردانه	از	همبستگی	زنانه	است! واقعاً	
در	کل	ماجرا،	ما	با	چیزی	به	عنوان	ستم	جنسیتی،	مردساالری	و	پدرساالری	روبرو	نیستیم	 ـ		



بلکه	با	سوء	تفاهم	مواجهیم.	حتی	شخصیت	»ماچو«	)با	بازی	مدیری(	نیز	در	پی	»عشق	در	182
نگاه	اول«	به	زنی	دل	می	بازد	و	همه	جنبه	های	مردساالرانه	خود	را	رها	می	کند.	حاال	دیگر	او	

همه	حرف	های	زن	ستیزانه	خود	را	بر	عکس	کرده،	علیه	مردان	به	کار	می	برد!
پدر	و	مادر	مریم	که	مخالف	طالق	هستند	به	عنوان	الگوی	روابط	زناشویی	مثبت	معرفی	 ـ		
رفتار	 و	 امید	دل	می	سوزاند	 برای	 پدر	 از	 بیشتر	 اینجاست	که	مادر	مریم،	 می	شوند.	جالب	

می	کند! نقد	 را	 دخترش	
در	بخش	جمعبندی	پایانی	فیلم،	وقتی	که	آشکار	می	شود	پشت	همه	بالهایی	که	به	سر	امید	 ـ		
می	آید	شخصیت	های	زنی	که	مریم	در	سر	پرورانده	قرار	دارند،	این	جمله	را	می	شنویم:	علت	
این	که	زنان	همه	این	کارها	را	انجام	می	دهند	اینست	که	بفهمیم	ما	را	دوست	دارند!	این	
لب	کالم	کمال	تبریزی	در	توصیف	فمینیسم	و	مقاومت	و	عکس	العمل	زنان	نسبت	به	ستم	
جنسیتی	است.	در	تفکر	مردانه	و	مردساالرانه	حاکم	بر	فیلم،	تضاد	و	ستمی	عمیق	در	کار	
نیست.	بلکه	درگیری	های	اجتناب	پذیر	و	کج	فهمی	ها	و	سوء	تفاهم	های	طرفین	است	که	
باعث	دردسر	می	شود.	البته	کمال	تبریزی	لطف	کرده،	بخشی	از	بار	این	کج	فهمی	ها	و	سوء	

تفاهم	ها	را	به	دوش	مردان	می	گذارد.	
و	 بگیرد	 رادیکال	 ژست	 خواسته	 تبریزی	 کمال	 که	 آنجاست	 فیلم	 بخش	 اما	مضحک	ترین	 ـ		
جهت	گیری	سیاسی	اش	را	هم	مشخص	کند.	در	این	بخش،	امید	را	می	بینیم	که	سرانجام	
رمز	و	راز	بالها	و	تیرهای	غیبی	را	گشوده،	با	زنی	که	مربی	تیراندازی	مریم	است	در	محل	
آموزشگاه	به	گفت	و	گوی	منطقی	می	پردازد.	بر	دیوار	آموزشگاه	تصاویر	بزرگی	از	زنان	مشهور	
آویخته	است.	در	این	میان	فروغ	فرخزاد،	ایندیرا	گاندی	و	معصومه	ابتکار	را	هم	می	بینیم!!	
این	درکی	است	که	کمال	تبریزی	از	حرکت	و	همبستگی	زنان	دارد؛	و	البته	این	همان	درکی	
است	که	امثال	کمال	تبریزی	می	خواهند	در	جامعه	رواج	دهند.	حرفشان	برای	زنان	اینست	
که	اوالً	دچار	سوء	تفاهم	نشوید؛	ثانیاً	ما	شما	را	درک	می	کنیم	و	می	دانیم	که	این	حمله	ها	و	
بهانه	جویی	ها	و	تیراندازی	های	شما	برای	اینست	که	اثبات	کنید	دوستمان	دارید؛	ثالثاً	حتی	
اگر	طرفدار	فروغ	فرخزاد	و	آزادگی	های	او	هستید	بدانید	که	در	کنار	زنان	حکومتی	جای	
دارید؛	پس	می	توانید	و	می	باید	از	طریق	آنان	به	همین	نظام	امید	ببندید	و	متکی	شوید.	

و	باالخره	این	که،	در	»همیشه	پای	یک	زن	در	میان	است«	با	زنان	بسیاری	روبرو	می	شویم	
اما	مثل	اکثر	آثار	هنری	رسمی	و	»خودی«	جمهوری	اسالمی،	در	اینجا	نیز	مثل	همیشه	پای	یک	

ایدئولوژی	و	نگرش	مردساالرانه	در	میان	است.	
2008



183 دو یادداشت

سمپاشی تدریجی یک مزدور
فریدون	جیرانی	یک	فیلمساز	مزدور	است!	معموال	روال	این	بوده	که	به	معرفی	و	نقد	آثار	
هنری	بپردازم،	ولی	این	بار	دوربین	را	روی	یک	فرد	زوم	می	کنم.	جیرانی	را	با	فیلم	هایی	مثل	
قرمز،	صورتی،	ساالد	فصل،	سه	گانۀ	»ستاره«	و.	.	.	»پارک	وی«	می	شناسیم.	شاید	خیلی	ها	با	
یک	نگاه	گذرا	و	سرسری	به	این	فیلم	ها	به	این	نتیجه	برسند	که	او	با	شخصیت	های	زن	در	آثارش	
همدردی	نشان	می	دهد	و	با	شکل	های	گوناگون	ستم	بر	زنان	مخالفت	می	کند.	ولی	واقعیت	اینست	
این	نوشته	 قائل	است.	)در	 برای	خود	یک	»رسالت«	و	دستور	کار	ضد	فمینیستی	 که	جیرانی	
به	»رسالت«	ضد	چپی	جیرانی	کاری	نداریم.(	فریدون	جیرانی	در	آثارش،	بدبختی	و	رنجی	که	
گریبانگیر	این	یا	آن	زن	است	را	نشان	می	دهد	و	دست	آخر	بیننده	را	به	این	نتیجه	گیری	قالبی	
می	رساند	که	همه	این	ها	ناشی	از	مشکالت	فردی	و	خصوصیات	روحی	روانی	این	یا	آن	مرد	و	زن	
مشخص	است.	فیلم	های	جیرانی،	بیننده	را	از	مشاهده	و	کنکاش	در	ریشه	های	اجتماعی،	سیاسی،	
اقتصادی	و	فرهنگی	ستم	بر	زنان	باز	می	دارد.	فیلم	های	جیرانی،	عملکرد	جنون	آسای	نظام	طبقاتی	

مردساالر	و	پدرساالر	را	به	گردن	این	یا	آن	فرد	مجنون	می	اندازد.	
می	توان	گفت	که	این	وارونه	نمایی	ها	ناشی	از	جهان	بینی	و	شیوه	تفکر	جیرانی	است،	بنابراین	
نمی	توان	او	را	مزدور	نامید.	اما	فریدون	جیرانی	واقعاً	یک	فیلمساز	مزدور	است.	اگر	به	خاطر	داشته	
باشید	حدود	دو	سال	پیش،	مقامات	صدا	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	اعالم	کردند	که	از	نمایش	
آثار	ایرانی	و	خارجی	که	به	نوعی	مبلغ	لیبرالیسم،	فمینیسیم	و	سکوالریسم	و	چند	ایسم	دیگر	
باشد	خودداری	خواهند	کرد	و	این	کار	را	با	جدیت	به	اجراء	خواهند	گذاشت.	معنی	این	بخشنامه	
رسمی	فقط	این	نبود	که	از	حاال	به	بعد،	جلوی	عرضه	معدود	فیلم	ها	یا	نمایشنامه	هایی	که	بویی	
از	افکار	ترقیخواهانه	و	ضد	خرافی	از	آنها	به	مشام	می	رسد	گرفته	خواهد	شد.	بلکه	این	به	معنی	
تشویق	و	حمایت	از	تولید	آثاری	نیز	بود	که	آشکارا	ضد	افکار	و	مبارزات	رهایی	بخش	زنان،	ضد	
آزادیخواهی	و	برابری	طلبی،	ضد	علم	و	روشنگری	و	البته	ضد	افکار	سوسیالیستی	و	کمونیستی	



بشتابید!	184 الوقت	 ابن	 کارگردانان	 آهای	 که	 دادند	 فراخوان	 سیما	 و	 صدا	 مقامات	 واقع	 در	 باشد.	
قراردادهای	کالن	و	پول	های	سهل	الوصول	آماده	است.	فقط	کافیست	کمی	هنر	به	خرج	دهید	و	

مغز	بینندگان	را	با	مزخرف	و	آشغال	پر	کنید.	
یکی	از	کسانی	که	به	این	فراخوان	لبیک	گفته	و	به	تهیه	یک	مجموعه	تلویزیونی	باب	طبع	
حاکمان	پرداخته،	فریدون	جیرانی	است.	شک	نکنید	که	قرارداد	چرب	و	نرمی	بسته	است.	حاصل	
اولیه	 این	مزدوری،	سریالی	است	تحت	عنوان	»مرگ	تدریجی	یک	رویا«.	هنوز	در	قسمت	های	
سریال	هستیم	ولی	جیرانی	دستش	را	از	همین	اول	رو	کرده	است.	محور	این	سریال،	ضدیت	با	
زن	آگاه،	مستقل،	نواندیش	و	بلندپرواز	است.	یکی	از	شخصیت	های	زن	سریال،	نویسنده	تازه	کاری	
است	که	اولین	رمان	خود	را	تحت	عنوان	»رویا«	منتشر	می	کند.	این	رمان	با	استقبال	مخاطبان	زن	
روبرو	می	شود.	اما	در	جلسه	ای	که	او	با	جمعی	از	دختران	جوان	تیپ	دانشجو	دارد،	و	همه	در	حال	
تعریف	و	تمجید	از	نویسنده	هستند،	یک	دختر	مذهبی	با	او	به	مجادله	بر	می	خیزد.	نقد	این	دختر	
مذهبی	به	شخصیت	اصلی	رمان	)زنی	به	نام	رویا(	این	است	که:	»این	زن،	الگوی	آرمانی	زن	ایرانی	
نیست.	این	زن،	بی	اعتقاد	است.	در	حالی	که	زن	ایرانی	با	اعتقاداتش	معنا	دارد.	اگر	این	اعتقادات	را	
از	زن	ایرانی	بگیری،	او	دیگر	آنچه	هست	نیست!	رویا	نمی	تواند	الگوی	آرمانی	زنان	این	جامعه	باشد.«
و	سیمای	 بگوید	 ما	 به	 است	که	جیرانی	می	خواهد	 این	چند	جمله،	کل	مطلبی	 نظرم	 به	
جمهوری	اسالمی	بابت	اش	پول	داده	است.	حتماً	تا	پایان	سریال،	می	کوشند	همین	نکته	را	بارها	
و	به	شکل	های	مختلف	به	ذهن	بیننده	بچپانند.	البته	جیرانی	واقعاً	خالقیت	به	خرج	داده	و	نام	
این	الگوی	آرمانی	منفی	را	رویا	گذاشته،	تا	انزجار	و	هراس	مردانه	و	مردساالرانه	خود	را	از	هرگونه	
رویا	و	رویاپردازی	زنان	)که	الزمه	و	انگیزه	مبارزه	در	راه	رهایی	است(	نشان	دهد.	اعتقاداتی	که	
جیرانی	برایش	سینه	چاک	می	دهد	و	برای	حفظ	و	تقدیس	آنها	سریال	می	سازد	چیزی	جز	اعتقاد	
به	درجه	دوم	بودن	زن،	اعتقاد	به	ضرورت	تمکین	زن،	اعتقاد	به	ضرورت	ایثار	برای	زنان،	اعتقاد	
به	خرافه	های	کور	کننده	مذهبی	در	مورد	خصوصیات	ذاتی	جنس	زن	و	به	یک	کالم	اعتقاد	به	
ضرورت	»سوختن	و	ساختن«	زن	برای	حفظ	»کانون	مقدس	خانواده«	نیست.	شخصیت	مثبت	
این	زن	جوان	 با	 )!(	روشن	بین	است	که	 ناشر	مذهبی	و	طبیعتاً	 نیز	یک	نویسنده	 مرد	سریال	
بعد	از	عبور	از	پیچ	و	خم	ها	و	ماجراهای	سریال	او	را	ارشاد	 نویسنده	ازدواج	می	کند؛	و	احتماالً	
می	کند	و	سرانجام	به	سر	عقل	می	آورد.	آماج	تالش	مزدورانه	جیرانی،	دختران	جوان	پیشرو	و	
مبارزه	جوی	دبیرستانی	و	دانشگاهی	و	زنان	جوان	روشنفکر	و	اهل	هنر	هستند.	یعنی	همان	ها	که	
از	نظر	حاکمان	مردساالر،	می	توانند	به	سرعت	در	صف	اول	مبارزات	حق	طلبانه	سیاسی	و	اجتماعی	

و	فرهنگی	علیه	ارتجاع	و	خرافه	و	ستمگری	جای	گیرند.	
عالوه	بر	تولید	این	سریال،	این	روزها	فریدون	جیرانی	به	عنوان	کارشناس	سینما	و	مجری	



185 در	برنامه	گفت	و	گو	و	مباحثه	فرهنگی	»دو	قدم	مانده	به	صبح«	از	شبکه	چهار	سیما	نیز	حاضر	
می	شود.	جالب	توجه	است	که	یکی	از	سینماگرانی	که	از	جانب	جیرانی	به	عنوان	میهمان	به	این	
با	 بگویم	که	جیرانی	در	گفت	و	گو	 باید	 اغراقی	 بی	هیچ	 بود.	 تهمینه	میالنی	 برنامه	دعوت	شد،	
تهمینه	میالنی	نقش	»پلیس	یا	بازجوی	خوب«	را	بازی	می	کرد.	تالش	او	برای	شکستن	و	به	توبه	
واداشتن	میالنی	از	ادعاها	و	نشانه	های	فمینیستی	در	آثار	گذشته	اش	بود!	جیرانی	با	زبانی	نرم	و	
لبی	خندان	می	خواست	میالنی	را	وادار	کند	که	علیه	»سیاه	نمایی«	در	آثار	برخی	سینماگران	
برابر	 در	 و	خاک«	 آب	 این	 منافع	 »حفظ	 برای	 که	 می	خواست	 او	 از	 بگیرد.	 موضع	 ایران	 امروز	

دشمنان	فرضی،	هنگام	بیان	نکات	انتقادی	اجتماعی	در	فیلم	هایش	دقت	بیشتری	بکند!

 »متخصصان« سینمایی جمهوری اسالمی، 
شیفتۀ ترفندهای صهیونیستی در هالیوود

اخیراَ	تعدادی	از	مقامات	و	دست	اندرکاران	سینمایی	جمهوری	اسالمی	طی	سلسله	برنامه	هایی	که	
تحت	عنوان	»رد	پای	صهیونیسم	در	سینمای	غرب«	از	شبکه	خبر	پخش	می	شود	به	بررسی	عملکرد	
سینماگران	یهودی	در	غرب	و	مشخصاَ	در	آمریکا	پرداخته،	برخی	از	آثار	شناخته	شده	تاریخ	سینما	را	
نیز	به	عنوان	نمونه	مورد	کنکاش	و	نقد	قرار	می	دهند.	البته	اگر	می	خواهید	بدانید	این	دست	اندرکاران	از	

چه	قماشی	هستند	کافیست	به	نام	مسعود	ده	نمکی	به	عنوان	یکی	از	آنان	اشاره	کنم!
این	برنامه	از	چند	نظر	قابل	بررسی	است.	یکم،	نشان	می	دهد	که	این	گروه	از	متخصصان	
سینمایی	ایران	چه	افکار	یهود	ستیزانۀ	کالسیکی	دارند.	به	سادگی	می	توان	تصویر	»آیشمن«	و	
»گوبلز«	را	در	عمق	نگاه	و	خطوط	چهره	شان	پیدا	کرد.	دوم،	نشان	می	دهد	که	چه	شباهت	نزدیکی	
میان	اهداف	و	دیدگاه	های	اسالم	سیاسی	با	افکار	و	عملکرد	صهیونیستی	وجود	دارد.	همه	ناراحتی	
این	متخصصان	از	اینست	که	چرا	نمی	توانند	خوب	از	روی	دست	صهیونیست	ها	تقلب	کنند	و	از	
تجارب	آنان	بیاموزند.	سوم،	نشان	می	دهد	که	هنر	چه	رابطه	نزدیکی	با	مسائل	ایدئولوژیک	)و	
سینما	چه	رابطه	نزدیکی	با	سیاست(	دارد	و	تصورات	»هنر	برای	هنر«ی	چقدر	توهم	آفرین	و	

خودفریبانه	است.	
نکته	مشترک	در	بحث	همه	شرکت	کنندگان	در	این	سلسله	برنامه	ها	اینست	که	»یهودی	
خوب،	یهودی	مرده	است.«	آنان	فهرست	سینماگران	غربی	را	جلو	خود	گذاشته	اند	و	هرکس	که	از	
خانواده	یهودی	برخاسته	را	با	عالمت	مشخص	کرده	اند.	درست	مثل	نازیست	ها	که	روی	دیوار	خانه	
یهودیان	اروپایی	ستاره	داوود	می	کشیدند.	این	سند	محکومیت	همه	این	سینماگران	است.	فرقی	
نمی	کند	که	صهیونیست	و	طرفدار	اسرائیل	و	یا	نماینده	فرهنگی	هنری	امپریالیسم	و	سرمایه	داری	



باشند	یا	ترقیخواه	و	طرفدار	برابری	انسان	ها؛	مرتجع	باشند	یا	کمونیست.	یک	واقعیت	تاریخی	186
اینست	که	در	قرون	گذشته،	توده	یهودیان	اروپا	)علیرغم	وجود	قشرهای	ثروتمند	و	افرادی	که	
بخشی	از	طبقات	استثمارگر	جامعه	محسوب	می	شدند(،	عموماً	در	موقعیتی	فرودست	قرار	داشتند	
و	عالوه	بر	ستم	طبقاتی،	از	ستم	و	تبعیض	و	تحقیری	که	خصلت	ملی/	مذهبی	داشت	نیز	رنج	
می	بردند.	بر	اثر	فشارها	و	سرکوب	ها	علیه	یهودیان	در	بخش	شرقی	اروپا	و	روسیه	در	اواخر	قرن	
نوزدهم،	آنان	نیز	در	شمار	مهاجرانی	بودند	که	در	جستجوی	کار	و	شرایط	اجتماعی	متفاوت	راه	
قاره	آمریکا	را	در	پیش	گرفتند.	در	فاصله	جنگ	اول	جهانی	و	جنگ	دوم	جهانی	و	ظهور	پدیده	
فاشیسم	در	قرن	بیستم	که	با	اوج	گیری	تبلیغات	و	فشارهای	ضد	یهودی	همراه	بود،	این	مهاجرت	
شدت	گرفت.	بخشی	از	این	توده	مهاجر	یهودی	در	جنبش	کارگری	و	کمونیستی	اروپا	شرکت	
داشتند	و	با	افکار	ترقیخواهانه،	انترناسیونالیستی	و	ضد	سرمایه	داری	به	آمریکا	پا	گذاشتند؛	و	
بخشی	دیگر	از	ایده	ها	و	افکار	ارتجاعی	ناسیونالیستی	و	یا	مذهبی	صهیونیستی	پیروی	می	کردند.	
داشتند.	 شرکت	 نیز	 داشتند	 یهودی	 خاستگاه	 که	 روشنفکرانی	 و	 هنرمندان	 مهاجرت،	 این	 در	
صنعت	سینمای	آمریکا	بسیاری	از	آنان	را	جذب	کرد.	البته	فضای	ضد	یهودی	و	افکار	نژادپرستانه	
نزد	سرمایه	گذاران	و	صاحبان	کمپانی	های	هالیوود	و	در	میان	سینما	روهای	آمریکا	آنقدر	قوی	بود	
که	بسیاری	از	این	هنرمندان	مجبور	شدند	اسامی	خود	را	تغییر	دهند	و	برای	خود	نام	های	عام	غیر	
یهودی	برگزینند.	بسیاری	از	فیلمنامه	نویسان،	بازیگران	و	موسیقی	سازان	هالیوود	در	اواخر	دهه	
1920	و	دهه	های	1930	و	1940	چپی	ها	و	دمکرات	هایی	بودند	که	خاستگاه	یهودی	داشتند؛	و	
اتفاقاَ	تعدادی	از	همین	ها	در	دهه	1950،	آماج	و	قربانی	کارزار	ضد	کمونیستی	سناتور	مک	کارتی	
شدند.	از	دهه	1950،	گروهبندی	های	قدرتمند	مالی	صهیونیستی	امپریالیستی	میخ	خود	را	محکم	
در	هالیوود	کوبیدند	و	از	صنعت	سینما	به	عنوان	یک	ابزار	مهم	ایدئولوژیک	سیاسی	و	اقتصادی	در	

سطح	بین	المللی	استفاده	کردند.	
می	کنند	 وجهی	 چند	 تاریخ	 این	 با	 اسالمی	 جمهوری	 سینمایی	 متخصصان	 که	 کاری	 اما	
اینست	که	هر	فیلمی	که	توسط	سینماگرانی	با	رگ	و	ریشه	یهودی	ساخته	شده	را	صهیونیستی	و	
منفی	معرفی	می	کنند.	آنان	به	طور	کلی،	هر	فیلمی	که	در	آن	شخصیت	های	یهودی	مثبت	وجود	
داشته	را	توطئه	فرهنگی	صهیونیسم	معرفی	می	کنند.	ممکنست	تعجب	کنید	ولی	در	این	سلسله	
تالش	 از	 بخشی	 عنوان	 به	 چاپلین	 چارلی	 آثار	صامت	 در	 »ولگرد«	 معروف	 برنامه	ها،	شخصیت	
صهیونیست	ها	برای	تبلیغ	یک	نمونه	دوست	داشتنی	از	»یهودی	سرگردان«	معرفی	می	شود!	این	
آقایان	جوجه	فاشیست،	فیلم	»دیکتاتور	بزرگ«	چاپلین	را	به	خاطر	ارائه	تصاویر	ستم	و	سرکوب	
ارتش	هیتلر	در	گتوها	)محله	های(	یهودیان	لهستان	به	مثابه	یک	اثر	پروپاگاندای	صهیونیستی	
محکوم	می	کنند.	جالب	است	که	یکی	از	همین	متخصصان	می	گوید،	هدف	فیلم	های	چاپلین	این	



187 بود	که	بدبینی	و	ضدیت	مردم	آمریکا	و	اروپا	نسبت	به	یهودیان	را	از	بین	ببرد.	البته	این	حرف	را	
با	چنان	بغض	و	کینه	ای	به	زبان	می	آورد	که	انگار	آن	بدبینی	و	ضدیت	نژادپرستانه،	عین	فضیلت	
و	ثواب	بوده	است.	عالوه	بر	چاپلین،	»روبرتو	بنینی«	نیز	به	خاطر	ساختن	فیلم	»زندگی	زیباست«	
از	تیغ	حمله	آقایان	کارشناس	در	امان	نمی	ماند.	خالصه	اینکه،	هر	فیلمی	درباره	هولوکاست	و	یا	
در	مورد	ستم	و	تحقیر	علیه	یهودیان،	توسط	هرکس	و	در	هر	دورانی	که	ساخته	شده،	مورد	هجوم	

اینان	قرار	میگیرد	و	محکوم	می	شود.	
بخشی	از	این	سلسله	برنامه	ها	در	مورد	فیلم	های	پر	خرج	ایدئولوژیک	صهیونیستی	امپریالیستی	
در	دهه	1950	است	که	واقعاً	با	هدف	توجیه	و	تبلیغ	دولت	اسرائیل	به	مثابه	پادگان	امپریالیسم	
آمریکا	در	منطقه	خاورمیانه	بنیان	نهاده	شد.	فیلم	هایی	در	ژانر	تاریخی	نظیر	بن	هور،	ده	فرمان،	
سامسون	و	دلیله،	سلیمان	و	ملکه	سبا	و	امثالهم.	شک	نیست	که	حلقه	مرکزی	و	مشترک	این	
فیلم	ها،	تاریخ	سازی	جعلی	برای	کشور	مصنوعی	و	تحمیلی	اسرائیل	به	مثابه	»سرزمین	موعود«	
و	 و	کشورها،	 میان	ملت	ها	 پراکنده	در	 یهودیان	 برای	 فیلم	ها	می	خواستند	 این	 با	 بود.	 یهودیان	
تقسیم	شده	به	طبقات	و	قشرهای	متضاد	و	متخاصم،	یک	شناسنامه	ملی	جعل	کنند	و	از	آنان	یک	
ملت	واحد	هزاران	ساله	بسازند.	کارشناسان	سینمایی	جمهوری	اسالمی	به	این	نکته	اشاره	می	کنند	
اما	قابل	توجه	است	که	در	این	میان،	نامی	از	فیلم	»ده	فرمان«	که	گل	سر	سبد	این	مجموعه	
فیلم	های	صهیونیستی	است	نمی	برند.	درست	به	این	علت	که	به	باورها	و	پایه	های	مشترک	مذهبی	
و	خرافی	شان	با	صهیونیست	ها	برای	حفظ	کیان	ایدئولوژی	خود	نیاز	دارند.	نکته	اصلی	بحث	شان	
در	بررسی	آثار	صهیونیستی	هالیوود	اینست	که:	ببینید	این	ها	چه	آثار	قوی	و	موثری	تولید	کرده	اند!	
باید	تاریخ	سازی	را	از	این	ها	یاد	بگیریم!	این	حرف	را	یکی	از	همین	کارشناسان	به	وضوح	و	با	
حسرت	بسیار	به	زبان	می	آورد.	ناگفته	نماند	که	مقامات	و	دست	اندرکاران	سینمایی	و	تلویزیونی	
جمهوری	اسالمی	بر	مبنای	همین	الگوی	صهیونیستی	مدتی	است	که	دست	به	کار	تاریخ	سازی	
و	جعل	در	تاریخ	اسالم	و	ایران	و	منطقه	شده	اند	و	وقایع	و	شخصیت	های	تاریخ	دور	و	نزدیک	را	
هر	طور	که	عشقشان	می	کشد	و	با	منافع	سیاسی	روز	و	یا	منافع	ایدئولوژیک	دراز	مدتشان	خورند	

دارد،	به	تصویر	در	می	آورند.	
استادان	 از	 آموختن	 اسالمی	ضرورت	 که	جمهوری	 نشان	می	دهد	 برنامه	ها	 نوع	 این	 تولید	
امپریالیست	/	صهیونیست	را	در	همه	زمینه	ها	از	جمله	در	عرصه	سینما	دریافته	است	و	با	وجود	
آور	 تهوع	 آثاری	 ارائه	 در	 که	 مکتبی	اش	 ذاتی	سینماگران	 بدسلیقگی	 و	 ماندگی	 عقب	 و	 تحجر	
بروز	می	یابد،	با	تمام	قوا	به	دنبال	آنست	که	با	به	کارگیری	پول	و	تکنولوژی	و	استخدام	مزدوران	

فرهنگی	هنری	موفق	به	تولید	و	توزیع	مواد	افیونی	موثرتر	شود.	
2008



درباره »به همین سادگی«، فیلمی از رضا میر کریمی188

 از بار ِ عریان ِ کار ِ خانگی 
تا رنج ِ پنهان ِ روزمره گی

پنهان	نمی	کنم	که	با	پیشداوری	راهی	سینما	شدم.	با	فیلم	های	قبلی	رضا	میر	کریمی	آشنا	
بودم.	از	پیش	زمینه	های	ذهنی	او	و	انعکاس	بینش	مذهبی	در	آثارش	اطالع	داشتم.	فیلم	»خیلی	
دور،	خیلی	نزدیک«	را	با	همه	نشانه	ها	و	نتیجه	گیری	های	خرافی	که	داشت،	دیده	بودم.	یادم	
می	آید	همان	موقع،	یکی	از	بچه	ها	با	حرارت	از	آن	فیلم	دفاع	می	کرد	و	می	گفت:	»اصاًل	مهم	نیست	
که	دیدگاه	این	اثر،	مذهبی	است.	من	از	لطافت	انسانی	آن	خوشم	می	آید.«	و	در	پاسخ	گفته	بودم	
که:	»وقتی	که	زیر	یک	حکومت	مذهبی	گرفتار	هستی	و	دست	و	پا	می	زنی،	دیگر	نمی	توانی	یک	
فیلم	مذهبی	و	خرافی	را	صرفاً	بازتاب	باورها	و	احساسات	و	نیات	پاک	و	لطیف	فیلمساز	بدانی.	
این	جور	فیلم	ها	ابزاری	است	در	خدمت	ایدئولوژی	حاکم	و	دستگاه	حاکم.«	هنوز	هم	فکر	می	کنم	
بحثم	درست	بود.	این	را	فقط	بازگو	کردم	تا	بدانید	با	چه	نوع	پیشداوری	به	تماشای	»به	همین	

سادگی«	رفتم.	
سالن	تقریبا	پر	بود.	به	جمعیت	نگاه	کردم.	اکثراَ	زن	بودند.	البته	بعضی	هاشان	که	جوان	تر	
بودند،	دوست	پسر	یا	شاید	همسرشان	را	همراه	داشتند.	بقیه،	زنان	میانسال	بودند	در	گروه	های	
چند	نفری.	ناگهان	»به	همین	سادگی«	از	راه	رسید؛	بدون	نمایش	تیزر	تبلیغاتی	فیلم	ها	و	بدون	
بر	 نویس	 روان	 اثر	 بود.	 در	عین	سادگی،	غریب	 غریبی	داشت.	 تیتراژ	 فیلم،	 بازرگانی.	 پیام	های	
صفحه	ای	مات	که	نام	فیلم	و	بازیگران	و	دست	اندر	کاران	فیلم	را	یک	به	یک	می	نوشت.	تصویری	
محو	از	دست	نویسنده	پشت	این	صفحه	مات	ژله	ای	به	چشم	می	خورد.	تصویر	ثابت	بود	و	فقط	
نام	ها	عوض	می	شد.	احساس	کردم	که	تیتراژ،	زیاده	از	حد	طوالنی	است	و	کم	کم	دارد	تکراری	و	
حوصله	سر	بر	می	شود.	فقط	من	نبودم	که	چنین	احساسی	داشتم؛	کسانی	در	دور	و	برم	احساسشان	
را	با	آه	های	بلند	یا	با	جمله	کوتاه	»بسه	دیگه!«	به	زبان	آوردند.	قباَل	شنیده	بودم	که	این	تیتراژ	را	
کیارستمی	ساخته	است.	حتماً	منظوری	داشته؛	او	که	آثارش	را	بی	فکر	درست	نمی	کند	حتی	اگر	
یک	تیتراژ	کوتاه	باشد.	آن	وسط	نام	شادمهر	راستین	را	هم	کنار	نام	رضا	میرکریمی،	تحت	عنوان	
نویسندگان	فیلمنامه	دیدم.	خیالم	تا	حدودی	راحت	شد.	می	دانستم	که	شادمهر	راستین	روحیه	



189 خوب،	هوش	باال	و	شور	و	شر	جوانی	دارد.	پس	فیلمنامه	اگر	در	مجموع	هم	خوب	نباشد،	حداقل	
نکات	و	جنبه	های	خوب	و	قابل	تأملی	در	آن	هست.	

فیلم	با	پهن	کردن	رخت	و	ملحفه	بر	پشت	بام	آغاز	می	شود.	طاهره	اینجاست.	همینجاست	
که	آن	زن	جوان	باردار	را	برای	نخستین	بار	می	بیند.	این	زن،	همسایه	جدیدی	است	که	روزهای	
تنهایی	و	انتظار	خود	را	با	برنامه	های	ماهواره	پر	می	کند.	در	یکی	دیگر	از	آپارتمان	های	این	مجتمع،	
عقد	کنان	است.	می	خواهند	دختر	نوجوانشان	را	شوهر	بدهند.	مجتمع	مسکونی،	روز	پر	هیاهو	و	
پر	رفت	و	آمدی	را	می	گذراند.	اما	به	جای	فضایی	سرشار	از	شادی	و	امید،	بر	این	خانه	دلشوره	و	

حال	هوای	عصبی	حاکم	است.	
روز	دیگری	از	زندگی	طاهره	آغاز	شده	است.	با	او	وارد	چاردیواری	اش	می	شویم	و	یک	روز	
کامل	را	تا	نیمه	شب	تجربه	می	کنیم.	امروز	سالگرد	ازدواج	اوست.	یک	روز	متفاوت؟	طاهره	واقعاً	
می	خواهد	که	این	روز	با	بقیه	روزها	فرق	داشته	باشد.	می	خواهد	حداقل	بتواند	در	این	روز،	رشته	
یکنواختی	و	روزمره	گی	را	پاره	کند؛	لباس	نو	بپوشد؛	عطر	بزند؛	کیک	سر	سفره	بگذارد؛	غذای	
مورد	عالقه	شوهرش	را	به	او	بچشاند؛	با	دادن	هدیه	او	را	غافلگیر	کند؛	و	شاید.	.	.	شاید	لحظه	های	
آغاز	 همین	 از	 اما	 کند.	 خود	 آن	 از	 دوباره	 را	 نیفتاده	 اتفاق	 هاست	 مدت	 که	 شیرینی	 عاطفی	
می	فهمیم	که	طاهره	به	شدت	تنهاست	و	گرفتار:	گرفتار	آنچه	نامش	را	وظایف	مادرانه	-	همسرانه	
نهاده	اند.	اما	نه	،	فقط	این	نیست.	وقتی	که	گوشی	تلفن	را	بر	می	دارد	و	به	دفتر	فالن	آخوند	زنگ	
می	زند	تا	برایش	استخاره	کند،	می	فهمیم	که	در	این	فضای	نومیدی	و	جهل	و	تکرار،	گرفتار	خرافه	

هم	هست.	
به	هویت	جنسیتی	طاهره،	کار	 این	هویت	ملی	 افزودن	 طاهره،	یک	زن	آذربایجانی	است.	
آگاهانه	ای	است	برای	عمیقتر	و	ملموس	تر	کردن	غربت	و	تنهایی	او.	تنها	تماس	او	با	دوران	قبل	
از	ازدواج،	ترانه	ای	آذری	است	که	با	خود	زمزمه	می	کند.	زندگی	طاهره،	حکایت	رنج	میلیون	ها	
طاهره	دیگر	است	که	زاده	شده	اند	تا	مهر	جنسیت	بر	پیشانی	شان	کوبیده	شود.	تا	زیر	هجوم	الگوها	
و	باورهای	سنتی	از	روزهای	کودکی	بگذرند.	تا	مضطرب	و	تحت	فشار،	دوران	پر	شور	نوجوانی	را	
بی	آنکه	از	آن	چیزی	بفهمند	با	ورود	چند	خواستگار	به	پایان	برسانند.	سپس،	لحظه	ای	با	رویاهای	
گول	زنک	»سیندرالیی«	سر	کنند	و	یک	باره	خود	را	در	چنبره	وظایف	و	توقعات،	تحقیرها	و	بی	

اعتنایی	ها،	و	تکرار	روز	و	شب	های	بیهوده	و	بی	سرانجام	اسیر	ببینند.	
این	چنین	است	که	طاهره	در	آشپزخانه،	لختی	به	دفتر	و	مدادش	پناه	می	برد	تا	شعرهایش	
را	به	روی	کاغذ	بیاورد.	شعرهای	ناتمامی	که	هیچ	وقت	فرصت	پیرایش	و	اتمامش	را	پیدا	نمی	کند.	
شعر	سرودن	و	کالس	رفتن،	فقط	حاشیه	ای	است	بر	متن	ِ	پختن	و	شستن	و	بچه	داری	کردن	و	به	
وظایف	زناشویی	عمل	کردن.	در	این	میان،	طاهره	را	می	بینیم	که	تنهایی	اش	را	در	ذهن	خود،	با	



مرد	تنهای	همسایه	که	در	قاب	پنجره	جای	گرفته	تقسیم	می	کند.	او	در	واقع،	با	تنهایی	همسایه	190
احساس	نزدیکی	و	همدردی	می	کند.	

اما	امروز	قرار	است	روز	متفاوتی	باشد.	طاهره	تنهاست	با	وجود	همسر	و	دو	فرزندش.	شاید	
امروز	بتواند	به	زندگی	این	خانواده	رنگ	دیگری	بزند.	او	دختر	کوچکش	را	می	بیند	که	در	مقابل	
چشمانش	در	حال	بزرگ	شدن	است.	در	حال	طاهره	شدن	است.	نگاه	های	آشکار	و	دزدانه	طاهره	
به	او،	با	ما	حرف	می	زند:	»آیا	سرنوشتش	مثل	من	خواهد	بود؟«	اما	در	همان	حال،	به	حکم	جامعه،	
تالش	می	کند	که	از	دخترش	یک	کدبانوی	وظیفه	شناس	و	باب	طبع	مردان	بسازد.	طاهره،	پسر	
از	 بروز	می	دهد	و	 از	همین	کودکی	 را	 توقعات	مردانه	 اعتنایی	و	 را	می	بیند	که	بی	 کوچکترش	
گفت	و	گو	و	برقراری	یک	ارتباط	دوستانه	با	مادرش	سر	باز	می	زند.	طاهره	شوهرش	را	می	بیند	که.	
.	.	،	اما	نه.	تا	بخش	پایانی	فیلم	از	شوهرش	خبری	نیست!	و	این	کارگر	خانگی	تنها،	همچنان	کار	
می	کند	و	کار	می	کند	و	کار	می	کند.	تا	جایی	که	حوصله	پسری	که	کنار	دستم	نشسته	سر	می	رود:	
»بابا!	این	دیگه	چه	فیلمیه!	اعصابمون	خورد	شد«.	دوست	دخترش	از	اینکه	او	ناراحت	شده،	معذب	
است.	عذاب	وجدان	گرفته	که	چرا	او	را	با	خود	به	تماشای	این	فیلم	آورده	است.	شاید	به	خودش	
می	گوید:	»کاش	تنها	آمده	بودم.«	همین	موقع،	سایه	تماشاگر	دیگری	را	می	بینم	که	تاب	نمی	آورد	

و	با	عجله	سالن	سینما	را	ترک	می	کند.	
حاال	دارم	فلسفه	تیتراژ	فیلم	را	می	فهمم.	آن	تیتراژ	می	خواست	حال	و	هوا	و	خصلت	کار	
و	 حرکات	 شد.	 موفق	 کار	 این	 در	 و	 کند	 منتقل	 تماشاگر	 به	 آغاز	 همان	 از	 را	 خانگی	 تکراری	
دغدغه	های	طاهره	را	که	می	بینم	جمالتی	از	لنین	که	سال	ها	پیش	در	مورد	کار	خانگی	خوانده	ام	
و	 مبتذل	 کار	 زنانی	هستند	که	 تماشای	 راحت	مشغول	 با	خیال	 در	سرم	چرخ	می	زند:	»مردم	
و	 پژمرده	 را	 روحشان	 می	کند؛	 خسته	شان	 می	دهد؛	 هدر	 را	 آنان	 وقت	 و	 توان	 خانه،	 یکنواخت	

را	سست	می	کند«	 اراده	شان	 و	 را	ضعیف	 قلبشان	 را	کند	می	کند؛	 ذهنشان	
اما	»به	همین	سادگی«	فقط	به	فضای	چاردیواری	طاهره	محدود	نیست.	در	سراسر	فیلم،	ما	
با	حضور	دائمی	تلویزیون	روبروییم.	طاهره	از	اول	صبح	تا	شب،	تنهاییش	را	با	تلویزیون	پر	می	کند.	
حضور	این	رسانه،	خواه	ناخواه	اشاره	ای	به	سلطه	قدرتی	فراگیر	بر	مناسبات	درون	خانه	طاهره	و	
افکار	و	باورهایش	نیز	هست.	بر	زمینه	کار	خانگی	و	دل	نگرانی	های	طاهره،	صدای	حجت	السالم	
مرادی	یعنی	همان	آخوندی	که	خرافه	و	عقاید	ارتجاعی	را	در	قالب	به	اصطالح	مدرنیزه	به	مشتری	
تحویل	می	دهد،	می	شنویم.	یا	با	قسمت	هایی	از	برنامه	های	روتین	»خانه	و	خانواده«	و	»فوتبال	

برتر«	مواجه	می	شویم.	همه	اینها	حاکی	از	حضور	سنگین	و	»اورولی«	رسانه	حکومتی	است.	
با	پیشرفت	داستان	متوجه	می	شویم	که	واقعیات	سرسخت	تر	از	آنند	که	با	ابتکارها	و	طرح	های	
ساده	و	صادقانه	طاهره،	کنار	بکشند	و	الاقل	برای	یک	روز	راحتش	بگذارند.	طاهره	به	شرکت	



191 شوهرش	تلفن	می	کند.	صدای	منشی	را	از	آن	طرف	خط	می	شنویم.	لحنش	نشان	دهنده	اعتماد	به	
نفس	اوست.	کاماًل	بر	زندگی	طاهره	و	بچه	هایش	محاط	است.	از	همه	چیز	خبر	دارد.	حرف	هایش	
بوی	مداخله	جویی	و	تعرض	به	حریم	خانوادگی	طاهره	می	دهد.	از	همین	جای	داستان	منتظرم	که	
هر	چه	زودتر،	صحنه	مواجهه	طاهره	با	شوهرش	را	ببینم.	شوهری	که	همه	نشانه	های	خیانت	را	با	
خود	حمل	می	کند.	اما	عکس	العمل	دختر	و	پسری	که	بغل	دستم	نشسته	اند	هم	به	اندازه	کافی	
جالب	است.	هر	دو	دارند	بی	اختیار	به	منشی	شرکت	فحش	می	دهند	و	او	را	مقصر	»از	راه	به	در	
رفتن«	شوهر	طاهره	می	دانند!	پسر	با	عصبانیت	خطاب	به	منشی	می	گوید:	»خفه	شو!	می	خواهی	
زندگی	این	خانواده	را	از	هم	بپاشی!«	از	خودم	می	پرسم،	چرا	به	مغزشان	خطور	نمی	کند	که	شوهر	
طاهره	از	این	مناسبات	سود	می	برد	و	اوست	که	دست	باال	را	دارد؟	چرا	محکوم	کردن	زن	منشی،	
به	نظرشان	صحیح	و	منطقی	می	آید؟	در	تاریکی	سالن	چشم	می	گردانم.	زنان	میانسال	ساکت	و	

مبهوت	به	پرده	چشم	دوخته	اند.	گهگاهی	صدای	پچ	پچ	دختران	جوان	به	گوش	می	رسد.	
هر	چه	فیلم	جلوتر	می	رود،	تصاویری	که	طاهره	برای	آن	شب	در	ذهن	داشته،	یک	به	یک	
می	شکند	و	فرو	می	ریزد.	دخترش	بادمجان	ها	را	می	سوزاند	و	فضای	خانه	را	پر	از	دود	می	کند.	
پسرش	با	بچه	همسایه،	کیک	را	از	یخچال	کش	می	روند	و	شغال	خور	می	کنند.	شوهرش	آخر	
شب	به	خانه	می	آید	و	معلوم	است	که	جشن	اش	را	جایی	دیگر	و	با	کسی	دیگر	گرفته	است.	قلیه	
ماهی	که	غذای	مورد	عالقه	این	مرد	جنوبی	است	روی	دست	طاهره	باقی	می	ماند.	وقتی	که	شوهر	
طاهره،	بوی	غذای	سوخته	که	از	بعد	از	ظهر	باقی	مانده	را	حس	می	کند	اما	بوی	عطر	طاهره	را	از	

فاصله	نزدیک	نه،	آه	از	نهاد	همه	زنان	حاضر	در	سالن	بر	می	آید.	
او	 از	 ملتمسانه	 که	 می	شود	 روبرو	 همسایه	 مضطرب	 زن	 با	 طاهره	 فیلم،	 پایانی	 بخش	 در	
می	خواهد	در	مورد	ازدواج	دختر	نوجوانش	استخاره	کند.	دارند	او	را	به	مردی	می	دهند	که	اختالف	
سنی	اش	با	دختر	زیاد	است.	مادر	نگران	آینده	است	که	چه	بر	سر	زندگی	مشترک	دخترش	خواهد	
آمد.	طاهره	استخاره	می	کند	و	خوب	می	آید.	با	این	کار،	مادر	خود	را	می	فریبد	و	نگرانی	هایش	
را	حداقل	امشب	کنار	می	گذارد.	بدین	ترتیب،	همه	عاقبت	به	خیر	شده	اند.	پسرک	به	کیکی	که	
دوست	داشت	رسیده	است.	دخترک	قرار	است	با	همشاگردانش	به	اردو	بروند.	شوهر،	کت	و	شلوار	
هدیه	گرفته	و	شامش	را	هم	بیرون	خورده	و	حاال	مثل	یک	خرس	روی	تخت	به	خواب	ناز	رفته.	
فقط	مانده	است	طاهره.	در	جریان	فیلم،	سوسوی	عصیان	را	در	او	دیده	ایم.	نگاه	خیره	او،	وقتی	
که	صدای	سوت	دیگ	زودپز	بلند	می	شود	می	تواند	نشانه	ای	از	نزدیک	شدن	طاهره	به	حد	انفجار	
باشد.	یا	وقتی	که	در	یک	بازی	کودکانه،	تفنگ	را	از	دست	پسرش	می	گیرد	و	سرباز	پالستیکی	را	

هدف	قرار	می	دهد،	می	تواند	بازتاب	نفرتی	باشد	که	در	او	انباشته	شده	است.	
حاال	طاهره	در	آستانه	یک	تصمیم	بزرگ	قرار	دارد.	می	خواهد	از	اینجا	برود.	از	این	مناسبات	



خارج	شود.	روشن	است	که	این	یک	تصمیم	آنی	نیست.	حتماً	بارها	این	فکر	به	سرش	خطور	کرده.	192
حتی	برای	بچه	ها	از	روی	کلید	خانه،	یدکی	گرفته	تا	وقتی	که	رفت	پشت	در	نمانند.	می	خواهد	به	
آذربایجان	برگردد.	حاال	دیگر	زمزمه	های	آذری	طاهره	در	ابتدای	فیلم،	معنا	و	وزن	دیگری	می	یابد.	
آن	ترانه	می	تواند،	ترانه	رهایی	باشد.	فقط	کافیست	یک	قدم	بردارد	تا	از	این	دایره	خارج	شود.	اما	
طاهره	نمی	رود.	در	آخرین	لحظه،	صدای	شوهر	خواب	آلوده	اش	را	می	شنود	که	زیر	لب	نامش	را	
به	زبان	می	آورد.	طاهره	غرق	در	تردید،	به	طرف	اتاق	خواب	سرک	می	کشد:	»جانم.	من	اینجام.«	
انگار	از	خودش	شرمنده	است.	نمی	داند	با	خیال	هایی	که	امروز	در	سر	پرورانده	چکار	کند.	پس	خود	
را	از	جلوی	دوربین	کنار	می	کشد	و	در	مبل	اتاق	نشیمن	گم	می	شود.	پیش	خودم	می	گویم	شاید	
می	خواهد	تصمیمش	را	عملی	کند.	شاید	خودش	را	از	مقابل	در	نیمه	باز	اتاق	خواب	کنار	کشید	تا	

از	دید	شوهر	خارج	شود.	شاید	هنوز	امیدی	باشد!
از	سالن	سینما	بیرون	می	آیم.	ترجیح	می	دهم	قدم	هایم	را	کند	کنم	و	فال	گوش	بایستم.	
حرفهای	زنانی	که	به	تماشای	فیلم	آمده	بودند	نشانگر	رضایت	آن	هاست.	به	خودم	می	گویم	بدون	
میان	 نویسان	در	 فیلمنامه	 با	 را	 نظرات	خود	 و	 را	خواندند	 فیلمنامه	 نویسنده	ای	که	 زنان	 یاری	
گذاشتند،	»به	همین	سادگی«	از	چنین	عمق	و	سادگی	بهره	مند	نمی	شد.	بدون	تالش	هنگامه	
قاضیانی	که	ماه	ها،	طاهره	شدن	را	آموخت	و	مثل	او	»آذری«	شد،	شخصیت	طاهره	چنین	آشنا	و	
باور	پذیر	از	آب	در	نمی	آمد.	و	باالخره	رضا	میر	کریمی	.	.	.	به	خودم	می	گویم	»به	همین	سادگی«	

می	تواند	آغاز	یک	دگردیسی	باشد.	
چند	روز	بعد	در	جایی	از	قول	میر	کریمی	می	خوانم	که	»طاهره	ماند«.	اگر	واقعاً	اینطور	باشد،	
این	اعالم	عقبگرد	و	تسلیم	است.	همه	چیز	در	این	داستان	برای	گسست	و	تغییر	در	زندگی	طاهره	
فراهم	شده	بود.	هیچ	دلیلی	برای	جا	زدنش	وجود	نداشت.	آیا	میرکریمی	مطمئن	است	که	طاهره	
هنوز	اینجاست؟	بهتر	است	یک	بار	دیگر	نگاهی	به	اتاق	نشیمن	بیندازد.	من	که	شک	دارم	هنوز	

اینجا	باشد.	
2008



193 در مورد مجموعه تلویزیونی مدار صفر درجه

جعل تاریخ در پوشش سریال تاریخی
صاحب	 و	 منتقدان	 است.	 کرده	 صدا	 و	 سر	 خیلی	 درجه«اش	 صفر	 »مدار	 با	 فتحی	 حسن	
نظران	رسمی	مرتب	به	او	تبریک	می	گویند	و	این	سریال	را	روی	سر	گذاشته،	حلوا	حلوا	می	کنند.	
گزارشگران	رسانه	»ضد	غربی«	با	شادی	از	نقدهای	مثبتی	که	»بی	بی	سی«	و	روزنامه	»فاینانشنال	
تایمز«	در	موردش	نوشته	اند	صحبت	می	کنند.	مقامات	سیمای	جمهوری	اسالمی	حتی	به	این	فکر	
افتاده	اند	که	این	سریال	را	به	شبکه	های	تلویزیونی	اروپایی	بفروشند	چون	فکر	می	کنند	که	از	نظر	
محتوا	و	کیفیت	هنری،	پتانسیل	عرضه	شدن	دارد!	خود	حسن	فتحی	به	عنوان	نویسنده	و	کارگردان	
»مدار	صفر	درجه«،	در	یک	نشست	تلویزیونی	اعالم	می	کند	که	این	بهترین	کارش	تا	به	حال	بوده	
و	از	دلش	برخاسته	است.	رویا	تیموریان	یکی	از	بازیگران	مجموعه،	در	یک	گفتگوی	تلویزیونی	
دیگر	ادعا	می	کند	که	آقای	فتحی	شناخت	عمیقی	از	تاریخ	ایران	دارد	و	این	در	»مدار	صفر	درجه«	

منعکس	است.	
واقعیت	چیست؟	ما	با	یک	مجموعه	تلویزیونی	پر	هزینه	طرفیم.	بخش	هایی	از	»مدار	صفر	
درجه«	در	مجارستان	و	فرانسه	فیلمبرداری	شده	است.	هنرپیشگانی	از	اروپا	و	لبنان	برای	نقش	
آفرینی	در	این	سریال	استخدام	شده	اند.	بخشی	از	عوامل	تولید	)مسئوالن	صحنه	آرایی	و	تهیه	
لباس	و.	.	.	(	در	صحنه	هایی	که	در	اروپا	اتفاق	می	افتد	خارجی	هستند	و	دستمزدشان	به	یورو	
پرداخت	شده	است.	این	پول	ها	را	حسن	فتحی	از	حساب	شخصی	نپرداخته؛	سیمای	جمهوری	
اسالمی	برای	این	سریال	هزینه	کرده	است.	نتیجه	ای	که	می	خواهم	بگیرم	اینست	که	این	یک	

سریال	پر	هزینه	سفارشی	است.	
ولی	هدف	»رسانه	ملی«	از	تولید	این	سریال	سفارشی	چه	بود؟	این	سریال	قرار	بود	موضع	
جنجالی	دو	سال	پیش	احمدی	نژاد	در	مورد	هولوکاست	را	ماستمالی	کند.	آنچه	در	مدار	صفر	درجه	
دیدیم،	بیان	عقب	نشینی	سیاسی	حکومت	از	حرف	های	احمدی	نژاد	مبنی	بر	نفی	هولوکاست	
)البته	به	شکل	خجالتی	و	غیر	رسمی(	بود.	در	عین	حال،	»مدار	صفر	درجه«	بر	بستر	چند	داستان	



در	هم	تنیده	و	سرشار	از	عشق	و	نفرت،	دوستی	و	خیانت،	امید	و	یاس	)و	با	چاشنی	صحنه	های	194
خونین	درگیری	و	قتل(	می	کوشید	تاریخ	سال	های	بحرانی	جنگ	جهانی	دوم	در	اروپا	و	ایران	را	
آنگونه	که	جمهوری	اسالمی	می	خواهد	بازنویسی	کند.	از	این	زاویه	نیز،	تاریخ	نگاری	حسن	فتحی	
در	»مدار	صفر	درجه«	یک	تاریخ	نگاری	سفارشی	است.	با	توجه	به	نکات	باال،	صحبت	در	مورد	
این	سریال	به	ناچار	بر	محتوای	سناریوی	آن	تمرکز	می	یابد.	بنابراین،	حرف	در	مورد	کیفیات	و	یا	

کاستی	های	هنری	و	فنی	»مدار	صفر	درجه«،	در	این	نوشته	جایی	ندارد.	
داستان	کلی	سریال	چیست؟	یک	طرف،	جوانی	به	نام	حبیب	پارسا	را	داریم	که	پدرش	یک	
دکتر	ایرانی	و	از	کارمندان	سابق	وزارت	امور	خارجه	در	دوران	رضا	شاه	بوده	که	به	علت	عقاید	
میهن	پرستانه	اش	مغضوب	و	برکنار	شده	است.	مادر	حبیب	پارسا	یک	پرستار	فلسطینی	است.	
طرف	دیگر	داستان،	یک	دختر	فرانسوی	یهودی	به	نام	سارا	استروک	است	که	پدرش	را	از	دست	
داده	و	با	مادر	و	دایی	اش	در	پاریس	زندگی	می	کنند.	دایی	سارا	یک	فرانسوی	میهن	پرست	و	ضد	
صهیونیست	و	عمویش	از	مقامات	آژانس	بین	المللی	یهود	)تشکیالت	اصلی	بنیانگذار	صهیونیسم	در	
آغاز	قرن	بیستم(	است.	حبیب	پارسا	برای	ادامه	تحصیل	به	پاریس	می	رود	و	در	دانشگاه	سوربن	با	
سارا	همکالس	می	شود.	این	دو	رفته	رفته	به	هم	عالقمند	می	شوند	و	عشقی	عمیق	بین	آنان	شکل	
میگیرد.	بعد	از	اشغال	پاریس	توسط	ارتش	نازی،	حبیب	به	جرم	تهیه	گذرنامه	جعلی	از	سفارت	
ایران	برای	نجات	جان	چند	یهودی	و	غیر	یهودی	مخالف	فاشیسم	)از	جمله	سارا	و	مادرش(	به	
زندان	می	افتد.	سارا	و	مادرش	با	این	گذرنامه	ها	راهی	ایران	می	شوند.	دایی	سارا	به	دستور	عموی	
رژیم	 مقامات	 با	 صهیونیست	ها	 همکاری	 بر	 مبنی	 اسنادی	 چون	 می	رسد	 قتل	 به	 صهیونیست	
هیتلری	آلمان	در	اختیار	دارد	و	می	خواهد	آن	ها	را	افشاء	کند.	بخش	بعدی	داستان	در	ایران	و	
بعد	از	آزادی	و	بازگشت	حبیب	اتفاق	می	افتد.	ماجراهای	این	بخش	بر	متن	وقایع	شهریور	1320	
)تبعید	رضا	شاه،	اشغال	ایران	توسط	متفقین،	تاسیس	حزب	توده	و...(	قرار	دارد.	حبیب	درگیر	
فعالیت	های	فرهنگی	و	سیاسی	علیه	حضور	متفقین	در	ایران	و	نیز	علیه	صهیونیستها	می	شود.	
عموی	سارا	و	پسرش	)که	دست	بر	قضا	دلباخته	سارا	هم	هست!(	به	ایران	می	آیند	تا	با	یک	تیر	
سه	نشان	بزنند:	هم	یهودیان	ایرانی	و	یهودیان	مهاجر	لهستانی	که	به	ایران	فرار	کرده	اند	را	تشویق	
کنند	که	به	فلسطین	بروند	و	اسرائیل	را	بسازند؛	هم	آثار	باستانی	و	عتیقه	های	گرانبهای	ایرانی	را	
بدزدند	و	به	خارج	بفرستند؛	هم	سارا	را	تصاحب	کنند	و	با	مادرش	به	فلسطین	ببرند.	حبیب	در	
هر	سه	زمینه،	سد	راه	آنان	است.	بنابراین	به	کمک	مقامات	اشغالگر	انگلیسی	برای	حبیب	پاپوش	
می	دوزند	و	او	را	به	جرم	جاسوسی	برای	نازی	ها	به	زندان	متفقین	می	اندازند.	در	بخش	ماقبل	آخر	
می	بینیم	که	حبیب	از	چنگ	انگلیسی	ها	می	گریزد	و	اسناد	امانتی	دایی	سارا	را	به	او،	که	قصد	
ترک	ایران	را	دارد،	می	دهد	و	علت	و	باعث	و	بانی	قتل	دایی	برای	سارا	آشکار	می	شود.	در	تخت	



195 جمشید	میان	حبیب	و	سارا	با	عموی	صهیونیست	و	همدستانش	درگیری	مسلحانه	رخ	می	دهد.	
دستگیر	 را	 حبیب	 مجددا	 انگلیسی	ها	 می	شوند.	 کشته	 سارا	 و	 حبیب	 دست	 به	 صهیونیست	ها	
می	کنند.	در	سکانس	پایانی	سریال،	آزادی	حبیب	میانسال	را	از	زندان	محمد	رضا	شاه	می	بینیم.	و	

سارا	با	موهای	خاکستری	در	بیرون	دروازه	زندان	به	استقبالش	می	آید.	پایان.	
همانطور	که	باالتر	اشاره	کردم،	چند	داستان	دیگر	با	شخصیت	های	گوناگونش	به	این	ماجرای	
اصلی	پیوند	می	خورد.	این	ماجراهای	به	هم	پیچیده،	مملو	از	مثلث	های	عشقی،	توطئه	ها	و	قتل	های	
سیاسی	است	که	به	جذابیت	سریال	کمک	می	کند.	اما	همه	اینها،	همه	شاخ	و	برگ	های	»مدار	
صفر	درجه«،	برای	آن	است	که	یک	تاریخ	جعلی	را	تحویل	تماشاگران	بدهد.	پیش	از	آنکه	به	
جعل	کاری	های	آقای	فتحی	بپردازم،	الزمست	اشاره	کنم	که	دو	شخصیت	در	این	سناریو	کاماًل	
زائد	هستند	و	نبودشان	تغییری	در	کل	ماجرا	ایجاد	نمی	کند.	یکم،	مادر	فلسطینی	حبیب	پارسا	
است.	فلسطینی	بودن	این	شخصیت،	هیچ	تاثیری	در	پیشرفت	ماجرا	و	نتیجه	گیری	ها	ندارد.	او	
به	راحتی	می	توانست	ایرانی	باشد.	حرف	های	نصیحت	گونه	ای	که	او	در	مورد	اشغالگری	و	حق	و	
حقوق	پایمال	شده	ملت	فلسطین	توسط	قدرت	های	خارجی	و	صهیونیست	ها	به	سارا	می	گوید،	
نیازی	به	فلسطینی	بودن	این	شخصیت	ندارد.	فکر	می	کنم	تنها	علتی	که	باعث	شده	فتحی	از	او	
یک	فلسطینی	بسازد،	تالش	برای	القای	همبستگی	ایران	فلسطین	)دکتر	پارسا	و	بانو(	است.	جالب	
است	که	»ایرانی	گرایی«	رسمی	و	شووینیستی	جمهوری	اسالمی	حتی	اجازه	نمی	دهد	که	مثاًل	
حبیب	پارسا	به	نیمه	فلسطینی	نیمه	ایرانی	بودن	خود	اشاره	کند!	او	در	سراسر	سریال	فقط	باید	
یک	ایرانی	میهن	پرست	و	مومن	و	مسلمان	باشد.	به	همین	ترتیب،	مادر	حبیب	هم	طوری	نشان	
داده	شده	که	گویی	دیگر	ایرانی	شده	است.	اگر	خوب	به	این	قضیه	فکر	کنیم،	می	بینیم	که	حسن	
فتحی	و	سفارش	دهندگان	سریال،	مادر	را	از	حق	فلسطینی	بودن	و	فلسطینی	ماندن	)به	واسطه	
ازدواج	با	مرد	ایرانی(	محروم	کرده	اند!!	و	اما	شخصیت	زائد	دوم:	پسر	عموی	سارا.	حضور	این	پسر	
لوس	و	ننر	هیچ	تاثیری	بر	پیشرفت	داستان	ندارد.	این	شخصیت	آنقدر	پوچ	و	کم	اثر	است	که	هیچ	
تضاد	و	گرهی	در	ذهن	شخصیت	های	دیگر	ایجاد	نمی	کند؛	حتی	نمی	تواند	سایه	کمرنگی	از	یک	
مثلث	عشقی	را	در	برابر	تماشاگر	تصویر	کند.	او	آنقدر	خنثی	است	که	در	پایان	داستان	حتی	کشته	
هم	نمی		شود.	به	نظر	می	آید	که	فتحی	از	این	شخصیت	استفاده	کرده	تا	حبیب،	مقبول	تر	و	خوش	
تیپ	تر	و	بی	بدیل	تر	از	آنچه	هست	جلوه	کند:	الگوی	یک	پسر	ایرانی	مسلمان	مثبت	و	شاگرد	اول.	

و اما جعلیات »مدار صفر درجه« 

جعل	اول	به	نقش	قاطع	و	آشکار	جنبش	کمونیستی	و	چپ	در	مبارزه	با	فاشیسم	هیتلری	
و	در	هم	شکستن	آن،	مربوط	می	شود.	حسن	فتحی	ماجراها	را	به	گونه	ای	جلوه	داده	است	که	



ماشین	196 و	چگونه	 بودند	 پیگیر	چه	کسانی	 فاشیستهای	 واقعیت،	ضد	 در	 نشود	 متوجه	 تماشاگر	
کشتار	امپریالیسم	آلمان	و	متحدانش	را	نابود	کردند.	در	بخش	فرانسه،	تنها	یک	بار	از	کمونیست	ها	
نام	برده	می	شود	و	آن	هم	به	صورت	منفی:	»رفقای	روسی	با	هیتلر	پیمان	عدم	مداخله	امضاء	
کرده	اند.«	تماشاگری	که	شناختی	از	تاریخ	جنگ	جهانی	دوم	ندارد	از	این	حرف	چنین	برداشت	
می	کند	که	کمونیست	ها	با	فاشیست	ها	متحد	بوده	اند.	در	حالی	که	جنبش	کمونیستی	بین	المللی	
از	سال	ها	قبل	از	آغاز	جنگ،	پدیده	نازیسم	و	فاشیسم	در	جوامع	سرمایه	داری	امپریالیستی	را	
تجزیه	و	تحلیل	کرد	و	در	مورد	خطر	بروز	یک	جنگ	جهانی	جدید	هشدار	داد.	جنبش	کمونیستی	
با	آگاهی	از	اینکه	امپریالیست	های	انگلیسی	و	فرانسوی	و	آمریکایی،	آلمان	هیتلری	را	به	اشغال	
تاکتیک	 به	یک	 نظام	سوسیالیستی	تشویق	می	کردند،	در	آستانه	جنگ	دست	 نابودی	 شوروی	
سیاسی	دیپلماتیک	زد	و	با	عقد	قرارداد	عدم	مداخله	با	آلمان	موفق	شد	این	حمله	اشغالگرانه	را	
به	تعویق	بیندازد.	در	»مدار	صفر	درجه«	ما	با	فرانسویانی	روبرو	می	شویم	که	از	قرار	عضو	نهضت	
این	 اما	فتحی	 راه	جان	می	بازند.	 این	 نازی	مبارزه	می	کنند	و	در	 اشغالگران	 و	علیه	 مقاومت	اند	
پارتیزان	های	 و	 پنهان	می	دارد	که	ستون	اصلی	نهضت	مقاومت	 تماشاگران	 از	چشم	 را	 واقعیت	
فرانسوی	را	کمونیست	ها	تشکیل	می	دادند.	به	همین	خاطر،	نام	جانباختگان	کمونیست	بر	بسیاری	
از	خیابان	ها	و	ایستگاه	های	مترو	در	پاریس	و	شهرهای	دیگر	فرانسه	نقش	بسته	است.	با	دیدن	»مدار	
صفر	درجه«	هیچکس	از	این	واقعیت	تاریخی	با	خبر	نمی	شود	که	زندان	های	آلمان	هیتلری	حتی	
قبل	از	آغاز	جنگ	پر	بود	از	کارگران	و	روشنفکرانی	که	به	خاطر	آرمان	ها	و	عقاید	و	فعالیت	های	
کمونیستی	خود	اسیر	و	شکنجه	و	اعدام	شدند.	حسن	فتحی	با	مداد	به	جان	تاریخ	اروپا	در	نیمه	
اول	قرن	بیستم	افتاده	و	هر	جا	نشانی	از	کمونیست	ها	بوده	را	خط	زده،	یا	وارونه	نویسی	کرده	است.	
جعل	دوم	در	مورد	نقش	و	جایگاه	حزب	توده	و	روشنفکران	چپ	در	ایران	است.	حزب	توده	
از	سال	1320	تا	کودتای	آمریکایی	28	مرداد	1332	اساساً	یک	جبهه	اصالح	طلب	و	ترقیخواه	
چپ	بود	که	در	ارتباط	نزدیک	با	شوروی	سوسیالیستی	قرار	داشت.	در	مورد	اشکاالت	و	خطاهای	
سیاسی	رهبری	حزب	توده،	بسیار	گفته	شده	است.	جنبش	کمونیستی	و	چپ	در	ایران،	به	ویژه	
در	سال	های	بعد	از	کودتای	32	)در	دهه	های	1340	و	1350(	در	زمینه	های	مختلف	خط	مشی	و	
عملکرد	حزب	توده	را	مورد	نقد	قرار	داد	و	کوشید	از	آن	تجربه	درس	آموزی	کند.	واقعیت	تاریخی	
توده	های	 و	 کارگر	 طبقه	 از	 وسیعی	 بخش	 مرداد	 	28 کودتای	 از	 قبل	 سال	های	 در	 که	 اینست	
زحمتکش	در	شهر	و	روستا،	به	شکل	های	مختلف	تحت	تاثیر	و	نفوذ	حزب	توده	قرار	داشتند.	
مبارزات	پر	شور	علیه	دربار	و	جناح	بندی	های	ارتجاعی	و	وابسته	به	امپریالیسم،	مبارزات	کارگری	
جنبش	 و	 نوین	 فرهنگ	 و	 نواندیشی	 ترویج	 و	 تبلیغ	 امپریالیستی،	 ضد	 فعالیت	های	 دهقانی،	 و	
روشنفکری	نوین،	زیر	چتر	حزب	توده	به	پیش	می	رفت.	حتی	بسیاری	از	روشنفکران	مترقی	و	



197 نواندیش	که	به	حزب	توده	نپیوستند	خود	را	در	زمینه	های	مختلف	همراه	و	نزدیک	به	این	حزب	
می	دانستند.	»مدار	صفر	درجه«	تصویری	تحریف	شده،	یک	جانبه	و	سراسر	منفی	از	حزب	توده	
در	مقطع	1320	تا	1325	ارائه	می	کند.	این	نیز	یک	سیاست	سفارشی	است.	در	این	سریال،	ما	
از	آغاز	با	شخصیتی	به	نام	تقی	آشنا	می	شویم.	او	که	عضو	یک	خانواده	کارگری	است	و	برادرش	
افکار	چپ	دارد،	با	حبیب	دوست	می	شود.	او	هم	قصد	دارد	با	حبیب	برای	ادامه	تحصیل	به	فرانسه	
سفر	کند.	ولی	به	علل	سیاسی	امنیتی	تقی	از	سفر	محروم	می	شود	و	سپس	به	زندان	رضا	خانی	
می	افتد	و	شکنجه	می	شود.	بعد	از	شهریور	1320	به	حزب	توده	می	پیوندد.	اما	در	سال	1324	
انتقادی	حبیب	و	خواهرش،	و	مشاهده	سیاست	های	نادرست	حزب	توده	 تاثیر	بحث	های	 تحت	
در	اصرار	به	اعطای	امتیاز	نفت	شمال	به	شوروی،	درست	ساعتی	قبل	از	کشته	شدنش	به	دست	
چاقوکشان	نوکر	انگلیس	و	صهیونیسم،	به	اطالع	تماشاگران	سریال	می	رساند	که	دیگر	با	حزب	
توده	نیست	و	در	تظاهراتش	شرکت	نمی		کند!	فتحی	به	ما	وانمود	می	کند	که	همه	فعالیت	های	
تقی	قبل	از	این	اعالم	برائت	از	حزب	توده،	بر	پایه	ساده	اندیشی	و	گمراهی	بود؛	و	فقط	در	جریان	
درگیری	ای	که	به	قتلش	منجر	شد	داوطلبانه	بر	اساس	»عشق«	و	آگاهی	عمل	کرد.	فتحی	برای	
کامل	کردن	سناریوی	ضد	کمونیستی	اش،	پای	چپ	تقی	را	ناقص	می	کند	تا	بعداً	بتواند	از	زبان	
یکی	از	شخصیت	هایش	بگوید	که	»تقی	پای	چپش	می	لنگد!«	فتحی	که	به	هنگام	ترسیم	چهره	
شوهر	خواهر	سابق	حبیب	)یکی	از	کادرهای	وزارت	خارجه	که	به	مبلغ	و	مزدور	فاشیست	های	
آلمانی	تبدیل	شده(	به	روشنی	با	او	همدردی	می	کند	و	می	کوشد	جنبه	ها	و	احساسات	»انسانی«	
او	را	هم	به	تماشاگر	گوشزد	کند،	آگاهانه	تصویری	کاماًل	منفی	و	تک	بعدی	از	کاوه	که	مسئول	
حزبی	تقی	است	ارائه	می	دهد	تا	هیچگونه	عالقه	و	همدلی	با	چپی	ها	در	تماشاگر	ایجاد	نشود.	حتی	
در	صحنه	مراسم	تدفین	تقی،	حضور	کاوه	به	خاطر	اینست	که	حزب	توده	می		خواهد	نان	کشته	
شدن	تقی	را	بخورد	و	او	را	به	عنوان	عضو	حزب	معرفی	کند؛	وگرنه	کاوه	هیچ	احساس	و	عالقه	
شخصی	به	تقی	ندارد!	در	اینجا،	خوشبختانه	مادر	حبیب	نقشه	های	چپی	ها	را	بر	هم	می	زند	و	به	
کاوه	هشدار	می	دهد	که	»اگر	او	را	وابسته	به	حزب	توده	معرفی	کنید،	ما	مجبوریم	علیه	تان	اقدام	

کنیم«!	و	ماجرا	ختم	به	خیر	می	شود.	
است.	 مختلف	 یهودیان	کشورهای	 با	 آن	 رابطه	 و	 پدیده	صهیونیسم	 به	 مربوط	 جعل	سوم	
همانگونه	که	در	ابتدا	اشاره	کردم،	»مدار	صفر	درجه«	در	خدمت	یک	تغییر	جهت	در	تبلیغات	
که	 اینست	 تاریخی	 واقعیت	 است.	 یهودیان	 و	 صهیونیسم	 مورد	 در	 اسالمی	 جمهوری	 سیاسی	
صهیونیسم	یک	جنبش	ارتجاعی	شوونیستی	)قومی	دینی(	در	میان	یهودیان	اروپا	بود	که	بر	پایه	
»بازگشت	به	سرزمین	موعود«	بنا	شد.	منافع	این	جنبش	با	منافع	و	طرح	های	سیاسی	بخشی	از	
امپریالیست	ها	برای	تحکیم	سلطه	غرب	در	منطقه	خاورمیانه	و	کشورهای	عربی	منطبق	شد؛	و	



بدین	ترتیب	زمینه	ایجاد	یک	کشور	و	»یک	ملت«	بر	پایه	غصب	سرزمین،	فروش	اجباری	اراضی،	198
سرکوب	و	اخراج	میلیون	ها	نفر	از	ساکنان	بومی	آن	سرزمین،	و	تشویق	مهاجرت	یهودیان	اروپا	
به	عنوان	ساکنان	جدید،	فراهم	آمد.	امپریالیست	ها	از	همان	ابتدای	قرن	بیستم،	فرایند	مرزکشی	
و	کشور	سازی	در	مناطق	عمدتا	عرب	نشین	خاورمیانه	را	آغاز	کرده	بودند	و	نیروهای	سیاسی	و	
نظامی	استعمارگران	در	آنجا	مستقر	بود.	بنابراین	زمانی	که	قرار	شد	گام	های	اولیه	برای	ایجاد	
دولت	یهود	برداشته	شود،	نیرویی	که	پشتوانه	اجرای	این	طرح	شود	پیشاپیش	حضور	داشت.	وجود	
پدیده	دیرینه	یهود	ستیزی	)و	ضدیت	با	نژاد	سامی(	در	اروپا	که	سابقه	پوگروم	)آزار	دستجمعی	و	
قتل	عام(	و	تحقیر	توده	های	یهودی	را	به	همراه	داشت،	و	سپس	شروع	تبلیغات	و	اقدامات	تبعیض	
آمیز	و	سرکوب	یهودیان	توسط	نازیست	ها،	باعث	شد	که	جنبش	صهیونیستی	در	میان	یهودیان	
پا	بگیرد.	ایده	»بازگشت	به	سرزمین	موعود«	و	چنگ	انداختن	به	هر	چیزی	که	می	توانست	جای	
ترس	و	تهدید	و	تحقیر	دائمی	را	بگیرد،	حتی	به	قیمت	لگد	مال	کردن	حق	مردم	ستمدیده	دیگر،	
به	سرعت	گسترش	یافت.	این	هم	یک	واقعیت	تاریخی	است	که	بخش	قابل	توجهی	از	کارگران	
قرار	داشتند	و	خاستگاه	 بین	المللی	کمونیستی	 تاثیر	جنبش	 توده	های	تحتانی	یهودی	تحت	 و	
خانوادگی	بسیاری	از	رهبران	و	فعاالن	کمونیست،	یهودی	بود.	بدون	شک	ستم	دوگانه	طبقاتی	
قومی	در	این	کشش	به	سوی	آرمان	و	ایده	رهایی	بخش	کمونیسم	نقش	مهمی	بازی	می	کرد.	اما	
در	آستانه	شروع	جنگ	جهانی	دوم،	صفوف	توده	های	یهودی	می	رفت	که	از	لحاظ	ایدئولوژیک	و	
سیاسی	بین	دو	قطب	کمونیسم	و	صهیونیسم	تقسیم	شود.	این	شکاف	حتی	به	شکل	درگیری	ها	و	
تخاصمات	در	جریان	مبارزات	ضد	فاشیستی	در	گتوها	یا	محالت	یهودی	نشین	در	لهستان	اشغال	
شده،	و	بعدها	درون	اردوگاه	های	کار	اجباری	نازیستها	ادامه	یافت.	به	هر	حال	واقعیت	تاریخی	
اینست	که	در	جریان	جنگ	جهانی	دوم،	بخش	بزرگی	از	یهودیان	اروپا	تحت	تاثیر	صهیونیسم	قرار	
گرفته	بودند	و	خود	را	هم	صف	یا	در	کنار	آن	می	دانستند.	این	همسویی	بعد	از	اشغال	فلسطین	
و	ایجاد	دولت	پادگانی	اسرائیل	در	سال	1948	به	سرعت	گسترش	یافت	و	به	جایی	رسید	که	
این	 معنوی	 و	 مادی	 پشتیبان	 و	 متحد،	 دوست،	 به	 طوالنی	 سال	های	 برای	 دنیا	 یهودیان	 اکثر	
دولت	اشغالگر	تبدیل	شدند.	این	واقعیات	درست	خالف	تصویری	است	که	در	»مدار	صفر	درجه«	
می	بینیم.	ما	مرتبا	از	زبان	سارا	و	مادر	و	دایی	اش	می	شنویم	که	»میهن	ما	فرانسه	است،	چرا	باید	
اینجا	را	ترک	کنیم.«	حسن	فتحی	یک	تصویر	غیر	واقعی	از	ذهنیت	و	تمایل	یهودیان	اروپا	در	آن	
مقطع	از	تاریخ	ساخته	است.	این	کار	منطبق	است	بر	سیاست	تبلیغی	روز	جمهوری	اسالمی:	»ما	

با	صهیونیسم	مخالفیم	نه	با	یهودیان.«
جعل	چهارم	در	مورد	مسئله	یهود	ستیزی	و	ستم	مذهبی	در	ایران	است.	واقعیت	تاریخی	
اینست	که	از	دیرباز	در	ایران	بعد	از	سلطه	اسالم،	اکثریت	مسلمان	نسبت	به	اقلیت	های	مذهبی	



199 دست	باالتر	را	داشته،	ستم	مذهبی	را	به	شکل	ها	و	درجات	مختلف	بر	آنان	اعمال	کرده	است.	
بر	خالف	تبلیغات	همیشگی	حاکمان	مبنی	بر	رعایت	عدالت	و	برابری	بین	معتقدان	به	ادیان	و	
مذاهب	گوناگون،	ستم	مذهبی	همیشه	وجود	داشته	و	یکی	از	ستون	های	حفظ	حاکمیت	در	ایران	
بوده	است.	فراموش	نکنید	ما	در	کشوری	زندگی	می	کنیم	که	یکی	از	ارکان	فرهنگش	در	این	تفکر	
سعدی	در	مورد	غیر	مسلمانان	بازتاب	یافته	است	که:	»ای	کریمی	که	از	خزانه	غیب،	گبر	و	ترسا	
وظیفه	خور	داری/	دوستان	را	کجا	کنی	محروم،	تو	که	با	دشمن	این	نظر	داری«!	در	این	کشور،	
در	عصر	قاجار،	کاسبان	یهودی	به	دفعات	مورد	حمله	و	آزار	و	اخاذی	قرار	می	گرفتند.	گروهی	از	
یهودیان	برای	خالص	شدن	از	این	فشارها،	باالجبار	مسلمان	و	به	اصطالح	»نو	دین«	شدند.	شما	
کافیست	در	یک	خانواده	نسبتا	سنتی	مسلمان	بزرگ	شده	باشید	تا	به	یاد	بیاورید	که	در	کودکی،	
ما	را	از	نزدیک	شدن	به	مسیحیان	تحت	عنوان	»نجس	بودن«	منع	می	کردند	و	یهودیان	را	به	
عنوان	»کسانی	که	خون	بچه	های	مسلمان	را	می	نوشند«	معرفی	می	کردند.	از	به	روی	کاغذ	آوردن	
این	عبارات	فاشیستی	و	غیر	انسانی	شرم	دارم	ولی	بارها	این	شعر	عامیانه	را	در	کودکی	شنیده	ام	
که:	»جهودک	بال،	افتاد	تو	خال«.	حتی	در	جریان	جنگ	جهانی	دوم،	مهاجران	یهودی	لهستانی	که	
از	صنف	ها	و	طبقات	مختلف	بودند	هم	از	آزار	مذهبی	عامه	و	تحریکات	مالهای	مرتجع	بی	بهره	
نمی	ماندند.	بنابراین	تصویری	که	در	»مدار	صفر	درجه«	از	موقعیت	یهودیان	در	ایران،	و	فرهنگ	
و	رفتار	مسلمان	نسبت	به	آنان	می	بینیم،	قالبی	است	و	به	هیچ	وجه	جریان	غالب	در	جامعه	را	به	
نمایش	نمی	گذارد.	به	فتحی	سفارش	شده	سریالی	بسازد	که	یهودستیزی	حاکمان	را	پنهان	کند	و	
به	افکار	عمومی	در	ایران	و	خصوصا	دنیا	اعالم	کند	که:	»ما	ضد	یهود	نیستیم.«	این	فریبکاری	در	
شرایطی	انجام	می	شود	که	مقامات	و	رسانه	های	گروهی	جمهوری	اسالمی	واقعاً	نمی	توانند	جلوی	
خودشان	را	بگیرند	و	یهودستیزی	خود	را	اینجا	و	آنجا	بروز	ندهند.	مثاًل	دقت	کنید	به	بخشی	از	
سخنرانی	آیت	اهلل	مطهری	در	مورد	فلسطین	و	اسرائیل	که	معموال	به	مناسبت	روز	قدس	هر	ساله	
از	تلویزیون	پخش	می	شود.	همه	بحث	مطهری	بر	سر	یهودیان	است	نه	صهیونیسم.	او	کاماًل	جنگ	
جاری	را	یک	جنگ	مذهبی	می	داند	و	می	گوید	»خبر	دارم	که	یهودیان	ایران	مبلغ	هنگفتی	جمع	
آوری	کرده	اند	و	برای	دولت	اسرائیل	فرستاده	اند.	این	طبیعی	است.	آنان	دارند	از	نماینده	خودشان	
حمایت	می	کنند.	مشکل	خود	ما	مسلمانان	هستیم	که	همین	کار	را	برای	کمک	به	هم	کیشان	
فلسطینی	خود	انجام	نمی	دهیم.«	حتی	چند	سال	قبل	یکی	از	اعضای	هیئت	ایرانی	شرکت	کننده	
در	نشست	شورای	حکام	آژانس	انرژی	اتمی	)حسین	موسویان(	در	مصاحبه	اش	با	تلویزیون	ایران	
از	»یکی	از	همین	جهودها«	می	گفت	که	آمده	بودند	آنجا	و	علیه	ما	البی	می	کردند!	این	ها	همه	
نمونه	های	کوچک	اما	گویا	از	یک	تفکر	یهودستیزانه	و	مبتنی	بر	ستم	و	برتری	جویی	مذهبی	است.	
»مدار	صفر	درجه«	روی	این	تفکر،	سرخاب	و	سفیداب	می	مالد	تا	به	دنیا	بگوید:	آنطورها	که	شما	
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و	چند	جعل	تاریخی	کوچک	دیگر:	حسن	فتحی	در	نشست	تلویزیونی	که	در	مورد	»مدار	
صفر	درجه«	برگزار	شده	می	گوید،	در	این	سریال	به	آن	وقایع	تاریخی	که	مورد	مناقشه	و	مشاجره	
است	نپرداختم	و	فقط	مستنداتی	که	مورد	قبول	همگان	است	را	بر	صحنه	آوردم.	از	قضای	روزگار،	
یکی	از	این	وقایع	»هولوکاست«	است!	یعنی	همان	واقعیت	مستند	تاریخی	در	اردوگاه	های	کار	
اجباری	)یا	اردوگاه	های	مرگ(	رژیم	نازی	در	لهستان	و	آلمان	که	میلیون	ها	نفر	یهودی	و	غیر	
یهودی،	کمونیست	و	غیر	کمونیست،	آلمانی	و	غیر	آلمانی	در	آنجا	اسیر	بودند	و	شمار	زیادی	از	
آنان	به	شکل	های	مختلف	کشته	شدند.	بد	نیست	بگوییم	که	مناقشه	و	مشاجره	در	این	مورد	را	
عمدتا	نئونازیست	های	اروپایی	آغاز	کرده	اند	و	البته	بعضی	جریانات	اسالم	گرا	و	تعدادی	از	آلمانی	ها	
که	خواهان	اعاده	حیثیت	»میهن	کبیرشان«	هستند	و	به	اصطالح	علیه	»آمریکایی	کردن«	تاریخ	
آلمان	فعالیت	می	کنند	نیز	با	آنان	همصدا	شده	اند.	وقایع	»مورد	مناقشه	و	مشاجره«	دیگر	مربوط	
به	ایران	در	فاصله	1320	تا	1325	است.	ما	در	این	دوره،	حبیب	پارسا	را	به	عنوان	عضو	هیئت	
تحریریه	یک	نشریه	ناسیونالیستی	به	نام	»بیداری«	می	بینیم.	سال	1324	است.	می	دانیم	که	در	
همین	سال	حکومت	خودمختار	آذربایجان	تحت	رهبری	جعفر	پیشه	وری	ایجاد	شد	و	بعد	از	یک	
سال	توسط	ارتش	شاهنشاهی	به	خاک	و	خون	کشیده	شد.	در	جریان	این	سرکوب،	25	هزار	
نفر	به	قتل	رسیدند.	در	»مدار	صفر	درجه«	حتی	اشاره	ای	به	این	واقعه	مهم	که	در	آن	سال،	کل	
کشور	را	تحت	تاثیر	قرار	داده	بود	نیست.	هیئت	تحریریه	»بیداری«	به	دنبال	کشف	قاچاق	عتیقه	
و	آثار	باستانی	به	خارج	است؛	و	نشریات	دیگر	مرتبا	خبر	مربوط	به	قتل	مشکوک	یک	خاخام	
اما	به	وقایع	آذربایجان	هیچ	کاری	 یهودی	مخالف	صهیونیستها	در	تهران	را	پیگیری	می	کنند،	
ندارند!!	نگفتن	وقایع	مهم	نیز	شکلی	از	تحریف	تاریخ	است.	یا	مثاًل	در	همین	سال	1324،	احمد	
کسروی	تاریخ	نگار	و	متفکر	مشهور	توسط	»فدائیان	اسالم«	ترور	می	شود.	)همانطور	که	می	دانیم	
بازماندگان	و	مدافعان	امروزی	فدائیان	اسالم	از	ترور	احمد	کسروی	تحت	عنوان	»مبارزه	فرهنگی«	
یاد	می	کنند!(	اما	»مدار	صفر	درجه«	و	نشریه	فرهنگی	»بیداری«	جرات	نمی	کند	حتی	کلمه	ای	
در	مورد	این	واقعه	که	جامعه	روشنفکری	و	فرهنگی	ایران	را	تکان	داد	به	زبان	بیاورد.	در	یکی	از	
قسمت	های	پایانی	سریال،	حسن	فتحی	برخالف	همه	مستندات	تاریخی،	یک	گروه	مبارز	و	مومن	
از	عشایر	)که	لباس	قشقایی	به	تن	دارند	ولی	موسیقی	لری	می	نوازند!(	را	به	ما	نشان	می	دهد	که	
علیه	قوای	اشغالگر	انگلیسی	دست	به	مبارزه	مسلحانه	زده	اند.	همین	ها	هستند	که	حبیب	پارسا	
را	در	مسیر	جنوب	فراری	می	دهند.	در	تاریخ	واقعی،	چنین	گروهی	وجود	خارجی	ندارد.	البته	
بخشی	از	قوای	عشایر	جنوب	در	دوره	ای	تحت	نفوذ	آلمان	هیتلری	درآمدند؛	ولی	آنچه	در	سریال	
می	بینیم	حاصل	خیال	پردازی	فتحی	است.	به	نظر	می	آید	سابقه	نیروها	و	رهبران	اسالمی	در	آن	



201 دوره	)همان	کسانی	که	حاکمان	کنونی	خود	را	وارث	شان	می	دانند(	بدتر	از	آن	بوده	که	فتحی	
بتواند	از	آنان	در	سریالش	سرمشق	و	الگو	بسازد.	به	همین	خاطر،	به	خلق	جریانات	خیالی	پرداخته	
است.	شاید	هم	نشان	ندادن	هیچ	رد	پایی	از	جریانات	اسالم	گرا	و	روحانیت	شیعه	در	»مدار	صفر	
درجه«	به	خاطر	آن	بوده	که	این	سریال،	مستقل	و	فارغ	از	تبلیغات	رسمی	و	حکومتی	جلوه	کند	

و	مخاطبان	بیشتری	به	سویش	جلب	شوند.	
و	دست	آخر،	بحث	را	با	دو	تصویر	دیگر	از	»مدار	صفر	درجه«	به	پایان	می	برم.	یکم،	سکانس	
درگیری	مسلحانه	در	تخت	جمشید	است.	در	این	صحنه،	حبیب	پارسا	به	ناگهان	و	برخالف	ادعای	
واقع	گرایی	فتحی،	به	سبک	فیلم	های	هالیوودی	به	یک	هفت	تیرکش	حرفه	ای	تبدیل	می	شود.	او	
با	سالح	کمری	چنان	خوب	نشانه	گیری	می	کند	و	صهیونیست	ها	را	از	پا	در	می	آورد	که	تماشاگر	
فراموش	می	کند	این	همان	پسر	محجوب	و	شاگرد	اول	سوربن	بود	که	همه	فکر	و	ذکرش	را	اثبات	
»برتری«	و	»پیشگامی«	ایرانیان	نسبت	به	اروپائیان	در	فلسفه	و	هنر	و	علم	تشکیل	می	داد؛	از	
مالصدرا	تا	اسپینوزا	را	فوت	آب	بود	و	اصوالً	فرصتی	برای	آموزش	و	تجربه	تیراندازی	نداشت.	این	
دیگر	از	آن	آرتیست	بازی	هایی	است	که	برای	ارائه	یک	قهرمان	همه	فن	حریف	ایرانی	و	سر	کیف	

آوردن	تماشاگر	عامی،	طراحی	شده	است.	
دوم،	سکانس	پایانی	یعنی	آزادی	حبیب	از	زندان.	حبیب	را	با	چین	و	چروک	بر	صورت	و	
موی	خاکستری	می	بینیم.	قاعدتا	زمان	آزادی	باید	میانه	دهه	1340	باشد.	این	هم	البد	یکی	از	
مستندات	تاریخی	است!	فردی	که	به	جرم	جاسوسی	برای	آلمان	نازی	در	اسارت	متفقین	بوده،	تا	
دوازده	سیزده	سال	بعد	از	کودتای	28	مرداد	همچنان	در	زندان	شاه	بوده	است!	سارا	استروک	را	
هم	می	بینیم	که	بیرون	زندان	به	استقبال	حبیب	آمده	است.	فقط	آقای	فتحی	به	ما	رحم	کرده،	
او	را	با	حجاب	اسالمی	به	صحنه	نفرستاده	است.	اما	جالب	تر	از	آن،	حرکت	نمادین	و	ناخواسته	
دوربین	در	این	صحنه	است.	حبیب	سر	بر	می	گرداند	و	سارا	را	می	بیند.	نیش	هر	دو	باز	می	شود	و	
با	»اسلو	موشن«	به	سمت	هم	می	دوند.	این	دو	سالیان	سال	از	بد	روزگار،	و	بر	اثر	توطئه	های	آلمان	
هیتلری،	صهیونیست	ها،	و	اشغالگران	انگلیسی	و	روسی	و	آمریکایی،	در	فراق	هم	به	سر	برده	اند.	
حاال	دیگر	لحظه	وصل	فرا	رسیده	است.	اما	ناگهان،	یک	دست	غیبی	سر	دوربین	را	به	طرف	دیگر	
می	چرخاند	و	صحنه	را	از	منظره	خالی	اطراف	زندان	پر	می	کند.	این	بار،	دیگر	سیاست	رسمی	
جمهوری	اسالمی	است	که	به	هم	رسیدن	رسیدن	حبیب	و	سارا	)که	احتماالً	هنوز	مسلمان	نشده(	

را	بر	نمی	تابد.	
2007
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»انبوه خلق«
جنگ	و	دمکراسی	در	عصر	امپراتوری

اثر	تونی	نگری	و	مایکل	هارت
ترجمه	رضا	نجف	زاده

نشر	نی
چاپ	اول	1386	

آثار	مشترکی	که	آنتونیو	نگری	و	مایکل	هارت	درباره	کارکرد	و	جهت	گیری	دنیای	معاصر	و	
تحوالت	ضروری	منتشر	کرده	اند،	مخاطبان	زیادی	یافته	است.	در	ایران	نیز	بسیاری	از	روشنفکران	
دگرگونی	 راه	 و	 ماتریالیستی	 تحلیل	های	 دنبال	 به	 که	 رادیکالی	 دانشجویان	 مشخصاً	 و	 چپ	
می	گردند،	این	آثار	را	از	نظر	می	گذرانند.	آنتونیو	نگری	سابقه	مبارزه	سازمان	یافته	انقالبی	در	اواخر	
دهه	1960	تا	آغاز	دهه	1980	در	ایتالیا	را	دارد.	او	که	استاد	دانشگاه	بود،	در	ارتباط	نزدیک	با	
گرایش	»خودمختاری	کارگری«	فعالیت	می	کرد.	تئوری	های	فرموله	شده	توسط	نگری	که	بر	نقش	
متحول	کننده	آگاهی	و	اهمیت	عنصر	ذهنی	انقالبی	در	تغییر	اوضاع	تأکید	می	گذاشت،	باعث	شد	
که	دولت	سرمایه	داری	امپریالیستی	ایتالیا	وی	را	به	عنوان	یکی	از	نظریه	پردازان	مبارزه	مسلحانه	
مورد	تعقیب	قرار	دهد	و	به	زندان	بیندازد.	نگری	از	طرف	یکی	از	تشکل	های	آلترناتیو	که	»حزب	
رادیکال«	نام	داشت،	کاندید	نمایندگی	مجلس	ایتالیا	شد	و	بعد	از	انتخاب	با	استفاده	از	مصونیت	
پارلمانی،	از	حبس	رهایی	یافت.	اما	از	آنجا	که	خطر	تغییر	قوانین	و	دستگیری	مجدد	وی	وجود	
داشت،	مخفیانه	به	فرانسه	گریخت	و	تقاضای	پناهندگی	سیاسی	کرد.	در	دهه	1990	بود	که	در	
چارچوب	تهاجم	سرکوبگرانه	و	ضدانقالبی	جدید	از	سوی	بورژوازی	اروپا،	حکم	استرداد	نگری	به	
اجراء	درآمد.	او	بعد	از	گذراندن	دوران	محکومیت	خود،	مجدداً	آزاد	شد	و	به	فعالیت	های	نظری	و	
روشنگرانه	روی	آورد.	آثار	کنونی	آنتونیو	نگری،	در	واقع	نتیجه	جمعبندی	های	وی	از	مشی	سیاسی	



203 نتیجه	تحقیق	و	تحلیل	آکادمیک	و	 و	تشکیالتی	پیشین	وی	نیز	هست؛	و	نباید	آن	ها	را	صرفاً	
تئوریک	در	حیطه	های	جامعه	شناختی	فلسفی	اقتصاد	سیاسی	و	فرهنگی	به	حساب	آورد.	

با	کتاب	»Multitude«	که	به	امضای	نگری	و	هارت	منتشر	شده	 در	این	نوشته،	مختصراً	
آشنا	می	شویم.	مترجم	فارسی،	برای	کتاب	عنوان	»انبوه	خلق«	را	برگزیده	است.	اما	با	توجه	به	
مفهوم	واژه	»	مالتی	تود«	و	به	توضیحی	که	در	متن	می	بینیم،	شاید	»جمع	انبوه«	عنوان	گویاتری	

برای	این	پدیده	باشد.	
»جمع	انبوه«	در	سال	2004	منتشر	شده	است.	یک	ویژگی	کتاب	در	نوع	نگارش	آن	است	
که	مسلماً	نگرش	نویسندگان	از	جهان	و	مناسبات	پیرامون	و	تزهایی	که	دارند	در	آن	مؤثر	بوده	
است.	کتاب	)به	گفته	نویسندگانش(	برخاسته	از	نگرش	زیستی	سیاسی	از	دنیاست.	یعنی	یک	
کتاب	صرفاً	)یا	حتی	عمدتاً(	اقتصادی	نیست،	یا	صرفاً	در	زمره	کتب	اقتصاد	سیاسی	نیست،	بلکه	
با	مجموعه	ارگانیکی	از	سیاست،	اقتصاد،	فرهنگ،	هنر،	علوم	طبیعی،	تاریخ	و	فلسفه	کار	دارد.	
کتاب	در	عین	حال	که	جهت	گیری	و	تزهای	مرکزی	خود	را	دارد،	اما	همه	این	عوامل	را	)به	اندازه	
مناسب	و	طوری	که	توی	ذوق	نزند	و	باعث	سر	در	گمی	نشود(	در	خدمت	هدف	خود	قرار	داده	

است.	به	همین	علت،	کتاب	جذابی	است	و	نکات	آموزنده	گوناگونی	در	آن	یافت	می	شود.	
نگری	و	هارت،	»جمع	انبوه«	را	بعد	از	اولین	کتاب	مشترک	خود	یعنی	»امپراتوری«	نوشتند.	
در	»جمع	انبوه«	نویسندگان	قصد	دارند،	برمبنای	تئوری	هایی	که	در»امپراتوری«	مطرح	کرده	
بودند،	تحوالت	و	وقایعی	که	در	فاصله	سال	های	2003	ـ	2001	در	سطح	بین	المللی	رخ	داده	را	
تحلیل	و	تشریح	کنند.	آنان	تأکید	دارند	که	این	تحوالت	نه	تنها	با	تئوری	های	امپراتوری	در	تناقض	
نیست،	بلکه	مهر	تأییدی	بر	آن	است؛	و	اگر	برخی	وقایع	با	افق	و	دورنمای	امپراتوری	خوانایی	
ندارد،	آن	ها	را	باید	در	راستای	گرایش	ها	و	ضد	گرایش	های	همیشه	موجود	در	همه	پدیده	ها	در	
نظر	گرفت.	به	عالوه،	نگری	و	هارت	تحوالت	دهه	اول	هزاره	جدید	)خاصه	سیاست	تجاوز	و	مداخله	
نظامی	کنونی(	را	به	ویژگی	دوران	گذار	ربط	می	دهند	و	می	گویند	این	جور	پدیده	ها	و	روندها	تا	

زمانی	که	تناسب	قوای	جهانی	به	طور	قطعی	دگرگون	شود،	باقی	خواهند	ماند.	
دورنمای	مطرح	شده	در	کتاب	»امپراتوری«	این	بود	که	کارکرد	سیستم	جهانی	در	دورانی	
که	دیگر	آغاز	شده،	شرایط	را	برای	ظهور	یک	دمکراسی	فراگیر	و	واقعی	)برای	نخستین	بار	در	
تاریخ	بشر(	ایجاد	می	کند.	اما	وقایع	بعد	از	11	سپتامبر	و	طرح	تهاجمی	نظامی	آمریکا	)و	ناتو(	در	
نقاط	مختلف،	و	به	طور	کلی	ادامه	سیاست	هایی	که	کماکان	بازتاب	منافع	متضاد	دولت	ملت	ها	
درون	سیستم	جهانی	بود،	این	تصویر	فوری	از	دورنمای	موجود	را	برهم	زد.	نویسندگان	کتاب	با	
این	واقعیت	روبرو	شدند	که	دوران	جدیدی	از	تهاجم	و	اشغالگری	و	جنگ	)تحت	هدایت	نیروهای	
عمده	سرمایه	داری	جهانی(	تازه	آغاز	شده،	بی	آنکه	نقطه	پایان	نزدیکی	بر	آن	متصور	باشد.	نگری	



و	هارت	در	مقدمه	»جمع	انبوه«	از	این	مسئله	با	عبارات	»وضعیت	جنگی	جهانی«	و	»جهانی	204
سازی	مسلح«	یاد	می	کنند.	و	چنین	ادامه	می	دهند:

»مانع	اصلی	دمکراسی	وضعیت	جنگی	جهانی	است.	.	.	جنگ	همیشه	با	دمکراسی	مغایر	بوده	
است.	به	طور	سنتی	دمکراسی	در	دوران	جنگ	به	تعلیق	درآمده	و	قدرت	موقتاً	به	یک	مرجع	

قدرتمند	مرکزی	محول	شده	است	تا	با	بحران	مقابله	کند.«	
نویسندگان	تأکید	می	کنند	که	وضعیت	جنگی	کنونی	را	نباید	با	مقوله	هایی	مانند	یکجانبه	
گرایی	آمریکایی	ها	در	مقابل	چندجانبه	گرایی	بقیه	کشورهای	قدرتمند	توضیح	داد.	چون	آمریکا	
هر	قدر	هم	که	قلدری	کند	نمی	تواند	بدون	یک	حرکت	متحد	جهانی،	بدون	نهادها	و	مراجع	الزم	
جهانی	برای	پیشبرد	جنگ	دائمی	در	عصر	امپراتوری،	عمل	کند.	نگری	و	هارت	این	امر	را	گرایش	
اصلی	عصر	کنونی	می	بینند	و	سیاست	هایی	نظیر	یکجانبه	گرایی	آمریکایی	را	در	زمره	گرایش	های	

فرعی	ای	که	بازتاب	گذشته	هستند،	می	دانند.	
از	نظر	نویسندگان،	»ابداع	چرخه	های	نوین	مشارکت	و	 گرایش	اصلی	دیگر	در	عصر	کنونی،	
همکاری«	است	که	خود	نتیجه	جهانی	سازی	است.	آنان	از	شکل	گیری	یک	نیروی	عظیم	جهانی	
صحبت	می	کنند	که	پتانسیل	و	منافعش	در	دمکراسی	فراگیر	نهفته	است.	این	همان	پدیده	»جمع	انبوه«	
است.	این	نیرو،	یک	شبکه	باز	و	گسترده	از	افراد	و	قشرهای	متفاوت	است	که	با	هم	امر	مشترک	دارند.	
و	باالخره	اینکه	نگری	و	هارت	در	مقدمه	کتاب	خود	تأکید	می	کنند	که	انتظار	»چه	باید	کرد«	
و	برنامه	مشخص	برای	عمل	از	ما	نداشته	باشید.	در	حال	حاضر	مهم	اینست	که	در	مورد	مقوالت	
قدرت،	مقاومت،	انبوه	خلق	و	دمکراسی،	بازاندیشی	کنیم.	پیش	از	نهادسازی	برای	کسب	هدف	

)یعنی	دمکراسی(	باید	بپرسیم	که	معنی	دمکراسی	چیست؟	
نویسندگان	به	مقایسه	بورژوازی	نوپا	در	اروپای	قرون	میانه	با	جمع	انبوه	می	پردازند.	آنان	
قدرت	 به	 باید	 نخست	 داری	 اقتصادی	سرمایه	 نظام	 برقراری	 برای	 نوپا	 بورژوازی	 که	 می	گویند	
سیاسی	متوسل	می	شد.	یعنی	به	حاکمیتی	که	بعدها	به	صورت	دولت	ملت	درآمد.	اما	در	عصر	ما،	
»جمع	انبوه«	به	وضعیتی	که	امپراتوری	پدید	آورده	اتکاء	می	کند	و	از	آن	فراتر	می	رود.	انبوه	خلق	
به	جای	اتکاء	به	دستگاه	دولت	طبقاتی	محدود	و	انحصاری،	می	تواند	به	طور	خودمختار	جامعه	
مرکزی	طبقاتی	 قدرت	 بدون	کسب	 انبوه«	 اینست	که	»جمع	 هارت	 و	 نگری	 منظور	 بسازد.	 را	

دیکتاتوری،	از	پایین	جامعه	را	دگرگون	می	کنند.	
فصل	اول	کتاب	به	مسئله	جنگ	و	قهر	در	عصر	امپراتوری	می	پردازد.	اجباری	در	این	کار	وجود	
دارد.	چرا	که	در	دنیای	امروز	جنگ	در	مقابل	چشم	همگان	جریان	دارد	و	بدون	توضیح	علل	بروز	
این	جنگ	و	قهر،	هیچ	تئوری	ای	گوش	شنوا	پیدا	نخواهد	کرد.	تبیین	آنان	از	جنگی	که	در	سطح	

جهانی	جریان	دارد،	اینست	که:	



205 یکم،	این	یک	جنگ	سنتی	نیست.	یعنی	بین	دولت	ملت	ها	جریان	ندارد.	بحث	شان	اینست	
که	به	طور	کلی،	دنیا	دارد	به	سمت	یک	امپراتوری	پیش	می	رود.	یعنی	یک	پدیده	عمدتاً	همگرا	در	
حال	شکل	گیری	است	که	برای	فراگیر	شدن	خود	در	سطح	جهانی،	جنگ	دائمی	را	به	راه	انداخته	
است.	نگری	و	هارت،	حداقل	در	این	کتاب	،	پاسخی	برای	این	سؤال	ندارند	که:	طرف	مقابل	این	
جنگ	کیست؟	جمع	انبوه؟	یا	نیروهای	در	حال	انحطاط	و	انقراضی	که	سر	به	مقاومت	برداشته	
اند؟	یا	هر	دو؟	به	نظر	می	آید	که	نویسندگان،	گرایش	تبدیل	جنگ	های	جاری	به	جنگ	هایی	را	که	

پشت	هر	طرف	آن،	این	یا	آن	گروهبندی	امپریالیستی	قرار	دارد	نادیده	می	گیرند.	
فصل	دوم	کتاب،	مشخصا	به	مقوله	»جمع	انبوه«	اختصاص	دارد.	نویسندگان	از	این	جا	شروع	
می	کنند	که	»جمع	انبوه«	چه	چیزی	نیست.	یکم،	چرا	مردم	نیست؟	دوم،	چرا	توده	یا	عوام	الناس	
انبوه«	با	دسته	 نیست؟	سوم،	چرا	طبقه	نیست؟	تفاوتی	که	نگری	و	هارت	میان	پدیده	»جمع	
بندی	های	دیگر	می	بینند،	در	تکثر	و	یگانه	بودن	آحادش	است	و	در	عین	حال،	امر	مشترکی	که	
جمع	را	به	هم	پیوند	می	دهد.	نویسندگان،		ویژگی	و	توان	این	پدیده	را	در	»رها«	بودن	آحادش	
)فاعل	آگاه	بودن	تک	تک	افراد(	می	بینند.	به	قول	خودشان	این	مسئله	با	»وحدت	تفکیک	ناپذیر«	
در	مقوله	مردم	فرق	دارد.	نگری	و	هارت	معتقدند	که	برای	حکومت	کردن	نیاز	به	ایجاد	پدیده	
یکدستی	تحت	عنوان	ملت	و	یا	مردم	است.	ولی	»جمع	انبوه«	نمی	تواند	حکمرانی	کند.	تنها	کاری	

که	می	تواند	بکند،	برقرار	کردن	دمکراسی	است.	
درکی	که	در	این	فصل	از	کتاب	به	وضوح	قابل	مشاهده	است،	تلقی	خود	به	خودی	از	شکل	
گیری	اتحاد	و	مقاومت	»جمع	انبوه«	است.	نگری	و	هارت	معتقدند	که	آنچه	به	طور	اشتراکی	
در	اختیار	این	نیرو	است	و	آنچه	به	طور	اشتراکی	تولیدش	می	کنند،	خود	به	خود	در	برابر	قدرت	
آگاهی	مشترک	در	شرایط	موجود	منجر	 و	 تولید	یک	درک	 به	 یعنی	 قرار	می	گیرد.	 امپراتوری	
می	شود.	در	ادامه	همین	بحث،	نویسندگان	مشخصاً	به	مفهوم	طبقه	و	طبقه	کارگر	می	پردازند.	آنان	
می	گویند	که	مارکس،	جامعه	سرمایه	داری	را	به	دو	طبقه	اصلی	تقسیم	کرد.	یا	تالش	کرد	اثبات	
کند	که	گرایش	اصلی	در	جامعه	سرمایه	داری	تبدیل	افراد	به	یک	اکثریت	محروم	از	مالکیت	بر	
ابزار	تولید	و	یک	اقلیت	مالک	ابزار	تولید	است.	نگری	و	هارت	اسم	این	تحلیل	را	گرایش	به	وحدت	
این	شرایط	 مبنای	 بر	 افراد	 از	 متحد	کردن	شمار	گسترده	ای	 یا	 دیدن	 متحد	 یعنی	 می	گذارند.	
اساسی	مشترک.	در	مقابل	بحث	مارکس،	اقتصاد	دانان	و	جامعه	شناسان	لیبرال	بر	تکثر	در	جامعه	
تأکید	می	گذاشتند.	یعنی	روی	تفاوت	ها	و	یگانه	بودن	های	قشرهای	مختلف	)اعم	از	جنسیت	ها	و	
نژادها	و	ملل	و.	.	.	(	تأکید	می	کردند.	نگری	و	هارت	معتقدند	که	حق	هم	با	مارکس	بود	و	هم	با	

لیبرال	ها.	در	همین	فصل	به	نکات	قابل	توجه	زیر	بر	می	خوریم:	
»نظریه	طبقه	نه	تنها	خطوط	مبارزه	طبقاتی	موجود	را	منعکس	می	کند،	خطوط	بالقوه	آینده	



را	نیز	مطرح	می	کند.	.	.	وظیفه	نظریه	طبقه،	شناسایی	شرایط	موجود	برای	مبارزه	دسته	جمعی	206
بالقوه	و	بیان	آن	ها	به	صورت	پیشنهادی	سیاسی	است.	.	.	طبقه،	یک	آرایش	بنیانگذار	و	یک	پروژه	

است.«
کنکاش	و	مباحثه	در	مورد	این	نکات	می	تواند	درک	ما	را	از	کمونیسم	و	طبقه	کارگر	عمیق	تر	
کند.	این	سؤال	مهمی	است	که	دسته	بندی	کردن	های	واقعیات	مادی	و	عینی	با	چه	متدی	انجام	
می	گیرد؟	این	بحث	ربط	دارد	به	این	که	چگونه	مارکس	از	امکان	و	ضرورت	دگرگونی	نظم	موجود،	

به	نقش	طبقه	کارگر	رسید.	
نکته	»عجیبی«	که	در	کتاب	وجود	دارد	اینست	که	در	سرتا	سر	متن،	نگری	و	هارت	هیچ	
حرفی	از	طبقه	حاکم	نمی	زنند!	حتی	آن	را	مثاًل	تحت	عنوان	طبقه	بورژوازی	هم	اسم	گذاری	
نمی	کنند.	در	نگرش	آنان،	به	طرز	غریبی	دشمن	نامریی	است.	یا	اصاًل	دشمنی	وجود	ندارد.	ما	با	
یک	متریکس،	یک	سیستم،	یک	برنامه	ریزی	طرف	هستیم.	آیا	این	نتیجه	)یا	در	خدمت	تفکری(	
نیست	که	کسب	قدرت	سیاسی	را	دیگر	مسئله	تعیین	کننده	ای	نمی	داند؟	وقتی	طبقه	حاکمه	ای	

وجود	ندارد،	دیگر	چیزی	نیست	که	بخواهی	سرنگونش	کنی!
نگری	و	هارت	برای	تثبیت	تئوری	»جمع	انبوه«	مجبورند	به	مصاف	تئوری	های	مارکس	بروند.	
یکم	در	مورد	جایگاه	کارگران	صنعتی	و	کارخانه	ای	و	»ارجح	دانستن«	کار	مولد	به	مثابه	تولید	
کننده	ارزش	اضافی،	در	مقابل	ِ	کارهای	غیرمولد	که	در	تحقق	ارزش	اضافه	نقش	بازی	می	کنند.	
دوم	در	مورد	متوسط	زمان	کار	اجتماعاً	الزم	به	مثابه	معیار	اندازه	گیری	ارزش.	سوم،	طرح	پدیده	
کار	غیرمادی	به	مثابه	شکل	هژمونیک	)مسلط(	انواع	کار	)در	مقابل	کار	مولد	صنعتی	که	در	دوران	

مارکس	چنین	نقشی	را	به	عهده	داشت.(
تا	آنجا	که	به	کاپیتال	برمی	گردد،	مارکس	بعد	از	تجرید	و	تفکیک	انواع	کار	و	نقش	هر	یک	
در	تولید	و	تحقق	ارزش	اضافه،	دوباره	این	عوامل	جداگانه	و	ظاهراً	تجریدی	را	درون	یک	سیستم	
ارزش	اضافه	 تولید	و	تحقق	 انواع	کارها،	 ارگانیک	می	گذارد	و	تحلیل	می	کند	که	بدون	کارکرد	
ناممکن	می	شود.	مسلماً	نوعی	رجحان	دادن	به	کار	تولیدی	کارخانه	ای،	و	به	نیروی	متشکل	و	
رو	به	رشد	و	منضبط	کارگران	کارخانه	ای	در	جنبش	بین	المللی	کمونیستی	بروز	کرد	که	تاکنون	
نیز	ادامه	دارد.	مثاًل	از	این	بحث	تئوریک	که	ارزش	اضافه	در	کجای	این	فرایند	به	هم	پیوسته	
تولید	می	شود،	بخش	های	مختلف	کارگران	»ارزش	گذاری«	شده	اند.	اما	در	یک	پروژه	سیاسی،	
بخش	های	پیشرو	و	میانه	و	عقب	مانده	طبقه	را	نمی	توان	با	معیار	صنعتی،	مولد،	خدماتی	و.	.	.	
سنجید	و	تعیین	کرد.	به	همین	ترتیب	در	دوران	کنونی	که	با	سیالیت	کار	و	مهاجرت	ها	و	کار	
منعطف	و	موقت	رقم	می	خورد،	پدیده	پرولتاریا	را	به	مثابه	کسانی	که	چیزی	برای	از	دست	دادن	
ندارند	باید	دوباره	معنی	کرد.	آیا	ما	با	فرایند	پرولتریزه	شدن	شدیدتر	و	سریعتر	در	سطح	جهانی	



207 روبرو	نیستیم؟	آیا	گسترش	فقر	که	نگری	و	هارت	از	آن	نام	می	برند،	پدیده	ای	جدا	از	پرولتریزه	
شدن	گسترده	است؟	آیا	در	ارتباط	ارگانیک	با	آن	و	نتیجه	آن	نیست؟

در	ادامه	بحث،	نگری	و	هارت	به	زوال	جمعیت	دهقانی	دنیا	می	پردازند.	آنان	دهقان	را	دیرپاترین	
طبقه	اجتماعی	در	تاریخ	بشر	می	دانند.	بنابراین	زوال	آن	را	نشانه	ای	از	دگرگونی	بزرگ	و	بیسابقه	
در	جامعه	بشری	می	دانند.	به	نوعی	این	تحول	را	نشانه	به	وجود	آمدن	امکان	واقعی	برای	تحقق	
دمکراسی	جهانی	قلمداد	می	کنند.	در	این	بحث	به	نظر	می	آید	که	نویسندگان،	روندهای	واقعی	و	
محتمل	در	جهت	زوال	مقوله	دهقان	را	تعمیم	یافته	تر	و	فوری	تر	از	آنچه	واقعاً	جریان	دارد	می	بینند.	
در	نتیجه	نمی	توانند	شکل	گیری،	جریان	یابی	و	تقویت	گرایش	ها	و	خواسته	های	گوناگون	طبقاتی	
در	دل	مبارزات	به	ظاهراً	»همگانی«	جمع	انبوه	را	ببینند.	درون	این	جمع،	طبقات	و	قشرهای	
مختلف	کماکان	حضور	دارند	و	مبارزه	طبقاتی	در	درون	این	جمع	جاری	است	و	کماکان	مسئله	

دمکراسی	و	دگرگونی	را	در	قالب	مفاهیم	متفاوت	و	راه	ها	و	برنامه	های	متضاد	مطرح	می	کند.	
این	 به	مسئله	دمکراسی	در	عصر	حاضر	و	ساز	و	کارهای	آن	می	پردازد.	 فصل	آخر	کتاب	
بخش	در	واقع	نفی	اشکال	قدیمی	تشکل	)مشخصاً	حزب	و	سلسله	مراتب	و	مقوله	رهبری	کننده	
و	رهبری	شونده(	و	جایگزینی	شبکه	های	متشکل	از	افراد	خودمختار	به	جای	آن	است،	مقاومت	
و	نافرمانی	مدنی	و	اشکال	اشغال	و	خودگردانی	کارخانه	ای	و	منطقه	ای	)مثل	چیاپاس(	غیره	به	
جای	جنگ	مسلحانه.	علیرغم	اینکه	نگری	و	هارت	در	ابتدای	کتاب	به	خوانندگان	گوشزد	کرده	
بودند	که	از	ما	پاسخ	به	سؤال	چه	باید	کرد	را	طلب	نکنید،	اما	در	این	بخش	از	کتاب،	جهت	گیری	
و	تا	حدودی	راه	های	سیاسی	مطلوب	خود	در	شرایط	حاضر	را	جلو	می	گذارند.	نگری	و	هارت،	
برای	پدیده	نوظهوری	که	به	ما	معرفی	کرده	اند،	پیشنهادی	بیشتر	از	جنبش	ها	و	مقاومت	ها	و	
نافرمانی	های	مدنی	موجود	)در	جنبش	کارگری	و	جنبش	های	ضد	جنگ	و	ضد	گلوبالیزاسیون	
تهیدستان	شهر،	روستا،	 امپریالیستی،	جنبش	های	دمکراسی	خواهانه	و	حق	طلبانه	 کشورهای	
زنان،	روشنفکران	و	هنرمندان	دگراندیش	در	کشورهای	عقب	مانده(	ندارند.	در	کتاب	آنان،	حزب	
پیشاهنگ	انقالبی	به	عنوان	ابزار	کسب	قدرت	سیاسی	و	رهبری	جامعه	نوین	به	سوی	کمونیسم	
جهانی،	پدیده	ای	ارتجاعی	و	مربوط	به	گذشته	معرفی	شده	است.	کمونیسم	به	دمکراسی	گسترده	
کاهش	داده	شده	است.	ضرورت	قهر	انقالبی،	نفی	شده	یا	به	شکل	های	رزمنده	مبارزات	اتحادیه	و	

حق	طلبانه	اقتصادی	اجتماعی	تقلیل	داده	شده	است.	
خالصه	کنیم،	»جمع	انبوه«	نکات	مهم	و	جالبی	برای	فکر	و	کنکاش	در	بر	دارد.	همین	مسئله،	
آن	را	به	یک	کتاب	خواندنی	شایسته	خواندن	و	به	بحث	گذاشتن	تبدیل	کرده	است.	در	عین	حال،	

خون	رفرمیسم	در	شریان	های	کتاب	جاری	است	که	این	نیز	نیازمند	بررسی	و	نقد	عمیق	است.	
2007
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جوانان، سرمشق ها و قهرمانی ها
یکی	از	مجریان	»کانال	جدید«،	در	آستانه	ماه	محرم	شادمانه	از	تدارک	جوانان	برای	برگزاری	
حسین	پارتی	ها	خبر	می	داد.	خبر	خوشحال	کننده	ای	بود.	طی	چند	سال	اخیر،	گروهی	از	دختران	
و	پسران	با	پوشش	و	آرایش	و	موسیقی	خاصی	در	مناطقی	از	تهران	ظاهر	می	شدند	و	تاسوعا	و	
تقابل	 و	 مقاومت	 این	 برگزار	می	کردند.	 و	می	پسندیدند	 آنگونه	که	خود	می	خواستند	 را	 عاشورا	
فرهنگی	در	برابر	آیین	های	رسمی،	هر	سال	گسترده	تر	و	پر	سر	و	صداتر	می	شد	و	می	رفت	که	
بازتاب	های	سیاسی	منفی	برای	حکومت	در	پی	داشته	باشد.	به	همین	خاطر،	دو	سالی	است	که	
ماموران	امنیتی	و	سرکوبگر	تالش	زیادی	را	برای	پیشگیری	از	برگزاری	حسین	پارتی	ها	و	سرکوب	
و	متفرق	کردن	جوانان	معترض	به	کار	می	بندند.	امسال	نیز	به	شکل	پراکنده	و	محدود	شاهد	
حسین	پارتی	بودیم؛	هر	چند	که	رنگ	و	لعاب	سابق	را	نداشت	و	بیشتر	به	یک	»قرار	مالقات	
عمومی«	دختران	و	پسران	نافرمان	در	خیابان	شبیه	بود.	باید	به	این	نکته	هم	اشاره	کنم	که	از	
دیر	باز،	ایام	محرم	با	فضای	تکیه	ها	و	نمایش	های	عمومی	خیابانی	اش،	فرصتی	را	برای	مالقات	و	
گفت	و	گوی	دزدانه	دلدادگان	و	یا	وارد	شدن	به	بازی	های	جدید	عاطفی	در	اختیار	دختران	و	پسران	

جوان	قرار	داده	است.	
اما	مسئله	به	اینجا	ختم	نمی	شود	و	مناسبات	بخش	بزرگی	از	جوانان	)عمدتا	پسران(	با	محرم،	
پیچیده	تر	و	متناقض	تر	از	آن	است	که	در	حسین	پارتی	خالصه	شود.	خوشی	ما	از	مشاهده	مقاومت	
جویی	جوانان	نباید	به	دلخوشی	یا	ساده	انگاری	منجر	شود.	واقعیت	اینست	که	تعداد	زیادی	از	
پسران	نوجوان	و	جوان	معترض	و	شورشگر	)به	ویژه	از	محالت	متوسط	و	پایینی	شهرها(	در	تکیه	ها	
حاضر	می	شوند؛	نوحه	می	خوانند،	از	خود	بیخود	می	شوند؛	اشک	می	ریزند	و	سینه	می	زنند.	این	ها	
همان	کسانی	هستند	که	در	جریان	مبارزات	خودجوش	خیابانی	)نظیر	شورش	بنزین(	در	صف	اول	
می	ایستند.	این	ها	همان	کسانی	هستند	که	از	صبح	تا	شب	به	باال	و	پایین	حکومت	فحش	و	ناسزا	
می	گویند.	نکته	جالب	اینست	که	گروه	های	جوانان	هم	محله	ای	که	معموال	به	شکل	خودبخودی	



209 در	همه	جا	شکل	میگیرد	و	یک	فرم	اولیه	تشکل	محسوب	می	شود،	هم	محمل	حرکت	دستجمعی	
مبارزاتی	آنان	است	و	هم	ابزار	بسیج	آنان	در	مراسم	عزاداری	محرم.	

»آسیب	 اصطالح	 به	 یا	 و	 کاوانه	 روان	 بحث	های	 وارد	 نمی	خواهم	 پدیده	 این	 توضیح	 برای	
شناسانه«	بشوم.	اینکه	جوانان،	بی	آینده	و	تحت	فشار	روزمره	اند	و	به	نوحه	خوانی	و	سینه	زنی	
می	روند	تا	»خود	را	خالی	کنند«،	برای	تحلیل	از	مسئله	کفایت	نمی	کند.	این	که	جوانان	دنبال	دور	
هم	جمع	شدن	به	هر	بهانه	هستند	و	درست	همانطور	که	با	هم	به	سینما	می	روند،	در	تکیه	و	هیئت	
نیز	با	یکدیگر	همراه	می	شوند،	ما	را	به	حل	قضیه	نزدیک	نمی	کند.	پای	مسئله	جدی	تر	و	عمیق	
تری	در	میان	است.	ما	با	یک	نیاز	عینی	و	یک	گرایش	عمومی	در	قشر	جوان	جامعه	روبرو	هستیم	
که	پاسخ	می	طلبد	و	در	این	راه،	به	اسطوره	روی	می	آورد.	جوانان	ناراضی،	نافرمان	و	معترض،	از	
شور	و	شوق	هیچ	کم	ندارند.	چیزی	که	نیاز	آنان	است،	تجربه	مبارزاتی،	آرمان	مبارزاتی	و	الگو	یا	
سرمشق	مبارزاتی	یعنی	همان	چیزی	است	که	در	زبان	انگلیسی	به	آن	Model	Role	می	گویند.	
هر	جوانی	در	عرصه	های	مختلف	زندگی،	به	ناگزیر	و	به	درستی	به	دنبال	سرمشق	می	گردد	تا	
بتواند	گام	های	راهگشا	و	جهش	ها	و	گسست	های	ضروری	را	با	نگاه	و	رجوع	به	تجربه	و	تاریخ	او	
به	انجام	رساند.	این	به	معنی	الگو	برداری	یا	به	صحنه	بردن	مجدد	»نمایشی«	که	آن	سرمشق	
قبال	بازی	کرده	بود	نیست.	اکثر	جوانان	معترض	)از	میان	همین	ها	که	در	محرم،	حسین	حسین	
می	گویند(	وقتی	که	در	طول	سال	به	موسیقی	رو	می	کنند،	الگوی	خود	را	دارند.	اگر	به	سینما	و	
بازیگری	یا	کارگردانی	عالقمند	باشند،	از	سرمشق	یا	سرمشق	هایی	پیروی	می	کنند.	اگر	درگیر	
ادبیات	و	داستان	نویسی	هستند،	نگاهشان	به	»خدایان«	یا	»الهه	گان«	خویش	است.	بخشی	از	
همین	سینه	زنان،	طرفدار	پر	و	پا	قرص	»رپ«	و	موسیقی	زیرزمینی	هستند.	ابتکار	عمل،	پیشروی	
و	جریان	سازی	نسل	جوان	با	نگاه	و	رجوع	به	سرمشق	ها	شکوفا	و	عملی	می	شود.	راهی	جز	این	

وجود	نداشته	و	ندارد.	
نکته	مهم	اینست	که	نسل	شورشگر	جوان	در	هر	عرصه	ای	غیر	از	آرمان	و	مبارزه	انقالبی،	
انقالبی،	یک	 انتخاب	کند.	آرمان	و	مبارزه	 راحت	تر	می	تواند	Role model  هایش	را	جستجو	و	
عرصه	ممنوعه	و	تحت	پیگرد	و	سرکوب	است.	حاکمان	به	کمک	دستگاه	تبلیغات	ایدئولوژیک	
از	سرمشق	ها	در	 را	 تراشی	هایشان	می	کوشند	نسل	جوان	 اسطوره	 و	 »تاریخ	سازی«	 و	 سیاسی	
حیطه	ایدئولوژی	و	سیاست	انقالبی	محروم	کنند.	اسطوره	عاشورا	و	امام	حسین	یک	مقوله	دیرینه	
اسطوره	 این	 می	شود.	 انجام	 روزمره	 تبلیغی	 بمباران	 آن،	 حول	 که	 است	 دست	 دم	 و	 فرهنگی	
جایگزین	سرمشق	های	مستند،	واقعی	و	قابل	پیروی	می	شود.	کل	این	اسطوره	روی	ایستادگی	در	
برابر	ظلم،	مظلومیت،	فداکار،	تنها	و	ضعیف	بودن	و	خالف	جریان	حرکت	کردن،	نبردهای	خارق	
العاده	و	بروز	معجزه	و	امید	به	ادامه	راه	بعد	از	شهادت	بنا	شده	است.	روشن	است	که	بحث	بر	سر	
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چند	قرن،	تغییر	و	تبدیلی	از	آن	واقعه	تاریخی	به	این	اسطوره	انجام	گرفته	است.	این	دگردیسی،	
به	میزان	زیادی	نتیجه	شرایط	سیاسی	ایران	بعد	از	سلطه	اسالم	و	تالش	هایی	است	که	از	سوی	
جامعه	شکست	خورده	ایرانی	برای	حفظ	آیین	های	گذشته	)تحت	پوشش	مراسم	مذهبی	جدید(	
صورت	گرفت.	تناقضی	که	امروز	وجود	دارد	اینست	که	نسل	جوان	تحت	ستم	برای	چند	روزی	
به	همان	الگویی	چنگ	می	اندازد	که	یک	رکن	و	ابزار	ایدئولوژیک	مهم	ستمگران	است!	فکر	نکنید	
که	این	تناقض،	مشکل	چندانی	در	راه	حرکت	پیشرو	و	رهایبخش	ایجاد	نمی	کند.	فکر	نکنید	که	
محرم	و	اربعین	می	گذرد	و	دوباره	طرفین	در	صف	های	واقعی	در	مقابل	هم	می	ایستند.	مشکل	این	
نیست	که	نسل	جوان،	مقامات	و	چهره	های	رژیم	مذهبی	را	معادل	با	آن	اسطوره	ها	می	گیرند	و	
ساده	اندیشانه	پیرو	و	»شیعه«	استثمارگران	حاکم	می	شوند.	دست	صاحبان	قدرت	در	جمهوری	
اسالمی	کاماًل	رو	شده	است	و	حتی	پایه	های	متعصب	و	جیره	خواران	حکومت	نیز	به	آنان	چنین	
نگاه	نمی	کنند.	مشکل	بر	سر	»مرز	مشترک«	ایدئولوژیکی	است	که	در	پیشبرد	مبارزه،	سستی	و	
تردید	به	وجود	می	آورد	و	به	ویژه	در	تند	پیچ	ها	می	تواند	برای	بخشی	از	جوانان	به	»مرز	مشترک«	

قالبی	سیاسی	با	حکومت	تبدیل	شود.	
مرتبط	 استفاده،	 این	 کانون	 استفاده	سیاسی	می	کند.	 عاشورا	 از	 آگاهانه	 اسالمی،	 حکومت	
ایران	و	عراق	بوده	و	هست.	جبهه،	بسیجی،	 کردن	عاشورا	و	امام	حسین	با	جنگ	هشت	ساله	
مرتبا	 و	 می	پیوندند	 عاشورا	 و	 کربال	 به	 رژیم	 روزی	 شبانه	 تبلیغات	 در	 جانباز	 و	 رزمنده،	شهید	
این	فلش	بک	و	رفت	و	آمد	بین	حال	و	گذشته	تکرار	می	شود.	تحت	تاثیر	این	تبلیغات،	بسیاری	
باید	حساب	»کسانی	که	صادقانه	در	 از	مخالفان	حکومت	از	نسل	های	دیروز	و	امروز	می	گویند	
جبهه	ها	شرکت	کردند	و	زحمت	کشیدند«	را	از	»کسانی	که	االن	سر	کارند	و	همه	ثروت	ها	و	
امکانات	را	در	دست	خود	قبضه	کرده	اند«	جدا	کرد.	یعنی	نمی	توانند	ربط	منطقی	آن	گذشته	و	
این	حال	را	تشخیص	دهند.	نمی	توانند	این	واقعیت	را	به	روشنی	ببینند	که	سرمایه	داران	دولتی	
و	خصوصی	بزرگ	امروز	همان	فرماندهان	و	رزمندگان	جنگ	ایران	و	عراق	هستند	و	البته	این	ها	
همان	سرکوبگران	و	بازجویانی	هستند	که	حبس	و	شکنجه	و	اعدام	را	نصیب	نسل	مبارز	دیروز	
کردند	و	یک	انقالب	توده	ای	را	به	مسلخ	بردند.	از	نظر	سیاسی،	این	تقسیم	کردن	های	مصنوعی	و	
این	ناروشنی	ها	می	تواند	باز	هم	بخشی	از	مردم	را	در	شرایط	بروز	یک	جنگ	خارجی	دیگر،	در	برابر	

حاکمیت	و	تبلیغات	فریبکارانه	»دفاع	از	میهن	و	تمامیت	ارضی«اش	منفعل	و	مردد	کند.	
آگاهگری	در	مورد	تبلیغات	فریبکارانه	حکومت	و	نتیجه	پیروی	از	آن،	کار	مهمی	است	که	باید	
انجام	شود.	ولی	مهم	تر	از	آن،	بازبینی	نگاهی	است	که	طی	سالیان	اخیر	درون	جنبش	مارکسیستی	
و	چپ	نسبت	به	مسئله	سرمشق	)و	مرتبط	با	آن(	موضوع	قهرمان	و	قهرمانی	رواج	یافته	است.	بارها	



211 این	حرف	برتولت	برشت	را	بجا	و	نابجا	شنیده	ایم	و	خود	تکرار	کرده	ایم	که:	»بدبخت	ملتی	که	به	
قهرمان	نیاز	دارد.«	بارها	در	سرود	انترناسیونال	با	یکدیگر	هم	آوا	شده	ایم	که:	»بر	ما	نبخشد	فتح	
و	شادی،	خدا،	نه	شه،	نه	قهرمان/	با	دست	خود	گیریم	آزادی،	در	پیکارهای	بی	امان«.	پرسش	
مبارزه	طبقاتی،	 واقعیات	 بر	 و	منطبق	 این	موضوع،	درکی	صحیح	 از	 رایج	 آیا	درک	 اینست	که	
تجربه	تاریخی	و	نیازهای	ضروری	مبارزه	انقالبی	هست	یا	نه؟	و	آیا	در	گذشته،	دیدگاه	و	رفتار	
جنبش	چپ	و	انقالبی	در	سراسر	دنیا	در	این	مورد،	همین	بوده	که	امروز	شاهدش	هستیم؟	درون	
جنبش	های	انقالبی	از	همان	زمان	مارکس،	دو	دیدگاه	در	مقابل	یکدیگر	قد	علم	کرده	اند.	دیدگاه	
مارکسیستی	معتقد	است	که	»توده	ها	سازنده	تاریخند.«	و	برخی	دیدگاه	های	خرده	بورژوایی	و	
بورژوایی،	این	نقش	را	در	تئوری	به	اشخاص	منفرد	یا	شخصیت	ها	و	قهرمانان	تاریخی	می	دهند.	
این	یک	اختالف	اساسی	در	نظرگاه	و	یک	دعوای	ایدئولوژیک	است.	پشت	این	مجادله،	اختالف	
درک	از	جامعه	انسانی،	طبقات	و	رابطه	افراد	یک	طبقه	)از	جمله	رهبران	و	پیشروانش(	با	خود	
طبقه	خوابیده	است.	نکته	تعیین	کننده	اینست	که	از	دل	این	جدل	تئوریک،	دو	دورنمای	متضاد	
برای	جامعه	آینده	ای	که	باید	بنا	شود،	به	چشم	می	خورد.	یک	دورنما،	بر	رهایی	و	اداره	آگاهانه	
امور	جامعه	توسط	توده	هایی	که	خود	و	دنیا	را	مرتبا	دگرگون	می	کنند	و	تاریخ	را	با	نیروی	کار	
و	آگاهی	خویش	می	سازند،	استوار	است.	و	دورنمای	دیگر،	بر	اداره	امور	توسط	قشری	ممتاز	و	
فرهیخته	که	در	بهترین	حالت	با	نیات	حسنه،	به	توده	ها	حکم	می	رانند.	این	نتیجه	منطقی	همان	
دیدگاهی	است	که	در	انجام	انقالبات	سیاسی	نیز	نقش	شخصیت	ها	و	»قهرمانان«	را	تعیین	کننده	
باشند،	حتماً	 ادعایی	که	صاحبانش	داشته	 این	نوع	تئوری	و	دورنما،	علیرغم	هر	 البته	 می	داند.	
ماهیت	طبقاتی	معینی	دارد	و	در	صورت	عملی	شدن	به	ایجاد	یا	تحکیم	مناسبات	و	نظام	اقتصادی	
اجتماعی	معینی	نیز	منجر	می	شود:	نظامی	استثمارگرانه	و	مبتنی	بر	حاکمیت	اقلیت	بر	اکثریت.	
چنین	 شک	 بدون	 گوناگون،	 طبقاتی	 جوامع	 در	 توده	ها	 بر	 ستم	 و	 استثمار	 سال	 هزاران	
و	 تبلیغ	 با	 تقویت	می	کند.	 از	جمله	ستمدیدگان	 مردم	 بین	همه	 در	 را	 تئوریهایی	 و	 دیدگاه	ها	
ترویج	انقالبی،	با	برانگیختن	امواج	مقاومت	و	مبارزه	طبقات	و	قشرهای	تحتانی	در	همه	عرصه	های	
سیاسی،	اجتماعی،	اقتصادی	و	فرهنگی	است	که	دیدگاه	تاریخساز	بودن	توده	ها	رواج	می	یابد	و	
به	عمل	در	می	آید.	حرف	»اوژن	پوتیه«	سراینده	سرود	انترناسیونال	و	یا	برتولت	برشت،	جز	این	
نیست.	اما	پرسش	اینست	که	آیا	طبقه	کارگر	بدون	قهرمانی	ها	و	بدون	قهرمانانش	)که	این	ها	با	
اسطوره	و	افسانه	تفاوت	کیفی	دارند(	می	تواند	مبارزاتش	را	جهش	وار	به	پیش	ببرد	و	انقالبش	را	از	
دل	پیچ	و	خم	ها	و	دشواری	ها	به	پیروزی	برساند؟	مبارزه	طبقاتی	از	دل	خود،	مرتبا	مبارزان	سخت	
کوش	و	فداکاری	را	بیرون	می	دهد	که	حاصل	تجربیات	ارزشمند	بیشمار	میلیون	ها	توده	و	آبدیده	
این	مبارزان	 شده	در	پیروزی	ها	و	شکست	های	مبارزه	طبقاتی	در	عرصه	های	مختلف	اند.	شمار	



تیزهوشی،	212 فداکاری،	 خواهی،	جسارت،	 آرمان	 از	 مجموعه	ای	 )که	 قهرمانی	ها	 میزان	 و	 برجسته	
روشن	بینی	است(،	با	اوج	گیری	و	گسترش	مبارزه	طبقاتی	و	جنبش	های	انقالبی	افزایش	می	یابد.	
بدون	قهرمانی	کردن	در	مبارزه	انقالبی،	هیچ	پیشرفتی	حاصل	نخواهد	شد.	به	تاریخ	انقالبات	نگاه	
کنید:	آیا	فعالیت	مارکس	و	انگلس	»قهرمانانه«	نبود؟	آیا	در	کمون	پاریس،	پرچم	قهرمانی	ها	در	
دل	سنگرها	و	سپس	در	میدان	های	تیرباران	برافراشته	نشد؟	آیا	روسیه	تزاری	شاهد	قهرمانی	های	
فراوان	و	قهرمانان	برجسته	طبقه	کارگر	و	زحمتکشان	در	عرصه	های	مختلف	مبارزه،	از	اعتصابات	
و	سازماندهی	 زیرزمینی	 و	دشوار	 فعالیت	مستمر	 تا	 گرفته	 تبعید	 و	 زندان	 از	 قیام	ها،	 تا	 گرفته	
مخفی	و	تالشها	و	راهگشایی	های	تئوریک	نبود؟	آیا	انقالب	چین	بدون	قهرمانی	های	عظیم،	بدون	
»راهپیمایی	طوالنی«	و	فداکاریهای	شگفت	انگیز	دیگر	می	توانست	به	پیروزی	برسد؟	برای	اینکه	
یک	درک	کلی	از	مفهوم	پدیده	قهرمانی	در	انقالب	چین	به	دست	آورید،	رمان	مشهور	»سرنوشت	
بشر«	اثر	آندره	مالرو	را	بخوانید.	آیا	می	شود	بی	اعتنا	از	کنار	قهرمانی	های	گسترده	در	انقالب	ویتنام	
و	جنبش	های	دیگر	گذشت؟	عموماً	از	دل	این	قهرمانی	هاست	که	سرمشق	زاده	می	شود.	به	نمونه	
»ارنستو	چه	گوارا«	نگاه	کنید	که	4	دهه	بعد	از	مرگش،	همچنان	برای	بخش	بزرگی	از	جنبش	
چپ	در	سطح	دنیا	و	چندین	نسل	بعد،	نقش	»رل	مدل«	را	بازی	می	کند.	جوانان	چپ	در	»چه	
گوارا«،	آرمان	خواهی	و	گذشتن	از	منافع	شخصی	و	فداکاری	در	راه	انقالب	ستمدیدگان	فارغ	از	
مرزها	و	تمایزات	ملی	را	جستجو	می	کنند	و	در	این	زمینه	ها	او	را	الهامبخش	خود	می	دانند.	اهمیت	
قهرمانی	کردن	و	سرمشق	داشتن	را	نباید	دست	کم	گرفت.	به	حمالت	مرتجعینی	از	قماش	محمد	
قوچانی	و	بزرگترهایش	در	اردوی	بورژوازی	بین	المللی	به	»خاطره	چه	گوارا«	نیز	باید	از	همین	

زاویه	نگاه	کرد.	
به	عالوه،	در	روزهای	سخت	مبارزه	انقالبی	و	فشار	دستگاه	سرکوبگر،	نقش	و	اهمیت	قهرمانی	
کردن	و	سرمشق	گرفتن	دو	چندان	می	شود.	در	این	زمینه،	زندان	همیشه	یک	عرصه	مهم	مبارزه	
باقی	می	ماند.	بدون	قهرمانی	کردن،	نمی	توان	فشارهای	سرکوبگران	را	خنثی	کرد	و	اهداف	سیاسی	
ایدئولوژیک	آنان	در	اعمال	شکنجه	را	به	شکست	کشاند.	جای	تاسف	است	که	طی	سالهای	 و	
گذشته،	گرایشی	در	میان	افراد	و	نیروهای	چپ	رشد	کرد	که	ارزش	و	اهمیت	مقاومت	قهرمانانه	
در	زندانها	و	نبردهای	قهرمانانه	و	فداکارانه	در	خارج	از	زندان	را	تحت	عنوان	»درک	چریکی«،	
»رفتار	ریاضت	کشانه«	و	»دیدگاه	عرفانی«	به	هیچ	انگاشت.	این	گرایش	به	هیچ	وجه	نتوانسته	و	
نمی	تواند	سرمشقی	برای	نسل	کنونی	چپ	ارائه	کند.	آدم	های	اتو	کشیده	و	محترمی	که	در	یک	
کادر	نشسته	اند	و	بحث	می	کنند	و	مهم	ترین	تفاوتشان	با	یکدیگر	در	شیوایی	بیان	و	یا	قریحه	طنز	
آنهاست،	به	سختی	می	توانند	برای	جوانان	شورشگر	به	یک	model	Role	تبدیل	شوند.	و	مهم	تر	
الهام	باشند	و	راه	نشان	 اینکه،	در	روزهای	دشوار	مبارزه،	مثاًل	در	نبرد	زندان،	نمی	توانند	منبع	



213 دهند.	بازگویی	مداوم	قهرمانی	های	طبقه	کارگر	و	زحمتکشان	در	دنیا	و	ایران	و	باز	شناساندن	زنان	
و	مردان	قهرمان	طبقه	کارگر	و	مردم،	کار	رها	شده	ای	است	که	باید	دوباره	از	سر	گرفته	شود.	این	

هم	یک	عرصه	مبارزه	طبقاتی	و	انقالبی	است	که	نباید	از	آن	غافل	شد.	
2007
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»سنتوری« کیست؟
حتماً	تا	حاال	دیگر	موفق	به	دیدن	فیلم	»سنتوری«	شده	اید؟	بعضی	فیلم	ها	است	که	به	علت	
پیدا	کردن	حاشیه	سیاسی،	اهمیت	و	مخاطبان	بیشتری	پیدا	می	کند.	این	هم	از	صدقه	سر	سانسور	
»قتاله«	جمهوری	اسالمی	است	که	فیلم	ها	را	شهید	یا	جانباز	می	کند.	»سنتوری«	هم	یکی	از	

همین	شهیدان	زنده	است.	
	،86 سال	 در	 بعد	 ماه	 چند	 آمد.	 در	 نمایش	 به	 	1385 سال	 فجر	 جشنواره	 در	 فیلم	 این	
آگهی	هایش	بر	در	و	دیوار	نصب	شد	تا	هفته	بعدش	اکران	عمومی	شود.	اما	وزارت	ارشاد	در	دقیقه	
90	اعالم	کرد	که	امکان	اکران	»سنتوری«	در	جمهوری	اسالمی	نیست!	چند	ماه	دیگر	گذشت.	
گالیه	ها	و	اعتراض	های	داریوش	مهرجویی	به	سیاست	ارشاد	هنوز	به	گوش	می	رسید	که	ناگهان،	
بساط	دست	فروشان	پر	شد	از	دی	وی	دی	»سنتوری«.	کارگردان	و	تهیه	کننده	فیلم	فریاد	برآورد	
به	ضد	حمله	 ارشاد	دست	 وزیر	 مقابل،	 در	 دولت!«	 نتیجه	سیاست	های	 هم	 این	 »بفرمایید	 که	
زد	و	گفت:	»شواهدی	هست	که	نشان	می	دهد	سازندگان	سنتوری،	خود	آن	را	قاچاقی	به	بازار	
فرستاده	اند.«	مطبوعات	هم	به	صحنه	آمدند.	بعضی	هاشان	تیتر	زدند	که:	»سنتوری	را	نخرید	و	
نبینید.«	بعضی	ها	به	پشتیبانی	از	مهرجویی	برخاستند	و	شماره	حسابی	را	که	سازندگان	فیلم	به	
نشانه	ابزار	همبستگی	بینندگان	با	»سنتوری«	افتتاح	کرده	بودند،	اعالم	نمودند.	یعنی	هر	کس	
دی	وی	دی	سنتوری	را	در	بازار	غیر	رسمی	خرید،	اگر	خواست	مبلغی	هم	به	این	حساب	بانکی	

واریز	کند.	
همزمان	با	این	وقایع،	بازار	شایعه	در	مورد	علت	ممنوع	النمایش	شدن	»سنتوری«	داغ	شد.	
قوی	ترین	شایعه	این	بود	که	برخی	نشانه	گذاری	های	بو	دار	در	فیلم	وجود	دارد.	مثاًل	این	که	عنوان	
اولیه	فیلم	در	جشنواره	فجر	»علی	سنتوری«	بود	و	بعداً	تحت	فشار	به	»سنتوری«	تغییر	کرد.	یا	
این	که	شخصیت	اصلی	فیلم	در	صحنه	هایی	عبا	به	تن	دارد.	اعتیاد	این	شخصیت	به	مواد	مخدر	
هم	مزید	بر	علت	شده	است.	البته،	این	شایعه	از	آن	جنس	شایعات	است	که	معموال	در	ذهن	های	



215 خالق	ِ	ناراضی	از	اوضاع	و	منزجر	از	حکومت،	شکل	می	گیرد.	برای	این	که	ببینیم	وزارت	ارشاد	
چرا	به	جای	سیاست	همیشگی	»قطع	عضو«،	مجبور	به	قتل	این	فیلم	شد،	باید	به	ساختار	کلی	و	

اساس	داستان	»سنتوری«	نگاه	کنیم.	
در	نگاه	اول،	اعتیاد	محور	داستان	»سنتوری«	است.	پرداختن	به	این	موضوع،	در	جامعه	ای	
که	شمار	بسیاری	از	شهروندانش	به	دام	اعتیاد	گرفتارند،	به	خودی	خود	جذاب	است.	ولی	این	
همه	ماجرا	نیست.	نکته	اصلی	اینست	که	اعتیاد	به	عنوان	چگونه	معضلی	به	نمایش	در	می	آید؟	
تماشاگر	فیلم	تا	چه	اندازه	به	ریشه	های	اعتیاد	نزدیک	یا	از	آن	دور	می	شود؟	و	باالخره	اینکه،	آیا	

راه	حلی	برای	آن	متصور	می	بیند	یا	نه؟
نقطه	شروع	»سنتوری«	در	این	کار،	افرادی	از	طبقات	مرفه	و	متوسط	جامعه	اند.	علی	بلورچی	
)یا	علی	سنتوری	با	بازی	بهرام	رادان(	از	یک	خانواده	مذهبی	سنتی	کالسیک	برخاسته	است.	در	
یک	دیالوگ	گذرا	در	فصل	پایانی	فیلم،	از	زبان	پدرش	)حاج	آقا	بلورچی	با	بازی	مسعود	رایگان(	
به	 اشاره	ای	است	 این	 بارکشی	می	کرده	است.	 بازار	 آقا	در	دوران	بچگی	در	 می	شنویم	که	حاج	
تغییر	موقعیت	طبقاتی	خانواده	علی	سنتوری.	او	می	تواند	نماد	بورژوازی	حاکم	بر	ایران	و	قشر	
نوکیسه	ای	باشد	که	بعد	از	استقرار	جمهوری	اسالمی،	شکل	گرفت.	حاج	آقا	بلورچی	حاال	دیگر	
یک	سرمایه	دار	و	رئیس	صنف	بلور	سازان	است.	امروز	او	در	مقام	یک	چهره	اقتصادی	نظام،	در	
خواهد	 جهان	 بازارهای	 در	 ایران	 بلور	 کند،	 حمایت	 دولت	 »اگر	 که:	 می	دهد	 شعار	 مصاحبه	ای	
درخشید«!	او	و	همسرش،	علی	را	به	خاطر	عالقه	ای	که	به	موسیقی،	به	ویژه	به	نواختن	سنتور،	
داشته	طرد	کرده	اند.	به	اصطالح	او	را	عاق	کرده	اند.	از	زبان	مادر	)با	بازی	رویا	تیموریان(	می	شنویم	
که:	»من	بیرونش	کردم؟	من	فقط	گفتم	یا	این	خونه	یا	اون	ساز	کوفتی.«	علی	بعد	از	ترک	خانه،	
به	خاطر	استعدادی	که	در	آهنگ	سازی	و	ترانه	سرایی	و	اجراء	داشته،	در	محافل	جوانان	مشهور	
می	شود؛	تا	حدی	که	در	فرهنگسراها	کنسرت	های	پر	جمعیت	برگزار	می	کند.	او	رفته	رفته	گرفتار	
مواد	مخدر	می	شود	و	از	نظر	روحی	و	جسمی	و	مالی	تحلیل	می	رود.	جلوتر	به	جایگاه	شخصیت	

حاجی	بلورچی	در	فیلم،	بیشتر	می	پردازم.	
شخصیت	دیگر	داستان،	»هانیه«	)همسر	علی	با	بازی	گلشیفته	فراهانی(	است.	او	پیانیستی	
است	با	رگ	و	ریشه	قفقازی.	با	نشاط	و	سرشار	از	انرژی.	در	فلش	بک	ها،	از	چگونگی	آشنایی،	
دوستی،	ازدواج	و	سرانجام	جدایی	این	دو	با	خبر	می	شویم.	این	بخش	های	فیلم،	بسیار	باور	پذیر	
و	خوب	از	آب	در	آمده	است.	رفتارها،	دغدغه	ها،	بی	خیالی	ها	و	عادات	دختران	و	پسران	جوانی	
که	به	این	نوع	محیط	های	اجتماعی	فرهنگی	تعلق	دارند	به	زیبایی	تصویر	شده	است.	نکته	مهمی	
که	آگاهانه	در	این	بخش	گنجانده	شده	و	بازتاب	ذهنیت	بخش	قابل	توجهی	از	نسل	جوان	است،	
عنصر	»بی	آیندگی«	است.	علی	و	هانیه	به	عنوان	دو	جوان	اهل	هنر،	نه	در	زمینه	زندگی	مشترک	
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در	مراسم	عروسی،	هیچ	جنبه	جدی	و	فکر	شده	ای	ندارد.	خوشی	و	سرخوشی	هست	اما	آمال	و	

آرزو	و	آینده	نیست.	
در	ادامه	همین	فصل	فیلم	می	بینیم	که	زندگی	مشترک	آنگونه	که	»هانیه«	می	خواهد،	پیش	
نمی	رود.	با	تشدید	اعتیاد	علی،	هانیه	رفته	رفته	از	او	فاصله	میگیرد	و	مصمم	به	جدایی	می	شود.	این	
تصمیم	گیری	فقط	به	زندگی	زناشویی	خالصه	نمی	شود	بلکه	با	سوال	ماندن	یا	نماندن	در	ایران	
گره	می	خورد.	سرانجام	هانیه	همراه	با	یک	نوازنده	ویلون	به	نام	»جاوید«	و	گروهش	که	موسیقی	
کالسیک	اجراء	می	کنند	با	ترفند	برگزاری	کنسرت،	ویزای	کانادا	می	گیرند	و	راهی	آنجا	می	شوند.	
در	یک	سکانس	محوری	فیلم،	هانیه	نخست	در	مشاجره	با	مادرش	آرزو	می	کند	که	»زودتر	
از	این	جهنم	دره	خالص	شود.«	او	سپس	در	گفت	و	گو	با	جاوید	می	گوید:	»از	این	مملکت	خشن،	
دروغگو	و	بیرحم	که	همه	رو	معتاد	و	بدبخت	می	کنه	بدم	میاد.«	برای	بیننده	فیلم	کار	سختی	نیست	
که	به	جای	مملکت،	واژه	نظام	را	قرار	دهد.	چرا	که	این	وضعیت،	نه	با	جغرافیا	بلکه	با	مناسبات	
اجتماعی	اقتصادی	و	نظام	سیاسی	حاکم	تعریف	می	شود.	در	ادامه	همین	گفت	و	گو،	هانیه	از	این	
می	گوید	که	چرا	سرنوشت	علی	چنین	شد:	»اونی	که	از	خانی	آباد	تا	همین	شمرون	کوفتی	همه	
عاشقش	بودن،	مجوز	همه	کنسرت	هاشو	لغو	کردن،	کاست	شو	نذاشتن	بیرون	بده...«	اینجاست	
که	موضوع	اعتیاد	از	یک	چارچوب	فردی	و	یا	صرفاً	خانوادگی	خارج	و	به	عوامل	اجتماعی	و	سیاسی	
مربوط	می	شود.	هنرمندان	جوان	و	حتی	شمار	زیادی	از	جوانانی	که	مخاطب	این	هنرمندانند	و	
کارهایشان	را	دنبال	می	کنند،	به	خوبی	می	دانند	که	چرا	بعضی	کنسرت	ها	را	لغو	می	کنند	و	به	
بعضی	آلبوم	ها	اجازه	انتشار	نمی	دهند.	این	مسئله	فقط	در	مورد	هنرمندانی	رخ	می	دهد	که	حاضر	
نیستند	به	ساز	حکومت	برقصند.	حاضر	نیستند	هنرشان	را	به	تبلیغات	ایدئولوژیک	حکومت	آلوده	
کنند.	حاضر	نیستند	وسط	کنسرت	هاشان	مجیز	این	و	آن	را	بگویند.	حاضر	نیستند	یکی	دو	ترانه	
که	 بگویم	 )در	حاشیه	 بگیرند.	 مجوز	 تا	 بچپانند	 آلبوم	هایشان	 در	 رشوه	 عنوان	 به	 را	 »مداحی«	
محسن	چاوشی	خواننده	ترانه	های	سنتوری	قباَل	یک	بار	این	بال	را	سر	خود	آورده	و	یک	ترانه	پاپ	

را	در	مدح	امام	رضا	و	با	رگه	های	نژادپرستانه	)ضد	سیاه(	در	آلبومش	گنجانده	است!(
یک	صحنه	کلیدی	دیگر	فیلم،	مراجعه	اجباری	علی	به	خانه	پدری	است.	او	بی	پول	و	بی	
جنس	مانده	است	و	چاره	دیگری	ندارد.	هنوز	پای	علی	به	هال	نرسیده	که	صدای	موعظه	آخوندی	
را	در	مورد	اخالق	نسل	جدید	و	ضرورت	احترام	به	والدین	می	شنویم.	مادر	مومن	علی	همراه	با	
تعدادی	زن	چادر	مشکی،	جلسه	مذهبی	ترتیب	داده	اند.	آخوند	مشغول	سخنرانی	ارشادی	است.	
دیالوگ	های	مشاجره	آمیز	و	طنز	تلخ	این	سکانس	به	اندازه	کافی	جذاب	و	تکان	دهنده	است.	
اما	نکته	نهفته	در	کل	این	بخش	)که	حضور	فرعی	و	بدون	تحرک	مرد	آخوند	در	صحنه،	آن	را	



217 پوشیده	تر	کرده	است(	منبع	اشاعه	عقب	ماندگی،	تحجر،	ارزش	ها	و	اخالقیات	کهنه	است.	ما	در	
این	سکانس	)و	در	گالیه	های	علی(	مادر	را	در	صف	اول	میبینیم	و	»گناه«	بیشتر	به	گردن	او	
می	افتد.	ولی	واقعیت	اینست	که	او	صرفاً	یک	پا	منبری	است.	صرفاً	کسی	است	که	تحت	ارشاد	این	
مرد	آخوند	و	آخوندهای	دیگر،	و	در	واقع	یک	نظام	ایدئولوژیک	متحجر	و	نهادهایش	قرار	دارد.	این	
زن،	در	عین	حال	که	به	عامل	این	نظام	تبدیل	شده،	قربانی	اش	هم	هست.	جهل	و	عقب	ماندگی	
و	ستم	بر	فرزند	را	همین	نظام	بر	او	تحمیل	کرده	و	به	جانش	ریخته	است.	درست	همانطور	که	در	

گوشه	ای	دیگر،	علی	را	قربانی	اعتیاد	کرده	است.	
فیلم	به	شکل	رفت	و	برگشت،	فروپاشی	علی	را	به	ما	نشان	می	دهد.	این	در	شرایطی	است	
که	هانیه	او	را	ترک	کرده	و	به	خانه	مادرش	بازگشته	است.	علی	در	یک	وضعیت	بی	ثبات	کاری،	
او	نیز	حتی،	به	مویی	بند	است.	سنتورش	و	دستش	را	 اقتصادی	و	روحی	گرفتار	است.	حیات	
شکسته	اند.	او	به	پدرش	اعالم	می	کند	که	تصمیم	گرفته	تا	آخر	خط	برود.	یعنی	آنقدر	هروئین	
بکشد	تا	بمیرد.	صحنه	رویارویی	حاج	آقا	بلورچی	با	علی	به	هنگام	تزریق	هروئین	و	نشئگی	بعد	از	
آن	هم	حاوی	نکات	کنایه	آمیز	است	و	هم	اعالم	مواضع	آشکار.	این	که	حاجی	خودش	سرنگ	را	
به	رگ	علی	فرو	می	کند	می	تواند	اشاره	ای	باشد	به	دست	هایی	که	این	بال	را	جان	جوانان	انداخته	
است.	سپس	با	جمالتی	روبرو	می	شویم	که	علی	به	سمت	پدرش	شلیک	می	کند:	»این	هم	زندگی	
شد	شما	برای	ما	درست	کردین؟	همه	رو	دوایی	کردین.	.	.	.	.	ادای	باباهای	خوب	و	در	نیار.	.	.	.	.	
حاال	اومده	ما	رو	اصالح	بکنه؟!	برو	خودتو	اصالح	کن!«	البته	همه	این	نماهای	افشاگرانه	و	کنایه	
آمیز،	تا	حد	زیادی	تحت	الشعاع	تصویر	»واقع	گرایانه«ای	که	مهرجویی	از	پدر	و	مهر	پدری	نسبت	
به	فرزند	ارائه	می	دهد	قرار	گرفته	است.	تا	جایی	که	سرانجام	این	پدر	است	که	برای	»اصالح«	وضع	
علی	آستین	باال	می	زند	و	برای	فرستادن	او	به	کلینیک	ترک	اعتیاد	از	خود	پیگیری	نشان	می	دهد.	
از	آنجا	که	نمادگرایی،	جزئی	ثابت	از	سینمای	مهرجویی	است،	شاید	حاج	بلورچی	نماد	»اصالح	
طلبان«	حکومتی	باشد	که	به	زعم	فیلمساز	اگر	چه	نمی	توانند	معضالت	را	ریشه	ای	حل	کنند،	ولی	
به	هر	حال	در	بعضی	موارد	نیت	»کار	خیر«	دارند!	مکث	دوربین	مهرجویی	بر	آرم	روزنامه	»شرق«	
در	دست	حاجی	بلورچی	این	ظن	را	تقویت	می	کند.	به	هر	حال،	خواه	برداشت	ما	صحیح	باشد	
خواه	تأویلی	کاماًل	دور	از	ذهنیت	فیلمساز،	واقعیت	اینست	که	شخصیت	حاج	بلورچی	تاثیری	دو	
پهلو	بر	بیننده	می	گذارد	و	نهایتاً	مثل	نخی	عمل	می	کند	که	بهبود	وضعیت	علی	را	به	بخشی	از	
نظم	و	نظام	موجود	گره	می	زند.	مهم	نیست	که	این	بهبود،	چقدر	فردی	یا	شکننده	و	برگشت	پذیر	

تصویر	شده	باشد.	
اما	بالیی	که	شرایط	حاکم	و	نظام	موجود	بر	سر	علی	و	جوانان	امثال	علی	می	آورد،	فقط	به	
اعتیاد	خالصه	نمی	شود.	هنگامی	که	علی	روی	هانیه	دست	بلند	می	کند،	یا	غیرتش	را	به	عنوان	
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را	به	نمایش	می	گذارد.	در	این	زمینه،	او	عامل	و	قربانی	یک	نظام	و	یک	ایدئولوژی	مردساالر	و	زن	
ستیز	هم	هست	که	این	مناسبات	و	ارزش	های	ستمگرانه	را	در	کل	جامعه	رواج	می	دهد	و	مرتبا	
بازتولید	می	کند.	راه	دور	نرویم!	رد	پای	این	ارزش	ها	به	راحتی	در	ترانه	های	»سنتوری«	)با	صدای	
محسن	چاوشی(	هم	قابل	مشاهده	است،	آنجا	که	با	احساسی	عمیق	می	خواند:	»طاقت	بیار	و	مرد	
باش!«	می	بینید	که	چگونه	ترانه	سرا	به	شکل	کاماًل	»طبیعی«	و	شاید	بتوان	گفت	»شرطی«،	

جنسیت	را	به	مثابه	معیار	ارزش،	و	مردانگی	را	به	مثابه	ارزش	واال،	مطرح	می	کند!	
گفتم	که	»سنتوری«	از	دریچه	وضعیت	طبقات	میانی	و	مرفه	جامعه	به	موضوع	اعتیاد	قدم	
می	گذارد،	اما	یکی	از	ارزش	های	فیلم	اینست	که	به	همین	جا	محدود	نمی	ماند.	به	نمایش	گذاشتن	
»خراب	آباد«ی	که	مجاور	پارک	کاشانک	بر	پا	شده	و	خیل	معتادانی	که	به	هیچ	وجه	نمی	توان	
خاستگاه	طبقاتی	آنان	را	بخش	های	باالیی	جامعه	دانست،	در	این	راستا	قرار	دارد.	می	دانیم	که	
کاشانک	یکی	از	گرانترین	محالت	شمالی	تهران	است	و	اتصال	خراب	آباد	به	آن،	چیزی	جز	خراب	
کردن	تصویر	دروغینی	که	نظام	حاکم	می	کوشد	از	خوشبختی	و	شادی	و	رفاه	و	ارتقاء	معنوی	
و	مادی	مردم	ارائه	دهد	نیست.	در	همین	»خراب	آباد«	است	که	حاج	آقا	بلورچی	رد	پسرش	را	
می	گیرد	و	با	نفوذی	که	دارد	ماموران	نیروی	انتظامی	را	با	خود	همراه	می	کند	تا	علی	را	از	آنجا	
بیرون	بکشد	و	به	یک	کلینیک	ترک	اعتیاد	بفرستد.	در	این	بخش	نیز،	دوربین	مهرجویی	آگاهانه	
می	کوشد	برخالف	فیلم	های	رایج	اصوالً	به	نیروی	انتظامی	نزدیک	نشود	و	چهره	و	شخصیتی	از	
آن	ارائه	ندهد.	او	با	این	»نادیده	گرفتن«،	موفق	می	شود	از	اجبار	ارائه	یک	چهره	مثبت	از	این	نیرو	
بگریزد.	به	همین	خاطر	است	که	حضور	)یا	هجوم	خشن(	نیروی	انتظامی	به	جمع	قربانیان	نظام	
در	خراب	آباد،	در	ذهن	بیننده	به	مثابه	یک	منجی	ثبت	نمی	شود.	با	وجود	این،	از	خود	می	پرسیم	
که	آیا	فیلم	مهرجویی	راه	فراری	برای	قربانی	داستانش	ارائه	می	دهد	یا	اصوالً	خالصی	از	این	معضل	
اجتماعی	را	امکان	پذیر	می	بیند	یا	نه؟	علی	در	نتیجه	دلسوزی	حاج	آقا	به	کلینیک	می	رود	و	با	
استفاده	از	روش	های	پزشکی	ترک	می	کند.	او	را	با	لباس	آبی	در	جمع	گروهی	دیگر	از	معتادان	
سابق	می	بینیم	که	در	محیطی	خوش	آب	و	هوا	در	حال	بهبود	است.	تماشاگر	از	خود	می	پرسد	که	
آیا	مسئله	حل	شد؟	آیا	اصوالً	معضل	اعتیاد	اینگونه	حل	خواهد	شد؟	از	آن	چند	میلیون	نفری	که	
بیرون	نرده	های	این	کلینیک	در	سراسر	کشور	گرفتار	اعتیادند	چه	خبر؟!	گرایش	فیلم	مهرجویی	
اینست	که	راه	نجاتی	از	این	»خراب	آباد«	بزرگ	وجود	ندارد،	مگر	آن	راهی	که	هانیه	در	پیش	
گرفت.	یعنی	راه	تحول	جامعه	بسته	است،	و	زندگی	بهتر	را	شاید	بتوان	در	آن	سوی	مرزها	جستجو	
با	دکتر	مسئول	 کرد.	این	موضع	را	در	بخش	پایانی	»سنتوری«	در	گفت	و	گوی	ملتمسانه	علی	
کلینیک	به	روشنی	می	بینیم.	علی	با	خواهش	از	او	می	خواهد	که	در	کلینیک	بماند.	در	واقع	به	
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راه	حل	اجتماعی	معضل	اعتیاد	که	هیچ	چیز	جز	مبارزه	انقالبی	برای	برچیدن	نظام	مولد	اعتیاد	

نیست،	کاری	ندارد.	به	احتمال	زیاد	سازنده	فیلم	اصوالً	به	چنین	راه	حلی،	باور	ندارد.	
جای	 بر	 حل	 راه	 بدون	 و	 بسیار	 پرسش	های	 با	 فیلم،	 پایان	 در	 تماشاگر	 که	 است	 چنین	
می	ماند.	شاید	علی	واقعاً	عاقبت	به	خیر	و	خوشبخت	شده	است؟	ولی	تکلیف	این	همه	لطمات	که	
در	روزهای	جوانی	و	شکفتگی	در	عرصه	های	مختلف	خورده	چه	می	شود؟	تکلیف	آن	میلیون	ها	
نفر	دیگر	چه	می	شود؟	آیا	خراب	آبادها	مرتبا	مثل	قارچ	از	زمین	نمی	رویند؟	چرا	اعتیاد	و	حتی	
خودکشی	در	این	جامعه	به	مثابه	راه	حلی	بر	بدبختی	و	فالکت	و	فقر	اقتصادی	و	فشارهای	روحی	
جلوه	می	کند؟	آیا	تولید	و	توزیع	مواد	مخدر	به	مثابه	یک	کسب	و	کار	پر	سود	بین	المللی	با	کلینیک	
سازی	تعطیل	یا	حتی	مختل	می	شود؟	آیا	رژیم	های	سرکوبگر	و	ضد	مردمی	دنیا	با	وجود	همه	
نتایج	اجتماعی	و	سیاسی	مطلوبی	که	عامل	اعتیاد	در	جامعه	به	بار	می	آورد،	اجازه	می	دهند	که	
این	معضل	برچیده	شود؟	»سنتوری«	به	این	واقعیت	کاری	ندارد	که	ضایع	شدن	نیروی	فکری	
و	جسمی	نسل	جوان،	زمینه	را	برای	ادامه	حیات	این	نوع	رژیم	ها	مهیاتر	می	کند؛	از	فشار	نیروی	
انفجاری	جامعه	می	کاهد.	بیخود	نیست	که	در	تاریخ	معاصر،	حکومت	ها	در	مناطقی	که	کانون	
مبارزه	و	شورش	اند	و	سابقه	مبارزاتی	بیشتری	دارند،	عامدانه	اعتیاد	را	رواج	می	دهند	و	شبکه	های	
توزیع	ارزان	مواد	مخدر	را	به	راه	می	اندازند.	این	کاری	است	که	هم	دولت	آمریکا	برای	مهار	جنبش	
انقالبی	در	میان	سیاهان	آمریکا	و	محالت	فقیر	نشین	در	نیمه	دوم	دهه	1970	و	ادامه	آن	انجام	
داد	و	هم	جمهوری	اسالمی	در	ترکمن	صحرا	و	کردستان	به	دنبال	هر	هجوم	و	سرکوب	خونین.	
شاید	هم	توقع	پرداختن	به	راه	حل	اساسی	معضل	اعتیاد	را	از	این	فیلم	و	سازندگانش	نباید	داشت.	
شاید	به	طور	کلی،	چنین	توقعی	از	فیلمی	که	در	جمهوری	اسالمی	تولید	شده	)حتی	با	وجود	

ممنوع	النمایش	بودنش(	بی	جا	باشد.	
به	هر	صورت،	آنچه	جمهوری	اسالمی	بر	سر	فیلم	»سنتوری«	آورد	شاید	مهرجویی	و	دیگر	
دست	اندرکاران	فیلم	را	بر	این	عقیده	محکم	تر	کند	که	هیچ	راهی	برای	خالصی	از	این	وضعیت	
وجود	ندارد.	شاید	به	طور	کلی،	فیلم	ساختن	در	این	نظام	را	دیگر	بیهوده	و	بی	سرانجام	بدانند.	اما	
فیلم	هایی	مانند	»سنتوری«	با	همه	تاثیرات	و	کم	و	کاستی	هایشان	به	زندگی	خود	ادامه	می	دهند	
و	تا	آنجا	که	مورد	سرکوب	نظام	ستمگر	قرار	می	گیرند،	و	تا	حدی	که	به	روشنی	اذهان	کمک	

می	کنند،	باید	از	آن	ها	حمایت	شود.	
2007
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زنان آتش افروز!
در	فرهنگ	عامه	فرانسه	به	اصطالحی	بر	می	خوریم	که	برای	توصیف	زنان	نافرمان،	تسلیم	
ناپذیر	و	مسلط	به	کار	می	رود.	زنانی	که	در	زندگی	نه	تنها	تابع	مرد	نیستند	بلکه	با	قاطعیت	خود،	
مردان	زن	ستیز	را	به	وحشت	می	اندازند	و	افکار	مردساالرانه	را	به	تمسخر	میگیرند.	این	اصطالح،	
Petroleuse	یا	»زن	آتش	افروز«	است	که	از	کلمه	پترول	)نفت(	گرفته	شده	است.	شاید	در	فرهنگ	

فارسی	بتوان	کلمه	»سلیطه«	را	معادل	آن	قرار	داد	با	این	تفاوت	که	در	فرهنگ	مردساالر	ایرانی	
این	کلمه	به	صورت	منفی	به	کار	می	رود.	»سلیطه«،	تمام	نفرت	مردان	زن	ستیز	از	زنان	قدرتمند	
و	مستقل	را	در	خود	فشرده	دارد.	ولی	در	زبان	فرانسوی	از	اصطالح	»زن	آتش	افروز«،	مثبت	و	
ستایش	آمیز	استفاده	می	شود	و	زنان	آگاه	هرگاه	»پترولوز«	لقب	گیرند	احساس	غرور	می	کنند.	
در	دوره	های	مختلف	برخی	نشریات	فمینیستی،	این	عنوان	را	بر	خود	نهاده	اند.	جالب	است	بدانید	
که	سابقه	این	اصطالح	به	150	سال	هم	نمی	رسد!	اگر	تاریخ	دقیقش	را	بخواهید،	زاده	135	سال	

پیش	است:	یعنی	سال	1871	در	شهر	پاریس.	
روزهایی	 به	 پاریس	می	کشاند.	 روزهای	خونین	سرکوب	کمون	 به	 را	 ما	 افروز«	 آتش	 »زن	
که	اولین	حکومت	کارگری	دنیا	بعد	از	سه	ماه	و	چند	روز	ایستادگی	در	برابر	توطئه	ها	و	حمالت	
بورژوازی	فرانسه	و	متحدان	اروپائیش،	زیر	آتش	توپخانه	و	حمله	سواره	نظام	وحشی،	سنگرها	را	از	
یکایک	از	کف	می	داد.	سنگفرش	های	پاریس	از	خون	زنان	و	مردان	جنگاوری	که	حاضر	به	تسلیم	
نبودند	گلگون	بود.	بورژوازی	از	طبقه	کارگر	و	زحمتکشان	به	خاطر	جسارتی	که	در	کسب	قدرت	
سیاسی	به	خرج	داده،	جماعت	مفتخور	بورژوا،	نجبا	و	سلطنت	طلبان،	بانکداران	و	مقامات	باالی	
ارتش	و	پلیس	و	کلیسا	را	از	شهر	بیرون	رانده	بودند	انتقام	می	گرفت.	انقالبیون	کمون	برای	مقاومت	
در	برابر	هجوم	ارتش	جالد	و	جلوگیری	از	ورود	نیروهای	دشمن	به	محالت،	به	اندازه	کافی	سالح	
و	مهمات	در	اختیار	نداشتند.	به	تعداد	افرادی	که	در	سنگرها	جای	گرفته	بودند،	اسلحه	نبود.	یکی	
از	چیزهایی	که	به	حد	کافی	در	دسترس	قرار	داشت	و	می	شد	از	آن	برای	ضربه	زدن	به	نیروهای	



221 زنان	کمون	مسئولیت	 از	 بود.	بخشی	 نفت	 استفاده	کرد،	 آنها	 نشاندن	 بورژوازی	و	عقب	 نظامی	
جمع	آوری	و	استفاده	از	نفت	مشتعل	در	سنگرها	را	به	عنوان	یک	سالح	به	عهده	گرفتند.	آن	
روزها	هنوز	بنزین	و	کوکتل	مولوتف	در	کار	نبود.	زنان	جنگاور،	قوطی	ها	یا	بطری	های	نفت	را	که	
با	تکه	پارچه	ای	مشتعل	شده	بود	به	روی	ارتشیان	پرتاب	می	کردند،	اسب	هایشان	را	به	وحشت	
می	انداختند	و	فراری	می	دادند	و	برای	بقای	کمون	پاریس	فرصت	می	خریدند.	در	آخرین	ساعات	
عمر	کمون،	»زنان	آتش	افروز«	که	شکست	را	ناگزیر	و	نزدیک	می	دیدند،	تصمیم	گرفتند	تعدادی	
از	عمارت	دولتی	و	انبارهای	مهم	شهر	را	که	می	توانست	فورا	مورد	استفاده	نیروهای	دشمن	قرار	
گیرد	بسوزانند.	خبر	کشتار	و	شکنجه	وحشیانه	رهبران	و	رزمندگان	کمون	در	محالت	فتح	شده،	
بازمانده	دامن	می	زد.	شعله	هایی	 انتقام	را	در	دل	نیروهای	 در	سراسر	شهر	پیچیده	بود	و	آتش	
که	در	گوشه	و	کنار	پاریس	زبانه	می	کشید،	سرخی	و	گرمای	انتقام	داشت.	نه	فقط	انتقام	خون	
متفاوت،	یک	 نظام	 نوین،	یک	 نطفه	های	یک	جامعه	 نابود	کردن	 انتقام	 قهرمان،	که	 کموناردها	
حکومت	کارگری.	»زنان	آتش	افروز«	انتقام	مناسبات	نوینی	را	می	گرفتند	که	خود	نقش	مهم	و	
الهامبخشی	در	برقراری	آن	ایفا	کرده	بودند.	انتقام	آرزوهایی	را	می	گرفتند	که	با	فداکاری	و	مبارزه	

و	همبستگی	در	ذهن	خود	ترسیم	کرده	بودند.	
تنها	سه	ماه	پیش	از	این	بود	که	کارگران	و	زحمتکشان	پاریس	دست	به	قیام	زدند.	روز	18	
قیامگران	در	محالت	 برای	پس	گرفتن	استحکامات	 را	 ارتش	 یر«،	 مارس	1871	حکومت	»تی	
مرتفع	اعزام	کرد	تا	توپخانه	را	از	چنگ	افراد	شورشی	گارد	ملی	بیرون	آورند.	در	این	روز،	زنان	
قدم	پیش	گذاشتند	و	نقشی	کلیدی	در	خنثی	کردن	سربازان	بازی	کردند.	در	محله	»مومارتر«،	
ژنرال	جالدی	به	نام	»لوکنت«	به	افرادش	فرمان	آتش	گشودن	به	روی	مردم	داد.	زنان	سینه	به	
سینه	سربازان	مسلح	ایستادند	و	فریاد	کشیدند:	»می	خواهید	به	ما	شلیک	کنید؟	می	خواهید	به	
برادرانتان	آتش	کنید؟	همسران	و	فرزندان	ما	را	بکشید؟«	زنان	از	هر	گوشه	آمدند	و	سربازان	را	
محاصره	کردند	و	شعار	دادند.	افراد	ارتش	دچار	تردید	شده	بودند.	یک	نفر	از	میان	شان	فریاد	زد:	
سرپیچی	می	کنیم!	سربازان	به	کمون	پیوستند	و	ژنرال	را	دستگیر	کردند.	همان	روز	در	کوچه	
»اوودن«،	فریاد	زنان	چنان	تکان	دهنده	بود	که	افراد	سواره	نظام	هراسان	عقب	نشستند.	جمعیت	
که	اکثرا	زن	بودند	آنان	را	محاصره	کردند،	افسار	اسب	ها	را	بریدند	و	سربازان	گیج	را	به	تسلیم	

واداشتند.	
به	محض	این	که	حکومتیان	از	پاریس	عقب	نشینی	کردند	و	سلطه	نحس	بورژوازی	از	روی	
شهر	برچیده	شد،	زنان	کمون	اعم	از	کارگر	و	زحمتکش	و	معلم	و	خانه	دار	به	سرعت	متشکل	
آنان،	 انقالبی	 تشکیالت	 مهم	ترین	 کردند.	 ایجاد	 را	 ویژه	خود	 باشگاه	های	 و	 تشکیالت	ها	 شدند.	
»اتحادیه	زنان	برای	دفاع	از	پاریس	و	درمان	مجروحان«	نام	گرفت.	این	تشکیالت،	شاخه	زنان	



»انترناسیونال	اول«	)اولین	سازمان	بین	المللی	کارگران(	در	فرانسه	بود	و	اعضای	128	نفره	اش	222
عمدتا	کارگر	بودند.	همه	صنف	ها	در	آن	عضو	داشتند.	

روز	یازدهم	آوریل	1871	که	حلقه	محاصره	بورژوازی	فرانسه	به	دور	پاریس	تنگ	تر	می	شد	
فراخوان	مهمی	منتشر	کرد:	 زنان	 اتحادیه	 قربانی	می	گرفت،	 از	ساکنان	شهر	 و	گلوله	های	توپ	
»همشهریان	تفنگ	بردارید!	.	.	.	آیا	کسانی	که	قصد	حمله	به	پاریس	را	دارند	و	آزادی	و	برابری	
آزادی	 و	 قاتالن	مردم	 این	 این	دشمنان	مردم،	 اند؟	خیر.	 تهدید	می	کنند	خارجی	 را	 برادری	 و	

فرانسوی	اند.	.	.	یا	پیروزی	یا	مرگ.«
اعضای	اتحادیه	به	سازماندهی	زنان	محالت	پرداختند.	هر	یک	از	20	محله	پاریس،	نماینده	ای	
در	کمیته	مرکزی	این	تشکیالت	داشت.	لوئیز	میشل،	آموزگار	انقالبی	که	نامش	به	عنوان	یک	مبارز	
سرسخت	و	ثابت	قدم	کمون	در	تاریخ	ثبت	شده	است	از	رهبران	اتحادیه	زنان	بود.	فعالیت	اصلی	
اتحادیه،	بسیج	توده	های	زن	برای	ایجاد	درمانگاه	های	خیابانی،	آشپزخانه	های	عمومی	و	جمع	آوری	
کمک	های	داوطلبانه	برای	تهیدستان	بود.	آنان	در	هر	ساعت	از	شبانه	روز	به	حال	آماده	باش	بودند.	
امروز	بعد	از	گذشت	بیش	از	یک	قرن،	در	بازخوانی	اهداف	»اتحادیه	زنان«	هنوز	آن	را	شاداب	
می	یابیم	و	شورانگیز:	انقالب	کامل	اجتماعی،	الغای	همه	ساختارهای	اجتماعی	و	حقوقی	موجود،	
الغای	همه	امتیازات	و	شکل	های	استثمار،	برقراری	حاکمیت	کار	به	جای	حاکمیت	سرمایه،	رهایی	

طبقه	کارگر	به	دست	طبقه	کارگر.	
کار	اصلی	زنان	در	روزهای	کمون،	کمک	به	پیشبرد	جنگ	انقالبی	بود.	آنان	در	تولید	ابزار	
جنگی	دست	ساز	برای	دفاع	از	کمون	نقش	مرکزی	داشتند.	3000	زن	مشغول	درست	کردن	
خشاب	بودند.	1500	زن	صبح	تا	شب	در	اتاقی	از	عمارت	مجلس،	برای	سنگر	سازی	کیسه	شن	
می	دوختند.	سرزنده	و	شاد،	ترانه	و	سرود	می	خواندند	و	وظایف	دشوار	را	بر	خود	آسان	می	کردند.	

این	یکی	از	ترانه	هاست	که	از	زنان	کمون	بر	جای	مانده	است:
بله،	دوستت	د	ارم

و	عشق	ورزی	با	تو	را	هم	دوست	دارم
ولی	خیال	ندارم	تا	ابد	باردار	بمانم.	
اشتباه	نکن!	این	بچه	برای	تو	نیست

او	را	برای	سرمایه	دار	می	زایم
از	او	می	خواهم	که	همیشه	سرخ	بپوشد

تفنگ	بردارد
و	راهی	جنگ	با	سرمایه	دار	شود.	

نقش	زنان	کمون	به	جنگ	و	فعالیت	های	کمک	رسانی	و	درمانی	محدود	نمی	شد.	آنان	در	



223 نظریه	پردازی	و	برنامه	ریزی	اقتصادی	و	تالش	برای	دگرگونی	نظام	ارتجاعی	آموزشی	نیز	نقش	
می	گرفتند.	این	کاماًل	بر	ابتکار	عمل	و	انگیزه	های	انقالبی	خود	آنان	متکی	بود.	بازتاب	انرژی	و	توان	
انقالبی	رها	شده	آنان	در	یک	انقالب	اجتماعی	بود.	هیچ	مقامی	فرمان	انجام	این	کار	را	برای	زنان	
صادر	نکرده	بود.	هیچ	نهادی	حق	صوری	به	عهده	گرفتن	چنین	مسئولیتی	را	به	زنان	نداده	بود.	
الیزابت	دمیتریف،	بنیانگذار	اتحادیه	زنان،	در	گزارشی	خطاب	به	کمیسیون	کار	و	مبادله	کمون	
نحوی	 به	 بگذارد	 بنگاه	های	مختلف	جلو	 در	 کار	 باز	سامان	دهی	 برای	 راه	هایی	 پاریس	کوشید	
که	شکل	غیر	انسانی	کار	در	نظام	سرمایه	داری	را	دگرگون	کند.	او	در	آن	گزارش	از	ضرورت	
سازماندهی	تولید	توسط	خود	کارگران	گفت.	از	ضرورت	تنوع	کار،	ضرورت	کوتاه	کردن	ساعات	
کار	روزانه،	و	باالخره	از	پرداخت	دستمزد	یکسان	در	برابر	کار	یکسان	به	کارگران	زن	و	مرد.	زنان	
انقالبی	کمون	در	خارج	کردن	مدارس	از	سلطه	کلیسا	و	برنامه	ریزی	برای	یک	نظام	آموزشی	
اجباری	که	توسط	دولت	تامین	مالی	شود	نقش	داشتند.	آنان	امر	آموزش	دختران	که	تا	آن	زمان	
به	شدت	محدود	بود	و	کاماًل	تحت	نظارت	کشیش	ها	انجام	می	شد	را	مورد	توجه	ویژه	قرار	دادند	و	
طرح	تاسیس	مدارس	دخترانه،	مدرسه	فنی	دختران	و	کوتاه	کردن	دست	کشیش	ها	از	این	عرصه	

را	جلو	گذاشتند.	
با	وجود	همه	این	پیشروی	ها،	کمون	پاریس	کماکان	غل	و	زنجیر	ایده	ها	و	ارزش	های	چند	
هزار	ساله	مردساالرانه	را	بر	دست	و	پای	داشت.	بسیاری	از	رهبران	مرد	کمون،	نگرشی	کهنه	و	
ستمگرانه	نسبت	به	زنان	داشتند.	آنان	مبلغ	تئوری	های	ارتجاعی	در	مورد	ضعف	و	فرودستی	زنان	
بودند	که	تفاوتی	با	دیدگاه	های	طبقات	استثمارگر	نداشت.	حتی	بخش	قابل	توجهی	از	اعضای	
انترناسیونال	اول	و	پیشروان	جنبش	کارگری	آن	دوران،	وظیفه	طبیعی	و	اصلی	زن	را	بچه	داری	
و	راحت	کردن	زندگی	دشوار	برای	مردان	کارگر	می	دانستند	و	با	همین	دیدگاه،	مخالف	عضویت	

زنان	در	تشکیالت	بین	المللی	کارگران	بودند.1
پا	 تازه	در	حال	 از	سوی	دیگر،	جنبش	های	مستقل،	متشکل	و	رهائیبخش	زنان	در	غرب،	
گرفتن	بود	و	هنوز	ضربات	جدی	عملی	و	نظری	بر	مردساالری	و	پدرساالری	وارد	نکرده	بود.	در	
واقع،	زنان	مبارز	در	کمون	پاریس	نخستین	گام	های	جهش	وار	را	در	این	راه	بر	می	داشتند.	در	آن	
دوران،	بخش	بزرگی	از	توده	های	زن،	خود	تحت	تاثیر	دیدگاه	ها	و	ارزش	های	سنتی	قرار	داشتند.	
با	وجود	همه	این	ها،	کمون	پاریس	رفتاری	دوگانه	در	مورد	سنت	ها	و	مناسبات	کهنه	پدرساالرانه	
و	 کلیسایی	 ازدواج	سنتی	 که	 تصویب	می	کرد	 را	 قوانینی	 از	یک	سو،	 داشت.	 قوانین	مذهبی	 و	
اخالقیات	ارتجاعی	جامعه	کهن	در	مورد	همسر	گزینی	آزادانه	را	زیر	سوال	می	برد	و	برای	فرزندان	
به	اصطالح	»نامشروع«	حقوق	و	جایگاهی	یکسان	با	فرزندان	»رسمی«	در	نظر	می	گرفت.	و	از	
سوی	دیگر،	رفتاری	خصمانه	و	سرکوبگرانه	نسبت	به	تن	فروشان	داشت	و	در	این	راه	از	پشتیبانی	
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میشل	یاد	کرد	که	با	تمام	قوا	علیه	هرگونه	محکومیت	اخالقی	تن	فروشان	مبارزه	کردند	و	برای	
بسیج	و	متشکل	کردن	آنان	در	صف	مبارزان	کمون	کوشیدند.	به	گفته	او:	»چه	کسی	بیش	از	این	
غمگین	ترین	قربانیان	دنیای	کهن	حق	دارد	جان	خود	را	در	راه	دنیای	نو	فدا	کند؟«	در	عمل	نیز	
بسیاری	از	تن	فروشان	شجاعانه	به	سنگرهای	کمون	شتافتند،	فداکاری	ها	کردند	و	جان	باختند.	
واقعیت	اینست	که	علیرغم	رواج	دیدگاه	های	سنتی	و	قدرتمند	بودن	مردساالری،	تالش	و	ابتکار	
عمل	چشمگیر	زنان،	خبر	از	موج	های	بلندی	می	داد	که	در	راه	بود	و	در	سال	های	بعد	مهر	خود	را	

به	بسیاری	از	جنبش	های	سیاسی	و	انقالبات	اجتماعی	قرن	بیستم	کوبید.	
بورژوازی	ضد	انقالبی	در	فرانسه	و	بقیه	کشورها،	با	شامه	طبقاتی	خود	خیلی	زود	خطر	و	
پتانسیل	حرکت	انقالبی	زنان	در	کمون	پاریس	را	تشخیص	دادند.	در	آن	روزها،	یک	روزنامه	نگار	
مرتجع	فرانسوی	چنین	نوشت:	»رفتار	جنس	ضعیف	افتضاح	است.	زنانی	که	به	کمون	پیوسته	اند	و	
تعدادشان	هم	کم	نیست	فقط	یک	هدف	دارند:	می	خواهند	با	افراط	در	کارهای	زشت	و	تبهکارانه،	
بر	مردان	برتری	جویند.«	و	روزنامه	تایمز	وحشت	زده	اعالم	کرد:	»اگر	ملت	فرانسه	فقط	از	زنان	

تشکیل	شده	بود،	چه	ملت	وحشتناکی	می	شد.«
و	 بورژوازی	 فقط	 آنان	 انقالبی	 انرژی	 رها	شدن	 و	 پاریس	 کمون	 در	 زنان	 آمدن	 میدان	 به	
حکومتیان	را	نترساند،	بلکه	شماری	از	رهبران	و	مقامات	و	اعضای	کمون	هم	نگران	شدند.	این	
هراس	در	به	رسمیت	نشناختن	حق	رای	برای	زنان	در	حکومت	کمون	پاریس	به	نمایش	در	آمد.	
زنان	در	کمون	از	حق	رای	محروم	ماندند،	همانطور	که	در	انقالب	بورژوایی	1793	و	سال	های	بعد	
از	آن،	با	آنان	چنین	رفتار	شده	بود.	شاید	بخشی	از	مقامات	و	قانون	گذاران	کمون	پاریس	از	این	
ناراحت	نمی	شدند	که	توده	های	زن	به	رهبران	مرد	رای	بدهند.	مشکل	اصلی	شان	این	بود	که	مبادا	
زنان	در	راس	فعالیت	های	سیاسی	و	اداره	امور	جامعه	و	تعیین	سرنوشت	کمون	قرار	گیرند.	به	
قول	یکی	از	این	مردان:	»اگر	زن	یک	کارگر	به	عنوان	نماینده	انتخاب	شود	چه	کسی	اش	کارگر	را	
بپزد؟!«	آنان	در	مقابل	چشم	هایشان	زنان	را	می	دیدند	که	در	شمار	بسیار	پا	به	میدان	می	گذارند،	
به	شکل	های	مختلف	سازمان	می	یابند،	بی	ترس	و	شرمساری	نظرها	و	پیشنهادات	خود	را	ابراز	
می	کنند،	مناسبات	کهنه	را	به	نقد	می	کشند	و	شبانه	روز	برای	ساختن	جامعه	ای	نوین	فعالیت	
می	کنند.	ولی	بی	توجهی	مردانه	و	منافع	مردساالرانه	به	آنان	اجازه	نمی	داد	که	ضرورت	رهائی	
تمام	و	کمال	و	بی	چون	و	چرای	زنان	را	برای	تحقق	آرمان	رهائی	نوع	بشر	از	نظام	طبقاتی	ببینند.	
در	روزهای	پایانی	کمون	نیز	مانند	روزهای	آغازین	آن،	زنان	حضوری	موثر	و	به	یاد	ماندنی	
داشتند.	آنان	روز	و	شب	سنگر	ساختند،	همانجا	مورد	اصابت	گلوله	قرار	گرفتند	و	کشته	شدند.	
در	میدان	پانتئون،	سنگری	بر	پا	بود	که	مدافعانش	همه	زن	بودند.	با	نوارهای	سرخ	بر	کاله	و	



225 سرودهای	سرخ	بر	لب.	در	میدان	بالنش	و	بلوار	کلیشی،	گردان	120	نفری	زنان	حماسه	آفریدند	
و	در	دفاعی	جآنانه	یکایک	جان	باختند.	در	بخش	شرقی	محله	هیجدهم	پاریس،	ژوزفین	کوورتووآ	
که	به	خاطر	نقش	مهمش	در	قیام	1848	لیون،	»ملکه	سنگرها«	لقب	گرفته	بود،	کاله	خودها	را	
جمع	می	کرد	تا	در	تقاطع	کوچه	دوودو	ویل	و	کوچه	استیفنسن	سنگر	بسازد.	او	خشاب	ها	را	پر	

می	کرد	و	از	طریق	دختر	خردسالش	به	دست	جنگجویان	کمون	می	رساند.	
یک	مقاله	نویس	بورژوا	به	نام	»دووبن«	صحنه	های	هفته	خونین	را	چنین	ترسیم	کرد:	»زنان	
هرگز	چنین	پر	تعداد	به	صحنه	نیامده	بودند.	بی	هراس	از	آسیب	و	مرگ.	با	تن	پوشی	از	زخم	های	
وحشتناک.	گوش	هایشان	پر	از	فریادهایی	بود	که	از	پیکرهای	ریش	ریش	زخمیان	بر	می	خاست.	
پس	مصممانه	تفنگ	به	دست	می	گرفتند	و	می	رفتند	تا	همان	زخم	ها	و	دردها	را	پذیرا	شوند.	چه	

بی	هراس	در	سنگر،	چه	بی	رحم	در	نبرد،	چه	خونسرد	پای	دیوار	هنگام	تیرباران.«
با	سقوط	کمون،	جالدان	بورژوازی	همه	جا	به	دنبال	»زنان	آتش	افروز«	می	گشتند.	هر	زنی	
که	لباس	ژنده	به	تن	داشت	یا	قوطی	شیر	و	بطری	خالی	حمل	می	کرد	را	به	عنوان	»آتش	افروز«	
می	گرفتند،	لباسش	را	می	دریدند	و	همانجا	کنار	دیوار	می	گذاشتند	و	با	تپانچه	به	قتل	می	رساندند.3	
وقتی	که	مردان	را	برای	اعدام	می	بردند،	زنان	نیز	دسته	دسته	به	خیابان	می	آمدند	و	به	افسران	
هجوم	می	بردند.	پای	دیوار	می	ایستادند	و	فریاد	می	زدند:	ما	را	هم	باید	تیرباران	کنید!	و	تیربارانشان	
می	کردند.	در	آن	روزها،	هزاران	زن	و	مرد	و	کودک	به	قتل	رسیدند	و	بعد	از	آن،	بیش	از	1000	
زن	به	دادگاه	نظامی	سپرده	شدند.	ولی	کمون	پاریس	و	زنان	مبارزش،	در	درس	ها	و	دستاوردهای	
آن	مبارزه	انقالبی	عظیم،	ماندگار	شدند.	»زنان	آتش	افروز«	در	خاطرات	و	اندیشه	های	جنبش	
رهائی	زنان	به	هر	گوشه	و	کنار	پر	کشیدند	و	الهام	بخشیدند.	امروز	کدام	زن	مبارز	و	آگاهی	است	
که	با	شنیدن	این	اصطالح	احساس	غرور	نکند	و	نخواهد	که	او	را	چنین	بنامند؟	انگار	در	هر	گام	
مبارزاتی،	چهره	لوئیز	میشل،	الیزابت	دمیتریف	و	یارانشان	را	از	پشت	دود	باروت	و	شعله	های	آتش	
می	بینند	که	انگشت	اشاره	به	سویشان	دراز	کرده	و	با	لبخند	می	گویند:	تو	هم	می	توانی	یک	»آتش	

افروز«	باشی.4	

منابع و توضیحات 
1(	بسیاری	از	رهبران	کمون	از	نظر	سیاسی	تحت	تاثیر	افکار	پرودون	)از	بنیان	گذاران	مکتب	آنارشیسم(	قرار	داشتند.	
همان	فردی	که	مارکس	در	کتاب	»فقر	فلسفه«	نظرات	کلی	اش	را	به	نقد	کشیده	بود.	نظرات	پرودون	در	مورد	زنان	
در	بسیاری	زمینه	ها	ارتجاعی	بود.	به	عقیده	وی،	فقط	دو	شغل	برای	زنان	متصور	بود:	تن	فروش	یا	خانه	دار.	او	که	
زنان	را	»جانوران	زیبا«	می	نامید	بر	این	اعتقاد	بود	که	هرکس	از	برابری	زنان	دم	بزند	به	ناگزیر	به	عشق	آزاد	و	محکوم	
کردن	ازدواج	و	محکوم	کردن	زنانگی،	حسادت	و	نفرت	نسبت	به	مردان	و	عطش	جنسی	رفع	نشدنی	دچار	می	شود.	

در	 زمینه	 دراین	 مبارزه	ای	 نیز	 پاریس(	 برقراری	کمون	 از	 قبل	 )حدود	هفت	سال	 اول	 انترناسیونال	 تاسیس	 زمان	
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داد.	استداللشان	این	بود	که:	جای	زن	در	کنار	اجاق	خانه	است	و	نه	در	مجمع	بحث.	کار	و	بررسی	مشکالت	انسان	ها	
به	مردان	مربوط	می	شود.	کار	زنان،	بچه	داری	و	رتق	و	فتق	امور	خانه	کارگر	است.	از	نظر	هیئت	نمایندگی	فرانسه:	
نام	پدر،	بزرگترین	نام	کره	ارض	است:	نان	آور.	نقش	زنان	هم	در	جامعه	مهم	است.	بخش	کار	زن،	خانواده	است	که	
یک	ستون	اصلی	کل	بنای	جامعه	است.	پناهگاه	آرامش	بخش	قلب	های	غمگین،	روان	های	مضطرب	و	رنجیده.	اگر	زن	

وظیفه	ای	دیگر	به	دوش	بگیرد	به	نفع	جامعه	نیست!

به	گفته	آنان:	زن	باید	به	تربیت	فرزندان	بپردازد	اگر	چه	به	طور	بالواسطه	نیروی	هدایت	کننده،	پدر	است.	اگر	زن	
درگیر	کار	صنعتی	شود	دیگر	نمی	تواند	از	وظایف	طبیعی	اش	پیروی	کند.	ما	چنین	چیزی	را	نه	در	جامعه	کنونی	قبول	

می	کنیم	و	نه	به	ویژه	در	جامعه	تجدید	سازمان	یافته	سوسیالیستی	فردا!

علیرغم	مخالفت	های	جدی	با	این	نظرات	عضویت	زنان	در	انترناسیونال	اول	رای	نیاورد.	و	اختیار	عضو	گیری	زنان	به	
واحدهای	محلی	واگذار	شد.	

2(	در	دوره	کمون	پاریس	خیلی	از	زنان	و	تشکالت	آنان	رفتاری	خصمانه	و	ارتجاعی	در	قبال	تن	فروشان	داشتند.	
باشگاه	دانشکده	پزشکی	خواستار	آن	شد	که:	همه	زنان	مشکوک	از	نظر	اخالقی	که	در	انظار	عمومی	به	کسب	و	کار	
شرم	آور	می	پردازند	باید	فورا	دستگیر	شوند.	کافه	ها	باید	راس	ساعت	11	شب	تعطیل	شوند	و	استعمال	دخانیات	در	

کنسرت	ها	باید	ممنوع	شود.	

این	سند	به	اتفاق	آرا	تصویب	شد.	اهالی	محالت	یک	و	دو	پاریس	به	شورای	شهرداری	ناحیه	یازدهم	به	خاطر	اقداماتی	
که	در	مورد	تن	فروشان	و	دائم	الخمرها	به	اجرا	گذاشته	بود	تبریک	گفتند.	اعضای	کمون	در	ناحیه	15	پاریس	تن	

فروشان	و	دائم	الخمرها	را	دستگیر	کردند.	

ولی	خیلی	از	زنان	هم	بودند	که	رفتاری	متفاوت	در	پیش	گرفتند.	بسیاری	از	تن	فروشان	آمادگی	بی	باکانه	خود	برای	
نبرد	در	راه	کمون	را	به	نمایش	گذاشتند.	آماندا	یکی	از	تن	فروشان	در	باشگاه	سن	سه	و	رن	مطرح	کرد	که	کمون	

باید	یک	گردان	ویژه	تن	فروشان	درست	کند.	

این	تن	فروشان	می	گفتند:	نباید	سرافکنده	به	کمون	بپیوندیم.	بسیاری	از	آنان	در	هفته	خونین	ماه	مه	شجاعانه	در	
سنگر	جان	باختند.	البته	بخش	هائی	از	تن	فروشان	نیز	حامیان	قابل	اتکایی	برای	کمون	نبودند.	

3(	برای	نمونه:	زنی	را	که	به	جرم	کشتن	دو	سرباز	دستگیر	کرده	بودند	فریاد	می	زد:	از	خدا	می	خواهم	که	مرا	به	خاطر	
کم	کشتن	ببخشد.	دو	پسر	من	در	شهر	»ایسی«	کشته	شدند.	دو	تای	دیگرشان	در	»نوویی".	شوهرم	در	سنگر	کشته	

شد.	حاال	از	جان	من	چه	می	خواهید.	او	را	برهنه	کردند	و	به	گلوله	بستند.	

4(	عمده	اطالعات	در	مورد	نقش	زنان	در	کمون	پاریس	از	کتابی	به	نام	»مبارزه	طبقاتی	و	رهائی	زنان«	نوشته	تونی	
کلیف	برگرفته	شد.	

2007



227 بازخوانی یک ترانه

»به تلویزیون چشم دوخته بودیم. . .«1 
خیلی	از	ما	موسیقیدان	انگلیسی	»راجر	واترز«	را	با	گروه	سابقش	»پینک	فلوید«	و	به	ویژه	
با	آلبوم	مشهور	»د	وال«	)دیوار(	می	شناسیم.	قطعه	ماندگار	»آجری	در	دیوار«	مدتهاست	که	به	
سرود	نافرمانی	دانش	آموزان	دبیرستانی	در	کشورهای	غربی	تبدیل	شده	است.	این	سرود	نسل	به	
نسل	منتقل	شده	و	به	ویژه	در	روز	پایان	سال	تحصیلی	فضای	شورانگیزی	در	کالس	ها	و	راهروهای	

مدرسه	ایجاد	می	کند:	
We don’t need no education/ We don’t need no thought control 
/No dark sarcasm in the classroom/ Teachers leave them kids alone/ 
 Hey! Teacher! Leave them Kids alone!

»ما	به	هیچ	درس	و	مشقی	نیاز	نداریم/	ما	هیچ	گونه	کنترل	اندیشه	ای	را	نمی	خواهیم/	در	
کالس	درس،	طعنه	های	زشت	را	بر	نمی	تابیم/	آقا	معلم	ها!	دست	از	سر	بچه	ها	بردارید/	آهای!	آقا	

معلم!	دست	از	سر	بچه	ها	بردار!«
در	آلبوم	»د	وال«	که	اکثر	قریب	به	اتفاق	ترانه	هایش	متعلق	به	»راجر	واترز«	است،	برخی	
ایده	های	شورشگرانه	و	ضد	سیستم	و	ضد	جنگ	ارائه	شده	بود.	هر	چند	فیلم	بلند	موزیکالی	که	
آلن	پارکر	بر	این	اساس	تولید	کرد	بیشتر	یک	روحیه	سوسیال	دمکراتیک	و	بعضی	نشانه	های	»ضد	
توتالیتری«	را	منعکس	می	کرد.	»راجر	واترز«	بعد	از	جدایی	از	گروه	»پینک	فلوید«	در	آغاز	دهه	
1980،	به	تدریج	تعداد	محدودی	آلبوم	شخصی	عرضه	کرد	که	دیدگاه	های	انتقادی	اجتماعی	و	
سیاسی	او	را	عریان	تر	از	دوران	گذشته	فعالیت	هنری	اش	بروز	می	داد.	در	این	آلبوم	ها،	رد	پای	
وقایع	عصر	حاضر	و	پیروزی	ها	و	شکست	های	جنبش	های	ضد	سیستم	به	خوبی	قابل	مشاهده	بود.	
و	البته،	نوسان	های	ذهنی،	توهمات،	گرایشات	و	ضد	گرایشات	)شورشگری	و	نومیدی(	هنرمند	
را	نیز	می	شد	در	این	آثار	ردیابی	کرد.	اتفاقی	نبود	که	»راجر	واترز«	یک	بار	در	سال	1988	اپرای	

1	این	ترانه	در	آلبوم	death	to	Amused	انتشار	یافته	است.	
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)اما	بورژوایی(	تولید	کرد	که	به	مناسبت	دویستمین	سالگرد	انقالب	بورژوایی	1789	روی	صحنه	
رفت.	و	بار	دیگر،	و	بار	دیگر	در	سال	2002	به	دعوت	دولت	آلمان	کنسرت	»د	وال«	را	به	مناسبت	

برچیده	شدن	دیوار	برلین	در	این	شهر	به	اجرا	گذاشت.	
بقیه	مردم	 مانند	 نیز	 واترز«	 ،	»راجر	 برلین	 نمایش	موزیکال	 از	 اما	درست	سه	سال	پیش	
دنیا	به	مشاهده	واقعه	تکان	دهنده	ای	نشست	که	حقایق	تاریخی	مهمی	در	آن	فشرده	شده	بود.	
روزهای	پایانی	بهار	1989،	یعنی	در	روزهای	اوج	بحران	و	عقب	نشینی	سیاسی	هیئت	حاکمه	
شوروی	سرمایه	داری	در	برابر	فشارهای	بلوک	غرب،	گورباچف	که	رهبر	آن	زمان	دولت	شوروی	
بود	به	چین	سفر	کرد.	یکی	از	نتایج	ناگزیر	بحران	و	شکاف	در	جامعه	شوروی	و	تدبیر	سیاسی	
موسوم	به	»گالسنوست«	)شفاف	سازی(	که	توسط	گورباچف	مطرح	شد	این	بود	که	نارضایتی	و	
مخالفت	انباشته	شده	بخش	های	مختلف	اهالی	امکان	بروز	پیدا	کرد	و	قشرها	و	طبقات	مختلف	و	
گرایشات	متنوع	سیاسی	با	اهداف	و	دورنماهای	گوناگون	صحنه	سیاسی	و	خیابان	ها	را	به	اشغال	
خود	درآوردند.	در	غیاب	نیروهای	انقالبی	آگاه	و	تشکیالت	های	واقعی	کمونیستی،	این	نیروهای	
بورژوا	امپریالیست	از	درون	هیئت	حاکمه	و	از	بیرون	کشور	)مشخصاَ	آمریکا	و	اروپا(	بودند	که	
جنبشهای	نوپای	سیاسی	و	اجتماعی	مردم	را	تحت	تاثیر	قرار	دادند	و	سریعا	بر	آنها	مسلط	شدند.	
هدف	بلوک	غرب	این	بود	که	نظام	استثماری	و	ستمگرانه	حاکم	بر	بلوک	شرق	که	رقیب	آنها	
در	کسب	سرکردگی	بر	دنیای	امپریالیستی	محسوب	می	شد	را	آماج	قرار	دهند	و	متالشی	کنند.	
نام	و	 نابود	کردن	نظامی	که	کماکان	 با	ورشکسته	و	 در	عین	حال،	بورژوازی	غرب	می	خواست	
نقاب	سوسیالیسم	را	با	خود	حمل	می	کرد	و	ارزش	ها	و	اصول	منجمد	و	تحریف	شده	ای	را	تحت	
عنوان	کمونیسم	ارائه	می	داد،	فلسفه	و	ایدئولوژی	و	راه	کمونیسم	را	به	مثابه	یک	آلترناتیو	انقالبی	
و	رهائیبخش	در	ذهن	توده	های	تحت	ستم	و	استثمار	دنیا	مدفون	کند.	بورژوازی	می	خواست	با	
نمایش	پر	سر	و	صدای	مرگ	کمونیسم	دروغین،	شکست	قطعی	و	مرگ	کمونیسم	واقعی	را	به	
مردم	بقبوالند.	سفر	گورباچف	به	چین،	این	فرصت	را	برای	غرب	فراهم	کرد	که	برای	بحرانی	کردن	
موقعیت	هیئت	حاکمه	بورژوا	اما	به	ظاهر	سوسیالیست	چین	و	ایجاد	شکاف	در	نظام	آن	کشور	
اقدام	کند.	نکته	اینجاست	که	حاکمان	چین	همان	کسانی	بودند	که	دهسال	پیش	از	آن،	نظام	
سوسیالیستی	این	کشور	را	با	یک	کودتای	نظامی	سرنگون	کرده	بودند	و	به	خاطر	این	کار	که	
گشودن	دروازه	های	سیاسی	و	اقتصادی	کشور	به	روی	امپریالیسم	غرب	را	در	پی	داشت،	از	ستایش	

و	کمک	های	فراوان	آمریکا	و	اروپا	بهره	مند	شده	بودند.	
در	آستانه	سفر	گورباچف	به	چین،	دانشجویان	آن	کشور	به	ناگاه	سر	به	شورش	برداشتند.	آنان	
اعتصاب	کردند	و	به	خیابان	ها	ریختند.	میدان	ها	و	خیابان	های	مرکزی	پایتخت	به	اشغال	دانشجویان	



229 و	جوانانی	درآمد	که	بر	پرچم	هایشان	بیش	از	هر	چیز	شعار	آزادی	و	ضدیت	با	انحصارگری	حزب	
حاکم	به	چشم	می	خورد.	هیئت	حاکمه	چین	آشکارا	غافلگیر	شده	بود	و	برای	مدتی	نتوانست	
عکس	العمل	نشان	دهد.	اقلیتی	از	حاکمان	کوشیدند	همرنگ	جماعت	شوند	و	همان	نقشی	که	
گورباچف	در	شوروی	به	عهده	گرفته	بود	را	بازی	کنند.	اما	صحنه	مبارزه	رنگارنگ	تر	از	وقایعی	
چین،	 در	 سوسیالیسم	 حاکمیت	 نزدیک	 سابقه	 علت	 به	 می	گذشت.	 شوروی	 بلوک	 در	 که	 بود	
برای	بخش	هایی	از	مردم	و	مشخصا	توده	های	شهر	و	روستا	این	امکان	وجود	داشت	تا	شرایط	و	
مناسبات	متفاوتی	که	در	گذشته	حاکم	بود	را	با	شرایط	اسارت	بار	و	استثمارگرانه	ای	که	در	نتیجه	
اصالحات	سرمایه	دارانه	حاکمان	کودتاگر	به	رهبری	»دن	سیائو	پین«	برقرار	شده	بود	مقایسه	
کنند.	بخش	هایی	از	نسل	جوان	از	طریق	خاطرات	نسل	گذشته،	با	ایده	ها	و	اندیشه	های	انقالبی	و	
کمونیستی	آشنا	بودند	و	آن	ایده	ها	را	بسیار	مطلوب	تر	و	الهامبخش	تر	از	انگیزه	های	خودخواهانه	
بورژوایی،	وعده	های	رفاهی	و	شعار	دولتی	»ثروتمند	شدن	باعث	افتخار	است«	می	یافتند.	بنابراین	
پس	از	گذشت	چند	روز،	گروه	هایی	از	کارگران	با	ترک	کارخانه	ها	در	حالی	که	سرود	انترناسیونال	
شعار	 و	 پیوستند	 تظاهرکنندگان	 به	 می	کردند	 حمل	 را	 دون	 تسه	 مائو	 تصاویر	 و	 می	خواندند	
»بورژوازی	سرخ	نمی	خواهیم!«	را	به	میان	جوانان	بردند.	اوضاع	به	شدت	ملتهب	و	توفانی	بود	و	هر	
آن،	امکان	گسترش	شورش	و	بروز	درگیری	های	قهرآمیز	در	پایتخت	و	نقاط	دیگر	کشور	می	رفت.	
رسانه	های	امپریالیستی	از	نزدیک	این	وقایع	را	دنبال	می	کردند	و	البته	تالش	می	کردند	تصویر	و	
محتوایی	که	منطبق	بر	اهداف	سیاسی	و	ایدئولوژیک	خودشان	بود	را	به	جهانیان	منتقل	کنند.	
مثاًل	مجسمه	بزرگی	که	بخشی	از	دانشجویان	به	عنوان	نماد	آزادی	و	شبیه	به	»مجسمه	آزادی«	
آمریکا	ساخته	بودند	را	مرتبا	به	نمایش	می	گذاشتند.	اما	اوضاع	آن	چنان	به	هم	ریخته	بود	که	گاه	
امکان	کنترل	تصاویر	از	دست	صاحبان	رسانه	خارج	می	شد	و	خیل	جوانانی	بر	صفحه	تلویزیون	

نقش	می	بستند	که	با	مشت	افراشته،	»انترناسیونال«	را	فریاد	می	کردند.	
»راجر	واترز«	هم	مثل	صدها	میلیون	بیننده	در	سراسر	دنیا	در	اتاق	خویش	نشسته	بود	و	در	
این	صحنه	ها	غرق	شده	بود.	بدون	شک،	او	هم	زمان	خاطرات	زنده	خویش	در	دهه	های	پر	تالطم	
1960	و	1970	را	دوره	می	کرد.	جنبش	های	توده	ای	جوانان	و	دانشجویان	در	غرب	را	که	علیه	
سیستم	می	جنگیدند	و	به	نفع	انقالب	شعار	می	دادند،	به	یاد	می	آورد.	تصویر	نبردهای	رهائیبخش	
و	امواج	انقالبی	که	از	چین	سوسیالیستی	تا	آمریکای	التین	و	آفریقا	و	آسیا	را	در	بر	گرفته	بود	
در	برابر	چشمانش	رژه	می	رفتند.	ناگهان	صفحه	تلویزیون	پر	شد	از	تانک	هایی	که	به	سوی	تظاهر	
کنندگان	پیشروی	می	کردند.	پر	شد	از	چهره	عبوس	و	سنگی	سربازانی	که	تا	دیروز	به	جوانان	
معترض	لبخند	می	زدند	اما	امروز	لوله	سالح	خود	را	به	روی	آنان	چرخانده	بودند.	صدای	شعار	بود	
و	سپس	شلیک	تانک	ها	و	تفنگ	ها.	صدای	خشک	و	بیرحم	شنی	تانک	بود	و	شکستن	استخوان	



ها.	صدای	فریادهای	خونین	بود	و	گریه.	بیشتر	دوربین	ها	میدان	»تین	آن	من«	)صلح	آسمانی(	230
پکن	که	مرکز	تحصن	دانشجویان	بود	را	زیر	پوشش	داشتند.	از	همینجا	بود	که	میلیون	ها	نفر،	پیکر	
خون	آلود	دخترکی	دامن	پوش	را	دیدند	که	بر	دستان	یاران	خشمگین	و	گریانش	حمل	می	شد.	
»راجر	واترز«	نیز	با	بهت	و	خشم	و	اشک	به	تلویزیون	چشم	دوخته	بود.	کمی	بعد	از	این	واقعه،	او	
تصمیم	گرفت	به	زبان	ترانه،	احساس	و	پیام	خود	را	به	گوش	مخاطبان	بیشمارش	در	سراسر	دنیا	

برساند.	این	چنین	بود	که	ترانه	»به	تلویزیون	چشم	دوخته	بودیم«	خلق	شد:

به	تلویزیون	چشم	دوخته	بودیم
در	میدان	»تیان	آن	ِمن«	

عزیزم	را	از	دست	دادم
رز	زردم	را

در	لباسی	خون	آلود.	
او	در	سراشیبی	»دیم	سام«

کنار	رودخانه	زرد
شیرینی	پزی	کوچکی	را	می	چرخاند

گیسویی	درخشان	داشت
دختر	یک	مهندس	بود.	

آیا	نمی	خواهی	قطره	اشکی	بریزی؟
برای	رز	زرد	من

در	لباس	خون	آلودش؟
سینه	هایش	شکفته	بودند

امیدهایش،	بیکران.	
چشمانش	بادامی	بود	و
و	ران	هایش	زرد.	

در	رشته	فلسفه	درس	می	خواند.	
همراه	من	به	سوگ	نمی	نشینی

برای	رز	زرد	من؟
قطره	اشکی	نمی	ریزی

برای	لباس	خون	آلودش؟
که	گیسویی	درخشان	داشت

و	سینه	هایی	شکفته
و	امیدهایی	بیکران

و	چشمانی	بادامی	و	ران	هایی	زرد	
او	که	دختر	یک	مهندس	بود

We were watching TV
In Tiananmen Square
Lost my baby there 
My yellow rose 
In her bloodstained clothes 
She was a short order pastry chef 
In a Dim Sum dive on the Yangtze tideway
She had shiny hair 
She was the daughter of an engineer
Won’t you shed a tear 
For my yellow rose 
My yellow rose 
In her bloodstained clothes 
She had perfect breasts 
She had high hopes 
She had almond eyes 
She had yellow thighs 
She was a student of philosophy 
Won’t you grieve with me 
For my yellow rose 
Shed a tear 
For her bloodstained clothes 
She had shiny hair 
She had perfect breasts 
She had high hopes 
She had almond eyes She had yellow thighs 
She was the daughter of an engineer 



231 »راجر	واترز«	ترانه	اش	را	با	انعکاس	تصویر	کشته	شدن	دختر	دانشجوی	مبارز	آغاز	می	کند	و	
همانجا	می	کوشد	تا	برای	او	هویتی	بیابد.	دختری	که	اینک	از	دل	تصاویر	گذرا	و	مقطع	تلویزیونی	
بیننده	را	با	مفهوم	زندگی	و	مبارزه	و	مرگ	آشنا	می	کند،	خود	می	توانسته	در	رشته	فلسفه	درس	
بخواند	و	وجود	و	عدم	وجود	را	تفسیر	کند.	او	می	توانسته	مانند	بسیاری	از	دانشجویان	ساعات	
فراغتش	را	با	کار	در	مغازه	ای	کوچک	سپری	کند.	با	مردم	کوچه	و	بازار	بجوشد	و	سر	و	کله	بزند.	
کالم	ترانه	ما	را	به	در	سوگ	نشستن	و	اشک	ریختن	به	خاطر	این	»گل	رز	زرد«	دعوت	می	کند.	
اما	ناگهان	»راجر	واترز«	را	می	بینیم	که	سر	از	گریبان	اندوه	بر	داشته،	خشمگینانه	فریاد	می	کشد.	
گویی	یاران	دانشجوی	جان	باخته	و	توده	های	بهت	زده	که	در	میدان	به	اینسو	و	آنسو	می	گریزند	

را	به	کاری	که	باید	کرد،	فرا	می	خواند:

آهای!	تپانچه	هایتان	را	بیرون	آورید
سنگهای	تان	را	به	دست	گیرید

کاردهایتان	را	بکشید
و	تا	استخوانشان	فرو	برید!

که	اینان	چاکران	چرتکه	و	ترازویند،
سازندگان	آسیاب	های	مخوف	شیطانی

برپا	دارندگان	جهنم،	روی	زمین
مشتاقان	ردیف	اول	نمایش	کشتارند	
همین	ها	که	چشم	دیدنشان	را	ندارم.	

من	به	سوگ	خواهرم	نشسته	ام.	

واژه	هایی	که	بوی	قهر	و	خون	می	دهند	از	دهان	خواننده	بر	ما	می	بارند	و	ما	را	بر	می	انگیزند.	
انتقام	 اما	هنرمند	در	البالی	این	رگبار،	می	کوشد	مبارزه	جویی	مخاطبان	را	از	چارچوب	حس	
و	عکس	العمل	آنی	به	یک	کشتار	فراتر	ببرد.	او	در	پی	عریان	کردن	ماهیت	طبقه	ای	است	که	
فرمان	آتش	را	صادر	کرده	است:	چاکران	چرتکه	و	ترازو!	سازندگان	آسیاب	های	مخوف	شیطانی!	
برپا	دارندگان	جهنم	روی	زمین!	همه	این	ها	اشاره	مستقیم	به	طبقه	بورژوازی	حاکم	بر	چین	دارد	
که	در	همدستی	با	سرمایه	های	امپریالیستی،	کارخانه	ها	یا	در	واقع	»مشقت	خانه«های	مخوفی	را	
برای	فوق	استثمار	میلیون	ها	کارگر	و	دهقان	مهاجر	در	شرایطی	جهنمی	در	گوشه	و	کنار	کشور	

بر	پا	داشته	اند.	
در	اینجا	صدای	گرفته	یک	زن	چینی	را	می	شنویم	که	از	فیلم	خبری	کشتار	میدان	»تین	آن	

من«	استخراج	شده	است.	او	به	زبان	مادری	خود،	اشک	ریزان	می	گوید:	
»مردم	چین!	فراموش	نکنید،	فراموش	نکنید	فرزندانی	که	به	خاطر	شما	جان	باختند.	زنده	

So get out your pistols 
Get out your stones 
Get out your knives 
Cut them to the bone 
They are the lackeys of the grocer’s machine 
They built the dark satanic mills 
That manufacture hell on earth 
They bought the front row seats on Calvary
They are irrelevant to me 
ButI grieve for my sister



باد	جمهوری!«232
»راجر	واترز«	پیام	زن	را	می	شنود	و	از	خود	)یا	در	واقع	از	بینندگانی	که	در	غرب	به	تماشای	

این	صحنه	ها	نشسته	بودند(	می	پرسد:

»آیا	بعد	از	آنچه	شد،	کاری	هم	کردیم؟«	
و	انگار	با	زهرخندی	به	مخاطبانش	پاسخ	می	دهد	که:

»حس	می	کنم	،	بله!
به	تلویزیون	چشم	دوختیم

به	تلویزیون	چشم	دوخته	بودیم.«

پایان	 به	 آمیزی	 طعنه	 پیام	 چنین	 با	 و	 می	ماند	 باقی	 محدوده	 همین	 در	 ترانه	 اگر	 شاید	
می	رسید،	می	شد	آن	را	در	ردیف	آثار	اومانیستی	قرار	داد	که	در	نقد	بی	تفاوتی	و	بی	خبری	عوام	
و	چشم	پوشی	های	عامدانه	خواص	در	جوامع	غربی	نسبت	به	آنچه	در	دیگر	کشورها	می	گذرد،	
خلق	شده	است.	اما	»راجر	واترز«	این	محدوده	را	می	شکند.	او	انگیزه	های	مبارزاتی	جان	باختگان	
میدان	»صلح	آسمانی«	پکن	را	گوشزد	می	کند	و	با	یادآوری	تاریخ،	سابقه	و	ریشه	های	این	مبارزه	

و	آرمان	های	تحقق	یافتنی	نوع	بشر	را	در	برابر	دیدگان	مخاطبانش	می	گسترد:

دستمال	سفیدی	به	سر	بسته	بود
که	بر	آن،	آزادی	را	همین	حاال	می	خواست.	

می	پنداشت	که	دیوار	بزرگ	چین
فرو	خواهد	ریخت.	

دانشجو	بود
و	دختر	یک	مهندس.	

آیا	قطره	اشکی	نمی	ریزی؟
برای	رز	زرد	من

در	لباس	خون	آلودش؟
پدربزرگش	با	چانکایشک	پیر	جنگید
با	همان	موش	ِ	حقیر	ِ	خبیِث	کثیِف
که	سربازانش	را	وا	می	داشت	همیشه

آتش	بگشایند	بر	زنان	و	کودکان.	
و	تصور	کن!

تصور	کن	بهار	1948	را
که	آتش	خشم	مائوتسه	دون	زبانه	کشید

و	دیکتاتور	پیر	را	از	سرزمین	چین

She wore a white bandanna that said
Freedom now 
She thought the Great Wall of China
Would come tumbling down 
She was a student 
Her father was an engineer 
Won’t you shed a tear 
For my yellow rose 
In her bloodstained clothes 
Her grandpa fought old Chiang Kai-shek 
That no-good low-down dirty rat 
Who used to order his troops 
To fire on the women and children 
Imagine that imagine that 
And in the spring of ‘48 
Mao Tse-tung got quite irate
And he kicked that old dictator Chiang 

Did we do anything after this

I’ve a feeling we did 
We were watching TV Watching TV 
We were watching TV Watching TV



233 بیرون	انداخت.	
چانکایشک	به	جزیره	»فرمز«	رفت

و	آنان	جزیره	»کموی«	را	از	سالح	انباشتند
و	گلوله	های	توپ	بود

که	بر	فراز	دریای	چین	به	پرواز	درآمد.	
از	»فرمز«	یک	کارگاه	کفاشی	ساختند

و	نامش	را	»تایوان«	گذاشتند.

بله،	این	نسل	جوان	معترض	آرزوهای	بزرگی	در	سر	داشت	و	می	خواست	دیوار	بزرگ	چین	
را	فرو	بریزد.	می	خواست	دنیا	را	زیر	و	رو	کند.	می	خواست	جامعه	نوینی	را	عاری	از	ستمگران	
اهل	»بیزنس«	همین	حاال	بسازد.	»راجر	واترز«	آگاهانه	ما	را	با	یک	تقطیع	سریع	از	انگیزه	های	
با	نماینده	سیاسی	بورژوازی	کهن	چین	 آنان	 به	نبرد	»پدربزرگ«های	 مبارزان	جنبش	1989	
این	مبارزه	)که	 این	کار	پیوند	و	هم	ریشه	بودن	 با	 او	 یعنی	ژنرال	چانکایشک	متصل	می	کند.	
ایجاد	می	کند.	چانکایشک	هم	مثل	حاکمان	 اذهان	 را	در	 بدون	شک	مبارزه	ای	طبقاتی	است(	
کنونی	چین،	سربازانش	را	وامی	داشت	که	بر	مردم	بی	سالح	آتش	بگشایند.	این	اشاره،	همسانی	
و	پیوند	طبقاتی	ارتجاع	حاکم	در	گذشته	و	حال	را	خاطر	نشان	می	کند.	در	اینجا،	هنرمند	با	دو	
تاکید	هشیار	کننده	)تصور	کن!	تصور	کن!(	و	اضافه	کردن	نوای	کشیده	سازهای	زهی	که	فضایی	
حماسی	به	وجود	می	آورد	و	حس	امید	را	بیدار	می	کند	از	هجوم	نهایی	کمونیست	های	انقالبی	
»راجر	 می	گوید.	 چین	 انقالب	 پیروزی	 و	 چانکایشک	 نیروهای	 فرار	 دون،	 تسه	 مائو	 رهبری	 به	
واترز«	فراموش	نمی	کند	که	رد	چانکایشک	را	تا	جزیره	فرمز	)تایوان	کنونی(	بگیرد.	او	از	»آنانی«	
می	گوید	که	جزیره	»کموی«	را	از	سالح	انباشتند	و	از	آنجا	چین	نوپای	سوسیالیستی	را	گلوله	
باران	کردند.	این	اشاره	ای	به	امپریالیسم	آمریکا	است	که	نوکرش	چانکایشک	را	در	تایوان	به	کار	
گماشت	تا	از	آنجا	به	مثابه	یک	پایگاه	نظامی	علیه	سوسیالیسم	استفاده	کند.	ترانه	با	اشاره	به	
»کارگاه	کفاشی«ای	که	»نامش	را	تایوان	گذاشتند«،	از	یک	طرف	به	سهمی	که	این	کشور	در	
اقتصاد	جهانی	بازی	می	کند	و	استثمار	وحشیانه	ای	که	شرکت	های	امپریالیستی	تولید	کاالهای	
ورزشی	در	آنجا	سازمان	داده	اند	اشاره	دارد،	و	از	طرف	دیگر	کشور	سازی	مصنوعی	و	قلدر	منشانه	

از	سوی	آمریکا	را	تصویر	می	کند.	
در	بخش	پایانی	ترانه،	»راجر	واترز«	درک	و	یا	انتظاری	که	از	جنبش	به	خون	کشیده	شده	
1989	چین	دارد	را	در	مقایسه	با	رفتگان	و	سرکوب	شدگان	دیگر	ابراز	می	کند.	او	دخترک	جان	

باخته	چینی	را	نماد	آن	جنبش	میگیرد	و	درباره	اش	چنین	می	سراید:

Out of the state of China
Chiang Kai-shek came down in Formosa
And they armed the island of Quemoy
And the shells were flying
across the China Sea
And they turned Formosa into a shoe 
factory Called Taiwan 



لیکن	این	دختر	متفاوت	است234
از	انسان	پیشا	تاریخ،

از	»آن	بولن«1،
و	از	»روزنبرگ«ها2،
از	یهودی	گمنام3،

و	از	نیکاراگوایی	گمنام4
که	نیمی	فوق	ستاره	بود	و

نیمی	قربانی.	
او	یک	ستاره	پیروز	است

به	مفهومی	نو.	
او	متفاوت	است	از	»دودو«5،

از	»کانکان	بونو«6،
از	»آزتک«7	

و	از	»چه	روکی«8.	
او	خواهر	همه	است

و	نماد	ناکامی	ماست
اواز	همان	»یک	در	پنجاه	میلیون«	هاست
که	می	توانند	در	راه	رهایی	یاری	مان	دهند

چرا	که	بر	صفحه	تلویزیون	جان	باخت
و	من	در	سوگ	خواهرم	نشسته	ام.«

با	جنبش	1989	چین	به	 ترانه	در	قیاس	 از	 این	بخش	 نامشان	در	 افراد	و	پدیده	هایی	که	
از	 باختن	 جان	 یا	 و	 تاثیر	 بدون	 نابودی	 بازگشت،	 بدون	 مرگ	 انقراض،	 نشانه	های	 آمده،	 میان	
جنسی	دیگرند.	اما	این	جنبش	از	دید	»راجر	واترز«	یک	ستاره	پیروز	است	به	مفهومی	نو.	یک	
پدیده	متفاوت	است،	پدیده	ای	که	هنرمند	آن	را	نماد	ناکامی	ما	می	داند	و	در	عین	حال،	یکی	از	
جنبش	های	نادری	که	می	تواند	ما	را	در	راه	رسیدن	به	رهایی	یاری	دهد.	این	را	هم	بگویم	که	در	
اشاره	به	»ناکامی	ما«،	دلتنگی	و	اندوه	بزرگی	موج	می	زند	که	شانه	به	شانه	نومیدی	می	ساید.	
به	عالوه،	منظور	وی	از	»یک	در	پنجاه	میلیون«	روشن	نیست.	شاید	این	رقم	از	دل	آمار	و	یا	
یا	بینندگان	اخبار	 از	تظاهرکنندگان	و	 نظرسنجی	هایی	که	هنگام	واقعه	میدان	»تین	آن	من«	
ماجرا	از	تلویزیون	انجام	گرفته	به	ترانه	اش	راه	یافته	است.	و	البته،	خوشبینی	او	نسبت	به	تاثیری	
که	نمایش	این	کشتار	از	طریق	پخش	تلویزیونی	بر	افکار	عمومی	دنیا	می	گذارد	نیز	جای	شک	دارد.	
کم	پیش	می	آید	که	کارد	رسانه	امپریالیستی،	دسته	خودش	را	ببرد!	بدون	شک،	»راجر	واترز«	به	
هنگام	سرودن	این	ترانه	تصوری	از	محدودیت	ها	و	ویژگی	های	زمانی	و	مکانی	آن	جنبش	نداشت	

And she is different from
Cro-Magnon man 
She’s different from Anne Boleyn 
She is different from the Rosenbergs
And from the unknown Jew 
She is different from
the unknown Nicaraguan 
Half superstar half victim 
She’s a victor star 
conceptually new 
And she is different from the Dodo 
And from the Kankanbono 
She is different from the Aztec 
And from the Cherokee 
She’s everybody’s sister
She’s symbolic of our failure 
She’s the one in fifty million 
Who can help us to be free 
Because she died on TV 
And I grieve for my sister



235 )شاید	بعدها	هم	هرگز	به	این	مسئله	فکر	نکرد(.	ملزومات	تداوم	و	تکامل	آن	جنبش،	متفاوت	تر	و	
بزرگ	تر	و	شرایط	ملی	و	بین	المللی،	پیچیده	تر	از	آن	بود	که	بسیاری	از	مبارزان	و	مردم	آزادیخواه	
و	مترقی	دنیا	تصور	می	کردند.	به	هر	حال،	سایه	روشن	توهم	و	نومیدی	در	کالم	»راجر	واترز«	از	

زیبایی	و	ارزش	های	کمیاب	ترانه	»به	تماشای	تلویزیون	نشسته	ایم«	نمی	کاهد.	
2007

توضیحات
1(	»آن	بولن«	Boleyn	Anne	همسر	دوم	هانری	هشتم	پادشاه	انگلستان	بود.	ازدواج	وی	و	سپس	اعدامش	را	
باید	بخشی	از	فرایند	پیچیده	ای	دانست	که	به	دگرگونی	های	مهم	سیاسی	و	مذهبی	در	آن	کشور	انجامید	و	عنوان	
»رفرماسیون	انگلیس«	به	خود	گرفت.	آن	بولن	مدافع	فعال	اصالحات	در	کلیسا	بود	و	نفوذ	سیاسی	فوق	العاده	ای	
به	دست	آورد.	او	به	سال	1536	به	اتهام	زنا،	زنای	با	محارم	و	خیانت	به	تبر	جالد	سپرده	شد.	در	فرهنگ	پروتستان	

انگلستان	از	آن	بولن	به	عنوان	شهید	یاد	می	شود.	
2(	جولیوس	و	همسرش	اتل	روزنبرگ	Rosenberg	Ethel	&	Julius	دو	کمونیست	آمریکایی	بودند	که	در	سال	
1953	یعنی	در	سالهای	آغازین	جنگ	سرد،	به	اتهام	جاسوسی	و	فاش	کردن	اسرار	تسلیحات	هسته	ای	آمریکا	برای	
اتحاد	شوروی	اعدام	شدند.	صدور	حکم	اعدام	برای	روزنبرگ	ها،	تظاهرات	گسترده	ای	را	در	سطح	بین	المللی	برای	رفع	
اتهام	و	لغو	این	حکم	به	دنبال	داشت	اما	دولت	آمریکا	تصمیم	ضد	کمونیستی	و	ناعادالنه	خود	را	به	اجراء	گذاشت.	

3(	یهودی	گمنام	اشاره	به	هزاران	نفر	از	اتباع	یهودی	کشورهای	اروپایی	است	که	در	جریان	کشتارهای	رژیم	نازی	در	
اردوگاه	های	اسیران	به	شکل	های	گوناگون	به	قتل	رسیدند.	

4(	منظور	از	نیکاراگوئه	ای	گمنام،	مبارزانی	هستند	که	در	سال	1979	انقالب	آن	کشور	را	علیه	دیکتاتوری	سوموزا	به	
پیروزی	رساندند	و	برای	مدتی	الهامبخش	مردم	آمریکای	مرکزی	و	جنوبی	شدند.	اما	در	ادامه	به	علت	خط	و	مشی	
نادرست	و	ناپیگیری	نیروی	رهبری	کننده	انقالب،	توان	مقابله	با	توطئه	ها	و	تهدیدهای	امپریالیسم	آمریکا	و	نیروهای	
مسلح	مزدور	را	نیافتند	و	سرانجام	در	جریان	برگزاری	انتخاباتی	که	با	فشار	آمریکا	به	کشور	تحمیل	شد،	جای	خود	
را	به	رقیبان	خود	که	از	حمایت	ایاالت	متحده	و	غرب	برخوردار	بودند	سپردند.	رهبران	انقالب	نیکاراگوآ	در	سالهای	
اخیر	با	اعالم	برائت	از	نظرات	و	عملکرد	»چپ«	خود	در	گذشته،	دوباره	در	قدرت	سهیم	شده	اند	و	نظام	ضد	مردمی	

و	تحت	سلطه	امپریالیسم	را	می	چرخانند.	
5(	»دودو«	Dodo	نام	پرنده	ای	شبیه	به	بوقلمون	است	که	در	جزیره	آفریقای	موریتس	زندگی	می	کرد	و	در	پایان	
قرن	هفدهم	کاماًل	منقرض	شد.	مردن	مثل	یک	»دودو"،	اصطالحی	در	زبان	انگلیسی	است	که	معنای	نابودی	قطعی	

و	بدون	بازگشت	دارد.	
6(	»کانکان	بونو«	Kankanbono	اشاره	به	بومیان	گینه	شرقی	که	به	دست	استعمارگران	فرانسوی	در	سالهای	

پایانی	قرن	نوزدهم	قتل	عام	شدند.	
7(	»ازتک«	Aztec	نام	قوم	و	تمدنی	در	منطقه	مرکزی	سرزمین	مکزیک	بود	که	در	اوایل	قرن	شانزدهم	مغلوب	کشور	

گشایان	اسپانیایی	شد	و	به	طور	کلی	از	بین	رفت.	
8(	»چه	روکی«Cherokee	نام	قبیله	ای	از	بومیان	آمریکا	بود	که	در	منطقه	کوهستانی	گسترده	ای	که	کاروالینا	و	
تنسی	و	جورجیا	را	در	بر	می	گرفت	زندگی	می	کردند.	مهاجران	سفید	اروپایی	با	قتل	عام	های	گسترده	این	قبیله	را	
به	نابودی	کشاندند.	در	حال	حاضر،	شمار	کوچکی	از	بازماندگان	آن	قبیله	در	شمال	اکالهما	و	غرب	کاروالینا	زندگی	

می	کنند.	
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سالخی خالقانه کسب و کار من است!
فرض	کنید	دارید	یک	برنامه	علمی	تلویزیون	را	تماشا	می	کنید.	ناگهان	از	زبان	کارشناس	
برنامه	می	شنوید	که	زمین،	مسطح	است	و	تا	به	حال	بیخود	فکر	می	کردید	که	کروی	است!	چه	
حالی	به	شما	دست	خواهد	داد؟	فکر	می	کنید	صدها	هزار	بیننده	دیگری	که	مثل	شما	این	حرف	
را	شنیده	اند	چه	عکس	العملی	نشان	خواهند	داد؟	حداقلش	اینست	که	گوشی	تلفن	را	بر	می	دارند	
و	هر	چه	از	دهانشان	در	می	آید	نثار	مسئوالن	صدا	و	سیما	و	برنامه	سازان	»علمی«	تلویزیون	
می	کنند.	شاید	هم	آنان	را	اس	ام	اس	باران	کنند	و	فورا	ده	ها	جوک	بر	سر	این	موضوع	ساخته	و	
رد	و	بدل	شود.	در	هر	صورت،	سناریوی	فرضی	ما	برای	اکثر	مردم	غیر	قابل	تحمل	خواهد	بود.	
یعنی	امروز	یک	سری	حقایق	اثبات	شده	و	جا	افتاده	علمی	وجود	دارد	که	دیگر	نمی	توان	آن	ها	
را	به	راحتی	کنار	گذاشت	و	مجددا	خرافات	و	افسانه	های	دوران	جهل	بشر	را	به	جای	شان	نشاند.	
حتی	در	انیمیشن	های	کودکانه	هم	نمی	توان	کره	زمین	را	به	صفحه	ای	تخت	و	مسطح	تبدیل	کرد.	
تجارب	بیشمار	علمی	و	حرکات	قانونمند	فیزیکی،	این	واقعیت	عینی	را	به	نوع	بشر	فهمانده	است.	
تا	جایی	که	پیروان	کتب	ادیان	مجبور	شده	اند	تصاویر	غیر	علمی	موجود	در	این	کتاب	ها	از	زمین	

را	جوری	تفسیر	و	تاویل	کنند	که	با	کروی	بودن	آن	در	تضاد	قرار	نگیرد!
اما	این	شگرد	را	همه	جا	نمی	توان	به	کار	گرفت.	مثاًل	وقتی	که	پای	علم	زیست	شناسی	و	
تکامل	نوع	بشر	در	میان	باشد.	می	دانیم	که	علم	)به	ویژه	به	لطف	تئوری	راهگشای	داروین(	اثبات	
می	کند	که	انسان،	گونه	تکامل	یافته	و	جهش	کرده	ای	از	یک	زیرـ	گونه	معین	از	میمون	ها	است.	
خب،	اگر	کسی	معتقد	به	آفرینش	آدم	و	حوا	)البته	اول	آدم	و	بعد	حوا(،	حسادت	و	دسیسه	شیطان،	
فریب	خوردن	آن	دو،	و	خروج	از	بهشت	و	نزول	به	زمین	باشد،	به	سختی	می	تواند	با	داروین	کنار	
بیاید.	هنوز	ندیده	ایم	که	یک	متخصص	و	مفسر	قرآن	تالش	کرده	باشد	به	مبحث	آفرینش،	رنگ	
و	لعاب	داروینیسم	بزند	تا	از	علم	عقب	نیفتد.	واقعاً	هم	کار	دشواری	است،	زیرا	با	این	کار	خیلی	
از	چیزهای	مقدس	متزلزل	می	شود	و	زیر	سوال	می	رود.	بنابراین	در	جامعه	خودمان	با	وضعیت	



237 متناقضی	روبرو	هستیم	که	علم	زیست	شناسی	و	پزشکی	با	اتکا	به	پیشرفت	ها	و	دستاوردهایی	که	
سر	منشا	آن	ها	داروینیسم	است	راه	خود	را	می	رود،	و	الهیات	و	ایدئولوژی	حاکم	راه	خود	را.	اشتباه	
نشود!	منظورم	این	نیست	که	این	دو	به	هم	کاری	ندارند.	پیشرفت	علم	بدون	شک،	عرصه	را	بر	
هر	آنچه	غیر	علمی	و	خرافی	است	تنگ	می	کند.	و	در	مقابل،	جهل	و	خرافه	از	پای	نمی	نشیند	و	تا	

می	تواند	در	راه	پیشرفت	علم	و	تفکر	علمی	در	جامعه	سنگ	اندازی	می	کند.	
نمونه	اش	را	چندی	پیش	در	جریان	پخش	یکی	از	سریال	های	تلویزیونی	از	شبکه	دو	سیما	
دیدیم.	سریال	»پزشک	دهکده«	را	که	حتماً	می	شناسید.	عنوان	اصلی	این	سریال،	»دکتر	کویین«	
است.	ماجرای	یک	زن	جوان	پزشک	در	دهه	پایانی	قرن	نوزدهم	در	آمریکا،	که	عرف	و	سنت	جامعه	
فقط	به	علت	زن	بودن،	او	را	پزشک	به	حساب	نمی	آورد.	بنابراین	مجبور	می	شود	زادگاه	خود	یعنی	
شهر	»بوستن«	را	ترک	کند	و	برای	طبابت	به	دهکده	ای	برود	که	بدون	پزشک	مانده	است.	ویژگی	
سریال	»پزشک	دهکده«	این	است	که	تضادها	و	تناقضات	جاری	در	جامعه	امروز	آمریکا	را	در	قالب	
داستان	هایی	که	در	150	سال	پیش	اتفاق	می	افتد	مطرح	می	کند	و	هر	بار	جایگاه	شخصیت	های	
گوناگون	داستان	را	در	رویارویی	با	یکی	از	این	تضادها	مشخص	می	کند.	این	شخصیت	ها	چند	
وجهی	هستند	و	نسبت	به	تضادهای	مختلف،	رویکردهای	متفاوت	از	خود	نشان	می	دهند.	کسانی	
که	در	یک	بخش	از	سریال	به	روی	هم	تپانچه	می	کشند	در	بخش	بعدی	بر	سر	تضادی	دیگر	با	هم	
متحد	می	شوند.	و	جذابیت	سریال	نیز	در	همین	جابجایی	صف	ها	و	نقش	جدا	کننده	و	همزمان	
از	 پیوند	دهنده	تضادها	است.	رویارویی	داروینیسم	و	تعصب	مذهبی	نیز	موضوع	محوری	یکی	

بخشهای	این	سریال	بود.	
اسالمی	 جمهوری	 سیمای	 از	 چطور	 سریال	 از	 بخش	 این	 که	 می	کنید	 تعجب	 البد	 خب،	
پخش	شد؟	مسئوالن	سیما	با	تضاد	و	تناقضی	که	باالتر	اشاره	کردم	چه	کردند؟	آیا	این	بار	کوتاه	
رد	 زیر	سبیلی	 را	 و	مسئله	 را	گرفتند	 داروین	 و	محض	گل	روی	»دکتر	کویین«	جانب	 آمدند	
کردند؟	نه	جانم!	اینقدر	ساده	دل	نباشید!	خالقیت	های	تلویزیون	اسالمی	را	هم	دست	کم	نگیرید.	
همین	جاهاست	که	صنعت	دوبله	می	تواند	قابلیت	هایش	را	به	رخ	بکشد.	مدیر	دوبله	و	مترجم	و	
دوبلورها،	البته	به	فرمان	مسؤالن،	آستین	باال	زدند	و	جناب	داروین	را	کال	از	سناریوی	فیلم	حذف	
کردند!	باور	نکردنی	به	نظر	می	رسد	ولی	بارها	و	بارها	دیده	ایم	که	جمهوری	اسالمی	سرزمین	باور	

نکردنی	هاست.	
برای	این	که	واقعاً	درک	کنید	سالخان	صنعت	دوبله	چه	خالقیتی	از	خود	بروز	داده	اند	و	در	
این	کار	چه	رنج	ها	کشیده	اند،	بهتر	است	فیلم	را	سکانس	به	سکانس	برایتان	تعریف	کنم.	مطمئنم	
از	عصبانیت	فریاد	 یا	 بزنید	و	 برای	بعضی	هایش	قهقهه	 حوصله	شما	سر	نخواهد	رفت.	چه	بسا	
بکشید.	ضمنا	دوست	داشتم	سناریست	و	کارگردان	این	فیلم	و	البته	زیست	شناسان	و	دانشمندان	



کشورهای	مختلف	هم	می	توانستند	این	نوشته	را	بخوانند.	واکنش	آنان	می	توانست	خیلی	تماشایی	238
باشد.	البته	قبل	از	شروع	این	را	هم	بگویم	که	احتماالً	بعضی	صحنه	ها	و	به	ویژه	»اینسرت«های	

فیلم	سانسور	شده	است	تا	هیچ	نشانی	از	داروین	باقی	نماند.	
سکانس	اول:	کشیش	دهکده	که	در	ضمن	معلم	تنها	مدرسه	محل	هم	هست،	دچار	دندان	
پیشنهاد	 کویین	 دکتر	 دهد.	 ادامه	 تدریس	 به	 نمی	تواند	 نشود	 معالجه	 تا	 و	 می	شود	 درد	شدید	
انجیل	 می	کند	که	موقتا	جایگزین	کشیش	شود.	کتاب	اصلی	کشیش	در	کالس	درس،	طبیعتاً	
است.	اما	دکتر	کویین،	کتاب	مورد	عالقه	خود	یعنی	»منشاء	انواع«	داروین	را	سر	کالس	می	برد.	
البته	قیچی	تلویزیون	ایران	تا	پایان	فیلم	حتی	یک	بار	هم	به	ما	اجازه	نمی	دهد	از	عنوان	کتابی	که	
در	دست	دکتر	کویین	است	با	خبر	شویم.	دکتر	کویین	به	شاگردانش	که	جمع	مختلطی	از	دختران	
ما	چهره	شاد	 است.	 زیست	شناسی	عالقمند	 به	 که	 است	می	گوید	 نوجوان	 و	 پسران	کودک	 و	
شاگردان	را	می	بینیم	که	از	دکتر	می	خواهند	در	همین	زمینه	به	آنان	درس	بدهد.	اما	حتی	یک	
کلمه	از	درس	های	دکتر	کویین	را	نمی	شنویم!	ضمنا	در	زمینه	تصویر	پشت	سر	او	به	روی	تخته	
سیاه،	نام	گالیله	و	کوپرنیک	قابل	تشخیص	است.	معلوم	می	شود	که	دکتر	کویین،	در	مورد	اثبات	
علمی	کروی	بودن	زمین	و	سرنوشت	و	جایگاه	دانشمندان	پیشرو	در	این	کار	برای	بچه	ها	حرف	
زده	است.	البته	بیننده	مجبور	است	همه	این	ها	را	حدس	بزند!	می	بینید	که	دست	اندرکاران	سیما	
نه	فقط	خود	ذهن	خالقی	دارند	بلکه	ما	را	هم	وا	می	دارند	ذهنیت	فعالی	داشته	باشیم!	داستان	از	
اینجا	به	بعد،	مهیج	می	شود.	شاگردان	به	خانه	برمی	گردند	و	برای	والدین	خود	درس	های	دکتر	
کویین	در	مورد	منشاء	انسان	را	تعریف	می	کنند.	والدین	که	ذهنیتی	مذهبی	و	رفتاری	متعصبانه	
دارند	برآشفته	می	شوند.	خبر	در	دهکده	می	پیچد؛	و	ما	اصاًل	این	چیزها	را	از	روی	دوبله	فیلم	
نمی	فهمیم.	فقط	از	روی	چپ	چپ	نگاه	کردن	های	مردم	دهکده	به	دکتر	کویین	در	خیابان	باید	از	

خود	بپرسیم	که	چه	اتفاقی	ممکنست	افتاده	باشد؟
سکانس	دوم:	دکتر	کویین	و	همسرش	وارد	تلگرافخانه	می	شوند.	تلگرافچی	و	مغازه	دار	دندان	
گرد	دهکده	و	رئیس	شورای	ده	هم	آنجا	هستند.	مغازه	دار	بی	مقدمه	)البته	بی	مقدمه	برای	بیننده	
بخت	برگشته	فارسی	زبان(	از	دکتر	می	پرسد	که	نظر	شما	در	مورد	این	بحث	های	جدید	بر	سر	
میمون	و	انسان	چیست؟	و	دوبلور	با	خشم	و	عصبانیت	روی	حرکت	لب	های	دکتر	کویین	می	گوید:	

مزخرفه!!!!	سپس	دوبلور	مرد،	عین	همین	حرف	را	در	دهان	همسر	دکتر	کویین	می	گذارد!	
سکانس	سوم:	زن	روزنامه	نگار	دهکده	در	صحبتی	خصوصی	دکتر	کویین	را	نصیحت	می	کند	
که	از	صحبت	پیرامون	»حقوق	کودکان«	در	کالس	درس	دست	بردارد.	چون	مردم	این	دهکده	
باید	به	آنها	احترام	گذاشت!	)اگر	متوجه	نشدید،	جمله	را	دوباره	 باورهایی	دارند	که	 سنت	ها	و	
بخوانید(	بله،	خالقیت	سیمای	جمهوری	اسالمی	به	اوج	می	رسد.	برای	اینکه	باالخره	فیلم	جلو	برود	



239 و	بی	سر	و	ته	نشود،	چاره	ای	اندیشیده	می	شود.	»حقوق	کودکان«	جای	نظرات	داروین	را	می	گیرد.	
حاال	ماجرا	از	دید	من	بیننده	مهیج	تر	می	شود.	یک	فاصله	گذاری	»برتولت	برشت«ی	فوق	العاده	
انجام	شده	است.	حاال	مایلم	ببینم	که	دستگاه	دوبالژ	سانسور	چطور	می	خواهد	آلترناتیوی	که	در	

مقابل	نظرات	داروین	علم	کرده	را	به	سناریو	بچسباند	و	ماجرا	را	به	آخر	برساند.	
دیگر	 در	سوی	 پیش	می	رود.	 کارش	 کلینیک	محل	 به	سمت	 کویین	 سکانس	سوم:	دکتر	
را	 او	 لبخندی	 با	 و	 ایستاده	اند	 دهکده	 شورای	 رئیس	 و	 رستوران	 صاحب	 و	 دار	 مغازه	 خیابان،	
زیر	نظر	دارند.	منتظرند	که	دکتر	چشمش	به	تابلوی	کلینیک	بیفتد.	وقتی	که	او	سرش	را	بلند	
	)medical(	»»پزشکی	کلمه	جای	به	اند.	کرده	خراب	را	تابلویش	سفید،	رنگ	با	که	بیند	می	کند	می
نوشته	اند	»میمون«	)monkey(.	بنابراین	محل	کارش	را	»کلینیک	میمون	ها«	نامگذاری	کرده	اند.	
جمعیت	قهقهه	می	زنند.	دکتر	کویین	سر	برمی	گرداند	و	به	آنان	نگاه	می	کند.	آن	سه	نفر	ادای	
العملی	 عکس	 کار	 این	 که	 است	 مشخص	 کاماًل	 می	خندند.	 دکتر	 به	 و	 می	آورند	 در	 میمون	ها	
متعصبانه	و	کینه	توزانه	به	نظرات	داروینیستی	و	علمی	دکتر	کویین	است.	اما	دوبلورها	بدون	هیچ	
شرم	و	حیایی،	سناریوی	دیگری	را	به	خورد	ما	می	دهند.	یکی	از	اهالی	ده	به	پسر	خوانده	دکتر	
می	گوید:	»او	نباید	از	حقوق	کودکان	حرف	می	زد.	برای	همین	این	کارها	را	با	او	می	کنند.«	و	پسر	
خوانده	دکتر	به	کسانی	که	همچنان	ادای	میمون	در	می	آورند	اشاره	می	کند	و	می	گوید:	»اتفاقا	
این	ها	با	حرکات	شان	نشان	می	دهند	که	کودک	هستند	و	دکتر	کویین	حق	دارد	که	از	حقوق	

کودکان	حرف	می	زند«!!!!
سکانس	چهارم:	دکتر	کویین	در	دهکده	منفرد	شده	است	و	غیر	از	فرزند	خواندگان	و	همسرش	
هیچ	پشتیبانی	ندارد.	مدرسه	عمال	تعطیل	است،	چون	والدین	به	فرزندان	شان	اجازه	حضور	در	
کالس	معلمی	که	باورهای	کتاب	مقدس	را	به	چالش	کشیده،	نمی	دهند.	کشیش	در	گفت	و	گویی	
نه	چندان	دوستانه	به	کویین	می	گوید	که	الگو	و	راهنمای	من	انجیل	است	و	نه	آن	کتابی	که	تو	در	
دست	داری	و	در	آن	از	»حقوق	کودکان«	صحبت	شده	است.	این	با	آموزش	های	انجیل	خوانایی	
ندارد!	)اینجای	کار،	سیمای	جمهوری	اسالمی	در	انجیل	هم	دست	می	برد	و	به	جای	عیسی،	برای	

کودکان	تعیین	تکلیف	می	کند.	(
ایده	»حقوق	کودکان«	به	جای	نظریه	 این	فکر	می	کردم	که	چپاندن	 وسط	کار	داشتم	به	
داستان	دومی	که	 در	 را	 این	سوال	 است.	جواب	 یافته	 راه	 مغز	سانسورچی	ها	 به	 داروین	چطور	
همیشه	داستان	اصلی	را	در	سناریوهای	این	سریال	همراهی	می	کند	پیدا	کردم.	از	ابتدای	فیلم،	
دختر	خردسال	و	همیشه	مریض	و	خواب	آلودی	را	می	بینیم	که	نامنظم	سر	کالس	های	درس	
می	آید	و	اکثرا	غایب	است.	او	یتیمی	است	که	مردی	تنها	به	فرزندی	قبولش	کرده	و	در	مزرعه	از	
او	وحشیانه	کار	می	کشد	و	استثمارش	می	کند.	خانواده	دکتر	کویین	از	ماجرا	با	خبر	می	شوند	و	



تالش	می	کنند	دختر	را	از	قیمومیت	آن	مرد	بیرحم	خارج	کنند.	اما	فقط	شورای	ده	می	تواند	در	240
این	مورد	تصمیم	گیری	کند.	مرد	آن	چنان	دختر	را	تحت	فشار	گذاشته	و	نسبت	به	سالمت	وی	

بی	اعتنا	است	که	دخترک	به	شدت	بیمار	می	شود	و	واقعاً	جانش	به	خطر	می	افتد.	
سکانس	پنجم:	دکتر	کویین	شورای	ده	را	فرا	می	خواند	و	با	توجه	به	مخالفت	بقیه	اعضای	
شورا	با	نظراتش	و	نارضایتی	اهالی	دهکده	از	حرف	هایی	که	در	کالس	درس	زده،	امید	چندانی	به	
نتیجه	رای	گیری	ندارد.	طبق	قانون،	مسئولیت	دختر	یتیم	با	مرد	قیم	است	و	او	حق	دارد	هر	کار	
که	می	خواهد	با	او	بکند.	از	طرف	دیگر،	در	قوانین	آمریکا	که	از	قانون	مدنی	و	جزایی	بریتانیا	نشأت	
گرفته	مقوله	ای	تحت	عنوان	»عطف	به	ماسبق«	وجود	دارد.	یعنی	اگر	حتی	فقط	برای	یک	بار	در	
یک	دادگاه،	به	نفع	کیفرخواستی	رای	مثبت	صادر	شده	باشد،	می	شود	با	استناد	به	همان	یک	رای،	
موارد	مشابه	را	نیز	به	رای	گذاشت	و	در	محاکمه	پیروز	شد.	سابقه	پس	گرفتن	فرزند	خوانده	از	قیم	
در	قانون	وجود	ندارد،	ولی	سال	قبل	شورای	ده	در	مورد	گرفتن	اسبی	که	زیر	شالق	صاحبش	به	
حال	مرگ	افتاده	از	دست	وی،	رای	مثبت	صادر	کرده	است.	حاال	دکتر	کویین	می	خواهد	با	تاکید	
بر	اینکه	این	دختر	یتیم	هم	یک	حیوان	ناطق	است،	شورا	را	قانع	کند	که	مثل	همان	مورد	اسب	
شالق	خورده	عمل	کنند	و	او	را	از	دست	مرد	قیم	نجات	دهند.	)باور	کنید	واقعاً	به	مغزم	فشار	آوردم	
و	پدرم	در	آمد	تا	همه	ماجرا	را	از	پشت	دوبله	های	رد	گم	کن	و	بی	معنی،	و	تصویرهای	قیچی	شده،	
بیرون	کشیدم!!	وگرنه	در	سراسر	صحنه	های	منتهی	به	تشکیل	شورا	و	خود	رای	گیری،	هیچ	حرفی	
از	حیوان	ناطق	نبود.	فقط	از	اسب	و	دختر	و	عطف	به	ماسبق	و	»حقوق	کودکان«	حرف	می	زدند.	
و	دکتر	کویین	تمام	مدت	کتاب	ضاله	داروین	را	که	بیننده	حق	نداشت	بداند	چه	کتابی	است	در	

دست	داشت	و	در	شورای	ده	به	سوی	این	و	آن	تکان	می	داد!(
حضور	دختر	بچه	با	آن	حالت	رقت	انگیز	در	جلسه	شورا	باعث	می	شود	که	دل	اکثر	حضار	
به	درد	آید	و	ورق	برگردد.	نمایندگان	شورای	ده	با	وجود	این	که	همچنان	مخالف	عقاید	دکتر	
کویین	و	نظریه	داروین	هستند	برای	نجات	دختر	از	خطر	مرگ	قبول	می	کنند	که	با	همین	عطف	
به	ماسبق،	او	را	از	قیم	بیرحم	بگیرند.	کشیش،	دکتر	کویین	را	به	کناری	می	کشد	و	می	گوید:	»فکر	
نکن	من	عقایدم	را	عوض	کردم.	من	این	رای	را	فقط	به	خاطر	نجات	جان	دخترک	دادم.«	اگر	
بخواهیم	بر	مبنای	دستکاری	های	دستگاه	سانسور	جلو	برویم،	حرف	کشیش	اینست	که:	»فکر	نکن	

من	با	حقوق	کودکان	موافقم،	من	این	رای	را	فقط	به	خاطر	حقوق	کودکان	دادم!«
بدین	ترتیب	این	بخش	از	سریال	»پزشک	دهکده«	به	خوبی	و	خوشی	و	بدون	اینکه	به	هیچ	
خرافه	ای	بر	بخورد،	با	مسکوت	گذاشتن	نظرات	راهگشای	داروین	به	پایان	می	رسد.	بد	نیست	بدانید	
که	درست	در	همین	لحظه،	در	آن	سوی	دنیا،	سیاست	سرکوب	و	سانسور	علم	و	حقیقت	با	همین	
مضمونی	که	در	ایران	میبینیم	از	سوی	محافل	تاریک	اندیش	حاکم	بر	آمریکا	و	مذهبیون	متحدش	



241 به	پیش	برده	می	شود.	در	آن	کشور،	مقامات	دینی	و	مرتجعان	و	متعصبان	حاکم	قبل	از	شروع	
قرن	بیستم،	داروین	و	داروینیست	ها	را	تکفیر	می	کردند.	سپس	در	مقابل	موج	قدرتمند	شناخت	و	
تحقیقات	علمی	و	پیشرفت	ها	و	دستاوردهای	ناشی	از	آن	مجبور	به	عقب	نشینی	شدند.	حال	چند	
سالی	است	که	موج	جدیدی	از	تاریک	اندیشی	و	ارتجاع	به	پا	خاسته،	تالش	دارد	چرخ	زمان	را	به	
عقب	برگرداند	و	نظریه	داروین	را	نیز	به	مثابه	بخشی	از	فرایند	عمومی	پیشرفت	و	ترقی	نوع	بشر	
سرکوب	کند.	در	این	راه،	مرتجعان	حاکم	بر	آمریکا	متحدی	بهتر	و	نزدیکتر	از	دستگاه	تبلیغاتی	
حاکمان	ایران	ندارند.	در	آمریکا	می	گویند	تئوری	تکامل	هم	یک	فرضیه	است	همپا	و	هم	ارزش	
با	قصه	آدم	و	حوا.	هیچ	رجحانی	بر	آن	افسانه	ندارد.	پس	اگر	قرار	است	در	مدارس،	داروین	درس	
داده	شود	به	موازاتش	باید	آدم	و	حوا	و	دنده	چپ	و	شیطان	و	سیب	خوردن	و	برگ	انجیر	و	.	.	.	
را	هم	درس	داد.	در	ایران	می	گویند،	کدام	تئوری	تکامل؟	شتر	دیدی	ندیدی!	شاید	هم	در	نسخه	
آینده	»پزشک	دهکده«،	دکتر	مایکال	کویین	اصاًل	اسالم	آورده	باشد	و	به	بچه	های	مدرسه	درس	

قرآن	بدهد.	در	جمهوری	اسالمی	هیچ	چیز	بعید	نیست.	
2007



نگاهی به فیلم اخراجی ها ساخته مسعود ده نمکی242

ادای دین به لمپنیسم
اخراجی	های	ده	نمکی	خیلی	زود	اکران	شد.	در	جریان	جشنواره	فجر	امسال	به	اندازه	کافی	
بر	سر	این	فیلم	تبلیغ	و	سر	و	صدا	شده	بود.	بنابراین	تهیه	کنندگان	فیلم	حاال	با	خیال	راحت	
می	توانستند	اخراجی	ها	را	روی	پرده	بفرستند	و	سودش	را	ببرند.	در	مراسم	پایانی	جشنواره	دیدیم	
که	ده	نمکی	ظاهرا	با	اکراه	روی	سن	رفت	و	روشنفکران	نخبه	گرا	را	مورد	حمله	قرار	داد	و	بر	
جدایی	تاریخی	آنان	از	توده	مردم	و	خواسته	ها	و	سلیقه	هایشان	تاکید	گذاشت.	در	آفیش	تبلیغاتی	
سر	در	سینماها	نیز	چنین	می	خوانیم:	»فیلم	منتخب	تماشاگران	جشنواره	فجر«.	اگر	چنین	باشد	
واقعاً	باید	گفت:	وای	به	حال	ما!	حاال	بعضی	روشنفکران	در	نشریات	اصالح	طلب	به	تجزیه	و	تحلیل	
اخراجی	ها	می	پردازند	و	چنین	نتیجه	گیری	می	کنند	که	ده	نمکی	قدم	در	راه	مخملباف	گذاشته	
و	کم	کم	دارد	سر	عقل	می	آید!	یکی	از	سینماگران،	ورود	ده	نمکی	را	به	جرگه	خودی	ها	خوشامد	
ابراز	خرسندی	 انتخاب	کرده«	 بیان	عقاید	خود	 برای	 را	 او	»زبان	شریف	سینما	 اینکه	 از	 گفته،	

می	کند.	
قضیه	چیست؟	به	نظر	می	آید	که	این	میان،	سوراخ	دعا	گم	شده	است.	از	تماشاگران	راضی	
از	اخراجی	ها	شروع	کنم	که	صدای	قهقهه	شان	از	اول	تا	یکی	دو	سکانس	پایانی	فیلم	به	گوش	
می	رسد.	این	از	جنس	همان	قهقهه	هایی	است	که	حاال	دیگر	صبح	و	شب	و	نصفه	شب	از	دهان	
آدم	های	مختلف	هنگام	خواندن	جوک	های	اس.	ام.	اس	روی	صفحه	تلفن	همراه	می	شنویم:	الکی	
خندیدن	به	چیزهای	الکی!	جوک	کردن	بدبختی	ها	و	مسائل	مهم	برای	خوش	کردن	دل	خود!	
رنگ	خنده	و	شادی	زدن	به	استیصال	و	بن	بست	در	حل	کردن	مشکالت	ریز	و	درشت.	خب،	
این	هم	یک	جور	سیستم	دفاعی	است.	یک	جور	دوای	مسکن.	خیلی	ها	می	گویند	همین	قهقهه	ها	
و	خنده	های	سطحی	و	زودگذر	هم	خوبست.	از	هیچی	بهتر	است.	هر	چه	باشد	از	افسردگی	و	
دق	کردن	عمومی	که	بهتر	است.	یادم	می	آید	که	مهران	مدیری	هم	در	مصاحبه	ای	بزرگترین	
افتخارش	را	این	می	دانست	که	نیاز	مردم	به	خندیدن	را	جواب	می	دهد.	ولی	این	وسط	یک	چیز	



243 دارد	فراموش	می	شود.	این	که	هیچ	خنده	ای	بی	محتوا	نیست.	باالخره	این	جمع	خندان	باید	به	
این	فکر	کنند	که	هنگام	تماشای	یک	فیلم	دارند	به	چه	می	خندند؟	این	خنده	ها	آنان	را	به	چه	
افراد	و	چه	ارزش	هایی	عالقمند	و	نزدیک	می	کند؟	و	دست	آخر،	چه	منافع	و	اهداف	و	ایدئولوژی	ای	

در	کله	شان	فرو	می	شود؟
اخراجی	ها	ماجرای	اعزام	چند	»نخاله«	با	روحیات	و	خصوصیات	و	زندگی	لمپنی	و	حاشیه	ای	
به	جبهه	جنگ	ایران	و	عراق	است.	این	ماجرا	از	قرار	در	سال	آخر	جنگ	اتفاق	می	افتد.	یعنی	در	
دوره	ای	که	نه	فقط	جو	عمومی	شهرها	علیه	این	جنگ	ارتجاعی	چرخش	کرده	بود	و	خیلی	از	مردم	
فهمیده	بودند	که	حکومت	به	قیمت	جان	و	مال	مردم	چه	سودی	از	این	ماجرا	برده،	بلکه	حتی	
در	بین	پایه	های	رژیم	در	جبهه	ها	نیز	تزلزل	ایجاد	شده	بود.	عدم	پیشروی	ها	و	شکست	های	اینجا	
و	آنجا،	رویای	فتح	کربال	را	نقش	بر	آب	کرده	بود.	ولی	در	فیلم	ده	نمکی،	انگار	آب	از	آب	تکان	
نخورده	است.	انگار	این	چند	نخاله	از	مریخ	در	یکی	از	محالت	جنوبی	تهران	فرود	آمده	اند	و	به	
دالیل	شخصی	و	یا	رفاقتی	)بدون	دلیل(	تصمیم	می	گیرند	راهی	جبهه	شوند.	تقابلی	که	در	اینجا	به	
وجود	می	آید	بین	روحیات	و	فرهنگ	لمپنی	یا	عشق	التی	با	روحیه	عرفانی	و	یا	منطقی	و	منضبط	
رزمندگان	اسالم	است!	تا	جایی	که	در	صفوف	رزمندگان	تفرقه	می	افتد.	بعضی	ها	خشکه	مذهبی	
و	یا	خشکه	نظامی	ترند	و	معتقد	نیستند	که	این	جور	افراد	می	توانند	تغییر	کنند	و	متحول	شوند.	
بعضی	ها	که	البته	شامل	یک	آخوند	هم	هست	ذهن	بازی	دارند،	دمکرات	منش	اند	و	می	خواهند	
هر	طور	شده	این	ها	را	متحول	کنند!	ماجراهای	جبهه	و	وحشیگری	دشمنان	بی	چهره	عراقی	و	
در	مقابل	ایثار	و	مهربانی	و	شهادت	خودی	ها	باعث	می	شود	که	این	تحول	به	خوبی	)البته	نه	به	

خوشی(	صورت	گیرد.	
جلو	انداختن	لمپن	ها	به	عنوان	چهره	های	اصلی	فیلم	از	جانب	ده	نمکی،	البته	کار	بدیعی	
نیست.	سینمای	قبل	و	بعد	از	انقالب	پر	است	از	این	چهره	ها	و	سوژه	ها.	کاری	که	در	اصل	ده	نمکی	
انجام	داده،	نوعی	ادای	دین	به	لمپنیسم	است.	دقیق	تر	بگویم،	این	ادای	دین	یک	نظام	به	لمپنیسم	
است	و	اعالم	هم	ریشه		ای	و	همدستی	اصول	گرایان	و	سنت	گرایانی	که	بر	انقالب	57	تکیه	زدند	
با	لمپنیسمی	که	در	مراکز	شهری،	در	بافت	های	سنتی	در	حال	تالشی	و	در	حاشیه	تولید	ریشه	
دوانده	بود.	آن	چه	قشر	لمپن،	یا	لمپن	پرولتاریا	نامیده	می	شود،	تهیدستانی	هستند	که	در	نتیجه	
اقتصاد	سنتی	روستایی	و	کشاورزی	و	صنایع	کوچک	شهری	به	 بر	 تاثیر	ویرانگر	سرمایه	داری	
از	بیکاران	و	ولگردها	که	معموال	قربانیان	و	 حاشیه	تولید	رانده	می	شوند	و	به	صورت	جماعتی	
حامالن	رده	اول	جرم	و	جنایت	و	بزهکاری	های	اجتماعی	هستند	نمود	می	یابند.	بر	این	قشر	بی	
ثبات	و	بی	آینده،	معموال	فرهنگی	خشن	و	تهاجمی	حاکم	است.	در	جهت	گیری	میان	سنت	و	
تجدد،	قشر	لمپن	معموال	جانب	سنت	را	می	گیرد	و	از	مناسباتی	که	با	هجوم	خود	زندگی	اش	را	به	



این	حال	و	روز	درآورده	متنفر	است.	این	قشر	تهیدست	در	مواجهه	با	تحوالت	انقالبی	و	تالطمات	244
اجتماعی،	سمت	و	سوی	مشخص	ندارد.	یعنی	از	یک	طرف	به	خاطر	موقعیت	تحتانی	و	رنج	هایی	
که	می	برد	ظرفیت	آن	را	دارد	که	زیر	پرچم	نیروهای	انقالبی	و	دگرگون	کننده	شرایط	جامعه	
متشکل	شود.	از	طرف	دیگر،	بخشی	از	این	قشر	مستعد	پیوستن	به	نیروهای	سرکوبگر	ارتجاعی	
بوده	و	بارها	به	عنوان	چماق	علیه	صف	انقالب	و	توده	های	کارگر	و	زحمتکش	به	کار	گرفته	شده	
است.	در	جریان	انقالب	57،	بخشی	از	این	قشر	با	انقالب	همراه	شد	و	کم	نبودند	افرادی	با	این	
خاستگاه	طبقاتی	که	به	انقالبیون	آگاه	تبدیل	شدند	و	در	صفوف	نیروهای	چپ	و	دمکرات	جای	
گرفتند.	بخش	قابل	توجهی	از	قشر	لمپن	پرولتاریا	نیز	به	جریان	مذهبی	مسلط	بر	جنبش	پیوستند	
و	بعد	از	انقالب	به	نیروی	ضربت	حاکمان	تازه	به	قدرت	رسیده	تبدیل	شدند.	بخش	کاهنده	ای	
نیز	تا	پایان	در	خدمت	رژیم	سلطنتی	قرار	داشتند.	این	نیروی	ضربت	تازه	نفس	در	روزهای	بعد	
و	 امنیتی	 مختلف	 نهادهای	 و	 پاسداران«	 »سپاه	 سپس	 و	 انقالب«	 »کمیته	های	 در	 انقالب،	 از	
انتظامی	و	اداره	زندان	ها	متشکل	شدند.	این	قشر،	فرهنگ	و	زبان	خاص	خود	را	که	دیگر	رنگ	و	
لعاب	تند	مذهبی	هم	به	آن	زده	شده	بود	در	دستگاه	حکومتی	رواج	دادند.	فرهنگ	و	ارزش	ها	و	
ارزش	گذاری	هایی	که	زمانی	مختص	به	قشر	محدودی	از	جامعه	بود	از	کانال	های	قدرت	و	تبلیغات	
عمومی	و	رسانه	ها	در	کل	جامعه	شیوع	پیدا	کرد.	در	مقاطع	بحرانی،	افراد	این	قشر	به	عنوان	نیروی	
ضربت	و	سرکوب	و	در	مقام	شکنجه	گر	و	بازجو،	البته	در	کنار	روشنفکران	و	کادرهای	امنیتی	

حکومتی،	خدمات	بزرگی	به	حفظ	و	بقای	نظام	حاکم	کردند.	
ده	نمکی	و	بسیاری	از	همدستان	دیروز	و	همفکران	امروزش	به	این	قشر	تعلق	خاطر	زیادی	
یک	 اند:	 شده	 ظاهر	 جامعه	 در	 سیاق	 و	 و	سبک	 فرهنگ	 همان	 با	 که	 اینست	 حداقلش	 دارند.	
فرهنگ	عقب	مانده،	سنتی،	خشن	و	ضد	زن.	یک	فرهنگ	سرشار	از	عقده	های	ذهنی	که	مرتبا	از	
قطب	زورگویی	به	قطب	مقابلش	یعنی	چاپلوسی	و	توسری	خوری،	یا	از	قطب	»لوطی	گری«	به	
قطب	»نامردی«	پرتاب	می	شود.	پس	این	اوج	فریبکاری	و	دروغ	است	که	وقتی	شخصیت	اصلی	
لمپن	اخراجی	ها	می	خواهد	به	عراقی	ها	فحش	به	اصطالح	ناموسی	بدهد،	آن	فرمانده	بسیجی	جلو	
دهانش	را	میگیرد	و	به	زبان	خوش	حالیش	می	کند	که	فحش	دادن	کار	خوبی	نیست!	مگر	نه	اینکه	
فرهنگ	آن	فرمانده	بسیجی	و	این	لمپن	بخت	برگشته	در	واقعیت	یکی	است.	مگر	نه	اینکه	افراد	
بیشماری	از	قماش	همین	فرمانده	بسیجی	در	همان	سال	ها	و	تا	همین	امروز	در	مواجهه	با	زندانیان	
سیاسی،	یا	در	مقابل	توده	های	معترض	و	ناراضی	در	کارخانه	ها	و	شهر	و	روستا،	به	زبان	لمپنی	
حرف	می	زنند	و	تحقیرها	و	اهانت	هاشان	آکنده	از	لمپنیسم	است.	اتفاقا	ده	نمکی	در	صحنه	ای	از	
اخراجی	ها	بند	را	آب	داده	و	فرهنگ	و	ارزش	های	خود	را	به	شکل	طبیعی	رو	کرده	است.	در	این	
صحنه،	همان	فرمانده	بسیجی	را	همراه	با	جمع	اخراجی	ها	و	چند	بسیجی	دیگر	پشت	یک	وانت	در	



245 راه	رفتن	به	خط	مقدم	جبهه	می	بینیم.	جمع	در	حال	ترانه	خوانی	است.	یکی	از	این	ترانه	ها	خطاب	
به	»حوریان	بهشتی«	است!	این	ترانه	را	که	لحنی	لمپنی	دارد	و	وصف	الحال	افراد	ناآگاهی	است	
که	با	وعده	رسیدن	به	وصال	حوریان	در	صورت	شهید	شدن	راهی	جبهه	ها	شده	اند	همه	مسافران	
جبهه،	از	جمله	همان	فرمانده	»با	اخالق«	بسیجی،	با	شور	و	حرارت	می	خوانند.	این	صحنه	نه	فقط	
به	خوبی	فرهنگ	لمپنی	رایج	و	مسلط	و	مشترک	بین	این	افراد	را	به	نمایش	می	گذارد	بلکه	افشاگر	

نگاه	این	جماعت	به	زن	به	مثابه	ابزار	بهره	کشی	جنسی	هم	هست.	
برگردیم	به	اینکه	می	گویند	ده	نمکی	با	ساختن	این	فیلم،	پا	در	جای	پای	مخملباف	گذاشته	
فیلم	های	 ساختن	 فکر	 به	 که	 وقتی	 هم	 مخملباف	 است.	 صحیح	 نظر	 یک	 از	 حرف	 این	 است.	
»متفاوت«	افتاد،	از	صنعت	مونتاژ	به	حداکثر	سود	برد.	یعنی	بخش	های	قابل	توجه	از	آثار	سینمایی	
غرب	را	که	به	نظرش	تاثیرگذار	آمده	بود	در	فیلم	هایش	کپی	کرد.	مخملباف	این	مونتاژ	کاری	را	
با	تبحر	خاصی	انجام	داد.	حاال	ده	نمکی	هم	حداقل	در	یکی	دو	جای	اخراجی	ها	راه	مخملباف	را	
دنبال	کرده	است.	مثاًل	سکانس	مسخره	و	بی	منطق	»بشین	و	پا	شو«ی	مسئول	گروه	اخراجی	
ها.	در	این	سکانس،	پاسداری	که	از	طرف	یکی	دو	نفر	از	فرماندهان	به	خاطر	حمایتش	از	گروه	
»الت	و	لوت	ها«	که	در	جبهه	دست	به	خرابکاری	ناخواسته	زده	اند	مورد	سرزنش	قرار	گرفته،	
تصمیم	می	گیرد	خود	را	تنبیه	کند.	بنابراین	خود	را	با	»بشین	و	پا	شو«ی	بی	پایان	نظامی	تنبیه	
می	کند.	بعد	از	چند	حرکت،	آخوند	گروه	هم	که	در	ناراحتی	او	شریک	است	در	کنارش	بشین	
و	پاشو	می	کند.	کم	کم	دایره	ای	از	همه	بسیجی	ها	و	پاسدار	دور	آنان	درست	می	شود	که	با	هم	
بشین	و	پاشو	می	کنند!	این	صحنه	که	منطق	مسخره	ای	دارد	قرار	است	یک	نقطه	عطف	داستان	و	
یکی	از	عوامل	متحول	کننده	و	تاثیرگذار	بر	گروه	اخراجی	ها	باشد.	کادر	تصویر	و	حرکت	دوربین	و	
موسیقی	فریدون	شهبازیان	دست	به	دست	هم	می	دهند	و	همه	زور	خود	را	می	زنند	که	یک	صحنه	
با	ابهت	و	موثر	بسازند.	این	صحنه	را	ده	نمکی	با	همه	مخلفاتش	از	روی	چند	فیلم	مختلف	اکشن	
هالیوودی	که	برای	تبلیغ	تفنگداران	دریایی	آمریکا	ساخته	شده	کپی	زده	است.	در	چنین	صحنه	ای	
معموال	باران	هم	می	گیرد!	دومین	»برداشت«	ده	نمکی	از	سینمای	غرب	مربوط	به	سکانس	تهییج	
بسیجی	ها	توسط	یکی	از	فرماندهان	برای	قدم	گذاشتن	در	میدان	مین	است.	در	جریان	جنگ	ایران	
و	عراق،	این	مسئله	بارها	اتفاق	افتاد	و	آخوندها	و	فرماندهان	حاضر	در	جبهه،	خیلی	از	جوانان	را	
با	وعده	های	پوچ	بهشتی	یا	با	فشار،	روی	مین	فرستادند.	ده	نمکی	برای	عظیم	و	موثر	جلوه	دادن	
چنین	صحنه	ای	دست	به	دامن	فیلم	مشهور	»متریکس«	شده	است.	او	دقیقا	صحنه	سخنرانی	
»مورفیوس«	قهرمان	فیلم	متریکس	برای	ساکنان	شهر	»زایون«	را	این	بار	با	یک	پاسدار	و	گروهی	
با	همان	چرخش	و	حرکت	دوربین	روی	 زاویه	دوربین؛	 با	همان	 بازسازی	کرده	است؛	 بسیجی	
جمعیت	با	استفاده	از	»کرین«.	باید	قبول	کرد	که	ده	نمکی	نیز	در	کپی	زدن	نیمچه	استعدادی	



دارد.	این	را	در	سکانس	های	پایانی	فیلم	و	ورود	تانک	عراقی	به	درمانگاه	صحرایی	هم	می	بینیم.	246
اما	در	ارزیابی	از	اخراجی	ها،	نه	مشاهده	این	کپی	زدن	ها	اهمیت	درجه	اول	دارد	و	نه	ازدحام	
شخصیت	ها	و	ضعف	هایی	که	از	این	زاویه	گریبانگیر	فیلمنامه	است.	مسئله	اصلی،	محتوای	فریبکارانه	
و	ارتجاعی	اخراجی	ها	در	پوشاندن	ماهیت	یک	جنگ	ضد	مردمی	و	ویرانگر	و	وارونه	جلوه	دادن	
وقایع	تاریخی	به	نفع	حاکمیت	است.	مشکل	قهقهه	ها	و	سرخوشی	تماشاگران	اخراجی	ها	آنجاست	

که	به	پذیرش	یک	تاریخ	وارونه	و	دروغ	در	ذهن	آنان	کمک	می	کند.	
	2007
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گسست از ایده های کهن
توضیح:	علت	نوشتن	این	مقاله،	مواجه	شدن	با	دو	برخورد	انتقادی	به	نقد	فیلم	اخراجی	ها	
است	که	باالتر	خواندید.	مضمون	هر	دو	انتقاد	یکی	است.	انتقاد	اول	می	گوید	که	در	نقد	اخراجی	ها	
احساسات	مردم	در	نظر	گرفته	نشد.	اینکه	مردم	از	فیلم	اخراجی	ها	خوششان	آمده	و	با	آن	حال	
کرده	اند	را	نمی	شود	در	نظر	نگرفت	و	این	نقد	باعث	دوری	ما	از	مردم	می	شود	و	تاثیر	پس	زننده	
دارد.	انتقاد	دوم	می	گوید	عمال	با	نقد	این	فیلم	به	مردم	توهین	می	شود.	اینطور	فرض	گرفته	شده	
که	مردم	ناآگاه	هستند	و	دنبال	امثال	ده	نمکی	افتاده	اند	و	به	همین	دلیل	از	اخراجی	ها	خوششان	
آمده	است.	در	صورتی	که	مردم	از	روی	آگاهی	و	از	زاویه	دیگری	در	سالن	می	خندند.	مردم	از	
طنز	خوششان	می	آید	و	با	استفاده	از	طنز	به	وضعیت	عکس	العمل	نشان	می	دهند.	و	این	از	قدیم	

مرسوم	بوده	است.	
فکر	می	کنم	مشکل	هردو	انتقاد	نوعی	برخورد	دنباله	روانه	به	مقوله	مردم	است.	به	هر	حال	
بنابراین	 اشاره	کنم.	 از	دریچه	هنر	 به	موضوع	مهم	تری	 انداخت	که	 به	فکر	 این	دو	برخورد	مرا	
این	نوشته،	نقد	یا	معرفی	اثری	هنری	نیست.	اگر	چه	در	آن	به	برخی	آثار	در	زمینه	های	مختلف	

می	شود.	 اشاراتی	
»کریلیف«	)کارگر	شاعر(	درست	بعد	از	انقالب	اکتبر	1917	روسیه،	در	بخشی	از	شعری	که	

تحت	عنوان	»ما«	سروده	چنین	فریاد	می	کند:
»رافائل	را	می	سوزانیم

	موزه	ها	را	به	آتش	می	کشیم.	.	.«
در	نگاه	اول،	این	دو	مصرع	می	تواند	تصویر	مشتی	اوباش	متعصب	و	ضدفرهنگ	را	در	ذهن	
ایجاد	کند.	جمعی	بی	هویت	و	بی	چهره	که	با	مشعل	های	روشن	به	جان	تابلوهای	نقاشی	رافائل	و	
آثار	هنری	گذشتگان	در	موزه	ها	افتاده	اند.	جماعت	بی	مغزی	که	چون	از	هنر	سر	در	نمی	آورند	و	یا	
ربط	این	آثار	را	به	زندگی	و	نیازهای	فوری	خود	درک	نمی	کنند،	تصمیم	گرفته	اند	از	شرشان	خالص	



شوند.	ولی	در	بطن	همین	دو	مصرع	»ویرانگر«،	اندیشه	ای	پیشرو	و	تکامل	دهنده	جای	گرفته	248
است.	اندیشه	ای	که	اگر	در	آن	سال	ها	بر	ذهن	و	عمل	هنرمندان	وادیبان	نواندیش	و	رادیکال	چیره	
نمی	شد،	فرهنگ	و	هنر	و	ایدئولوژی	انقالبی	نمی	توانست	راه	خود	را	در	جامعه	فئودال	امپریالیستی	
روسیه	بگشاید	و	به	نطفه	بستن	مناسبات	نوین	اجتماعی	کمک	کند.	سرچشمه	فریاد	کیرلیف	را	
باید	در	این	حرف	مارکس	جستجو	کرد	که:	انقالب	کمونیستی	به	معنی	»گسست	از	مناسبات	
کهن	مالکیت	و	گسست	از	ایده	های	کهن«	است.	در	دنیای	طبقاتی،	ایده	ها	و	ارزشها	بیطرف	و	
فراطبقاتی	نیستند.	درست	بر	عکس.	ایده	ها	و	ارزش	ها	و	فرهنگ	ها،	و	شکل	های	ایدئولوژیک	که	
در	آثار	هنری	متجلی	می	شود،	تماما	ریشه	درمناسبات	طبقاتی	گذشته	و	حال	دارند.	این	ها	تماما	
و	نهایتا،	نگرش	ها	واعتقادات	این	یا	آن	طبقه	معین	را	بازتاب	می	دهند.	از	همه	مهم	تر،	اینها	تماما	
نقش	غیر	قابل	انکاری	در	حفظ	و	تداوم	و	تقویت	مناسبات	اجتماعی	گوناگون،	و	در	مرکز	آن	

مناسبات	مالکیت،	بازی	می	کنند.	
	پس	ایده	ها	و	ایدئولوژی	ها،	نه	بی	طرف	اند	و	نه	منفعل.	آن	ها	نمی	توانند	به	شکل	مجرد	و	در	خالء	
وجود	و	حضور	داشته	باشند.	آنها	نیاز	به	ظرف	دارند	و	مشخصا	در	آثار	هنری	گوناگون	جاری	می	شوند	
و	جای	می	گیرند.	هر	اندازه	که	یک	عرصه	هنری،	انتزاعی	تر	و	به	اصطالح	»ناب«تر	باشد،	ایدئولوژی	و	
ایده	ای	که	بن	مایه	اثر	است	نهفته	تر	و	نامحسوس	تر	می	شود.	برای	مثال	ایدئولوژی	پشت	سرودهای	
سیاسی	مذهبی	که	دست	پخت	»علی	معلم	دامغانی«	است	را	خیلی	آسان	تر	از	ایده	های	نهفته	در	فالن	
سنفونی	ساخته	مجید	انتظامی	می	توان	بازشناخت.	ایدئولوژی	حاکم	بر	پرده	های	شمایل	مذهبی	و	
صحنه	های	روزقیامت	و	بهشت	و	جهنم	در	نقاشی	های	قهوه	خانه	ای	را	مثل	آب	خوردن	می	توان	فهمید،	

اما	به	ایده	های	نهفته	در	آثار	تجسمی	کاندینسکی	شاید	تا	ابد	هم	نتوان	پی	برد!
	این	که	ما	به	عنوان	یک	مخاطب	از	یک	اثر	هنری	لذت	می	بریم	و	از	اثری	دیگر	خوشمان	
نمی	آید،	البته	به	عوامل	متعددی	بستگی	دارد.	یعنی	نمی	توان	به	شکل	مکانیکی	و	یا	اتوماتیک،	خوش	
آمدن	یا	نیامدن	مخاطب	را	نشانه	همسو	بودن	یا	همسو	نبودن	موضع	طبقاتی	او	و	ایدئولوژی	نهفته	
در	آن	اثر	دانست.	بسیاری	از	آثار	هنری	مربوط	به	هزاران	سال	پیش	هستند	که	شگفتی	و	تحسین	
مخاطبان	امروز	را	با	ایدئولوژی	های	گوناگون	و	متضاد	بر	می	انگیزند.	مجسمه	ها	و	سنگ	بری	های	
از	 ملودی	های	حفظ	شده	 نیستند.	 پرولتاریا	 ایدئولوژی	 بازتاب	 باستان	که	 ایران	 و	 و	مصر	 یونان	
اروپای	قرون	وسطی	که	با	ایده	انقالب	کمونیستی	ساخته	نشده	اند.	در	نمایشنامه	های	شکسپیر	که	
ارزش	های	عام	فراطبقاتی	تبلیغ	نمی	شود.	ولی	افراد	با	ایدئولوژی	های	گوناگون	می	توانند	از	همه	اینها	
لذت	ببرند.	البته	اشتباه	است	اگر	فکر	کنیم	مخاطب	امروزی	)چه	یک	بورژوای	مرتجع	باشد	چه	یک	
پرولتر	انقالبی(	نسبت	به	فالن	نمایشنامه	شکسپیر	و	یا	بهمان	تابلوی	داوینچی	همان	احساسی	را	

دارد	و	همان	گونه	لذت	می	برد	که	مخاطبان	این	آثار	در	دوران	به	وجود	آمدن	شان.	



249 	به	عالوه،	خیلی	ها	از	»جاودانه«	بودن	بعضی	از	آثار	هنری	صحبت	می	کنند.	ولی	این	جاودانگی	
را	باید	درست	فهمید.	این	فقط	بعضی	از	جوانب	و	ارزشهای	یک	اثر	است	که	ماندگار	می	شود،	نه	
همه	آنها.	مضمون	و	محتوای	طبقاتی	یک	اثر	)ایده	ها	و	ارزش	های	آشکار	و	پنهانی	که	در	دل	آن	
جای	گرفته	است(	نمی	تواند	جاودانه	و	ماندگار	باشد.	این	ایده	ها	و	ارزش	ها	فقط	می	تواند	به	شکل	
»موزه	ای«	و	تاریخی،	ماندگار	بماند.	یعنی	به	قول	فریدریش	انگلس،	برای	این	که	بشر	در	جریان	
پیشرفت	و	تکامل	تاریخی	خود	به	آن	ها	رجوع	کند	تا	بفهمد	که	در	دوران	کودکی	و	جهالت	خود،	

چگونه	می	اندیشید	و	رفتار	می	کرد.	
	تا	آن	جا	که	به	مسئله	لذت	بردن	از	آثار	هنری	گذشتگان	مربوط	می	شود	باید	بگویم	که	قدرت	
فرم،	خالقیت	هایی	که	باعث	تصویرسازی	در	ذهن	مخاطب	می	شود،	و	آمیزش	هنرمندانه	تناقض	و	
هماهنگی،	از	عوامل	مهمی	است	که	می	تواند	حس	تحسین	و	شگفتی	را	نسبت	به	یک	اثر	هنری	
بازمانده	از	دوران	گذشته	که	حتی	مضمون	و	محتوایی	آشکارا	کهنه	و	عقب	مانده	دارد	برانگیزد.	البته	
یک	عامل	موثر	دیگر	هم	وجود	دارد:	فعال	بودن	و	دخالتگری	ذهنیت	مخاطب	امروزی	در	مواجهه	
با	این	آثار.	ذهن	مخاطب	امروزی	این	توان	را	دارد	که	یک	اثر	هنری	کهن	را	برای	خود	با	دیدگاه	
و	ارزش	های	امروزی	معنا	کند.	یعنی	مخاطب	می	تواند	گاه	با	یک	ذهنیت	نوستالژیک	و	گذشته	گرا،	
و	گاه	با	یک	ذهنیت	پیشرو،	یک	اثر	را	در	ذهن	خود	آن	گونه	که	می	خواهد	و	می	پسندد	ترجمه	کند	

و	از	آن	لذت	ببرد!	آیا	احمد	شاملو	از	غزل	های	حافظ	اینگونه	لذت	نمی	برد؟
	نکته	ای	که	در	این	میان	نباید	گم	شود،	سرچشمه	مادی	آفرینش	این	آثار،	مضمون	و	محتوای	
طبقاتی	آن	ها،	و	نقشی	است	که	به	مثابه	عوامل	روبنایی	در	حفظ	و	تحکیم	و	تداوم	)توجیه	و	

تقدیس(	مناسبات	اجتماعی	کهنه	یا	نو،	عقب	مانده	یا	پیشرو،	در	عصر	خود	بازی	کرده	اند.	
طول	 در	 پیشرو	 جریان	 هر	 برگردیم.	 کهن	 ایده	های	 از	 گسست	 و	 مارکس	 و	 کیریلف	 به	 	
تاریخ،	و	هر	انقالب	اجتماعی،	راه	را	به	روی	ایده	ها	و	ارزش	های	نوین	و	بی	سابقه	باز	می	کند.	این	
ایده	ها	و	ارزش	ها	دقیقا	به	خاطر	نو	و	بی	سابقه	بودن،	در	ابتدا	به	نظر	عجیب	و	غریب	می	آید	و	
به	سختی	مورد	پذیرش	عمومی	قرار	می	گیرد.	این	ایده	ها	و	ارزش	ها	اگر	چه	برخاسته	از	طبقات	
نوین	و	پدیده	های	مادی	نوینی	است	که	در	دل	مناسبات	موجود	نطفه	بسته،	ولی	به	علت	همین	
نطفه	ای	بودن	پدیده	های	نو	و	محکوم	و	محصور	بودن	طبقات	نوین	و	مناسبات	نوین،	در	ابتدا	
فقط	از	جانب	عده	کمی	مورد	استقبال	و	پذیرش	قرار	می	گیرد.	در	عین	حال،	ایده	ها	و	ارزش	های	
نوین،	و	ایدئولوژی	نوین،	نقش	فعال	وموثری	در	پیشبرد	حرکت	انقالبی	در	دل	جامعه	موجود	
بازی	می	کند.	یعنی	همین	ها	به	صورت	شکل	های	ایدئولوژیک	هنری	و	ادبی	و	فرهنگی،	زمینه	
ساز	و	تقویت	کننده	جریان	انقالب	اجتماعی	می	شود.	یعنی	به	هیچ	وجه،	یک	عامل	فرعی	و	کم	
اهمیت	نیست.	اگر	به	تاریخ	انقالب	بورژوایی	علیه	نظم	فئودالی	در	اروپا	رجوع	کنیم	می	بینیم	



که	آثار	ادبی،	هنری	و	فلسفی	نوین	چگونه	بذر	انقالب	اجتماعی	را	در	خاک	جامعه	کهن	آبیاری	250
کرد	و	همین	زمینه	چینی	یکی	از	شرط	های	الزم	برای	پیروزی	طبقه	بورژوازی	بر	طبقه	فئودال	و	
اشراف	و	دستگاه	قرون	وسطایی	کلیسا	بود.	بنابراین	شکل	گیری	و	گسترش	ایده	های	نو،	از	جمله	
در	عرصه	هنر،	یک	ضرورت	انقالبی	است.	و	این	کار	میسر	نخواهد	شد	مگر	با	گسست	از	ایده	های	
کهن.	کیریلف	و	همفکرانش	می	دانستند	که	با	چسبیدن	به	هنر	گذشته،	یا	با	رنگ	و	لعاب	و	صیقل	
زدن	به	آنچه	بازتاب	ایده	ها	و	ارزش	های	صدها	سال	پیش	است،	نمی	توان	ضروریات	فکری	زمانه	را	
پاسخ	گفت.	نمی	توان	عطش	انقالب	را	برطرف	کرد.	نمی	توان	نو	شد	و	نو	ساخت.	اگر	کیرلیف	ها،	
رافائل	را	در	ذهن	خود	»نمی	سوزاندند«،	حتی	نمی	توانستند	از	دستاوردها	و	عناصر	قابل	اتکاء	و	
قابل	تغییر	در	سابقه	هنری	نوع	بشر	برای	هنر	امروز	استفاده	کنند،	خلق	هنر	نوین	که	جای	خود	
داشت.	آنان	در	واقع	می	خواستند	»زمان	کهنه«	و	»ارزش	های	کهنه«	را	در	ذهن	خود	بسوزانند	و	

از	ایده	های	کهن	گسست	کنند.	
است	 ودشوار	 خطیر	 هم	 آن	 به	 اندیشیدن	 حتی	 نیست.	 ساده	ای	 کار	 وجه،	 هیچ	 به	 این	 	
چه	رسد	به	برداشتن	گام	های	عملی	در	این	راه.	نیروی	عادت	نقش	بزرگی	در	تحکیم	و	تثبیت	
ایده	های	کهن	در	کل	جامعه	بازی	می	کند.	از	روی	این	حکم	مارکسیستی	به	سادگی	نباید	گذشت	
که:	»ایده	های	مسلط	بر	هر	جامعه،	ایده	های	طبقات	حاکم	است.«	عملکرد	روزمره	نظام	طبقاتی	
حاکم،	این	ایده	ها	را	در	همه	افراد	جامعه	)چه	اقلیت	حاکم	و	چه	توده	های	محکوم(	جا	می	اندازد.	
بهتر	است	بگویم	که	لحظه	به	لحظه	ایده	ها	و	ارزش	هایی	که	بازتاب	و	حافظ	منافع	طبقات	حاکم	
است	را	در	بین	مردم	تولید	و	بازتولید	می	کند.	یعنی	ایده	های	کهنه	یک	شیء	نخ	نما	نیست	که	در	
گوشه	ذهن	جامعه	در	حال	فرسایش	باشد.	این	ایده	ها	و	ارزش	ها	تا	وقتی	که	مناسبات	طبقاتی	و	
طبقات	حاکم	بر	سر	کارند،	زنده	می	ماند،	از	نو	بافته	می	شود	و	به	شکل	آثار	ایدئولوژیک	گوناگون	
بروز	می	یابد.	انگلس	بیخود	نمی	گفت	که:	»در	توده	ها	کوهی	از	آشغال	انباشته	است.«	آیا	انگلس	
داشت	به	توده	های	کارگر	و	زحمتکش	بی	احترامی	می	کرد؟	آیا	نسبت	به	آنان	بی	اعتماد	بود؟	آیا	
این	حرف	را	می	زد	که	بگوید	فکر	انقالب	اجتماعی	را	از	سر	بیرون	کنید	چون	با	این	توده	ها	به	
جایی	نمی	توان	رسید؟	خیر!	درست	بر	عکس.	انگلس	با	این	حرف	خود	بر	یک	وظیفه	بی	چون	و	
چرای	انقالبی	تاکید	می	گذاشت:	ضرورت	گسست	از	ایده	های	کهن.	یکی	از	کارهایی	که	انقالب	
اجتماعی	مد	نظر	دارد	برچیدن	کوه	های	آشغال	از	جامعه	است.	یعنی	روبیدن	ایده	ها	و	ارزش	های	
کهنه	طبقاتی.	ولی	برای	انجام	انقالب	اجتماعی	باید	خالف	جریان	عمومی	و	ارزش	ها	و	ایده	های	
مسلط	شنا	کرد.	باید	ایده	ها	وارزش	های	مسلط،	ایدئولوژی	حاکم،	و	شکل	های	ایدئولوژیک	هنری	و	
ادبی	وفرهنگی	حاکم	را	نقد	کرد.	تبلیغ	فرهنگ	شورش،	فرهنگ	اتکاء	به	نیروی	خود،	فرهنگ	ضد	
خرافی،	فرهنگ	به	دست	گرفتن	سرنوشت	خود،	فرهنگ	اتحاد	میان	ستمدیدگان	در	برابر	طبقات	



251 حاکم،	فرهنگ	مخالفت	با	خودخواهی	و	بهره	کشی	از	یکدیگر،	فرهنگ	مخالفت	با	برتری	جویی	و	
ستم	جنسیتی	و	نژادی	و	ملی	و	مذهبی،	در	خدمت	به	پاک	کردن	توده	ها	از	آن	کوه	آشغال	است.	
	آیا	این	حرکت	با	مقاومت	توده	ها	روبرو	نخواهد	شد؟	وقتی	که	از	خالف	جریان	شنا	کردن	
حرف	می	زنیم	یعنی	حتماً	با	مقاومت	روبرو	هستیم.	این	فقط	طبقات	حاکم	نیستند	که	با	اهرم	
و	ابزار	سرکوب	و	یا	به	کمک	رسانه	های	فراگیرخود،	جلوی	نشر	ایده	ها	و	ارزش	های	نو	و	پیشرو	
را	می	گیرند.	نیروی	عادت	و	ناآگاهی	در	میان	توده	ها	نیز	هست.	اما	نکته	اینجاست	که	ایده	های	
پیشرو	و	نو	با	نیاز	زمانه	و	با	منافع	اساسی	و	درازمدت	توده	ها	سازگار	است.	به	همین	خاطر،	از	
همان	ابتدا	جذابیت	و	قابلیت	گسترش	در	جامعه	را	دارد.	هر	اندازه	که	این	ایده	ها،	شورشگرانه	تر	
بیان	شود	و	ارتباطش	با	ضدیت	با	نظم	و	وضع	موجود	روشن	تر	و	ملموس	تر	به	نمایش	در	آید،	
چشم	های	بیشتری	به	سویش	خواهد	چرخید.	هر	اندازه	که	این	ایده	ها	و	ارزش	ها	در	شکل	ها	و	
قالب	های	فرهنگی	و	ادبی	و	هنری	قدرتمندتری	عرضه	شود،	جای	پای	خود	را	محکم	تر	خواهد	
کرد.	هر	اندازه	که	این	ایده	ها	و	ارزش	ها	شجاعانه	تر	در	نقد	ایده	ها	و	ارزش	های	کهنه	رایج	به	میدان	

آید،	تاثیرگذارتر	خواهد	بود.	
	از	خود	بپرسیم،	آیا	جراتش	را	داریم	که	وقتی	با	یک	جوک	مبتذل	روبرو	می	شویم	)فراموش	
نکنیم	که	جوک	ها	یک	شکل	هنر	شفاهی	و	دهان	به	دهان	هستند(	در	مقابل	مردمی	که	ریسه	
می	روند	بایستیم	و	محتوایش	را	نقد	کنیم؟	جراتش	را	داریم	از	آنان	بپرسیم	چرا	از	این	جوک	
لذت	می	برند؟	توانش	را	داریم	که	جنس	خنده	های	مختلف	و	محتوای	طنزهای	گوناگون	را	از	
هم	تشخیص	دهیم؟	و	اهمیت	یک	کار	نقادانه	در	این	زمینه	را	قبول	داریم؟	آیا	برای	مردم	این	را	
توضیح	می	دهیم	که	چرا	بیشتر	لطیفه	های	رایج،	مردساالرانه	و	ضد	زن	هستند؟	ملل	تحت	ستم	
را	تحقیر	می	کنند؟	همجنس	گرایان	را	مسخره	می	کنند؟	معتادان	و	تن	فروشان	را	سکه	یک	پول	
می	کنند؟	آیا	جراتش	را	داریم	که	فیلم	ها	و	سریال	های	پر	طرفدار	ولی	ارتجاعی	را	نقد	کنیم	و	
اهداف	سیاسی	و	ایدئولوژیک	حاکمان	از	تولید	و	تبلیغ	این	آثار	را	به	طرفداران	شان	نشان	دهیم؟	
آیا	جرات	و	توانش	راداریم	که	به	آثار	انتزاعی	تر	و	پوشیده	تری	که	با	استقبال	مخاطبان	روشنفکر	
آیا	می	توانیم	 باشیم؟	 انتقادی	داشته	 نیست	رویکرد	 الزاما	هم	»تولید	داخلی«	 و	 روبرو	می	شود	
در	ارزیابی	و	تجزیه	و	تحلیل	هر	اثر،	سره	را	از	ناسره	جدا	کنیم	و	جوانب	مثبت	و	منفی	را	از	
هم	تفکیک	کنیم	و	همزمان	روح	حاکم	بر	آن	اثر	را	دریابیم	و	به	سایرین	نیز	نشان	دهیم؟	اگر	
می	خواهیم	به	یک	حرکت	و	جوشش	نو	و	انقالبی	و	پیشرو	کمک	کنیم	باید	به	این	جور	مسائل	
هم	به	طور	جدی	فکر	کنیم.	باید	به	گسست	از	ایده	های	کهن،	به	خالف	جریان	رفتن،	به	سوزاندن	

رافائل	ها	و	همه	سرداران	سپاه	سنتی	ها	فکر	کنیم.	
2007
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در جدال با تاریکی و خاموشی!
معرفی	کتاب	»پندار	خدا«

اثر	ریچارد	داوکینز	
ترجمه	الف.	فرزام

معموالً	آدم،	بخصوص	وقتی	که	جوان	باشد،	از	باید	و	نباید	خوشش	نمی	آید.	ولی	بگذارید	از	
همین	اول	یک	چیز	را	روشن	کنم:	پیدا	کردن،	خواندن	و	چند	باره	خواندن	کتاب	»پندار	خدا«	اثر	
ریچارد	داوکینز،	دانشمند	زیست	شناس	انگلیسی،	یک	باید	بزرگ	است.	طبیعی	است	که	مستبدان	
و	متعصبان	دینی،	خواه	در	رأس	یک	رژیم	باشند	خواه	در	ریاست	یک	خانواده،	چنین	کتابی	را	
برنتابند.	»پندار	خدا«،	علم	را	در	برابر	جهل	و	خرافه	قرار	می	دهد،	و	هر	شکلی	از	خداباوری	را	در	
هر	دوره	ای	از	تاریخ	بشر	زیر	سئوال	می	برد.	داوکینز،	دانشمندی	داروینیست	است	که	در	سراسر	
دنیا،	به	ویژه	در	اروپا	و	آمریکا،	به	یک	مرجع	علمی	در	جدال	با	خلقت	گرایان	و	بنیادگرایان	دینی	
تبدیل	شده	است.	میانه	بازانی	که	به	نام	»احترام	به	عقاید	دینی	اشخاص«	می	خواهند	راه	مباحثه	

روشنگرانه	علمی	درباره	دین	را	ببندند	نیز	از	نقد	بیرحمانه	داوکینز	در	امان	نیستند.	
یکی	از	آثار	داوکینز	در	این	زمینه،	که	باید	به	فکر	یافتن	و	تکثیر	آن	نیز	بود،	فیلم	مستندی	
درباره	دین	است	که	به	سفارش	شبکه	»کانال	4«	انگلیس	ساخته	شده	است.	این	مستند،	با	الهام	
از	ترانه	»تصور	کن«	ساخته	جان	لنون،	زیر	عنوان	»تصور	کن	دنیایی	بدون	دین	را«	بر	خود	دارد.	
مطالعه	کتاب	»پندار	خدا«،	فرصتی	است	برای	آشنا	شدن	با	نظرات	و	شواهد	و	پیشرفت	های	
عمیق	تر	 برای	 است	 فرصتی	 شناسی.	 ژن	 و	 شناسی	 کیهان	 و	 شناسی	 زیست	 عرصه	 در	 علمی	
را	همزمان	 به	مدد	علم.	»پندار	خدا«	خواننده	اش	 و	اخالقی	 به	پرسش	های	فلسفی	 اندیشیدن	
درگیر	سه	فرایند	)آموزش	و	شناخت	جدل	های	بیرونی	بازبینی	افکار	درونی(	می	کند.	آنچه	عبور	
از	این	مسیر	پیچیده	را	برای	خوانندگان	کتاب،	ساده	می	کند	بدون	شک،	خود	ِ	علم	است.	انگار	
داوکینز	با	پارچه	تمیزی	آغشته	به	یک	مایع	شفاف	کننده	)یعنی	شواهد	بیشماری	که	حاصل	



253 نگاه	 برای	 را	 ما	 ایستاده،	مرتب	شیشه	عینک	 ما	 برابر	 در	 است(	 دائمی	علم	 تکامل	 و	 پیشرفت	
روشن	تر	و	عمیق	تر	و	دقیق	تر	به	کائنات	و	حیات،	پاک	می	کند.	

هدف	داوکینز	از	نگارش	این	کتاب	)و	سایر	آثار	نوشتاری،	تصویری،	سخنرانی	ها	و	درس	هایی	
که	در	این	زمینه	عرضه	می	کند(	اینست	که	مخاطبانش	به	ویژه	اگر	مومن	و	دیندارند،	در	مورد	
باورهای	غیر	علمی	شان	به	طور	جدی	دچار	شک	شوند	و	به	نفع	جهان	عینی،	طبیعت	و	زندگی	
این	جهانی،	از	خودفریبی	دینی	دست	بکشند.	داوکینز	خوب	می	داند	که	این	کار	ساده	ای	نیست.	
ولی	او	چاره	را	در	داشتن	اعتماد	به	نفس،	و	داشتن	جرأت	برای	دفاع	پیگیرانه	و	آشکار	از	حقیقت	

و	افشای	بی	رحمانه	کذب	می	داند.	
بگذارید	بحث	از	کتاب	داوکینز	را	موقتاً	قطع	کنیم	و	به	صحنه	کنونی	نبرد	میان	علم	و	دین	
در	جامعه	ایران	گریزی	بزنیم.	رژیم	مذهبی	نه	فقط	با	استفاده	از	هر	نوع	ابزار	تبلیغاتی	سنتی	و	
مدرن،	افکار	خرافی	را	در	جامعه	می	پراکند،	بلکه	به	موازات	آن،	آثار	علمی	و	پیشرو	و	ماتریالیستی	
و	صاحبان	چنین	افکاری	را	سرکوب	می	کند.	این	سرکوب	ممکنست	به	شکل	اخراج	دانش	آموز	
کنجکاو	و	نافرمانی	که	معلم	دینی	اش	را	با	پرسش	های	گزنده	به	دردسر	انداخته	و	بازخواست	از	
والدینش	جلوه	گر	شود.	این	سرکوب	می	تواند	شکل	تهدید	جانی	و	یا	خانه	نشین	کردن	معلمان	و	
استادان	روشن	اندیش	را	به	خود	بگیرد.	این	سرکوب	گاه	مانند	روزهای	اول	بعد	از	انقالب	57	به	
صورت	جمع	آوری	و	سوزاندن	کتاب	های	علمی	و	فلسفی	به	اصطالح	»ضاله«	به	اجراء	در	می	آید	
و	گاه	در	قالب	ندادن	مجوز	چاپ	از	سوی	وزارت	ارشاد	یا	تعطیل	کردن	یک	نشریه	به	جرم	چاپ	
مطلبی	که	»موهن	و	خالف	دین	مبین«	بوده	است.	شکل	خشن	تر	این	سرکوب	را	در	صدور	احکام	
ارتداد	برای	مبارزان	کمونیست	و	چپ	و	روشنگران	آته	ئیست	می	بینیم	که	می	تواند	به	دستگیری	
و	شکنجه	و	حتی	ترور	یا	اعدام	آنان	بینجامد.	در	شرایط	سیاسی	امروز	ایران،	رژیم	اسالمی	با	تمام	
قوا	علیه	علم	و	آگاهی	شمشیر	کشیده	است.	این	روزها	حکومتیان	لعن	و	نفرین	فراوانی	نثار	علوم	
انسانی	می	کنند.	اما	فقط	در	پی	بیرون	راندن	فلسفه	های	گوناگون	غیر	دینی	و	سکوالر	از	صحن	
دانشگاه	نیستند.	اینان	همزمان	در	صدد	تحریف	و	تخفیف	علوم	نظری	نیز	هستند.	بی	دلیل	نیست	
که	این	روزها	مالیانی	را	به	دانشکده	های	مختلف	فرستاده	اند	تا	در	مقابل	چشمان	ناباور	و	پوزخند	
نظیر	 دانشمندانی	 بر	 و	 کنند	 رد	 دقیقه	 را	ظرف	20	 بنگ	 بیگ	 و	 داروینی	 تکامل	 دانشجویان،	
ادیسون	بتازند!	این	ها	رویشان	نمی	شود	که	بگویند	زمین	ِگرد	نیست	و	به	دور	خورشید	نمی	چرخد،	
و	گرنه	روی	گالیله	هم	خط	می	کشیدند.	پرسش	اینست	که	در	مقابل	این	هجوم	خرافی	چه	باید	
کرد؟	آیا	کسانی	که	خود	را	در	اردوی	علم	و	خرد	می	بینند،	در	این	زمینه	مسئولیتی	بر	دوش	خود	
احساس	می	کنند؟	آیا	فقط	زیر	لب	ناسزا	گفتن	یا	در	جمع	پوزخند	زدن،	برای	مقابله	با	این	هجوم	
کفایت	می	کند؟	با	طرح	این	پرسش	ها،	دوباره	به	»پندار	خدا«	بر	می	گردم.	کتاب	داوکینز،	روحیه	



الزم	و	استدالل	ها	و	شواهد	مهم	و	مناسبی	را	برای	ضد	حمله	ما	فراهم	می	کند.	254
»پندار	خدا«	با	این	سنگ	بنا	شروع	می	شود	که:	ریشه	ایمان	به	ماوراء	الطبیعه،	عدم	آگاهی	
به	توانایی	است.	در	یک	کفه	ترازوی	این	معادله،	ایمان	را	می	بینیم	و	در	کفه	دیگر،	عدم	آگاهی	
را.	چقدر	این	دو	وزنه،	همسنگ	به	چشم	می	آیند!	البته	تیغ	داوکینز	بُـّراتر	از	آنست	که	به	نقد	
جهالت	آشکار	و	ایمان	و	تعصب	کور	بسنده	کند.	داوکینز	مستقیماً	به	سراغ	نگرش	و	استدالل	
اگنوستیک	)شک	گرا(	هم	می	رود	که	از	میان	وجود	یا	عدم	وجود	آفریدگار	عالم	)طراح	هوشمند	
کائنات	و	حیات(	نمی	تواند	یکی	را	انتخاب	کند.	داوکینز	این	شک	گرایی	را	نامعقول	می	خواند	
چرا	که	اگنوستیک	ها،	اموری	که	با	علم	تاکنونی	و	نیز	با	تکامل	شناخت	انسان،	قابل	شناسایی	و	
پاسخگویی	است	را	مسکوت	می	گذارند	و	با	اینکار	به	ادامه	سلطه	یا	قدرت	جهل	دینی	)با	همه	
عواقب	و	تاثیرات	مخرب	و	مرگبارش	برای	نوع	بشر(	یاری	می	رسانند.	داوکینز	این	گفته	دانشمند	
شهیر	»کارل	ساگان«	را	تکرار	می	کند	که	عدم	قطعیت	یا	برخورد	اگنوستیک،	فقط	در	علم	موجه	
است.	یعنی	ما	چیزی	به	نام	شک	علمی	داریم	و	باید	داشته	باشیم.	اما	در	جدال	آشکار	علم	و	ضد	

علم،	برخورد	اگنوستیک	یعنی	ضد	علمی	رفتار	کردن.	
داوکینز	با	دسته	بندی	انواع	مختلف	ایمان	دینی	)و	افکاری	التقاطی	که	می	خواهند	علم	و	
دین	را	دمساز	کنند(،	استدالل	ها	و	پایه	های	اعتقادی	هر	گروه	را	یک	به	یک	به	نقد	می	کشد.	
در	این	مسیر،	او	به	تعدادی	از	دانشمندان	و	خردگرایان	به	واقع	بی	خدا	نظیر	آلبرت	اینشتین	و	
استیفن	هاوکینگ	اشاره	می	کند	که	با	ارائه	تعریف	»شخصی«	از	خدا،	از	یک	طرف	باعث	سوء	
تفاهم	در	میان	هواداران	و	پیروان	خود	و	سوء	استفاده	مبلغان	مذهبی	شده	اند	و	از	سوی	دیگر،	
خود	به	عنوان	»کافر«	مورد	حمله	دستگاه	روحانیت	و	سخت	کیشان	ادیان	ابراهیمی	قرار	گرفته	اند.	
داوکینز	این	گونه	سر	در	گمی	ها،	توجیهات	یا	مالحظه	کاری	ها	را	در	جدال	خطیر	علم	با	ضد	علم،	

جایز	نمی	داند.	
»شخصیت	محوری«	کتاب	داوکینز،	بدون	شک	چارلز	داروین	بزرگ	است.	داوکینز	بر	این	
نظر	است	که	حیات	را	بدون	نیاز	به	دست	و	انگیزۀ	یک	قادر	مطلق	متافیزیکی	به	نام	»خدا«	و	یا	
جمعی	از	خدایان	به	خوبی	می	توان	با	تئوری	انتخاب	طبیعی	داروین	توضیح	داد.	بر	این	پایه	علمی،	
داوکینز	وجود	خدا	را	این	چنین	زیر	سؤال	می	کشد:	»هر	هوش	آفریننده	ای	که	پیچیدگی	کافی	
برای	آفرینندگی	داشته	باشد		،	فقط	می	تواند	محصول	یک	فرآیند	پیوسته	تکامل	تدریجی	باشد.	
چون	هوش	های	آفریننده	در	جهان	تکامل	یافته	اند،	ناگزیر	وجودشان	مقدم	بر	وجود	خود	جهان	
نیست،	و	لذا	نمی	توانند	مسئول	طراحی	جهان	قلمداد	شوند.	به	این	معنا،	خدا	یک	پندار	است.«
»پندار	خدا«	یک	تناقض	پایه	ای	در	تفکر	خداباور	را	برای	خوانندگانش	به	شکلی	موجز	ارائه	
می	دهد:	»اگر	خدا	همه	چیز	دان	است،	باید	از	پیش	بداند	که	همه	توانی	اش	در	سیر	تاریخ	چه	



255 نتیجه	ای	به	بار	خواهد	آورد.	با	این	پیش	شرط،	حرکت	اولیه	خدا	و	آفرینش	مادیت،	به	کار	عبثی	
تبدیل	خواهد	شد.«	حق	با	داوکینز	است.	نتیجه	این	تناقض	اینست	که	ما	را	با	یک	کار	بی	انگیزه،	
یا	یک	خدای	بی	انگیزه	و	بوالهوس	روبرو	می	کند.	انگار	زندگی	صرفاً	یک	نمایش	عروسکی	عظیم	

قدسی	است	برای	سرگرم	کردن	قادر	متعال.	
در	»پندار	خدا«	با	این	واقعیت	روبرو	می	شویم	که	بسیاری	از	اندیشمندان	و	صاحب	نظران	
از	 نبوده	اند.	در	کتاب	 اگر	نگوییم	آشکارا	بی	خدا،	دیندار	 تاثیر	گذار	در	عرصه	علم	و	سیاست،	
قول	»جان	استوارت	میل«	می	خوانیم	که:	»دنیا	مبهوت	خواهد	شد	اگر	بداند	که	برجسته	ترین	
چهره	هایی	که	عقل	و	فضیلتشان	شهره	خاص	و	عام	است	کاماًل	در	قبال	دین	شکاک	اند.«	داوکینز	
می	گوید	طبق	آمار،	در	ایاالت	متحده	آمریکا	که	یکی	از	مذهبی	ترین	کشورهای	دنیا	به	حساب	
چرا	 پس	 که	 می	دهد	 ادامه	 او	 است.	 یهود	 دین	 به	 معتقدان	 از	 بیش	 بی	خدایان	 شمار	 می	آید،	
تعداد	این	خداگرایان	نسبت	به	بی	خدایان،	این	چنین	پُرعده	به	نظر	می	آیند؟	جواب	این	است:	
گسترش	بی	خدایی	با	اعالم	آشکار	بی	خدایی،	ربط	مستقیم	دارد.	تا	زمانی	که	بی	خدایان	به	دالیل	
و	توجیهات	مختلف	از	ابراز	آشکار	نظرات	نقادانه	و	علمی	خود	علیه	جهل	و	خرافه	دینی	پرهیز	
کنند،	گرایش	های	فکری	واقعی	در	میان	مردم	شکوفا	و	آشکار	نخواهد	شد	و	سمت	گیری	ها	در	
پرده	آمار	و	تبلیغات	رسمی	باقی	خواهد	ماند.	این	فراخوان	ارزشمند	داوکینز	به	جرأت	کردن،	
روشن	اندیشان	و	خردگرایان	را	در	جوامعی	مانند	ایران	که	تحت	استبداد	سیاسی	و	قوانین	خشن	
مذهبی	قرار	دارد،	با	این	چالش	فکری	مهم	روبرو	می	کند:	در	اینجا،	چگونه	می	توان	و	می	باید	
فراخوان	داوکینز	را	به	اجراء	در	آورد؟	همین	چند	ماه،	بخش	فارسی	»بی	بی	سی«	موضوع	برنامه	
»نوبت	شما«	را	به	داوری	در	مورد	نظریه	داروین	اختصاص	داده	بود.	در	آن	برنامه،	حتی	آنانی	که	
مدافع	پر	شور	داروین	و	علم	و	خرد	بودند،	جرأت	نداشتند	آشکارا	بی	خدایی	خود	را	اعالم	کنند.	
این	در	حالی	است	که	از	میان	غیر	ایرانی	های	مصاحبه	شده	در	لندن،	اکثریتشان	بی	خدایی	خود	
را	علناً	اعالم	می	کردند.	سئوال	اینست	که	به	طور	عملی،	چگونه	می	توان	بر	این	هراس	غلبه	کرد	و	

راه	های	مناسب	و	کارآمد	برای	ابراز	گسترده	نظرات	علمی	و	فلسفی	صحیح	را	یافت؟	
بخش	مهمی	از	»پندار	خدا«	به	مسئله	اخالق	در	پرتو	خداباوری	مربوط	می	شود.	داوکینز	با	
رجوع	به	انباشته	های	تکاملی	در	مغز	انسان	)از	جمله	مقوله	ای	تحت	عنوان	»ژن	های	فرهنگی«	
ـِم	ها(	می	کوشد	چارچوبی	داروینی	برای	پایه	های	اخالقی	نوع	بشر	فراهم	کند.	او	در	برابر	 یا	م
این	استدالل	مومنان	که	می	گویند	اگر	خدایی	در	کار	نباشد	چه	کسی	خیر	و	شر	را	مشخص	
خواهد	کرد؟	و	اگر	خیر	و	شر	مشخص	نباشد،	جامعه	بشری	به	کجا	خواهد	انجامید؟	یک	سلسله	
دالیل	طبیعی	که	در	جریان	انتخاب	طبیعی	و	تکامل	نوع	بشر،	در	»انبان	ممی«	جای	گرفته	را	
بر	می	شمارد.	داوکینز	در	سراسر	کتاب،	به	غلط	اصرار	دارد	که	همه	مقوالت	مورد	جدل	را	جدا	



ایدئولوژی	و	مناسبات	حاکم	و	محکوم	در	جامعه	بشری	بررسی	کند	و	256 از	چارچوب	سیاست	و	
استدالل	های	خود	را	به	شواهد	و	نظریه	های	کلی	تر	و	فراگیرتری	بر	چگونگی	تکامل	ِ	گونه	انسانی	
متکی	کند.	در	این	بخش،	او	مقوالتی	مانند	همبستگی	میان	نوع،	پیوندهای	خویشاوندی،	تعاون	
بشر	در	 نوع	 را	»جهت	گیری	ضروری«	 رفتار	یکسان	 به	 پاسخ	یکسان	 انتظار	 متقابل،	 و	کمک	
جریان	انتخاب	طبیعی	برای	تکامل	و	شکل	گیری	اش	تشخیص	می	دهد.	و	انباشت	همین	ها	در	
انبان	»ژن	های	فرهنگی«	ما	تا	به	امروز	را	مبنای	رفتار	مشترکی	می	داند	که	آن	را	اخالق	می	نامند.	
به	 را	 اخالقی	 این	هنجار	طبیعی	 به	 نسبت	 »ناهنجاری	های	دیگر«	 و	 داوکینز،	مسئله	خشونت	
نوعی	ضد	گرایش	ها،	یا	عوامل	ناهمخوان	در	انبان	ممی،	مربوط	می	داند.	یعنی	چیزی	شبیه	به	
ناهمخوانی	ها	و	ضد	گرایش	هایی	که	در	ساختار	ژنتیکی	انسان	هم	وجود	دارد	و	گاه	خودنمایی	
در	یک	چارچوب	داروینی،	 به	توضیح	مسائل	صرفاً	 به	نظر	می	رسد	که	اصرار	داوکینز	 می	کند.	
عماًل	وی	را	از	تبیین	اخالق	به	مثابه	پدیده	ای	متغیر	و	متأثر	از	تحوالت	اجتماعی	و	دگرگونی	های	
فرهنگی	سیاسی	در	تاریخ	بشر	دور	می	کند.	بر	همین	مبناست	که	برای	مثال،	داوکینز	نمی	تواند	
انواع	خشونت	)و	مرزبندی	سیاسی	میان	خشونت	غیرعادالنه	و	خشونت	عادالنه(	را	تشخیص	دهد.	
او	به	پیشرفت	و	بهبود	فکری	نوع	بشر	باور	دارد	و	برای	اثبات	این	باور	خود،	شواهد	روشنی	از	
تغییر	سنت	ها	و	در	هم	شکستن	رویه	ها	و	مناسبات	و	معیارهای	کهنه	طی	300	سال	گذشته	ارائه	
می	کند.	اما	کالمی	از	عامل	انقالب	سیاسی	و	اجتماعی	)و	خشونت	ناگزیری	که	به	همراه	دارد(	به	

عنوان	محرک	و	تثبیت	کننده	این	تغییرات	به	میان	نمی	آورد.	
یکی	از	الهام	بخش	ترین	مباحث	»پندار	خدا«	مربوط	است	به	این	حکم	مکرر	که	»به	ایمان	
دینی	افراد	باید	احترام	گذاشت؟«	داوکینز	این	حکم	را	زیر	سوال	می	کشد	و	می	پرسد:	چرا	احترام	
به	ایمان	دینی	باید	با	احترام	به	سایر	عقاید	و	باورها	فرق	داشته	باشد؟	و	این	پرسش	تکمیلی	را	هم	
مطرح	می	کند	که:	چرا	ایمان	دینی،	مستعد	رنجش	است؟	داوکینز	به	صراحت	می	گوید	که	هیچ	
احترامی	برای	جهل	و	تبعیض	و	سر	در	گم	کردن	مردم	قائل	نیست.	و	»حکم	احترام«	در	واقع	یک	
سیستم	دفاعی	است	برای	مصون	نگاه	داشتن	پدیده	پر	شکاف	و	چوبین	پایی	به	نام	دین.	دلیل	
اصلی	این	که	دین	تا	به	این	حد	مستعد	رنجیده	خاطر	شدن	است،	تناقض	های	درونی	هر	یک	از	
ادیان،	و	تناقضات	موجود	میان	ادیان	گوناگون،	و	رویارویی	آشکار	همه	آن	ها	با	واقعیات	عینی	و	
بدیهیات	علمی	است.	در	واقع،	رنجش	دین	از	ضعف	اش	ناشی	می	شود:	»ضعف	در	ساختاری	فرو	

ریزنده	در	مواجهه	با	سیل	شواهد	و	نظرات	علمی.«
اشاره	شد	که	داوکینز	در	تبیین	و	ارائه	استدالل	های	خود	آگاهانه	از	سیاست	و	ایدئولوژی	
فاصله	می	گیرد	اما	نه	به	این	معنا	که	»پندار	خدا«	از	موضوعات	مهم	سیاسی	و	اجتماعی	یکسره	
اعم	 مذهبی	 بنیادگرایان	 علیه	 است	 آشکاری	 بیانیه	خشمناک	 گهگاه	 »پندار	خدا«	 باشد.	 تهی	



257 جنگ	های	 و	 حاضر	 دوره	 در	 امپریالیستی	 تجاوزکارانه	 جنگ	های	 علیه	 مسیحی،	 یا	 اسالمی	 از	
تسخیرگرانه	قرون	گذشته	اروپاییان	در	سرزمین	های	دور.	در	این	کتاب،	مسئله	دفاع	از	حق	سقط	
جنین	به	روشنی	مطرح	شده،	فریبکاری	دستگاه	های	مذهبی	حول	شعار	به	اصطالح	»دفاع	از	حق	
حیات«	به	خوبی	افشاء	شده	است.	برای	مثال،	انگشت	گذاشتن	روی	این	نکته	که	مخالفان	حق	
سقط	جنین	در	آمریکا،	اغلب	همان	مدافعان	مجازات	اعدام	هستند!	داوکینز،	موضوعاتی	مانند	
تاثیر	جنبش	فمینیستی	را	در	تغییر	فرهنگی	جوامع	غربی،	از	جمله	در	عرصه	زبان	جنسیتی	و	

استوار	بر	پدر	ساالری	مرد	ساالری،	از	نظر	دور	نداشته	است.	
بخش	هایی	از	کتاب	»پندار	خدا«	به	بررسی	متون	تورات	و	انجیل،	و	نیز	نقش	تفکر	دینی	
در	امر	زبان	)مشخصاً	زبان	انگلیسی(	اختصاص	دارد	که	متأسفانه	مترجم	فارسی	از	ترجمه	این	
بخش	ها	چشم	پوشیده	است.	حال	آن	که	ارائه	متن	کامل	کتاب،	بدون	شک	کاری	صحیح	تر	و	
مفیدتر	است.	بدون	این	که	بخواهیم	ذره	ای	از	ارزش	کار	کسانی	که	به	ترجمه	و	توزیع	»پندار	خدا«	
همت	گماشتند	بکاهیم،	باید	بگوییم	که	ترجمه	آن	دو	بخش	می	توانست	به	روشن	تر	شدن	ذهن	
گروهی	از	خوانندگان	کتاب	کمک	کند	و	برای	گروهی	دیگر	دست	مایه	تحقیق	و	بررسی	بیشتری	
فراهم	کند.	به	هر	حال،	حرف	اول	این	نوشته	را	فراموش	نکنید:	خواندن	و	چند	باره	خواندن	)و	به	

بحث	گذاشتن(	»پندار	خدا«	یک	باید	است.	
2007
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300 اسپارتی زیر پرچم پنتاگون
می	توانم	به	جرات	بگویم	که	فیلم	جنجال	برانگیز	300	به	سفارش	مستقیم	جناح	حاکم	
تاریخی	 نبرد	 اند:	 شنیده	 همه	 حاال	 تا	 حتماً	 را	 فیلم	 داستان	 است.	 ساخته	شده	 آمریکا	 دولت	
»ترموفیل«	در	سال	480	قبل	از	میالد	مسیح.	این	نبرد	بین	قوای	چند	صد	هزار	نفری	خشایار	
اول	شاه	هخامنشی	و	چند	صد	جنگجو	به	رهبری	»لئونیداس«	شاه	اسپارت	انجام	گرفت.	جلوتر	به	
آن	نبرد	و	واقعیات	ثبت	شده	تاریخی	درباره	آن،	باز	خواهم	گشت.	ولی	موضوع	اصلی	این	نوشته	
چیز	دیگری	است.	می	خواهیم	ببینیم	چرا	امروز	کمپانی	برادران	وارنر،	قصه	آن	نبرد	را	با	الهام	از	
کتاب	مصور"فرانک	میلر«	به	فیلم	تبدیل	کرده	است.	این	فیلم	در	خدمت	به	سیاست	روز	آمریکا	
که	تحت	عنوان	»جنگ	علیه	تروریسم«	جریان	دارد	ساخته	شده	است.	ایده	ای	که	ساختار	فیلم	

بر	آن	استوار	شده	نیز	»جنگ	تمدن	ها«	است.	
بافته	شده	 ارزش،	 قصه	300	حول	برخورد	دو	نظام،	دو	طرز	تفکر،	دو	فرهنگ	و	معیار	و	
است.	یک	طرف	غرب	سفید	متمدن	با	نظام	دمکراسی	یونانی	و	با	فرهنگ	سلحشوری	و	فداکاری	
است،	و	طرف	دیگر	شرق	عقب	مانده،	ثروتمند	و	مستبد	با	فرهنگ	وحشت	آفرینی	و	خدایگانی	و	
اطاعت	کورکورانه.	در	جای	جای	فیلم	صحبت	از	ارزش	ها	و	ضرورت	فدا	کردن	جان	در	راه	حفظ	
آن	هاست.	و	این	که	نیروی	مهاجمی	به	میدان	آمده	تا	به	زور	ارزش	های	متعالی	غرب	را	کنار	زده،	

ارزش	های	خود	را	جایگزین	کند.	
اما	اشتباه	است	اگر	آماج	فیلم	300	را	به	خاطر	»پارسی«	بودن	ضد	قهرمانانش	صرفاً	ایران	یا	
حکومت	اسالمی	بدانیم.	مسئله	گسترده	تر	از	اینست.	پارسیان	این	فیلم	در	واقع	نماد	و	نماینده	ای	
از	یک	دشمن	بزرگترند	که	در	ایدئولوژی	برتری	طلبانه	امپریالیستی	به	آن	دنیای	غیر	متمدن	و	
پست	می	گویند.	هیوالی	زنجیر	گسیخته	ای	که	ارتش	خشایار	شاه	در	میدان	رها	می	کند	بدون	
تیز	 تا	نوک	 ایران	خورده	است	 نام	 به	 البته	در	حال	حاضر،	قرعه	 نماد	»تروریسم«	است.	 شک	
تبلیغات	آمریکایی	ها	بر	آن	متمرکز	باشد.	اگر	قرار	بود	هفت	هشت	سال	پیش	فیلمی	نظیر	300	



259 ساخته	شود	شک	نکنید	که	ضد	قهرمانانش	بیشتر	با	عراقی	ها	تداعی	می	شدند	تا	ایرانی	ها.	
این	فیلم	از	نظر	کیفیت	فنی	و	هنری	در	رده	باال	قرار	ندارد	و	شاید	اگر	جنجال	سیاسی	بر	
سرش	بر	پا	نمی	شد	از	نظر	فروش	هم	در	جایگاه	متوسطی	قرار	می	گرفت.	با	وجود	این،	فیلمی	
است	که	بر	طبق	استانداردها	تهیه	شده	و	کاری	که	باید	بکند	را	خوب	انجام	می	دهد.	نمادها	و	
دیالوگ	ها،	حساب	شده	و	البته	خیلی	رو	و	آشکار	است	و	تماشاگر	احساس	می	کند	که	بعضی	از	
حرف	های	قهرمانان	فیلم	در	ضرورت	دفاع	از	آزادی	و	ارزش	ها	را	قبال	از	دهان	جرج	دبلیو	بوش	
شنیده	است!	یا	مثال،	در	صحنه	جلسه	شورای	حکومتی	اسپارت	که	بخش	مهمی	از	نمایندگان	با	
سیاست	شاه	لئونیداس	برای	اعزام	جنگجو	و	سد	کردن	راه	ارتش	خشایار	شاه	مخالفت	می	کنند،	
ذهن	تماشاگر	عامدانه	به	سوی	دعواهای	اکثریت	کنگره	و	کاخ	سفید	کشانده	می	شود.	در	صحنه	ای	
دیگر	می	بینیم	که	هم	پیمانان	»آرکادیایی«	اسپارت	ها	در	میانه	جنگ	دچار	تردید	و	ترس	می	شوند	
و	تصمیم	به	ترک	جبهه	می	گیرند.	این	بخش	داستان	نیز	تماشاگر	را	به	وضوح	به	یاد	تزلزل	و	
اتفاقی	 تردیدی	که	امروز	در	صف	متحدان	آمریکا	به	وجود	آمده	می	اندازد	و	این	به	هیچ	وجه	
نیست.	در	صحنه	پیش	از	اعزام	جنگجویان	اسپارتی	به	گذرگاه	»ترموفیل«	نیز،	شاه	لئونیداس	
را	می	بینیم	که	بر	مبنای	سنت	یونانیان	برای	»استخاره«	به	معبد	»دلفی«	می	رود	تا	سرنوشت	
جنگ	را	از	زبان	پیشگو	که	»اوراکل«	نام	دارد	بشنود.	کاهنان	معبد	کالم	»اوراکل«	را	برای	وی	
ترجمه	می	کنند	و	خبر	از	شکست	و	مرگ	شاهی	که	از	اخالف	»هراکلس«	است	می	دهند.	اما	شاه	
لئونیداس	مصمم	به	جنگ	باقی	می	ماند	و	این	پیشگویی	تاثیری	در	اراده	اش	نمی	گذارد.	بعد	از	
خروج	او	از	معبد،	یکی	از	مقامات	اسپارتی	مخالف	جنگ	را	می	بینیم	که	به	کاهنان	کیسه	هایی	
پر	از	سکه	طال	می	دهد.	در	واقع	این	پیشگویی،	نقشه	ای	طراحی	شده	از	سوی	مخالفان	لئونیداس	
بوده	تا	او	را	از	جنگ	منصرف	کنند.	این	پیشگویی	نمادی	از	نظرسنجی	ها	یا	تحلیل	های	مخالفان	
سیاست	های	جنگی	دولت	آمریکا	است.	سازندگان	300	می	خواهند	نشان	دهند	که	این	تحلیل	ها	
و	نظرسنجی	ها	بی	پایه	و	اساس	است	و	فقط	برای	مانع	تراشی	در	راه	سیاست	های	صحیح	کاخ	

سفید	انجام	می	شود.	
هستند	 آمریکا	 در	 مصور	 داستانی	 کتاب	های	 مخاطبان	 همان	 	300 فیلم	 اصلی	 مخاطبان	
یعنی	طیفی	از	نوجوانان	و	جوانان.	به	همین	خاطر	سعی	کرده	اند	300	آمیزه	ای	از	قهرمان	بازی،	
خشونت،	اکشن	و	سکس	باشد	تا	این	مخاطب	خاص	را	به	حد	کافی	ارضاء	کند.	به	عالوه	چهره	ها	
و	رنگهای	فیلم،	اغراق	شده	با	کنتراست	باال	و	نزدیک	به	جنس	طراحی	کتابهای	مصور	است.	اغلب	
این	کتابها	پیامهای	سیاسی	و	ایدئولوژیک	موثری	دارند	و	به	همین	علت	چندین	دهه	است	که	
دستگاه	حاکمه	از	آنها	به	عنوان	یک	ابزار	فکرسازی	در	بین	نسل	جوان	آمریکا	استفاده	می	کند.	
در	دهه	1930	و	1940	از	همین	ابزار	برای	تبلیغات	ضد	کمونیستی	میان	دانش	آموزان	استفاده	



می	شد.	در	زمان	اوج	گیری	جنبش	های	رهائیبخش	مردم	ستمدیده	در	آمریکای	التین	و	آفریقا	260
و	آسیا،	شخصیت	های	منفی	و	پلید	کتاب	ها	همگی	چهره	و	لباس	بومیان	این	مناطق	را	داشتند.	
بودند	که	 ثابت	در	داستانهای	مختلف	روس	ها	 از	دشمنان	 در	دوران	طوالنی	جنگ	سرد،	یکی	
برای	 آمریکا	 امپریالیسم	 که	 حاال	 و	 داشتند.	 بین	المللی	 رقابت	سخت	 آمریکایی	ها	 با	 موقع	 آن	
تحکیم	و	بسط	برتری	جهانی	اش	نقشه	های	نظامی	گسترده	ای	دارد،	»دشمنان	جدید«	به	صفحات	
کتاب	های	نوجوانان	و	فیلم	های	سینمایی	راه	می	یابند.	کارکرد	فیلم	هایی	مثل	300	اینست	که	
برای	جنگ	های	این	دوره	آمریکا،	نیروی	جنگجو	یا	گوشت	دم	توپ	در	جبهه	ها	و	نیروی	پشتیبان	و	
موافق	در	پشت	جبهه	یعنی	در	خود	آمریکا	فراهم	کند.	این	نیرویی	است	که	باید	از	میان	نوجوانان	
و	جوانان	تامین	شود.	ولی	اشتباه	است	اگر	فکر	کنیم	دولت	آمریکا	در	جامعه	ای	که	بخش	قابل	
توجهی	از	جوانانش	ناراضی	و	عاصی	و	بی	آینده	هستند	و	نیروی	انفجاری	عظیمی	به	ویژه	در	
میان	جوانان	سیاهپوست	و	اسپانیایی	زبان	و	سایر	مهاجران	در	حال	شکل	گیری	است،	بی	حساب	
خود	را	به	در	و	دیوار	می	زند	و	سراغ	کسانی	می	رود	که	از	آنان	چیزی	حاصلش	نمی	شود.	سیاست	
تبلیغاتی	و	بسیجی	دولت	آمریکا	عمدتا	به	روی	طیف	نوجوانان	و	جوان	سفید	از	خانواده	های	سنتی	
و	عقب	مانده	با	افکار	شدیدا	مردساالرانه	و	مذهبی	متمرکز	است.	فیلم	300	برای	تحریک	این	قشر	
موثر	است	و	پیامش	به	دل	آنان	می	نشیند.	در	این	زمینه،	یک	نکته	جالب	توجه	وجود	دارد	که	در	
صحنه	اولین	رویارویی	و	بحث	و	جدل	لئونیداس	و	خشایار	شاه	رخ	می	دهد.	ظاهر	و	رفتار	و	کالم	
خشایار	شاه	خبر	از	همجنس	گرا	بودن	او	می	دهد.	و	در	مقابل،	لئونیداس	همجنس	خواه	بودن	
خشایار	شاه	و	پارسیان	را	به	تمسخر	می	گیرد	تا	در	عرصه	مردانگی	و	ارزش	های	سنتی	کم	نیاورد!	
بدون	شک	این	نکته	برای	تحریک	همان	قشر	سفید	پوستان	سنتی	و	به	شدت	مذهبی	در	فیلم	
گنجانیده	شده	است.	با	باورها	و	خواسته	ها	و	تمایالت	آنان	خوانایی	دارد	و	روی	همین	باورها،	فکر	

سازی	می	کند	و	سیاست	جا	می	اندازد.	
اما	نمی	شود	در	مورد	فیلم	300	نوشت	و	از	جنجال	سیاسی	که	بر	سرش	بر	پا	شده	هیچ	
نگفت.	همانگونه	که	می	بینیم	و	می	شنویم	این	فیلم	از	چند	جانب	با	اعتراض	و	انتقاد	روبرو	شده	
زاویه	ای	ضد	 از	 دنیا	 سراسر	 در	 و	ضد	سیستم	 ترقیخواه	 و	 انقالبی	 معترضان	 و	 منتقدان	 است.	
امپریالیستی	به	افشای	مضمون	و	اهداف	این	فیلم	پرداخته	اند.	در	عین	حال،	حکومت	ایران	نیز	
فرصت	را	مغتنم	شمرده،	می	کوشد	توده	های	مردم	و	روشنفکران	دگراندیش	و	حتی	بخش	هایی	
از	مخالفان	طرفدار	غرب	و	بورژوای	خود	در	خارج	از	کشور	را	زیر	پرچم	»ایرانیت«	و	ناسیونالیسم	
عظمت	طلبانه	و	ارتجاعی	پارسی	–	ایرانی	متحد	کند.	می	خواهد	پرچمدار	»اتحاد	ملی«	شود	و	
با	استفاده	از	هر	حربه	ای،	حتی	موقتی،	خود	را	از	انزوا	خارج	کند.	حکومت	ایران	در	حالی	حرف	
از	تحریف	تاریخ	2500	سال	پیش	در	فیلم	300	می	زند	که	خود	در	مورد	وقایع	تاریخی	همین	



261 چند	دهه	اخیر	در	ایران	و	دنیا	کاری	جز	سانسور	و	قلب	واقعیت	و	وارونه	نگاری	انجام	نمی	دهد.	
نفی	»هولوکاست«	فقط	یک	نمونه	آشکار	از	این	تحریف	هاست،	وارونه	نگاری	تاریخ	معاصر	ایران	

که	جای	خود	دارد.	
در	این	میان،	جمعی	از	روشنفکران	و	عوام	را	می	بینیم	که	رگ	غیرتشان	بیرون	زده	و	از	
اینکه	فیلم	300	ایرانیان	را	وحشی	و	بدقیافه	و	منفی	نشان	داده	عصبانی	هستند.	خنده	دارتر	
از	همه	شاید	آن	مستندساز	جوان	ایرانی	تبار	در	آمریکا	باشد	که	در	برنامه	گفت	و	گوی	»صدای	
آمریکا«	شرکت	کرد	و	با	اصرار	می	خواست	اثبات	کند	که	این	فیلم	تحریف	تاریخ	پرعظمت	ایران	
باستان	است	و	خشایار	شاه	و	دیگر	شاهان	پارسی	هرگز	چنین	رفتاری	با	سایر	ملل	نداشته	اند.	به	
گفته	او،	سیاست	خشایار	شاه	خیلی	شبیه	به	سیاست	»پرزیدنت	بوش«	بود!	یعنی	سعی	می	کرد	
اپوزیسیون	آزادیخواه	طرفدار	خود	را	در	یونان	و	سایر	کشورها	تقویت	کند	و	آن	ها	را	به	سر	کار	
بیاورد!	در	مقابل،	سیاست	یونانی	ها	و	دشمنان	امپراتوری	هخامنشی	مثل	سیاست	تروریست	های	
امروز	بود	و	خرابکارانشان	را	به	کشور	ایران	اعزام	می	کردند	و	فجایعی	مثل	یازدهم	سپتامبر	به	

می	آوردند!! وجود	
به	کسانی	که	زیر	فشار	هجوم	امپریالیستی	فیلم	300	و	تحت	تاثیر	تبلیغات	ناسیونالیستی	
ارتجاعی	حکومت	و	بورژواهای	سلطنت	طلب	قرار	گرفته	اند	و	از	تحریف	تاریخ	می	نالند	باید	بگویم	
که	پیشداوری	و	تعصب	بدترین	کاری	است	که	در	نگاه	به	تاریخ	می	توان	انجام	داد.	اشکال	دیگر	
اینست	که	با	باورها	و	ارزش	ها	و	معیارهای	امروز	بشر	به	ارزیابی	از	گفتار	و	رفتار	و	کردار	دوران	
و	 این	که	کشتار	 نگیریم.	 نظر	 در	 را	 رفتارها	 و	 فکرها	 و	طرز	 نظام	ها	 تکامل	 و	 بپردازیم	 باستان	
قساوت	هم	در	گذشته	وجود	داشته	و	هم	امروز،	به	معنی	این	نیست	که	در	این	زمینه	هیچ	چیز	
تغییر	نکرده	است.	آیا	فکر	می	کنید	خشایار	شاه	و	سایر	شاهان	آن	دوران	سیاست	کشورگشایی،	
اسیر	گرفتن،	به	غارت	بردن	و	غنیمت	گرفتن،	و	سرکوب	داخلی	و	خارجی	نداشته	اند؟	آیا	سر	
دشمنانشان	را	قطع	نمی	کرده	اند	و	پیکرشان	را	به	در	و	دیوار	آویزان	نمی	کرده	اند؟	آیا	به	این	فکر	
کرده	اید	که	چرا	شاهان	و	امیرانی	که	برای	یک	ملت	به	شکل	یک	قهرمان	و	یا	یک	دژخیم	تصویر	
شده	اند	نزد	ملتی	دیگر	وضعیتی	کاماًل	بر	عکس	دارند؟	مثاًل	به	جایگاه	اسکندر	مقدونی،	چنگیز	
یا	نادر	شاه	افشار	در	تاریخ	ملل	مختلف	نگاه	کنید.	یا	همین	شاه	لئونیداس	فیلم	300	که	نزد	
یونانیان	یک	قهرمان	بزرگ	ملی	است	و	مجسمه	های	مختلفی	از	او	در	نقاط	مختلف	آن	کشور	
برپاست.	مقبره	این	شاه	جایگاهی	نظیر	مقبره	کوروش	در	ایران	دارد	و	کتیبه	روی	گور	او	در	طی	
قرون	بارها	نوسازی	شده	است.	اتفاقا	نبرد	»ترموفیل«	یکی	از	نبردهایی	است	به	علت	اهمیتش	
برای	یونانیان	باستان	به	شکل	دقیق	و	در	جزییات	در	تاریخ	ثبت	شده	و	هرودوت	مورخ	مشهور	
اطالعات	بسیاری	در	موردش	جمع	آوری	کرده	است.	مسلما	ایرانیان	باستان	نیز	در	مورد	این	نبرد	



تحلیل	ها	و	اطالعات	مکتوب	و	مدونی	داشته	اند	که	البته	در	جریان	جنگها	و	اشغال	های	پیاپی	از	262
جمله	بعد	از	هجوم	ارتش	اسالم	و	کتاب	سوزان	های	گسترده،	اثر	چندانی	از	آنها	باقی	نمانده	است.	
	در	هر	صورت،	با	نگاه	به	نوشته	های	هرودوت	می	توان	دید	که	بسیاری	از	صحنه	ها	و	دیالوگ	ها	
و	شخصیت	های	فیلم	300	عینا	از	آنجا	استخراج	شده	است.	صحنه	هایی	مانند	کشتن	فرستادگان	
خشایار	شاه	توسط	لئونیداس	که	درست	برخالف	عرف	امپراتوری	های	آن	روز	دنیا	بوده	و	جمله	هایی	
که	لئونیداس	خطاب	به	آنان	یا	به	سپاهیان	خود	می	گوید،	تماما	از	آثار	هرودوت	نقل	شده	است.	
بد	نیست	بدانید	که	یکی	از	این	جمله	ها	امروز	جزء	شعارهای	ارتش	یونان	است	و	روی	نشان	های	
نظامی	آن	کشور	نقش	بسته	است.	شخصیت	گوژپشت	فیلم	که	»اپیال	تس«	نام	دارد	و	توسط	
خشایار	شاه	تطمیع	می	شود	و	به	لئونیداس	خیانت	می	کند	نیز	یک	شخصیت	واقعی	تاریخی	است	
که	نامش	به	صورت	یک	واژه	عام	وارد	فرهنگ	و	قاموس	یونانی	شده	و	امروز	این	کلمه	به	معنای	

خائن	و	نیز	پلید	در	زبان	یونانی	به	کار	می	رود.	
بنابراین	باید	بحث	در	مورد	فیلم	300	و	مضمون	و	اهداف	سازندگان	و	تاثیرات	سیاسی	و	
ایدئولوژیک	آن	را	از	بحث	تاریخ	و	وقایع	گذشته	جدا	کرد	و	اجازه	نداد	که	حاکمان	و	نیروهای	
اجتماعی	مختلف	با	در	آمیختن	این	دو،	صحنه	را	مغشوش	کنند	و	اهداف	و	منافع	و	ایدئولوژی	
خود	را	جا	بیندازند.	تعصب	و	پیشداوری	در	مورد	مقوالتی	مانند	تاریخ،	جامعه،	ملت،	دین	و	نژاد	و	
جنسیت	زمینه	ساز	ناآگاهی	و	جهل	است.	و	ناآگاهی	و	جهل	مردم	فقط	و	فقط	به	سود	سرکوبگران	
و	سلطه	جویان	بر	مردم	تمام	می	شود،	خواه	سازندگان	و	سفارش	دهندگان	امثال	فیلم	300	باشند	

خواه	حاکمان	مستبدی	که	به	تازگی	»ملی	گرا«	شده	اند.	
2006



263 نگاهی به سینمای معنا گرا

 جلوه های ویژه؛ 
نقش و نگار خرافه!

در	محافل	سیاستگذاری	فرهنگی	هنری	ایران،	دو	بحث	به	طور	همزمان	جریان	دارد:	ضرورت	
رواج	معناگرایی	در	سینما	که	در	واقع	همان	سینمای	مذهبی	و	ضدعلمی	است.	ضرورت	بکارگیری	
فن	آوری	روز	در	جلوه	های	ویژه	برای	جذاب	کردن	این	نوع	سینما.	مقامات	وزارت	ارشاد	و	صدا	
و	سیما،	بودجه	قابل	توجهی	برای	تهیه	فیلم	های	معناگرا	گذاشته	اند	و	با	دستور	العمل	هایشان	
فیلمسازان	را	به	فعالیت	در	این	ژانر	تشویق	می	کنند.	دست	در	دست	این	اقدامات،	وزیر	ارشاد	
صحبت	از	بازبینی	فیلم	هایی	که	طی	سال	های	اخیر	»بر	اثر	غفلت«	اکران	شده	و	اینک	به	صورت	
لوح	فشرده	در	بازار	موجود	است	می	کند	و	علیه	نمایش	فیلم	هایی	که	مروج	ارزش	ها	و	فلسفه	های	

غربی	است	بخشنامه	صادر	می	کند.	
ولی	کار	به	آن	سادگی	که	سیاستگذاران	حکومتی	فکر	می	کنند	نیست.	بخش	قابل	توجهی	از	
هنرمندان	عرصه	سینما،	خاصه	آنان	که	خود	را	صاحب	سبک	و	اندیشه	مستقل	می	دانند	و	نگاهی	
اساساً	فرهنگی	به	حرفه	خود	دارند،	دست	و	دلشان	به	این	کار	نمی	رود.	کم	نیستند	کسانی	که	
ترجیح	می	دهند	در	این	شرایط،	دست	نگهدارند	و	کار	سفارشی	قبول	نکنند.	مشکل	دیگر،	فقدان	
یک	درک	و	سلیقه	واحد	از	معناگرایی	در	بین	طراحان	سیاست	های	سینمایی	است.	برخی	انتظار	
دارند	که	از	اول	تا	آخر	فیلم،	تصویر	مسجد	و	چادر	و	جانماز	و	زیارت	و	امامزاده	و	سفر	حج	روی	
پرده	برود	و	صدای	اذان	طنین	انداز	باشد.	دیگرانی	هستند	که	می	گویند	مضمون	فیلم	ها	باید	ترس	
از	خدا	و	آخرت	باشد	و	مرتبا	امتیازات	عبادت	و	عواقب	بی	توجهی	به	فرامین	الهی	و	بهشت	و	
جهنم	را	در	مقابل	چشم	بیننده	قرار	دهد.	کسانی	هم	هستند	که	می	گویند	باید	درون	انسان	و	
تنهایی	اش	در	دنیای	فانی	را	به	تصویر	کشید	و	نیاز	به	معنویت	مذهبی	و	بازگشت	به	فطرت	را	به	

تماشاگر	القا	کرد.	
صاحبان	هر	یک	از	این	گرایشات	ممکنست	ساعت	ها	در	باب	برتری	نظرات	خود	یقه	بدرانند	
می	کند،	 سنگین	 بقیه	 ضرر	 به	 و	 یکی	 نفع	 به	 را	 کفه	 نهایتاً	 که	 عاملی	 ولی	 کنند،	 پاره	 گلو	 و	
عکس	العمل	تماشاگران	است.	یعنی	باالخره	مردمی	که	سالن	های	سینما	را	پر	می	کنند	با	استقبال	



یا	عدم	استقبال	از	این	یا	آن	فیلم	تعیین	می	کنند	که	کدامیک	در	جلب	افکار	عمومی	و	اشاعه	264
دیدگاه	های	ضدعلمی	و	خرافی	موثرتر	است.	آن	گروه	از	مقامات	سینمای	جمهوری	اسالمی	که	
نگاه	جدی	تری	به	موضوع	دارند	در	میزگردها	و	بحثهای	گروهی	بر	تاثیر	فوری	هر	فیلم	روی	عامه	و	
بحثهایی	که	در	موردش	در	محیط	های	کار	و	خانواده	ها	به	راه	می	افتد	تاکید	می	کنند.	در	چارچوب	
همین	بحث	هاست	که	نقش	جلوه	های	ویژه	در	سینمای	مورد	نظر	حکومت،	برجسته	شده	است.	
خالصه	بحث	اینست:	سینما	یک	ابزار	موثر	فرهنگ	سازی	و	کنترل	فرهنگی	و	ایدئولوژیک	
فرهنگی	 و	در	شرایطی	که	کاالهای	 ماهواره	 دنیای	تحت	سلطه	 در	 باشد(.	 باید	 )یا	 است	 عامه	
هنری	غیراسالمی	و	در	مواردی	غیردینی	از	راه	های	گوناگون	بازار	را	پر	می	کند	و	در	دسترس	
مردم	قرار	می	گیرد،	راهی	جز	تولید	فیلم	های	جذاب	و	قابل	رقابت	با	سینمای	غرب	پیش	پای	
دولت	نیست.	برای	اینکه	سینمای	جذاب	منطبق	بر	ارزش	ها	و	ایدئولوژی	حکومتی	داشته	باشیم،	
بزنیم.	ببینیم	 از	روی	دست	آنان	کپی	 مجبوریم	به	فیلم	های	جذاب	و	موثر	غرب	نگاه	کنیم	و	
هالیوود	چه	ترفندها	و	روش	ها	و	تکنیکی	را	به	کار	می	گیرد	تا	نه	فقط	بیزنس	عظیم	سینما	را	در	
سراسر	دنیا	کنترل	کند	بلکه	واقعاً	بر	افکار	عمومی	کشورهای	مختلف	با	فرهنگ	های	گوناگون،	
تاثیر	ایدئولوژیک	و	سیاسی	بگذارد.	اینجاست	که	پای	جلوه	های	ویژه	وسط	می	آید.	جلوه	های	ویژه	
که	امروز	با	حضور	قاطع	کامپیوتر	و	دیجیتالی	شدن	فیلم	ها	اعجاب	آورتر	و	پیچیده	تر	از	گذشته	
شده،	می	تواند	دو	جور	مورد	استفاده	قرار	گیرد.	یکم،	برای	هر	چه	واقعی	تر	جلوه	دادن	صحنه	های	
نمایشی	که	اجرای	واقعی	آنها	در	مواردی	ناممکن	و	در	مواردی	دشوار	و	پر	هزینه	یا	خطرناک	
است.	دوم،	برای	واقعی	جلوه	دادن	دروغ	ها	و	خرافات.	برای	باوراندن	معجزه،	عالم	غیب،	متافیزیک.	
برای	ایجاد	احساس	ضعف	در	کسانی	که	صاحب	قدرت	واقعی	اند	و	افسانه	سرایی	در	مورد	قدرت	

نیروهای	ناموجود.	
با	گسترش	 اگر	به	تاریخ	سینما	رجوع	کنیم	می	بینیم	که	از	همان	نیمه	اول	قرن	بیستم،	
نظرات	علمی	و	ماتریالیستی	در	بین	مردم	و	به	خطر	افتادن	دیدگاه	های	خرافی	و	ضدعلمی	که	
پشتوانه	ایدئولوژیک	و	فکری	و	فرهنگی	نظام	سرمایه	داری	برای	کنترل	توده	ها	بوده،	فیلم	هایی	با	
محتوای	مذهبی	و	ضدعلمی	با	بکارگیری	جلوه	های	ویژه	برای	تحکیم	ایمان	به	ماوراالطبیعه	به	بازار	
آمده	است.	برای	نمونه	می	توان	به	فیلم	هایی	در	ژانر	وحشت	اشاره	کرد	که	به	فیلم	های	دراکوالیی	
مشهور	است.	در	این	فیلم	ها،	تقابل	خیر	و	شر	در	واقع	تقابل	نمادهای	مذهبی	با	شخصیت	هایی	
است	که	عاری	از	اخالقیات	و	معنویات	مسیحی	هستند	و	از	ارتکاب	گناهان	کبیره	باکی	ندارند.	
ابزار	مقابله	با	آنان،	صلیب	و	تسبیح	و	سیر	است	که	حکم	بسم	اهلل	را	در	برابر	اجنه	دارد.	بعضی	
از	این	فیلم	ها	به	شکلی	مشخص	تر،	تقابل	انسان	طرفدار	علم	که	معموال	دانشمندی	بلندپرواز	و	
بی	اعتقاد	به	خداست	را	با	جبر	متافیزیکی	نشان	می	دهد.	موضوع	ثابت	این	نوع	فیلم	ها،	دخالت	



265 انسان	در	کار	خدا	و	تالش	برای	آفریدن	پدیده	هایی	است	که	در	حیطه	قدرت	خداست	و	بدون	
تماس	معنوی	از	عالم	غیب	و	القای	روح،	نمی	توان	از	پس	این	کار	برآمد.	نتیجه	بلندپروازی	اینگونه	
انسان	ها	به	فاجعه	و	مصیبت	می	انجامد.	در	نشان	دادن	همه	این	خرافات	و	جا	انداختن	این	مفاهیم	
اسارت	بار	و	فلج	کننده،	جلوه	های	ویژه	همیشه	نقش	مهمی	بر	عهده	داشته	است.	ابزار	گریم،	
بازی	نور،	مواد	محترقه،	نیروی	برق	و	تکنیک	تدوین	دست	به	دست	هم	داده	و	جلوه	ای	ویژه	به	
فیلم	بخشیده	است.	شاید	یکی	از	مهم	ترین	نمونه	های	این	کار،	فیلم	»جن	گیر«	Exorcist	باشد	
که	با	بکارگیری	تکنیک	جلوه	های	ویژه،	تماشاگر	را	در	صحنه	های	شیطنت	دختری	که	روحش	را	
»آنتی	کرایست«	Anti-Christ	تسخیر	کرده	کاماًل	میخکوب	و	مرعوب	می	کند.	در	این	فیلم،	غلبه	
نهایی	نیروی	دعا	و	ورد	و	تسبیح	و	صلیب	بر	روح	شیطانی	به	یاری	و	فریبکاری	جلوه	های	ویژه	
در	ذهن	تماشاگر	ناآگاه	حک	می	شود.	با	ورود	کامپیوتر	به	عرصه	جلوه	های	ویژه،	همین	مفاهیم	و	
مضامین	را	می	توان	با	کیفیت	و	تاثیر	عمیقتری	به	مردم	منتقل	کرد.	این	را	هم	بگویم	که	فقط	ژانر	
وحشت	نیست	که	چنین	ظرفیتی	دارد.	در	سه	دهه	اخیر،	فیلم	هایی	با	موضوعات	عاطفی	خانوادگی	
و	سینمای	کودکان	صحنه	تاخت	و	تاز	جلوه	های	ویژه	برای	جا	انداختن	خرافات	بوده	است.	در	
اینجا	باید	به	فیلم	مشهور	»روح«	)شبح(	Ghost	با	بازی	دمی	مور	و	پاتریک	سوئیزی	اشاره	کنم	
که	به	شدت	مورد	عالقه	صاحب	نظران	سینمایی	جمهوری	اسالمی	است.	در	این	فیلم	موضوعاتی	
مثل	دنیای	باقی،	عقوبت	گناهکاران	و	رحمتی	که	سرانجام	نصیب	پرهیزکاران	می	شود	به	کمک	
تکنیک،	شکلی	واقعی	و	قابل	قبول	به	خود	می	گیرد.	دست	اندرکاران	وزارت	ارشاد	و	سینما	و	صدا	

و	سیمای	حکومت	واقعاً	در	حسرت	ساختن	فیلمی	با	کیفیت	تکنیکی	»روح«	می	سوزند.	
با	توجه	به	همه	این	نکات،	می	توان	حدس	زد	که	این	روزها	جمهوری	اسالمی	توجه	ویژه	ای	
به	تربیت	متخصص	در	زمینه	جلوه	های	ویژه	دارد	و	سر	کیسه	را	در	این	بخش	شل	کرده	است.	
در	زمینه	نظری	و	تدوین	برنامه	های	کالن	برای	سینمای	معناگرا	نیز	به	نظر	می	آید	که	طرح	تهیه	
فیلم	های	خرافی	از	نوع	هالیوودی	با	اتکا	بیش	از	پیش	به	تکنولوژی،	بر	فکر	فیلمسازی	با	تم	های	
هالیوودی	 فیلم	های	 حکومت،	 سینمایی	 مقامات	 ظاهرا	 می	چربد.	 گرا	 درون	 مذهبی	 و	 معنوی	
را	توده	پسندتر	یافته	اند	و	نمی	خواهند	سرمایه	ها	را	در	جایی	خرج	کنند	که	قشر	محدودی	از	

مخاطبان	روشنفکر	را	پوشش	می	دهد.	
ضعف	 نقطه	 یک	 از	 نشان	 حکومت	 هنری	 فرهنگی	 تالش	های	 این	 همه	 اینکه،	 سرانجام	
ایدئولوژیک	پایه	ای	دارد.	جهش	های	علمی	و	پیشرفت	بشر	در	شناخت	جهان	عینی	پیرامون،	در	
دنیایی	که	اطالعات	با	سرعت	خیره	کننده	ای	منتقل	می	شود	و	بندهای	ارتباطی	و	تبادل	افکار	
در	مقیاس	بین	المللی	هر	روز	گسترش	بیشتری	می	یابد،	هر	روز	پرسش	های	بیشتری	را	در	مورد	
در	 بشر	 می	کند.	 ایجاد	 مردم	 اذهان	 در	 ماوراالطبیعه	 و	 طبیعت	 و	 تکامل،	 فرایندهای	 پدیده	ها،	



نخستین	مراحل	تکامل	خود،	پاسخ	سواالت	بزرگی	که	از	ناشناخته	ها	و	ناتوانی	هایش	در	برخورد	266
به	دنیای	پیرامون	بروز	می	کرد	را	در	وجود	نیرویی	ناپیدا	در	ماورا	جستجو	کرد	و	برای	مادیت	
بخشیدن	به	آن	نیروی	ناموجود	و	باوراندن	آن	به	خود،	بت	ها	و	نشانه	های	گوناگون	را	ساخت.	در	
مراحل	بعدی،	و	در	نتیجه	جدال	و	سرانجام	به	هم	پیوستن	جوامع	و	اقوام	پراکنده،	که	با	تکامل	
فکر	و	فلسفه	و	سیاست	همراه	بود،	نیاز	به	یکپارچه	کردن	باورهای	متافیزیکی	مطرح	شد.	نمادها	
و	بت	ها	در	جدال	با	اندیشه	نیروی	مطلق	و	فراگیر	ناپیدا	شکست	خورد	تا	تصور	متافیزیکی	این	بار	
در	زره	قداستی	دست	نیافتنی	از	گزند	آسیب	های	روزمره	مادی	و	استهالک	ناگزیر	مصون	بماند.	
این	قداست	غیرمادی	پشتوانه	قداست	و	عدم	تعرض	به	نظم	موجود	بود.	قدرت	مطلق	عالم	غیب	
قرار	بود	که	قدرت	طبقات	حاکم	را	استمرار	بخشد	و	حیاتش	را	بیمه	کند.	اینک	در	ادامه	تکامل	
جامعه	بشری	و	گسترش	تفکر	علمی،	حافظان	و	نظریه	پردازان	نظام	طبقاتی	و	دستگاه	مذهبی	
مدافع	آنان،	انگار	به	نقطه	آغازین	بازگشته	اند:	بت	ها	و	نمادها	دوباره	برپا	می	شوند.	مجبورند	به	
شعبده	روی	آورند	تا	معجزه	را	به	مردم	ثابت	کنند.	جلوه	های	ویژه	همان	کار	شعبده	به	نام	معجزه	
را	می	کند.	تصاویر	فریبنده	و	تروکاژهای	سینمایی،	همان	بتی	است	که	نیروی	مطلق	آسمانی	را	
تجسم	زمینی	می	بخشد	تا	باورش	کنند.	دیجیتالیزه	کردن	خرافه،	صرفاً	شکل	دیگری	از	پوست	

انداختن	جهل	بشر	است.	
2006
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کاستی ها و نادرستی های یک تحقیق تاریخی
در	کشوری	که	تاریخ	نویسان	رسمی	روز	و	شب	را	به	تحریف	و	سند	سازی	و	وارونه	نگاری	
می	گذرانند،	هر	کتاب	و	مقاله	تاریخی	مستقل	از	دستگاه،	طرفداران	فراوان	می	یابد	و	دست	به	
به	 که	 کسانی	 نویسی	 خاطرات	 از	 کتابخوان	 افراد	 استقبال	 زمینه،	 همین	 در	 می	چرخد.	 دست	
شکل	های	گوناگون	در	صف	مخالفان	حکومت	کنونی	قرار	داشته	اند،	بیانگر	بی	اعتمادی	عمیق	
مردم	از	تاریخی	است	که	از	قلم	حکومتیان	به	روی	کاغذ	می	آید.	بخش	بزرگی	از	خوانندگان	کتب	
به	دنبال	علل	 این	کتاب	ها	 را	جوانان	روشنفکر	تشکیل	می	دهند	که	در	البالی	سطور	 تاریخی	
پیدایش	و	تکامل	وقایع	و	روندهای	سیاسی	و	اجتماعی	می	گردند	و	چه	بسا	با	قیاس	کردن	های	
تاریخی	می	خواهند	راهی	که	پیش	رو	دارند	را	روشن	کنند.	در	این	میان،	کتاب	»ایران	بین	دو	
انقالب«	نوشته	یرواند	آبراهامیان	به	یکی	از	منابع	رجوع	جدی	جویندگان	حقایق	تاریخی	تبدیل	
شده	است.	آبراهامیان	به	عنوان	یک	استاد	و	محقق	دانشگاه	با	گرایش	چپ	و	ترقیخواهانه	شناخته	
می	شود.	او	که	ده	ها	سال	است	در	خارج	از	کشور	اقامت	دارد	این	کتاب	را	به	زبان	انگلیسی	نگاشته	
و	احمد	گل	محمدی	و	محمد	ابراهیم	فتاحی	آن	را	به	فارسی	ترجمه	کرده	اند.	چاپ	نخست	ترجمه	
فارسی	کتاب	در	سال	1377	منتشر	شده	و	اینک	چاپ	یازدهم	آن	در	بازار	است	که	این	خود	نشانه	

استقبال	زیاد	قشر	کتابخوان	و	اهل	تحقیق	از	اثر	آبراهامیان	است.	
نویسنده،	نخستین	سطور	را	با	بخشی	از	حرفهای	ای.	پی.	تامپسون	در	کتاب	»ایجاد	طبقه	
کارگر	انگلستان«	آغاز	می	کند	که:	»...	طبقه	اجتماعی	یک	بخش	از	ماشین	نیست	بلکه	طرز	کار	
کردن	و	حرکت	آن	است.	طبقه،	منافع	این	گروه	و	آن	گروه	نیست،	بلکه	تضاد	منافع	است.	گرما	و	
صدای	غرش	حرکت	ماشین	است...	طبقه	ساخت	نیست	بلکه	واقعه	و	حرکت	است.«	او	در	پایان	
»درآمد«	به	خواننده	نوید	می	دهد	که	تالش	کرده	بر	اساس	این	رهیافت	»نئو	مارکسیستی«	که	
برخالف	دیدگاه	مارکسیست	های	ارتدکس	است،	طبقه	را	نه	به	سادگی	بر	حسب	رابطه	اش	با	شیوه	
تولید	بلکه	در	بستر	تاریخی	و	تعارض	اجتماعی	با	دیگر	طبقات	درک	کند.	پرسش	اینجاست	که	



تالش	آبراهامیان	تا	چه	اندازه	موفق	بوده	و	به	چه	نتیجه	ای	انجامیده؟268
»ایران	بین	دو	انقالب«	با	جمع	آوری	عمده	شواهد	موجود	از	درون	اسناد	بیشمار	مربوط	
با	برجسته	کردن	گفته	ها	و	 انقالب	مشروطه،	و	 به	سال	های	شکل	گیری	و	تکامل	و	سرنوشت	
نوشته	های	جریانات	و	شخصیت	های	موثر	در	هر	مقطع	تاریخی،	بر	ریشه	ها	و	نحوه	پیشرفت	وقایع	
اجتماعی	و	درگیری	های	طبقاتی	پرتو	می	افکند.	و	این،	کار	ارزشمندی	است.	کتاب	به	ویژه	در	
مورد	جدال	کهنه	گرایان	و	تجددخواهان	بر	سر	تغییرات	اجتماعی	و	سیاسی	و	اقتصادی	که	جامعه	
ایران	در	آن	مقطع	تاریخی	طلب	می	کرد،	تصویر	روشنی	ارائه	می	دهد.	نکته	اینجاست	که	هر	چه	
جلوتر	می	رویم	و	قاعدتا	امکان	دسترسی	بیشتری	به	شواهد	و	اسناد	قابل	اعتماد	و	اتکای	تاریخی	
به	وجود	می	آید،	تصویر	آبراهامیان	محدودتر	و	یکجانبه	تر	می	شود.	شاید	یک	مشکل	نویسنده	این	
باشد	که	از	روش	یکسانی	برای	تحقیق	تاریخی	دو	دوره	کاماًل	متفاوت	تاریخی	استفاده	کرده	است.	
به	طور	مشخص،	در	بررسی	دوران	مشروطه	تا	سال	های	میانه	دهه	1320	شیوه	ای	جز	مطالعه	و	
بررسی	و	سنتز	اسناد	و	آثار	کتبی	موجود	از	منابع	داخلی	و	خارجی	نمی	توان	پیش	گرفت.	ولی	
از	حدود	کودتای	28	مرداد	تا	به	امروز،	عالوه	بر	مطالعه	آثار	و	جمع	آوری	اطالعات	مدون،	باید	
از	شیوه	ثبت	تاریخ	شفاهی	)مصاحبه	با	ناظران	و	دست	اندرکاران	مسائل	سیاسی	و	اجتماعی	و	
فرهنگی(	استفاده	کرد	و	از	این	طریق	به	جستجوی	پاسخ	برای	سواالتی	که	متون	موجود	در	ذهن	
ایجاد	می	کند	و	روشن	کردن	زوایای	تنگ	و	تاریک	تاریخ	معاصر	پرداخت.	نکته	دیگر،	مسئله	»بی	
طرفی«	یا	جانبداری	در	تاریخ	نگاری	است.	برای	درک	درست	از	این	مسئله	می	توان	به	ای.	اچ.	
کار	)مورخ	انگلیسی(	در	مورد	تاریخ	انقالب	روسیه	رجوع	کرد.	ای.	اچ.	کار	به	عنوان	یک	مورخ	
بورژوا	به	هیچ	وجه	بی	طرف	نبود.	او	به	نظرات	و	ارزش	های	ایدئولوژیک	و	سیاسی	خود	پایبند	بود.	
ولی	تالش	کرد	که	تعصب	و	پیشداوری	را	در	فرایند	بررسی	و	تحقیق	تاریخی	دخالت	ندهد.	وقتی	
که	نتیجه	بررسی	او	از	انقالب	روسیه	را	می	خوانیم	دیدگاه	سیاسی	و	جهان	بینی	اش	را	می	توانیم	
تشخیص	دهیم	بی	آنکه	حس	کنیم	وقایعی	ناگفته	گذاشته	شده	یا	روندهایی	وارونه	و	غیرواقعی	
ترسیم	شده	است.	ولی	کتاب	آبراهامیان	چنین	حسی	را	در	خواننده	مطلع	به	تاریخ	و	سیاست	
صد	ساله	اخیر	برنمی	انگیزد	و	این	به	ویژه	در	بخش	تاریخ	معاصر	مطرح	است	که	ما	با	زیر	و	بم	و	

زوایای	آن	بیشتر	آشناییم.	
به	باور	من،	مشکل	فقط	اتخاذ	یک	روش	کار	ناقص	نیست	بلکه	به	دیدگاه	کلی	نویسنده	در	
نگاه	به	تاریخ	مربوط	می	شود.	علیرغم	اینکه	آبراهامیان	در	جستجوی	رد	پای	طبقات	و	تعارضات	
طبقاتی	در	بستر	تحوالت	تاریخی	است،	ولی	چشم	او	اساساً	به	جدال	سنت	گرایی	و	مدرنیسم	و	
نقش	بورژوازی	ایران	در	این	جدال	دوخته	شده	است.	می	شود	گفت	که	تقریبا	به	همه	وقایع،	همه	
نیروهای	سیاسی	و	همه	شخصیت	ها	از	این	دریچه	نگاه	می	کند	و	آن	ها	را	می	سنجد.	به	همین	



269 تاریخ	را	می	سازد	 ارتباط	آنچه	در	مقاطع	مختلف	در	بطن	جامعه	می	جوشد	و	 خاطر	نمی	تواند	
با	وقایع	و	روندهای	سیاسی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	و	اقتصادی	نشان	دهد.	برگردیم	به	مسئله	
جانبداری	و	بی	طرفی.	آبراهامیان	تالش	کرده	به	شکل	صوری،	یعنی	با	استفاده	از	لحنی	خنثی	
در	ارائه	مواضع	و	گفته	های	بازیگران	صحنه	تاریخ،	و	یا	با	جلو	گذاشتن	همسنگ	حرف	های	موافق	
و	مخالف	در	هر	مقطع،	»بی	طرفی«	خود	را	به	عنوان	یک	تاریخ	نگار	حفظ	کند.	ولی	این	کار	
نمی	تواند	روح	حاکم	بر	کل	کتاب	را	تغییر	دهد.	تنها	تاثیری	که	این	لحن	خنثی	دارد،	گرفتن	
طراوت	و	شور	و	زندگی	از	بیان	تاریخ	است.	در	این	زمینه	می	توان	لحن	پر	شور	ای.	اچ.	کار	در	
»تاریخ	 کتاب	 در	 آمریکایی(	 معاصر	 )مورخ	 زین	 هاوارد	 لحن	 یا	 بلشویکی	 انقالب	 تاریخ	 نگارش	

مردمی	ایاالت	متحده«	را	با	روحیه	اثر	آبراهامیان	مقایسه	کرد.	
علیرغم	تالش	آبراهامیان	برای	یافتن	یک	جایگاه	بی	طرف	در	تاریخ	نگاری،	کاماًل	آشکار	
است	که	او	از	نقطه	نظر	یک	تجددگرا	به	فرایندهای	تاریخی	قرن	بیستم	در	ایران	نگاه	می	کند	
نوع	 یعنی	یک	 این	 و	 این	معیار	محک	می	زند.	 با	 را	 نیروها	و	شخصیت	های	سیاسی	مختلف	 و	
نگاه	خاص	طبقاتی	به	تاریخ.	در	این	نگاه،	نقش	تعیین	کننده	مبارزه	طبقاتی	عمدتا	به	مبارزه	
میان	بورژوازی	با	نهادها	و	مناسبات	فئودالی،	و	نیز	مبارزه	میان	بخش	های	رادیکال	و	محافظه	
کار	بورژوازی	تقلیل	می	یابد.	مبارزه	طبقاتی	اساسی	که	بین	طبقه	کارگر	و	دهقآنان	فقیر	و	کم	
زمین	و	قشرهای	تحتانی	شهرنشین	با	طبقات	بزرگ	استثمارگر	جریان	داشته	)و	این	در	مورد	
مقطع	انقالب	مشروطه	هم	صدق	می	کند(،	در	مقاطعی	به	کلی	نادیده	گرفته	می	شود.	آبراهامیان	
جایگاه	احزاب	سیاسی	را	بر	مبنای	این	که	هر	یک	منافع	درازمدت	کدام	طبقه	و	قشر	اجتماعی	
را	نمایندگی	می	کنند،	و	ایدئولوژی	و	جهانبینی	کدام	طبقه	را	منعکس	می	کنند،	معین	نمی	کند.	
بلکه	بیشتر	به	میزان	پایه	گیری	هر	حزب	در	بین	طبقات	متفاوت	می	پردازد.	یا	اینکه	می	کوشد	
با	ارائه	نمودار	از	خاستگاه	خانوادگی	و	طبقاتی	افراد	رهبری	و	کادرهای	احزاب،	نقبی	به	مضمون	
سیاست	های	هر	حزب	بزند.	از	طرف	دیگر،	نویسنده	به	حرکت	درآمدن	بدنه	طبقات	مختلف	)مثاًل	
با	محرک	های	اقتصادی	)فشار	تورم	و	گرانی	و	 برپایی	اعتصابات	و	تظاهرات	کارگری(	را	اساساً	
ایدئولوژیک	در	 اقتصادی(	توضیح	داده	است.	بدین	ترتیب،	نقش	محرک	های	سیاسی	و	 بحران	
برانگیختن	جنبش	های	توده	ای	کمرنگ	شده،	و	خواننده	را	به	این	درک	می	رساند	که	سیاست	و	

ایدئولوژی،	منحصرا	دغدغه	و	کار	روشنفکران	و	نخبگان	طبقات	است.	
بر	پایه	دیدگاه	تجددگرایی	که	بر	»ایران	بین	دو	انقالب«	حاکم	است،	طبیعی	است	که	در	
بخش	آغازین	کتاب،	از	سیاست	ها	و	اهداف	امیرکبیر	ستایش	شود	و	سیاست	سرکوب	خونینی	که	
دولت	قاجار	به	یاری	امیرکبیر	و	تحت	عنوان	»جنگ	مذهبی«	علیه	جنبش	های	دهقانی	و	قشرهای	
زحمتکش	شهری	به	پیش	برد	ناگفته	بماند.	بر	پایه	این	دیدگاه،	اقدامات	نوسازی	امپریالیستی	که	



در	آغاز	قرن	بیستم	در	کشورهای	عقب	مانده	نیمه	فئودالی	نظیر	ایران	پیش	برده	شد	و	جزیی	از	270
کارکرد	گسترش	سرمایه	مالی	و	سلطه	گری	دولت	های	مقتدر	سرمایه	داری	به	حساب	می	آمد،	
مطلوب	تصویر	می	شود.	این	تغییرات	که	از	مجرای	دولت	رضا	شاه	صورت	گرفت	و	همزمان	به	
امپریالیسم	 به	 وابسته	 و	 دالل	 بورژوازی	 یعنی	 بورژوازی	 از	 خاصی	 قشر	 تقویت	 و	 گیری	 شکل	
و	 دیکتاتور	منشی	 به	 کتاب	 اشاره	 علیرغم	 انجامید،	 می	شود(	 نامیده	 کمپرادور	 اصطالحا	 )که	
ستمگری	های	حکومت،	عمدتا	مثبت	توصیف	می	شود.	این	هم	نکته	ای	است	که	آبراهامیان	در	
سراسر	کتاب،	هیچ	اشاره	ای	به	وجود	این	قشر	بورژوازی	نمی	کند	و	به	نوعی	نقش	مستقیم	و	تعیین	
کننده	سرمایه	ها	و	قدرت	های	امپریالیستی	در	فرایندهای	اقتصادی	و	اجتماعی	و	ساختار	سازی	
در	جامعه	را	نادیده	میگیرد.	این	تحلیل	از	رژیم	رضا	شاه	به	تحلیلی	که	چند	دهه	پیش،	مورخان	
تجدید	نظر	طلب	روس	نظیر	ایوانف	از	آن	مقطع	تاریخ	ایران	ارائه	دادند	بسیار	نزدیک	است.	تصویر	
آبراهامیان	از	رفرم	های	اقتصادی	و	اجتماعی	بعد	از	کودتای	28	مرداد	که	در	واقع	بخشی	از	طرح	
جهانی	امپریالیسم	آمریکا	در	کشورهای	تحت	سلطه	اش	بود،	دوگانه	است.	آبراهامیان	این	رفرم	ها	
را	به	شکلی	مکانیکی	از	سیاست	مستبدانه	رژیم	شاه	جدا	می	کند	و	به	نوعی	این	دو	را	در	مقابل	
هم	قرار	می	دهد.	این	تصویر	نیز،	شانه	به	شانه	تصویر	مورخان	بورژوا	مسلک	شوروی	از	ایران	در	

سال	های	بعد	از	»انقالب	سفید«	شاه	می	ساید.	
بخش	مهمی	از	کتاب	آبراهامیان	به	تاریخچه	حزب	توده	به	مثابه	گسترده	ترین	حرب	سیاسی	
تاریخ	معاصر	ایران	اختصاص	یافته	است.	به	نظر	می	آید	که	نویسنده	از	نزدیک	در	این	تاریخ	درگیر	
بوده	و	وقایع	دهه	های	1320	و	1330	شمسی	را	مستقیما	تجربه	کرده	است.	روحیه	کتاب	در	این	
بخش،	شاداب	تر	و	مبارزه	جویانه	تر	است.	ولی	در	این	بخش	نیز	توصیفات	از	حزب	توده	و	مبارزه	
کارگران	و	روشنفکرانی	که	زیر	چتر	این	حزب	قرار	داشتند،	بر	پایه	دیدگاه	تجددگرایانه	انجام	
گرفته	است.	یکی	از	معدود	مواردی	که	آبراهامیان	مستقیما	به	موضع	گیری	سیاسی	در	مقابل	یک	
گرایش	و	دفاع	از	گرایشی	دیگر	می	پردازد،	به	همین	بخش	مربوط	می	شود.	نویسنده	در	مبارزات	
درونی	حزب	توده،	چپ	روی	و	چپ	روان	را	آماج	قرار	می	دهد.	برعکس،	نسبت	به	سیاست	راست	
تا	1332(	 بررسی	)1320	 اعظم	دوره	مورد	 توده	در	بخش	 بر	حزب	 رفرمیستی	حاکم	 و	 روانه	
رفتاری	نرم	و	مسامحه	جویانه	دارد.	خالصه	کنیم،	خواننده	کتاب	از	این	بخش	کتاب	به	هیچ	وجه	
نمی	تواند	بفهمد	که	در	آن	شرایط	امکان	انجام	یک	انقالب	اجتماعی	تحت	رهبری	طبقه	کارگر	
در	جامعه	ایران	برای	راهگشایی	و	پایه	گذاری	نظام	سوسیالیسم	وجود	داشت.	توجه	خواننده	به	
این	واقعیت	جلب	نمی	شود	که	برای	یک	تحول	ریشه	ای	اجتماعی	و	نو	کردن	جامعه،	به	جای	یک	

حزب	رفرمیست	به	حزب	انقالبی	طبقه	کارگر	نیاز	بود	)و	هست(.	
عملکرد	بخش	 و	 موضع	 دادن	 نشان	 آبراهامیان	 کتاب	 قوت	 نقطه	 اشاره	شد،	 که	 همانطور	



271 مهمی	از	نیروها	و	شخصیت	های	مذهبی	در	مقاطع	مختلف	تاریخی	است.	نویسنده	با	ارائه	شواهد	
مستند	به	ما	نشان	می	دهد	که	مخالفت	اینان	با	تغییرات	بورژوایی	مورد	نظر	امپریالیستها	از	باال،	
توده	های	 اساسی	 خواسته	های	 و	 سکوالر	 و	 چپ	 نیروهای	 ترقیخواهانه	 اهداف	 و	 سیاستها	 با	 و	
کارگر	و	زحمتکش	و	زنان	ستمدیده،	آشکار	خصلت	ارتجاعی	و	فئودالی	داشته	است.	یک	نکته	
مثبت	دیگر	کتاب	که	به	ویژه	در	بخش	وقایع	منتهی	به	انقالب	1357	جلوه	می	کند،	تاکید	بر	
نقش	مهم	نیروهای	سیاسی	فعال	در	صحنه	مبارزه	علیه	رژیم	شاه،	خواسته	های	توده	های	مردم	
و	چگونگی	تکامل	بحران	انقالبی	است.	این	تصویر	با	تحریفاتی	که	حکومت	کنونی	از	وقایع	آن	
دوره	ارائه	می	دهد	فرق	دارد	و	خوانندگان	را	به	درک	واقعی	انقالب	57	نزدیک	می	کند.	البته	این	
نکته	را	نباید	ناگفته	گذاشت	که	اعتماد	و	اتکای	آبراهامیان	به	منابع	محدود	و	بعضا	دستکاری	شده	
)نظیر	گزارشات	خبری	روزنامه	کیهان	در	نیمه	دوم	سال	57	و	روزهای	قیام	که	بر	طبق	منافع	و	
سیاستهای	حزب	توده	تنظیم	می	شد	و	مقاالتی	که	این	حزب	در	فاصله	1357	تا	1361	پیرامون	
روزهای	انقالب	منتشر	کرد(،	بازنمایی	واقعیات	را	خدشه	دار	کرده	است.	برای	نمونه	رجوع	کنید	
به	تاکید	آبراهامیان	بر	»نقش	افراد	مسلح	چریکهای	فدائی	و	حزب	توده«	در	برپایی	و	پیروزیقیام	
بهمن.	این	برگرفته	از	تیترهای	انتخابی	و	تبلیغاتی	است	که	در	دوران	انقالب	توسط	رهبران	حزب	
توده	برای	کسب	وجهه	در	بین	مردم	مورد	استفاده	قرار	گرفت.	عجیب	است	که	آبراهامیان	به	اسناد	
تحلیلی	و	گزارشات	بیشمار	نیروهای	مختلف	اپوزیسیون	چپ	و	انقالبی	از	آن	مقطع	نگاه	نکرده	و	

در	واقع	ارزش	و	اعتباری	برای	آن	قائل	نشده	است.	
سخن	کوتاه،	»ایران	بین	دو	انقالب«	و	کتاب	هایی	از	این	دست،	ارزش	ها	و	نکات	مثبتی	دارند	
که	می	توان	برای	شناخت	تاریخ	و	مقابله	با	تحریفات	تاریخی	به	آنها	تکیه	کرد.	لیکن	در	ارائه	درک	
صحیح	از	چگونگی	و	ریشه	های	تحوالت	تاریخی	و	به	طور	کلی	کمک	به	درک	ماتریالیستی	از	
تاریخ،	کمبودها	بسیار	است.	مهم	ترین	کمبود،	در	پرده	ماندن	نقش	مبارزه	طبقاتی	و	فهم	این	
عامل	به	مثابه	نیروی	محرکه	تاریخ	است.	دستیابی	به	آنچه	آبراهامیان	در	آغاز	کتاب	خود	وعده	

داده	بود	کماکان	در	دستور	کار	قرار	دارد.						
2006																		
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جادوی مستطیل سبز
همین	دو	سال	پیش	بود	که	بعد	از	قهرمانی	تیم	ملی	یونان	در	»یورو	2004«	همه	از	پدیده	
فوتبال	یونانی	و	جایگاه	خدایی	مربی	آلمانی	این	تیم	یعنی	»اوتو	رهاگل«	در	کوه	المپ	حرف	
می	زدند.	ولی	حاال	هیچکس	رغبت	نمی	کند	حتی	به	آن	نوع	بازی	فکر	کند،	چه	رسد	به	اینکه	
به	 تلویزیونی	 به	کمک	پخش	مستقیم	 تعدادشان	 فوتبال	که	 تماشاگران	 بنشیند.	 تماشایش	 به	
گرا.	 نتیجه	 فوتبال	 تا	 هستند	 زیبا	 فوتبال	 تماشای	 به	 عالقمند	 آشکارا	 می	رسد،	 نفر	 میلیاردها	
نتیجه	ها	گذراست	و	فراموش	شدنی.	پیروزی	در	مسابقات	فوتبال،	دردی	را	از	دردهای	بیشمار	مردم	
درمان	نمی	کند.	این	را	بعد	از	فرو	نشستن	تب	هر	دوره	از	رقابت	ها،	همه	می	فهمند.	دلخوشی	ها	
خیلی	زود	کمرنگ	می	شوند.	این	واقعیت	را	زیر	خط	فقرهای	دنیا	که	اکثریت	تماشاگران	را	شامل	

می	شوند.	نشان	می	دهد.	
نتیجه،	جزئی	از	فوتبال	است،	درست.	ولی	نتیجه،	همه	فوتبال	نیست.	تماشاگران	چه	بدانند	
چه	ندانند	به	فوتبال	مثل	تئاتر	نگاه	می	کنند.	یا	حتی	سینما.	چیزی	در	قد	و	قواره	هنر.	یک	نمایش	
بزرگ	حماسی.	نمایشی	که	نمی	توانی	پایانش	را	حدس	بزنی.	حتی	اگر	همه	سوابق	و	آمارها	و	
تحلیل	ها	از	قبل	به	تو	نشان	دهند	که	چه	کسی	برنده	میدان	است،	باز	هم	چگونگی	برنده	شدنش	
را	نمی	توانی	پیش	بینی	کنی.	این	درست	مثل	فیلمی	است	که	برای	بار	اول	می	بینی	و	هیچ	متن	

از	پیش	نوشته	شده	یا	خالصه	ای	از	آن	در	دست	نیست.	
فوتبال،	ورزش	است	ولی	نمایش	فوتبال	به	خیلی	چیزهای	دیگر	ربط	پیدا	کرده	است.	اقتصاد	
و	سیاست	و	ایدئولوژی،	همگی	به	این	نمایش	مرتبطند.	اقتصادهای	کم	کار	و	راکد،	له	له	می	زنند	
برای	اینکه	نمایشی	مثل	جام	جهانی	در	کشور	خودشان	راه	بیفتد	تا	تکانی	به	شاخص	های	سود	
و	رونق	داده	شود.	سیاستمداران	بدنام	و	گرفتار	بحران،	پیراهن	تیم	ملی	به	تن	می	کنند	و	در	
ورزشگاه	ها	ظاهر	می	شوند	که	به	مردم	بگویند	ما	همه	یکی	هستیم	و	ملت	ما	باالتر	از	بقیه	است.	
پیام	های	درونی	90	دقیقه	ای	 دنبال	 به	 را	جستجو	می	کنند.	 فوتبال،	غذای	روح	 ولی	مردم	در	



273 هستند.	در	این	نمایش،	مردم	درس	ها	و	نتایج	از	خودگذشتگی	یا	خودخواهی،	فردگرایی	یا	جمع	
گرایی،	ابتکار	عمل	یا	انفعال،	غرور	ساده	انگارانه	یا	پیگیری	هشیارانه،	بی	باکی	یا	ترس،	عدالت	یا	
بی	عدالتی	را	دوره	می	کنند.	و	البته	مردم	با	تماشای	فوتبال،	تفریح	می	کنند.	اگر	مسابقه،	جنبه	

سرگرم	کننده	و	تفریحی	نداشته	باشد	انگار	به	تماشای	یک	فیلم	حوصله	سر	بر	نشسته	اند.	
سرگرمی	و	تفریح	و	لذت	بردن	از	تماشای	فوتبال	با	پیروزی	ها	و	شکست	هایش	معنی	پیدا	
داد	 خواهد	 جواب	 احتماالً	 بپرسی	 محبوبش	 تیم	 نتایج	 مورد	 در	 تماشاگر	 یک	 از	 اگر	 می	کند.	
که	دوست	دارم	همیشه	پیروز	شود.	ولی	این	یک	احساس	واقعی	نیست.	اگر	قرار	بود	یک	تیم	
نداشت.	 وجود	 زیبایی	 دیگر	 نبود.	 میان	 در	 لذتی	 دیگر	 که	 باشید	 مطمئن	 باشد	 پیروز	 همیشه	
تماشاگر،	تحریک	شدن	احساساتش	را	دوست	دارد.	دلهره،	اضطراب،	غم،	اشک	شکست،	امیدواری	
و	نومیدی،	و	انفجار	شادی	را	دوست	دارد.	تماشاگر	جلوه	های	فشرده	و	برجسته	زندگی	را	دوست	
دارد.	تماشاگر	از	اینکه	زهر	تراژدی	به	سبک	تئاترهای	یونانی	و	شکسپیری	قطره	قطره	در	جانش	
بچکد	را	هم	دوست	دارد.	دیدن	اشتباهات	و	بدفهمی	های	پیاپی	که	ناگزیر	به	فاجعه	می	انجامد	یک	
جوهر	نمایشی	تکان	دهنده	است	که	سالیان	سال	در	خاطره	تماشاگر	باقی	می	ماند:	پاس	کعبی	از	
میانه	زمین	به	عقب	برای	میرزاپور.	.	.	.	ضربه	ناقص	میرزاپور.	.	.	قرار	گرفتن	توپ	زیر	پای	حریف.	
.	.	.	رسیدن	توپ	به	رضایی.	.	.	ضربه	ناقص	دوم	پشت	محوطه	جریمه.	.	.	هجوم	حریف	به	پشت	

شش	قدم.	.	.	.	لغزش	پای	میرزاپور.	.	.	.	آرام	گرفتن	توپ	در	کنج	دروازه.	
پخش	تلویزیونی،	مسابقات	فوتبال	را	واقعاً	نمایشی	تر	کرده	است.	نماهای	درشتی	که	دوربین	
از	 .	فیلمبرداری	 بازیکنان	ثبت	می	کند،	نمایش	اسلو	موشن	درگیری	هایشان	 در	حرکات	چهره	
روی	شانه	به	هنگام	شادی	بازیکنان	بعد	از	زدن	گل	که	باعث	می	شود	تماشاگر	خود	را	کاماًل	در	
جمع	آنان	ببیند،	این	نمایش	پر	سود	را	جذابتر	می	کند.	بازیکنان	دریافته	اند	که	حاال	دیگر	بازیگر	
هم	هستند.	آنان	به	وضع	ظاهری	خود	توجه	ویژه	دارند.	در	زمین،	حواسشان	به	چشم	دوربین	ها	
هم	هست.	به	ژست	های	خاصی	که	در	نقاط	اوج	نمایش	باید	بگیرند	از	قبل	فکر	می	کنند.	تالش	
می	کنند	هر	بار	بعد	از	به	ثمر	رسیدن	گل،	ابتکار	تازه	ای	بزنند.	در	این	راه،	از	رقص	و	پانتومیم	و	
حتی	حرکات	آیینی	استفاده	می	کنند.	در	این	نمایش	بزرگ،	سهمی	هم	به	تماشاگران	داده	شده	
است.	دوربین	روی	تماشاگران	در	ورزشگاه	می	چرخد،	هیجانات	شان	را	شکار	می	کند	و	به	صدها	
میلیون	نفری	که	پای	تلویزیون	نشسته	اند	می	گوید	که	شخصیت	شما	را	هم	در	این	حماسه	به	کار	
گرفته	ایم.	نمایندگان	شما	را	هم	در	داستان	خود	منظور	کرده	ایم.	و	این،	احساس	رضایت	مردم	را	
بر	می	انگیزد.	همذات	پنداری	تماشاگر	با	فوتبالیست	اسطوره	سخت	است	ولی	با	هوراکشان	صورت	

رنگ	کرده،	آسان.	



آرزوها و واقعیات274

حذف	تیم	ملی	ایران	در	همان	دور	اول	بازی	ها	خیلی	چیزها	را	نشان	داد.	نشان	داد	که	استراتژی	و	
تاکتیک،	یک	مشت	فرمول	کتابی	نیست	که	هرکس	آن	را	خواند	و	شناخت	بتواند	از	میدان	پیروز	به	در	
آید.	نشان	داد	که	استراتژی	و	تاکتیک	را	در	سراسر	زمان	مسابقه	باید	دائما	معنی	کرد	و	عمل	جمعی	را	
دائما	با	تحلیل	مشخص	از	شرایط	مشخص	عوض	کرد	و	از	نو	سازمان	داد.	نشان	داد	که	»استراتژی	ما	
کسب	پیروزی	است«	چه	حرف	عامی	است!	در	فرایند	90	دقیقه	ای،	باید	مراحل	استراتژیک	مختلف	
را	تشخیص	داد	و	برای	هر	مرحله	تاکتیک	های	مناسب	را	به	کار	برد.	نشان	داد	که	چه	رابطه	تنگاتنگی	
بین	دفاع	کردن	و	حمله	بردن	برقرار	است.	نشان	داد	که	از	کار	انداختن	نیروی	حریف	تا	چه	اندازه	به	
توانایی	حفظ	نیروی	خود،	وابسته	است.	اما	حذف	تیم	ملی،	قبل	از	هر	چیز	مصداق	این	بیت	معروف	هم	
بود	که:	»تکیه	بر	جای	بزرگان	نتوان	زد	به	گزاف/	مگر	اسباب	بزرگی	همه	آماده	کنی«.	برای	رسیدن	
به	هدف	های	بزرگ	باید	خوب	تدارک	دید	و	در	زمینه	های	مختلف	کسب	آمادگی	کرد.	نمی	شود	حرف	
از	کسب	پیروزی	و	عبور	به	مراحل	باالتر	زد	ولی	توانایی	کافی	و	ابزار	الزم	را	برای	مبارزه	طوالنی	فراهم	

نکرد.	با	توانایی	و	ابزار	60	دقیقه	ای	نمی	توان	پیروز	میدان	90	دقیقه	ای	شد.	
	عقب	ماندگی	ها	و	ضعف	های	ساختاری	فوتبال	یک	کشور	را	نمی	توان	با	دعا	و	نذر	و	توکل	
کردن	های	تکراری	و	بی	سرانجام	جبران	کرد.	درست	همانگونه	که	تقصیر	شکست	تیم	ایران	را	
نمی	توان	به	گردن	این	یا	آن	شخص	انداخت	یا	نتیجه	وردخوانی	جادوگر	مکزیکی	دانست.	خرافه	ها	
نتیجه	 این	 به	 را	 اندیش	 به	درد	خودفریبی	می	خورد	و	دست	آخر	می	تواند	مومنان	ساده	 فقط	
برساند	که	خدای	مکزیکی	ها	از	خدای	ما	قویتر	است	و	یا	اینکه	»خدای	واحد«،	مصلحت	را	در	

شکست	تیم	ملی	ایران	دیده	است!	
فوتبال	با	سیاست	فرق	دارد	ولی	خیلی	از	درس	های	شکست	فوتبال،	به	کار	سیاست	هم	می	آید.	
برای	کسب	پیروزی	در	میدان	نبرد	سیاسی	باید	شور	و	شوق	و	انگیزه	داشت.	ولی	این	کافی	نیست.	
داشتن	آرزوهای	بزرگ	را	باید	با	یافتن	راه	و	نقشه	و	استراتژی	و	تاکتیک	های	مناسب	همراه	کرد.	و	
پیاده	کردن	همه	اینها	البته	در	گرو	تدارک	و	آمادگی	در	زمینه	های	مختلف	و	دستیابی	به	ابزار	ضروری	
کسب	قدرت	سیاسی	است.	باید	از	مبارزه،	دید	درازمدت	داشت	و	برای	نبردهای	طوالنی	آماده	شد.	

توپ چگونه در زمین می چرخد؟

مربی	برزیلی	می	گوید	که	در	فرایند	بازی،	هر	تیم	برای	خود	یک	مغز	دارد.	بعضی	تیم	ها	هم	
دو	مغز	دارند.	مثاًل	در	تیم	برزیل،	رونالدینیو	این	نقش	را	بازی	می	کند.	یا	در	تیم	پرتغال،	دکو	و	
فیگو	این	وظیفه	را	بر	عهده	دارند.	مسئله	مهم	رابطه	این	مغز	با	کل	بدنی	است	که	تیم	نام	دارد.	



275 اجزای	این	بدن	چگونه	مثل	یک	تن	واحد	عمل	می	کند؟	عملکرد	فرد	و	جمع	چگونه	به	هم	مرتبط	
می	شود	و	سازمان	می	یابد؟	حرکت	تیم	بر	اساس	مرکزیت	دمکراتیک	انجام	می	شود.	اگر	مرکزیت	
دمکراتیک،	جوهر	سازمان	تیمی	نباشد،	با	یک	جمع	از	هم	پاشیده	و	بی	تاثیر	و	فلج	روبرو	می	شویم؛	
حتی	اگر	تک	تک	بازیکنانش	قابلیت	های	تکنیکی	خوب،	شرایط	جسمانی	مناسب	و	ذهنی	مبتکر	
داشته	باشند.	بازیکن	یا	بازیکنانی	که	نقش	مغز	یا	همان	مرکزیت	را	در	زمین	بازی	می	کنند،	یک	
شبه	به	وجود	نمی	آیند.	این	ها	در	دل	فرایندهای	طوالنی	فعالیت	جمعی	و	از	سرگذراندن	پیروزی	ها	
و	شکست	های	جمعی	گوناگون	شکل	می	گیرند	و	پرورش	می	یابند.	این	ها	توانایی	کیفی	بیشتری	
در	تشخیص	صحنه	کلی	بازی،	آرایش	افراد	تیم	خود	و	تیم	حریف،	»حدس«	نسبتا	صحیح	در	
مورد	عکس	العمل	ها	و	ابتکارات	تک	تک	بازیکنان	خودی	و	غیر	خودی	دارند.	این	مغز	یا	مرکزیت،	
هم	بازی	گردان	است	و	هم	بازی	خوان.	این	مغز	است	که	در	هر	مقطع	از	مسابقه،	با	چرخیدن	و	
پا	به	توپ	شدن	و	سرکشیدن	به	نقاط	مختلف	زمین،	توپ	را	پخش	می	کند،	پاس	می	دهد	و	پاس	
میگیرد	و	تیم	را	در	متمرکز	شدن	یا	پخش	شدن،	در	دفاع	کردن	یا	هجوم	بردن	هدایت	می	کند.	

تاکتیک	های	مختلف	را	در	کل	تیم،	استارت	می	زند.	
ولی	رابطه	این	مرکزیت	با	بقیه	اجزای	تیم،	یک	رابطه	دوجانبه	دائمی	است.	رفت	و	برگشت	ها،	
یک	دو	کردن	ها،	پاس	های	کوتاه	و	بلند،	جا	عوض	کردن	ها	و	به	این	ترتیب	ایجاد	فضا	برای	یکدیگر،	
ایجاد	پوشش	مناسب	و	به	موقع	برای	هم	در	موقع	دفاع	و	حمله،	بیان	یک	رابطه	دمکراتیک	بین	
مرکزیت	و	بدنه	است.	این	دو،	همزمان	یکدیگر	را	تغذیه	می	کنند.	مغز	تیم،	یک	همه	فن	حریف	
نیست	که	هم	گل	بزند،	هم	پاس	گل	بدهد،	هم	حمالت	حریف	را	دفع	کند	و	هم	پنالتی	ها	را	بگیرد.	
حتی	اگر	بازیکن	جامع	االطرافی	باشد	که	همه	این	کارها	از	دست	و	پایش	برآید،	باز	هم	نقش	
مغز	و	مرکزیت	در	زمین	این	نیست.	مغز	باید	تشخیص	دهد	که	اگر	در	این	لحظه	جبهه	ای	را	در	
این	گوشه	زمین	باز	کنم	و	یا	آن	بازیکن	را	در	گوشه	ای	دیگر	صاحب	توپ	کنم،	شرایط	مناسبتری	
برای	پیشروی	و	نزدیک	شدن	به	دروازه	حریف	و	گل	زدن	ایجاد	می	شود.	حاال	زننده	گل	هر	کسی	
می	خواهد	باشد.	بقیه	بازیکنان	نیز	با	آگاهی	به	قابلیت	های	این	مرکزیت	و	اعتماد	به	رهبری	او،	
تالش	می	کنند	با	پاس	دادن	ها	و	حرکات	بدون	توپ	خود،	او	را	در	بهترین	موقعیت	برای	ایفای	
نقش	و	انجام	وظیفه	اش	قرار	دهند.	شکوفایی	ابتکار	عمل	و	بالفعل	شدن	توانایی	های	ویژه	هر	یک	
از	بازیکنان	کاماًل	به	پیشرفت	کار	گروهی	وابسته	است	و	کار	گروهی	بدون	وجود	یک	مغز	و	مرکز	
رهبری	کننده	متصور	نیست.	در	غیر	این	صورت،	دریبل	زدن	ها	و	اجرای	حرکات	نمایشی	زیبا	و	

تالشهای	خیره	کننده	و	فداکارانه	فردی،	تاثیری	بر	نتیجه	مسابقه	نخواهد	داشت.	
حاال	به	صحنه	از	یک	زاویه	دیگر	نگاه	می	کنیم.	هر	مسابقه	در	برگیرنده	ده	ها	نبرد	تهاجمی	
و	تدافعی	در	گوشه	های	مختلف	زمین	است.	مغز	و	مرکزیت	تیم	الزاما	در	تک	تک	این	نبردها	
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این	نبردهای	کوچک	تشکیل	می	شود،	بازیکن	یا	بازیکنان	دیگری	می	توانند	و	می	باید	نقش	بازی	
گردان	و	بازی	خوان	را	در	چارچوب	محدودتری	نسبت	به	کل	بازی	و	نسبت	به	کل	زمین،	ایفا	
کنند.	گره	های	کوچک	بیشماری	که	در	طول	مسابقه	به	هنگام	حمله	یا	دفاع	ایجاد	می	شود	را	فقط	
زمانی	می	توان	باز	کرد	که	بازیکن	یا	بازیکنانی	به	شکل	مغز	یا	مرکزیت	»محلی«	عمل	کنند.	عالوه	
بر	این،	خطوط	سه	گانه	یک	تیم	در	دفاع	و	مرکز	و	حمله	هر	تیم	نیز	نیاز	به	نوعی	سازماندهی	و	

هماهنگی	خاص	با	رهبری	خاص	خود	دارد.	
نکته	آخر	اینکه،	ممکنست	یک	تیم	به	خوبی	بر	اساس	مرکزیت	دمکراتیک	سازماندهی	شده	
برتری	های	 از	 گوناگون،	 عوامل	 گرو	 در	 مسابقه	 هر	 بخورد.	چرا	که	سرنوشت	 اما	شکست	 باشد	
تاکتیکی	گرفته	تا	توانایی	های	جسمانی	و	روحی	و	حتی	عامل	تصادف	و	شانس	است.	ولی	یک	

چیز	روشن	است.	بدون	مرکزیت	دمکراتیک،	فعالیت	تیمی	مختل	خواهد	شد.	

یک چالش جدی

آنتونللو	وندیتی،	فعال	چپ	در	جنبش	دهه	1960	ایتالیا	و	ترانه	سرای	مخالف	خوان	بعد	از	آن	
سال	ها،	زمانی	در	ستایش	فوتبال	و	تیم	محبوبش	آ.	اس.	رم	چنین	آواز	کرد:	»از	تو	متشکریم	چون	
کاری	می	کنی	که	هنوز	خود	را	باور	کنیم.«	این	ترانه	به	هنگام	شکست	جنبش	دهه	های	شصت	
و	هفتاد	و	زیر	سوال	رفتن	آرمان	ها	و	ایده	های	انقالبی	و	پیشرو	در	میان	توده	های	مردم	سروده	
شد.	این	واقعیتی	است	که	در	دنیای	تقسیم	شده	به	ملت	ها	و	مرزها	و	نژادها،	در	دنیای	داراها	و	
ندارها،	سلطه	گرها	و	تحت	سلطه	ها،	خیلی	ها	در	هر	واقعه	و	پدیده	به	دنبال	احقاق	حقوق	از	دست	
رفته	خود	می	گردند؛	به	دنبال	احیای	هویت	سرکوب	شده	خود.	در	دنیایی	که	بهره	کشی	انسان	
از	انسان،	سلطه	جویی	ملت	بر	ملت،	و	برتری	طلبی	نژاد	بر	نژاد،	حاکم	است	هر	پدیده	می	تواند	
دستاویزی	شود	برای	تعارض	و	تقابل	و	رقابت.	در	دوره	هایی	که	آرمان	رهایی	و	یگانگی	نوع	بشر	
کمرنگ	می	شود	و	دست	نیافتنی	به	نظر	می	آید،	نومیدان	از	انقالب	در	فریادهای	مشترک	مردم	
در	طرفداری	از	تیم	محبوب	فوتبالشان،	تنها	راه	همبستگی	و	سر	بلند	کردن	توده	ها	را	جستجو	
می	کنند.	گمان	می	برند	که	مردم	از	مجرای	موفقیت	تیم	های	ملی	در	میادین	ورزشی	ممکنست	به	
خودباوری	برسند.	اگر	دولت	های	سلطه	گر	با	استفاده	از	عالقه	عمومی	به	تماشای	فوتبال	و	گاه	به	
کمک	باندهای	سازمان	یافته	دست	راستی	نژادپرست	در	میدان	های	ورزشی	می	کوشند	ایدئولوژی	
عظمت	طلبانه	و	برتری	جویانه	امپریالیستی	را	در	جامعه	تقویت	کنند،	در	کشورهای	تحت	سلطه	
و	فقیر،	بسیاری	از	مردم	عقده	های	دیرینه	و	خشم	فرو	خورده	خود	را	با	آرزوی	پیروزی	تیم	ملی	
کشور	خود	و	سری	از	بین	سرها	در	آوردن	در	میادین	ورزشی	پاسخ	می	دهند.	می	خواهند	حداقل	



277 در	این	عرصه	هم	که	شده	خود	را	اثبات	کنند	و	نشان	دهند	که	می	توانند	از	»بقیه«	برتر	باشند.	
هدف	از	بیان	این	واقعیات،	محکوم	کردن	توده	های	لگد	مال	شده	و	ملت	های	ستمدیده	نیست.	
بلکه	انگشت	گذاشتن	روی	این	نکته	است	که	چه	زمین	مساعدی	برای	گرایشات	ناسیونالیستی	
وجود	دارد	و	پیروزی	یا	شکست	در	یک	میدان	ورزشی	چگونه	می	تواند	به	روحیه	خودبزرگ	بینی	
و	تحقیر	ملل	دیگر	از	یک	طرف،	و	حس	حقارت	و	خفت	از	طرف	دیگر،	در	بین	مردم	دامن	بزند.	
تحت	چنین	مناسبات	نابرابری	است	که	توده	های	مردم	بر	سر	رقابت	های	ورزشی	ممکنست	رو	
در	روی	هم	قرار	بگیرند،	یقه	بدرانند،	فحش	بدهند	و	کتک	بزنند.	یعنی	واقعه	ای	که	می	تواند	و	
می	باید	عامل	دوستی	و	نزدیکی	و	همبستگی	و	لذت	مشترک	توده	ها	باشد	به	عکس	خود	تبدیل	
شود.	تماشای	بازی	روان	و	شناور	و	جنگنده	تیم	های	آفریقایی	در	جام	جهانی	امسال	لذت	بخش	
است.	واقعاً	چه	اشکالی	دارد	که	این	فوتبال	زیبا	بر	فوتبال	بی	رمق	»کشور	من«	غلبه	کند؟	به	جای	
نعره	»سوالخ	سوالخش	می	کنیم!«	باید	به	این	اندیشید	که:	»انترناسیونال	است	نژاد	انسان	ها.«	
2006



به بهانه شنیدن سرود ویژه جام جهانی فوتبال278

یک مو فاصله تا فاشیسم
تب	جام	جهانی	باالست.	صدا	و	سیما	هر	روز	در	چند	نوبت،	سرود	ویژه	جام	جهانی	را	پخش	
می	کند.	صدای	علیرضا	عصار	است	و	ملودی	شهداد	روحانی	و	کالم	شاهکار	بینش	پژوه.	سرود	با	
دکلمه	آغاز	می	شود.	منظومه	وار	با	وزن	و	آهنگ	شاهنامه.	در	بخش	دوم	که	آهنگین	است،	ترانه	
حافظ	وار	است	و	رنگ	و	بوی	عرفانی	دارد.	پیش	از	این،	شاهکار	بینش	پژوه،	کالم	ترانه	آرش	و	دی	
جی	الیگیتر	ویژه	جام	جهانی	را	هم	سروده	بود.	همان	که	می	گوید:	»حالشون	رو	ما	می	گیریم!«	
در	آن	ترانه	هم	صحبت	از	برتری	ایرانی	ها	بود	و	کرکری	خواندن	ها	برای	حریفان.	ولی	شاید	ریتم	
شاد	و	صدا	و	چهره	آرش،	همین	مضمون	برتری	جویانه	را	تلطیف	می	کرد	و	بی	آزار	نشان	می	داد.	
ولی	حاال	صدای	عصار	است	و	سرودی	حماسی.	این	دیگر	شوخی	بردار	نیست.	سرود	از	حکم	
اهورا	به	اهریمنان	می	گوید	که	پارسیان	تا	ابد	قهرمانند!	از	این	جور	وعده	های	الهی	به	یک	قوم	و	
ملت	برای	برتری	ابدی	بر	اقوام	و	ملل	دیگر	را	در	طول	تاریخ	بارها	دیده	ایم	و	طعم	تلخ	نتایجش	
را	هم	چشیده	ایم.	صهیونیسم،	همین	نوع	»وعده	های	الهی«	به	قوم	یهود	به	عنوان	قوم	برگزیده	
را	دستاویز	سرکوب	و	ستم	خونین	بر	ملت	فلسطین	قرار	داد.	نازیسم	هم	از	چنین	بینشی	پیروی	
می	کرد	که	هنوز	هم	در	مصرع	»آلمان	باالتر	از	همه«	در	سرود	ملی	آلمان	جلوه	گر	است.	آمریکا	
نیز	همین	ادعا	را	دارد	و	برتری	جویی	خود	بر	دنیا	را	به	خواسته	خدای	ناموجود	مربوط	می	کند.	
ولی	هرکس	مدعی	چنین	مزخرفاتی	است	باید	همزمان	بقیه	را	تحقیر	و	خوار	کند	تا	توجیهی	برای	
ممتاز	بودن	خود	بیابد.	و	چنین	است	که	عصار	ادامه	می	دهد:	»خوابند	رقیبانت!	خاکند	حریفانت!«	
و	بی	توجه	به	اوضاع	دنیا	رجز	می	خواند	که	هیچکس	غیر	از	ما	هشیار	نیست!	این	جور	حرف	ها	
حتی	در	قالب	یک	سرود،	فقط	مویی	تا	فاشیسم	فاصله	دارد.	ولی	مسئله	به	یک	سرود	محدود	
نمی	شود.	از	همین	مسئله	به	ظاهر	ساده	و	گذرا	می	خواهیم	نقبی	بزنیم	به	مسائل	بزرگتری	که	

ورزش	و	مشخصا	فوتبال	درگیر	آن	است.	
این	روزها	زیاد	می	شنویم	که	فوتبال	از	سیاست	جدا	نیست.	حتی	مقامات	حکومتی	اینجا	و	



279 آنجا	به	روشنی	اعالم	می	کنند	که	هدفشان	از	تبلیغ	گسترده	فوتبال	در	رسانه	ها،	استفاده	از	آن	
به	عنوان	یکی	از	راه	های	»مدیریت	بحران«	و	کنترل	جوانان	است.	می	گویند	که	امروزه	در	همه	
کشورها	این	هدف	در	دستور	کار	دولت	ها	قرار	دارد	و	ما	هم	باید	چنین	کنیم.	این	چیزی	است	
که	حاکمان	می	خواهند	ولی	اوضاع	همیشه	آنطور	که	آنان	می	خواهند	جلو	نمی	رود؛	دقیقا	به	این	
علت	که	فوتبال	از	سیاست	جدا	نیست!	یعنی	تحت	تاثیر	وقایع	و	تحوالت	و	فضای	سیاسی	کشور	
و	حتی	اوضاع	دنیا	قرار	دارد.	بنابراین	گاه	پیش	می	آید	که	پیوند	و	تجمع	گسترده	عالقمندان	به	
فوتبال	بعد	از	پیروزی	ها	یا	شکست	ها	تحت	تاثیر	یک	فضای	انفجاری	سیاسی،	درست	برخالف	
خواسته	حاکمان،	به	یک	بحران	ملی	تبدیل	می	شود.	این	احتمالی	است	که	نه	فقط	در	ایران	بلکه	
در	کشورهایی	با	شرایط	سیاسی	مشابه	ایران،	در	جریان	مسابقات	جام	جهانی	می	تواند	پیش	بیاید.	
ایدئولوژی	هم	جدا	نیست.	دیدگاه	ها	و	جهت	گیری	های	 از	 ولی	عالوه	بر	سیاست،	فوتبال	
کلی	تر	نسبت	به	دنیا	و	جامعه	و	انسان،	به	شکل	جهانبینی	و	ایدئولوژی،	بر	ذهن	همه	افراد	سایه	
افکنده	است	حتی	اگر	خود	از	این	مسئله	آگاه	نباشند	یا	قبول	نداشته	باشند.	نگاهی	که	به	طور	
کلی	به	ورزش،	و	باالخص	به	فوتبال	می	شود	نیز	خواه	ناخواه	نشان	از	ایدئولوژی	های	معین	دارد.	
به	یک	دوره	مسابقات	ورزشی،	مثاًل	همین	جام	جهانی	فوتبال	که	صحنه	رقابت	تیم	های	ملی	
کشورهای	مختلف	برای	کسب	عنوان	قهرمانی	است	اساساً	دو	جور	می	شود	نگاه	کرد.	یا	اینجا	را	
صحنه	ای	برای	اثبات	برتری	ملت	خود	بر	ملل	دیگر	میبینیم	و	در	پس	عبور	از	سد	مدافعان	حریف	
و	گشودن	دروازه	می	خواهیم	سبقت	جستن	از	ملتی	دیگر،	ذلیل	دیدن	حریف،	و	هوشمندی	و	
قدرت	ذاتی	خود	را	جستجو	کنیم.	یا	اینکه	در	پی	هدفی	کاماًل	متفاوت	هستیم.	یعنی	مناسبت	های	
ورزشی	را	به	فرصتی	برای	دوستی	و	همبستگی	و	شادی	انسان	های	سراسر	زمین	تبدیل	می	کنیم.	
از	شعار	»اول	دوستی،	دوم	رقابت«	پیروی	می	کنیم.	و	در	به	کارگیری	توانایی	ها	و	خالقیت	های	
فردی،	و	تالش	متحدانه	تیمی	در	اجرای	تاکتیک	های	متنوع	و	متغیر	برای	تحقق	یک	استراتژی	
روحیه	 به	 زدن	 دامن	 پایه	 بر	 که	 فوتبالی	 گیریم.	 فرامی	 را	 بزرگتری	 ماندگار	 درس	های	 واحد،	
گالدیاتوری	در	میان	بازیکنان	باشد،	از	قوانین	بیزنس	و	بازار	سرمایه	داری	پیروی	کند	و	هدف	از	
آن	کنترل	بحران	سیاسی	و	مهار	کردن	مردم	به	ویژه	نسل	جوان	باشد	بدون	شک	از	جهانبینی	
بیستم،	در	 امکانپذیر	است.	در	قرن	 آلترناتیو	هم	 اول	پیروی	می	کند.	ولی	فوتبال	 ایدئولوژی	 و	
کشورهایی	که	انقالب	تحت	رهبری	طبقه	کارگر	انجام	گرفت،	چنین	دیدگاهی	از	ورزش	تبلیغ	
می	شد	و	شعار	»اول	دوستی،	بعد	رقابت«	بر	فضای	استادیوم	هایشان	حاکم	بود.	ورزشکاران	این	
اینکه	روحیات	و	روابط	کهنه	سرمایه	داری	دوباره	سربلند	 از	 تا	قبل	 کشورها	تا	مدت	ها،	یعنی	
کند،	قدرتمند	و	سرانجام	حاکم	شود،	جهانبینی	نوینی	را	به	دنیا	عرضه	می	کردند.	آنان	در	میدان	
مسابقه	به	تشویق	تالش	و	هنرنمایی	ورزشکاران	رقیب	خود	می	پرداختند.	از	خشونت	و	لطمه	زدن	



عمدی	به	حریفان	تحت	هر	شرایطی	پرهیز	می	کردند.	شاید	کمتر	کسی	بداند	که	آنچه	امروز	در	280
خیلی	از	میادین	ورزشی	به	چشم	می	خورد،	یعنی	کف	زدن	ورزشکار	برای	تماشاگر،	ابتکار	عمل	
ورزشکاران	و	هنرمندان	چینی	در	دوران	سوسیالیستی	بود	که	رفته	رفته	در	همه	کشورها	باب	شد.	
تا	قبل	از	آن،	شکل	رابطه	ورزشکار	و	هنرمند	با	مردم	کاماًل	یک	طرفه	بود.	آن	که	در	میدان	و	یا	
روی	صحنه	بود	جایگاهی	ویژه	داشت	و	خدایی	می	کرد	و	کار	تماشاگران	هم	سپاس	و	ستایش	از	
آنان	بود.	ورزش	حرفه	ای	سراسر	دنیا	از	این	مضمون	و	محتوا	آزاد	نشد	ولی	به	هر	حال	در	شکل،	

تغییراتی	صورت	گرفت.	
حاال	با	این	بحث،	اگر	بخواهیم	ببینیم	فوتبال	ملی	ایران	از	کدام	ایدئولوژی	و	جهانبینی	پیروی	
می	کند	احتیاج	نیست	خیلی	به	مغز	خود	فشار	بیاوریم.	ایدئولوژی	حاکم	بر	جامعه	که	شب	و	روز	
از	طریق	رسانه	های	گوناگون	در	بین	مردم	تبلیغ	می	شود	بر	فوتبال	ملی	ما	هم	حاکم	است.	روحیه	
رئیس	و	مرئوسی،	فشارهای	مستبدانه	و	اطاعت	کورکورانه،	خود	را	از	همه	برتر	دانستن،	تحقیر	
ملل	دیگر،	و	اعتقاد	متافیزیکی	به	دعا	و	قسمت	و	حکمت	الهی	در	تعیین	پیروزی	و	یا	شکست،	
مشخصه	ایدئولوژی	حاکم	بر	این	فوتبال	است.	اینکه	در	دنیای	واقعی،	باالخره	مسائل	فوتبال	هم	
با	تکیه	به	عوامل	واقعی	و	علم	روز	به	پیش	می	رود	یک	چیز	است،	و	تاثیرات	ایدئولوژی	حاکم	بر	
این	ورزش	چیز	دیگر.	این	واقعیت	را	هم	باید	دید	که	همین	ایدئولوژی،	از	کانال	فوتبال	بر	ذهن	

مردم	اثر	می	گذارد.	به	سرود	ویژه	جام	جهانی	نیز	باید	از	این	زاویه	نگاه	کرد.	
2006



281 آیا تهمینه میالنی اعالم آتش بس کرده است؟

یک راه حل زیادی ساده
با	استقبال	خوبی	روبرو	شده	است.	خود	 نام	»آتش	بس«	 به	 آخرین	فیلم	تهمینه	میالنی	
وی	بارها	در	سالن	های	نمایش	حضور	یافته	تا	از	نزدیک	عکس	العمل	تماشاگران	را	ببیند	و	از	
نظراتشان	آگاه	شود.	بخش	بزرگی	از	این	تماشاگران	را	زنان	تشکیل	می	دهند.	نکته	ای	که	مورد	
توجه	کارگردان	قرار	گرفته	و	در	مصاحبه	ای	بر	آن	تاکید	نهاده،	استقبال	گسترده	جوانان	از	»آتش	
بس«	است.	جنس	فیلم	طوری	است	که	تماشاگر	می	تواند	با	آن	راحت	راه	بیاید،	بدون	اینکه	منتظر	
روشن	شدن	چراغ	های	سالن	باشد	تا	آخرش	به	صندلی	بچسبد	و	بعد	هم	با	لبی	خندان	از	سینما	
طنزآمیز،	 دیالوگ	های	 از	 مجموعه	ای	 با	 می	تواند	 لحظات	 بسیاری	 در	 »آتش	بس«	 خارج	شود.	
موقعیت	های	کمیک	و	حتی	استفاده	از	»اسلپ	استیک«،	تماشاگران	را	به	خنده	یا	قهقهه	وادارد.	
به	عالوه	شخصیت	های	اصلی	فیلم	کاماًل	باورپذیر	از	آب	در	آمده	اند.	و	همه	اینها،	نشانه	توانایی	های	

تهمینه	میالنی	در	مقام	فیلمنامه	نویس	و	کارگردان	است.	
ولی	یک	اتفاق	دیگر	هم	در	حاشیه	»آتش	بس«	جریان	دارد.	تعدادی	از	منتقدان	سینمایی	که	
نظراتی	آشکارا	زن	ستیزانه	و	مردساالرانه	دارند	و	تا	به	حال	سایه	تهمینه	میالنی	را	با	تیر	می	زدند،	
نسبت	به	این	فیلم	واکنش	مثبت	نشان	می	دهند.	می	گویند	که	میالنی	در	این	فیلم،	واقع	بینانه	تر	
از	»سیاه	و	سفید	دیدن«	 از	گذشته	به	مسئله	مناسبات	زن	و	مرد	نگاه	می	کند.	می	گویند	که	
فاصله	گرفته	و	از	»جانبداری	مطلق«	نسبت	به	زنان	دست	کشیده	است.	می	گویند	که	دیدگاه	های	
فمینیستی	و	»ضد	مرد«ی	که	بر	آثار	دیگرش	سایه	افکنده	بود	در	این	فیلم	کمرنگ	یا	تلطیف	
شده	است.	خب،	وقتی	که	آدم	با	این	جور	اظهار	نظرات	از	طرف	آن	جور	افراد	روبرو	می	شود	باید	
به	فکر	بیفتد	و	به	»آتش	بس«	دقیق	تر	نگاه	کند.	و	فکر	می	کنم	که	قبل	از	همه،	تهمینه	میالنی	

باید	این	کار	را	بکند.	
داستان	»آتش	بس«	ساده	و	سرراست	است.	زوج	جوانی	در	آستانه	طالق	قرار	دارند.	زن	طالق	
می	خواهد	و	مرد	خیال	طالق	دادن	ندارد.	گذر	این	دو	به	طور	اتفاقی	به	یک	مطب	روان	درمانی	



می	افتد.	هر	یک	از	آنان،	ماجراهای	زندگی	مشترک	کوتاه	شان	را	از	دید	خود	به	صورت	»فالش	282
بک«	برای	دکتر	روانشناس	بازگو	می	کند.	ما	نیز	به	همراه	دکتر	با	مجموعه	ای	از	برخوردهای	ریز	و	
درشت،	بهانه	جویی	ها،	رفتارهای	بچگانه،	حسادت	ها،	بدحنسی	ها،	شیطنت	ها،	شوخی	ها،	عدم	درک	
متقابل،	بی	جنبه	بودن	ها	و	عکس	العمل	های	منطقی	و	غیر	منطقی	در	مناسبات	شخصیت	های	
اصلی	داستان	یعنی	سایه	)مهناز	افشار(	و	یوسف	)محمد	رضا	گلزار(	روبرو	می	شویم.	در	این	رجوع	
به	گذشته	ها،	ماجرای	آشنایی	و	دلبستگی	این	دو	نفر	را	هم	می	بینیم.	می	بینیم	که	نزدیک	شدن	
و	ابراز	عالقه	آنان	به	یکدیگر	از	مسیر	تنش	ها	و	»رو	کم	کنی«ها	می	گذرد.	این	برخوردها	هم	برای	
ما	جالب	و	آشنا	است	و	هم	برای	دکتر	روانشناس	)آتیال	پسیانی(.	ولی	این	وسط،	»آتش	بس«	
رفته	رفته	با	تماشاگر	کاری	را	می	کند	که	در	چند	فیلم	قبلی	میالنی	اتفاق	نمی	افتاد.	در	»دو	زن«،	
»نیمه	پنهان«،	»واکنش	پنجم«	و	»زن	زیادی«،	تماشاگر	زن	به	درجات	محتلف	با	شخصیت	های	
زن	داستان	همذات	پنداری	و	یا	احساس	نزدیکی	و	همبستگی	و	جانبداری	می	کرد.	و	تماشاگر	
مرد	بر	حسب	اینکه	چقدر	مردساالر	است	یا	نیست،	خشمگین	می	شد،	آزار	می	دید،	به	قول	تهمینه	
میالنی	»حالش	بد	می	شد«	و	یا	به	فکر	فرو	می	رفت.	در	»آتش	بس«،	تماشاگر	جای	خود	را	در	
کنار	دکتر	روانشناس	می	یابد	و	از	پشت	عینک	او	به	مناسبات	سایه	و	یوسف	نگاه	می	کند.	چیزی	
که	از	دکتر	یک	شخصیت	متقاعد	کننده	می	سازد،	»جنبه	زنانه«	نهفته	اوست.	منظورم	فقط	این	
نیست	که	این	شخصیت،	حرف	های	زنان	را	خوب	درک	می	کند.	نکته	اینجاست	که	میالنی	بخشی	
از	نظرات	خود	در	مورد	تضاد	جنسیتی	را	از	زبان	دکتر	بیان	کرده	که	نظراتی	جانبدارانه	و	محقانه	
است.	برای	مثال،	در	یکی	از	صحنه	های	فیلم،	دکتر	در	مقابل	نظرات	سنتی	و	کهنه	و	مردساالرانه	
یوسف	که	خیلی	حق	به	جانب	ابراز	می	شود	به	او	چنین	می	گوید:	»منافع	همسر	تو	در	امروزی	
بودن	است	و	منافع	تو	در	دیروزی	بودن.«	یا	در	جایی	دیگر،	یوسف	را	به	خاطر	دیدگاه	های	زن	

ستیزانه	اش	به	طعنه	»عضو	غیر	رسمی	طالبان«	می	نامد.	
ولی	دکتر،	قبل	از	اینکه	بازگو	کننده	نظرات	تهمینه	میالنی	باشد	یک	روانشناس	است	و	به	
مسائل	پیرامون	خود	از	دیدگاهی	روانشناسانه	نگاه	می	کند.	به	جای	اینکه	ریشه	تضادها	و	چگونگی	
مناسبات	جنسیتی	را	در	مناسبات	اجتماعی	و	اقتصادی	و	سیاسی	و	فرهنگی	حاکم	بر	جامعه	
جستجو	کند،	در	روان	انسان	ها	به	دنبال	علت	می	گردد.	به	جای	اینکه	تغییر	و	بهبود	مناسبات	
جنسیتی	را	در	پرتو	دگرگونی	های	فکری	و	اجتماعی	بزرگتر	ببیند،	به	روانکاوی	و	خودشناسی	
فردی	رو	می	آورد.	به	جای	اینکه	از	یک	ستم	تاریخی	چند	هزار	ساله	)یعنی	ستم	مرد	به	زن	در	
تمامی	نظام	های	مبتنی	بر	پدرساالری	و	مردساالری(	پرده	بردارد،	تقصیر	را	به	گردن	لجبازی	ها	و	
کج	خلقی	های	»کودکی	که	درون	ما	وجود	دارد«	می	اندازد.	نتیجتا	به	جای	اینکه	همبستگی	زنانه،	
مقاومت	فردی	و	مبارزه	آگاهانه	جمعی	علیه	شکل	های	مختلف	ستمگری	جنسیتی	و	سنت	های	



283 کهنه	را	تبلیغ	و	تشویق	کند،	نسخه	شناسائی	و	مهار	»کودک	درون	هر	فرد«	را	می	پیچد.	
روانشناس	 از	 کتابی	 اساس	 بر	 را	 داستانش	 میالنی	 می	بینیم،	 فیلم	 تیتراژ	 در	 که	 همانطور	
ایتالیایی	تبار	»لوچیا	کاپاکیونه«	نوشته	است.	پس	طبیعی	است	که	ایده	ها	و	تئوری	های	روانکاوانه	
بر	فیلم	»آتش	بس«	سایه	افکنده	باشد.	نظیر	همان	بحث	های	مشاوره	ای	و	ویدئویی	که	دکتر	فیلم	
در	اختیار	سایه	و	یوسف	قرار	می	دهد	را	خانم	کاپاکیونه	به	مراجعانش	ارائه	می	دهد.	مسئله	اینست	
که	تهمینه	میالنی	که	درد	را	می	شناسد	و	واقعاً	قصد	درمانش	را	دارد،	به	نسخه	هایی	روی	آورده	

که	مشکل	بتوان	آن	را	حتی	در	چارچوب	شرایط	فردی	و	زندگی	خانوادگی	راه	حل	دانست.	
یکی	از	نقاط	قوت	»آتش	بس«	بازی	قابل	باور	گلزار	و	افشار	است.	به	ویژه	محمد	رضا	گلزار	
در	صحنه	تراپی	توسط	ویدئو	به	خوبی	از	پس	کار	برآمده	و	لحظه	تحول	»کودک	درون«	و	مهار	و	
آرامش	بعد	از	آن	را	تصویر	کرده	است.	همین	بازی	خوب	است	که	متاسفانه	تماشاگر	را	بر	سر	اصل	
قضیه	یعنی	»راه	حل	نبودن«	این	گونه	روان	درمانی	ها	به	اشتباه	می	اندازد.	نتیجه	نهایی	فیلم	عمال	
اینست	که:	و	این	زوج	با	هم	به	آشتی	رسیدند	و	یک	عمر	به	خوبی	و	خوشی	زندگی	کردند.	حتی	
بگو	و	مگوی	کلیشه	ای	پایانی	سایه	و	یوسف	که	با	خنده	و	شوخی	این	دو	همراه	است	را	نمی	توان	
به	حساب	این	گذاشت	که	فیلمساز	اشاره	ای	به	ادامه	تضاد	و	دعوا	دارد.	این	بگو	و	مگو،	ضعیف	تر	و	

گذراتر	از	آن	است	که	بتواند	مانع	تحقق	نسخه	روانشناس	شود.	
اما	حیف	است	که	بحث	در	مورد	»آتش	بس«	را	به	مضمون	و	چارچوب	اصلی	فیلم	خالصه	
کنم	و	از	بعضی	نکات	حاشیه	ای	آن	بگذرم.	»آتش	بس«	در	محیط	افراد	تحصیل	کرده	و	مرفه	
اتفاق	می	افتد.	سایه	و	یوسف	هر	دو	مهندس	معمارند	و	وضع	مالیشان	خوب	است.	این	موقعیت،	
مناسبات	شان	با	دکتر	روانشناس	و	باور	به	مشاوره	روانکاوانه	و	اینگونه	راه	حل	ها	را	توجیه	می	کند.	
مجسم	کنید	که	دکتر	می	خواست	بحث	»کودک	درون«	را	با	زوج	هایی	از	طبقات	تحتانی	و	حتی	
این	 به	 را	پیدا	می	کرد	که	 به	پیش	می	برد.	فکر	می	کنید	اصاًل	کسی	وقتش	 میانه	حال	جامعه	
حرف	ها	گوش	بدهد؟	حق	ویزیتش	را	بپردازد؟	یا	فرصت	داشته	باشد	خود	را	در	خانه	حبس	کند	
و	ویدئو	تراپی	کند؟	در	آن	صورت	تاثیر	حرف	های	دکتر،	حداکثر	می	توانست	چیزی	در	سطح	
تاثیر	نصیحت	های	مددکاران	اجتماعی	بر	زوج	های	مسئله	دار	در	سالن	مجتمع	قضایی	و	پشت	در	
اتاق	محکمه	طالق	باشد.	در	عین	حال،	انتخاب	افراد	تحصیل	کرده	و	مرفه	از	سوی	میالنی	یک	
انتخاب	هشیارانه	است	که	نشان	می	دهد	مردساالری	و	دیدگاه	سنتی	زن	ستیز،	مختص	قشرهای	
سنتی	و	عقب	مانده	تر	جامعه	نیست.	بلکه	برخاسته	از	مناسبات	حاکم	و	فرهنگ	کهنه	ای	است	که	
همه	به	درجات	مختلف	به	آن	آلوده	اند.	»آتش	بس«	چند	شخصیت	کناری	هم	دارد	که	در	اینجا	
فقط	به	دو	تایشان	اشاره	می	کنم.	یکی	از	آنان،	دوست	جان	جانی	یوسف	است	که	تا	حاال	چهار	
تا	زن	طالق	داده	و	نماد	یک	مردساالر	متفرعن	و	منفور	است.	وجود	این	شخصیت	در	فیلم	باعث	



می	شود	که	جوانب	منفی	شخصیت	یوسف	کمرنگ	تر	به	نظر	بیاید.	بعالوه	در	بخش	انتهایی	فیلم،	284
مقاومت	یوسف	در	مقابل	وسوسه	های	این	شخصیت	مردساالر،	خیال	تماشاگر	را	راحت	می	کند	که	
معالجات	دکتر	موثر	و	واقعی	بوده	است.	شخصیت	دیگر	یکی	از	مراجعین	دکتر	است.	یک	ترنس	
که	می	خواهد	با	عمل	جراحی	تغییر	جنسیت	دهد	و	زن	شود.	جای	تاسف	است	که	تهمینه	میالنی	
از	این	شخصیت	برای	به	خنده	واداشتن	تماشاگران	استفاده	کرده	است.	حضور	او	در	»آتش	بس«	
هیچ	توجیهی	جز	این	ندارد	و	فیلمساز	با	نگاهی	عقب	مانده،	رفتار	و	گرایش	جنسی	افراد	را	دست	
مایه	خنده	و	تمسخر	مردم	قرار	داده	است.	تهمینه	میالنی	به	این	واقعیت	تلخ	بی	توجه	مانده	که	
مردم	بر	مبنای	فرهنگ	عقب	مانده	و	کهنه	و	مردساالرانه	حاکم،	به	این	شخصیت	به	خاطر	»رفتار	
زنانه«	اش	می	خندند.	شاید	میالنی	در	مقابل	این	انتقاد،	توجه	ما	را	به	رفتار	»عادی«	دکتر	با	این	
شخصیت	جلب	کند	و	بگوید	که	نظر	و	رفتار	مرا	در	چهره	روانشناس	پیدا	کنید.	ولی	مسئله	به	
این	سادگی	نیست.	امیدوارم	که	تهمینه	میالنی	به	هنگام	تماشای	فیلمش	در	کنار	تماشاگران	به	
جنس	و	مضمون	خنده	آنان	نسبت	به	شخصیت	ترنس	»آتش	بس«	پی	برده	باشد.	شاید	اگر	این	
فیلم	در	کشورهای	غربی	اکران	شود،	عکس	العمل	افکار	عمومی	مترقی	و	به	ویژه	فمینیست	های	

پیشرو	به	این	نکته	در	»آتش	بس«،	تلنگری	به	ذهن	وی	بزند	و	اشکال	کار	را	دریابد.	
2006
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یک تجربه ایرلندی
در	چند	ماهی	که	از	نمایش	عمومی	فیلم	»بادی	که	بر	مرغزار	می	وزد«	آخرین	اثر	کارگردان	
چپ	انگلیسی	»کن	لچ«	می	گذرد،	بسیاری	از	روشنفکران	انقالبی	اندیش	و	آزادیخواه	به	تماشای	آن	
نشسته	اند.	جوانان	و	دانشجویان	با	اشتیاق	به	سالن	سینما	شتافته	و	یاران	خود	را	نیز	به	دیدن	این	
فیلم	دعوت	کرده	اند.	»کن	لچ«	به	خاطر	خلق	این	اثر	موفق	به	دریافت	نخل	طالیی	بهترین	فیلم	در	
جشنواره	کن	2006	شد.	با	وجودی	که	فیلم	از	تیغ	سانسور	دولتی	در	ایران	در	امان	نمانده	ولی	به	
طور	کلی	خط	سیر	داستانی	و	دیالوگ	ها	نسبتا	جان	سالم	به	در	برده	و	تماشاگر	برخالف	بسیاری	
از	فیلم	ها	گیج	و	عصبانی	به	خانه	باز	نمی	گردد.	یک	مشکل	که	شاید	خیلی	ها	توجه	چندانی	به	آن	
نکرده	باشند،	نامطلوب	بودن	کیفیت	نسخه	نمایش	داده	شده	در	سینماها	است.	به	نوعی	می	توان	
گفت	که	حاصل	کار	و	تالش	فیلمبردار	و	آن	همه	رنگ	ها	و	نورها	و	سایه	های	بی	نظیر	که	در	فضای	
ایرلند	پدید	آورده،	در	این	نسخه	رنگ	پریده	و	گاه	با	کنتراست	زیاد،	ضایع	شده	و	از	دست	رفته	

است.	برای	مقایسه	اصل	و	کپی	می	توان	به	نسخه	DVD	رجوع	کرد	و	فرق	کیفیت	را	دید.	
موضوع	فیلم	به	مقطعی	از	جنبش	مردم	ایرلند	در	آغاز	قرن	بیستم	برمی	گردد.	»کن	لچ«	به	سبک	
همیشگی	خود،	یعنی	ارائه	یک	قصه	دراماتیک	بر	متن	بیان	رئالیستی	واقعیات	تاریخی،	جلو	می	رود.	
روایت	او	مثل	همیشه	مستقیم	و	صریح	و	بی	پیرایه	است.	نحوه	بازی	ها،	انتخاب	چهره	ها	و	خصوصیت	
فیزیکی	بازیگران،	نحوه	کادربندی	و	جای	دوربین	و	نماها،	آگاهانه	در	خدمت	این	واقعیت	نمایی	قرار	
گرفته	است.	»کن	لچ«	در	اثرش	ما	را	به	وقایع	تاریخی	مستند	و	شخصیت	های	سرشناس	تاریخی	
ارجاع	می	دهد	و	در	این	راه	از	فیلم	های	خبری	مستند	از	آن	دوره	نیز	سود	می	جوید.	اما	او	با	این	روش،	
برخالف	گروهی	از	سینماگران،	نمی	خواهد	عوامفریبانه	»مستند	نمایی«	کند	و	دروغ	تحویل	تماشاگر	
بدهد.	برعکس،	او	با	وسواس	در	مورد	گذشته	به	تحقیق	پرداخته،	تالش	می	کند	واقعیت	را	در	جزئیات	
و	به	دور	از	احساسات	گرایی	به	تصویر	بکشد.	با	وجود	این،	»بادی	که	بر	مرغزار	می	وزد«	روایت	یک	
قصه	است.	قصه	ای	که	گره	های	دراماتیک	خود	را	دارد	و	از	جنبه	های	نمادین	نیز	بی	بهره	نیست.	این	
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سناریوی	فیلم	را	»پل	الورتی«	همکار	دیرینه	»کن	لچ«	نوشته	است.	از	یک	زاویه،	این	سناریو	
تماشاگران	را	به	یاد	فیلم	»مایکل	کالینز«	که	در	دهه	1990	ساخته	شد	می	اندازد.	زمان	و	حال	و	
هوای	داستان	همان	است	که	در	فیلم	یاد	شده	دیده	بودیم.	با	این	تفاوت	که	فیلم	زندگی	»مایکل	
کالینز«	)از	رهبران	جنبش	ایرلند	در	دهه	1920(	با	هدف	توجیه	و	مطلوب	جلوه	دادن	خط	سازش	
و	تسلیم	بخشی	از	رهبران	در	برابر	قدرت	اشغالگر	امپریالیستی	انگلستان	ساخته	شده	بود.	آن	فیلم	
قرار	بود	به	سیاست	جاری	»توافق	صلح«	میان	ارتش	جمهوریخواه	ایرلند	با	دولت	انگلیس	و	حزب	
تحت	الحمایه	اش	در	ایرلند	خدمت	کند.	اما	»بادی	که	بر	مرغزار	می	وزد«	جانبدار	تداوم	مبارزه	
است	و	چهره	زشت	و	تراژیکی	از	سازش	و	تسلیم	طلبی	ترسیم	می	کند.	سناریوی	»مایکل	کالینز«	
حول	رابطه	دو	رفیق	همرزم	قدیمی	در	جنبش	ایرلند	بنا	شده	بود	و	نشان	می	داد	که	مسیر	این	دو	
چگونه	از	هم	جدا	می	شود	و	این	تقابل	به	یک	تضاد	آشتی	ناپذیر	می	انجامد.	در	آنجا	شخصیت	زن	
اصلی	فیلم	)با	بازی	جولیا	رابرتز(	نمادی	از	ایرلند	بود	که	به	این	دو	همرزم	سابق	عشق	می	ورزید	و	
همزمان	با	هر	دو	رابطه	داشت.	ایرلند	دوست	داشتنی،	درگیری	و	خصومت	دلباختگانش	را	تحمل	
نمی	کرد	و	هر	دو	را	به	یک	اندازه	دوست	داشت!	در	سناریوی	»بادی	که	بر	مرغزار	می	وزد«،	این	
نماد	به	شکل	دو	برادر	جلوه	گر	می	شود.	»دمیین«	و	»تدی«	هر	دو	بچه	های	ایرلند	اند،	همخون	
و	هم	ریشه	اند.	هرکدام	از	آنان	راهی	که	برگزیده	را	در	خدمت	رهایی	ایرلند	و	خوشبختی	مردم	
معرفی	می	کند	و	به	این	حرف	باور	دارد.	اما	برخالف	نمادگرایی	بی	پایه	»مایکل	کالینز«،	اینجا	
دیگر	ایرلند	واحدی	در	کار	نیست	که	هر	دو	را	به	یک	اندازه	دوست	داشته	باشد.	در	اینجا	ایرلند	به	
طبقات	و	قشرهای	گوناگون	تقسیم	شده	است	و	دو	برادر	در	واقع	نماینده	راه	ها،	بینش	ها	و	منافع	

طبقاتی	متضادی	هستند	که	در	دل	یک	جنبش	ملی	حضور	دارد	و	با	هم	تقابل	می	کند.	
در	همان	سکانس	آغازین	فیلم،	هجوم	نظامیان	انگلیسی	به	گروهی	ایرلندی	را	می	بینیم	که	
بر	خالف	قانون	اشغالگران،	یک	مسابقه	ورزشی	خاص	ایرلندی	برگزار	کرده	اند	و	با	این	کار	فرهنگ	
و	آداب	و	رسوم	خودشان	را	زنده	نگهداشته	اند.	این	سکانس	با	قتل	وحشیانه	یکی	از	همین	جوانان	
برای	سرکوبگران	 ایرلندی	که	 زبان	 به	 را	 نامش	 اینست	که	 پایان	می	رسد.	جرمش	 به	 ایرلندی	
انگلیسی	نامفهوم	است	ادا	کرده	است.	خوب،	این	قوانین	و	مقررات،	این	سرکوب	و	قتل	را	چگونه	
باید	دسته	بندی	کرد؟	این	نوع	از	ستمگری	که	بی	تبعیض	بر	این	مردم	)فارغ	از	اینکه	کارگران	

کشاورزی	هستند	یا	فرزندان	زمینداران(	اعمال	می	شود	چه	خصلتی	دارد؟	
بوده	 این	جنایت	 نزدیک	شاهد	 از	 تعطیالت	 »دمیین«	دانشجوی	پزشکی	است	که	هنگام	
است.	چند	روز	بعد	او	هنگام	بازگشت	به	انگلیس	برای	ادامه	تحصیل،	در	ایستگاه	راه	آهن	نیز	
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است.	او	دیگر	سوار	ترن	نمی	شود	و	بر	می	گردد.	اینجاست	که	او	تصمیم	زندگی	خود	را	می	گیرد.	

به	جای	رفتن	به	دانشگاه	و	ادامه	تحصیل	به	صفوف	مبارزین	ایرلندی	می	پیوندد.	
در	سکانس	دستگیری	یک	گروه	از	ارتش	جمهوریخواه	ایرلند،	»تدی«	که	هویتش	به	عنوان	
یکی	از	افراد	اصلی	این	تشکیالت	برای	انگلیسی	ها	لو	رفته	را	می	بینیم	که	به	شدت	تحت	شکنجه	
قرار	میگیرد	تا	ارتباطات،	قرارها	و	محل	سالح	هایشان	را	آشکار	کند.	همه	ناخن	های	دو	دست	او	را	
با	انبر	دست	می	کشند	ولی	او	مقاومت	می	کند	و	هیچ	چیز	را	لو	نمی	دهد.	چند	سکانس	جلوتر،	با	
اختالف	نظر	درونی	مبارزان	ایرلندی	بر	سر	اهداف	و	دورنماها	روبرو	می	شویم.	جریان	یک	دادگاه	
محلی	ایرلندی	را	می	بینیم	که	به	شکایت	یک	سرمایه	دار	رباخوار	از	زن	فقیر	و	مقروض	رسیدگی	
می	کند	و	قاضی	که	دختر	جوانی	است	حق	را	به	زن	فقیر	می	دهد.	بر	سر	این	رای	میان	»تدی«	
و	همفکرانش	از	یک	طرف	و	»دمیین«	و	یارانش	از	طرف	دیگر	بحث	و	مشاجره	در	می	گیرد.	دعوا	
بر	سر	اینست	که	قوانین	و	مناسباتی	که	باید	به	جای	سلطه	انگلیسی	ها	در	این	جامعه	برقرار	کنیم	
حافظ	منافع	چه	طبقاتی	است؟	اکثریت	کارگر	و	زحمتکش	و	توده	های	تهیدست	یا	سرمایه	داران	و	
رباخواران	و	زمینداران	ثروتمند؟	این	واقعه	به	ذهن	تماشاگری	که	تا	اینجای	داستان،	»تدی«	را	به	
خاطر	قاطعیتش	در	مبارزه	و	مقاومتش	زیر	شکنجه	تحسین	می	کرده	تلنگر	می	زند.	»تدی«	درک	
دیگری	از	اهداف	مبارزه	دارد	و	جانب	سرمایه	داران	ایرلندی	را	می	گیرد.	بر	سر	این	مسئله،	»تدی«	
درگیر	 آنان	 همفکران	 و	 است	 آگاه	 ران	سوسیالیست	 لوکوموتیو	 یک	 که	 و	»دن«	 »دمیین«	 با	
می	شود.	با	وجود	این،	آیا	کسی	می	تواند	به	این	فکر	بیفتد	که	هم	صف	شدن	جناح	»تدی«	با	
جناح	»دن«	در	مبارزه	انقالبی	برای	بیرون	راندن	نیروهای	اشغالگر	انگلیسی	و	رسیدن	به	استقالل	
ایرلند	کاری	نادرست	بوده؟	کسی	می	تواند	به	این	نتیجه	گیری	برسد	که	آن	مقاومت	کردن	و	لو	
ندادن،	هیچ	ارزشی	در	مبارزه	مردم	ایرلند	نداشته	یا	هیچ	کمکی	به	امر	پیشرفت	مبارزه	توده	های	
ستمدیده	نکرده؟	این	یک	کلنجار	ذهنی	واقعی	است	که	فیلم	»کن	لچ«	ما	را	به	آن	فرا	می	خواند.	
مسئله	مهم	دیگری	که	فیلم	به	ما	گوشزد	می	کند	نقش	مرکزی	مبارزه	مسلحانه	در	جنبش	
رهائیبخش	مردم	ایرلند	علیه	سلطه	امپریالیسم	انگلستان	و	ستم	ملی	است.	در	جریان	گفت	و	گوی	
کارگری	 اتحادیه	های	 تصمیم	 بر	 بنا	 ایرلند	 آهن	 راه	 کارگران	 و	»دن«	می	شنویم	که	 »دمیین«	
مستقل	ایرلند	در	نقاط	مختلف	دست	به	اعتصاب	زده	اند	و	یکی	از	اقدامات	سیاسی	مشخص	آنها	
سر	باز	زدن	از	جا	به	جا	کردن	نظامیان	اشغالگر	از	طریق	قطارهای	مسافربری	است.	از	صحبت	های	
این	دو	و	به	ویژه	حضور	عناصر	کمونیست	آگاهی	مانند	»دن«	و	»دمیین«	در	گروه	های	پارتیزانی	
روشن	است	که	جنبش	رهائیبخش	مجموعه	ای	از	مبارزات	متنوع	را	شامل	می	شود	که	نوک	پیکان	
آنها	مبارزه	مسلحانه	است.	یکی	از	صحنه	های	الهامبخش	فیلم	که	متاسفانه	شور	و	هیجان	آن	در	
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جنبش	ایرلند	از	سوی	»دمیین«	و	»دن«	است.	»جیمز	کانلی«	همان	انقالبی	سوسیالیستی	است	
که	با	سازماندهی	و	رهبری	حمله	به	یک	پاسگاه	نظامیان	انگلیسی،	مبارزه	مسلحانه	را	در	ایرلند	
بنیان	نهاد.	بد	نیست	به	این	نکته	اشاره	کنم	که	در	سال	های	آغازین	حیات	»انترناسیونال	سوم«	
)تشکیالت	بین	المللی	احزاب	کمونیست(	مباحثاتی	میان	لنین	و	»کانلی«	بر	سر	انترناسیونالیسم	
رهائیبخش	 مبارزه	 رهبری	 و	 پیشبرد	 ضرورت	 بر	 تاکید	 با	 لنین	 داشت.	 جریان	 ملی	 مبارزه	 و	
ایرلند	توسط	طبقه	کارگر	و	با	ترویج	آموزش	های	مارکس	در	مورد	مسئله	ملی	ایرلند	و	اهمیت	
به	»کانلی«	گوشزد	می	کرد	که	 را	 این	نکته	 برای	حق	تعیین	سرنوشت	ملل	ستمدیده،	 مبارزه	
انقالب	کشوری	 با	 انقالبیون	یک	کشور	 »انترناسیونالیسم	به	معنی	بسط	همبستگی	بین	المللی	
دیگر	نیست.	بلکه	به	معنی	دیدگاه	و	بیان	منافع	مشترک	یک	طبقه	واحد	جهانی	یعنی	پرولتاریا	
است.«	آنچه	از	خطابه	»کانلی«	در	گفت	و	گوی	»دمیین«	و	»دن«	نقل	می	شود	دقیقا	مربوط	به	
هدف	مبارزه	رهائیبخش	مردم	ایرلند	است.	او	خطابه	خود	را	با	شعار	»پیش	به	سوی	جمهوری	
سوسیالیستی	ایرلند«	تمام	می	کند.	بر	سر	جهت	گیری	ها	و	اهداف	درازمدت	تر	مبارزه	است	که	

صف	بندی	های	جدیدی	در	میان	مبارزان	ایرلندی	شکل	میگیرد.	
با	تعمق	در	سکانس	دادگاه	می	توان	به	یک	موضوع	مهم	دیگر	هم	فکر	کرد.	استدالل	»تدی«	
برای	حمایت	از	فرد	ثروتمند	اینست	که	شما	با	محکوم	کردن	و	راندن	این	قبیل	افراد،	در	صفوف	
مقاومت	انشعاب	می	اندازید.	هزینه	سالح	و	مهمات	ارتش	جمهوریخواه	را	همین	ها	تامین	می	کنند.	
اگر	منافع	شان	را	در	نظر	نگیریم	پس	جنگ	مان	را	چطور	پیش	ببریم؟	در	بحث	»تدی«	واقعیتی	
نهفته	است:	پیشبرد	جنگ	انقالبی	و	تامین	ملزومات	آن	)و	در	سطحی	دیگر،	پرداختن	به	مالحظات	
سیاسی	برای	تقویت	و	اتحاد	صفوف	جنبش	عمومی(	مسئله	تنظیم	روابط	میان	قشرها	و	طبقاتی	که	
مشترکا	تحت	ستم	ملی	قرار	دارند	را	مطرح	می	کند.	طبقه	کارگر	و	نمایندگان	سیاسی	طبقه	چگونه	
این	روابط	را	تنظیم	می	کنند؟	چگونه	بدون	از	نظر	دور	داشتن	هدف	سوسیالیسم	و	کمونیسم،	اتحاد	
انقالبی	مردم	را	سازمان	می	دهند	و	رهبری	می	کنند؟	چگونه	جانب	توده	های	تحتانی	و	تهیدست	
جامعه	را	می	گیرند	ولی	موفق	به	جذب	و	کشاندن	و	یا	خنثی	کردن	قشرهای	میانی	و	متزلزل	و	
نسبتا	مرفه	جامعه	می	شوند؟	»تدی«	می	خواست	مخارج	جنگش	را	از	کیسه	ثروتمندان	هموطنش	
تامین	کند.	»دن«	چگونه	می	خواست	جنگش	را	به	پیش	برد؟	همانطور	که	بررسی	تجربه	جنبش	
ایرلند	در	تمامی	سال	های	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	نشان	می	دهد،	ارتش	جمهوریخواه	ایرلند	علیرغم	
اینکه	به	جنگ	عادالنه	علیه	اشغالگران	انگلیسی	ادامه	می	داد	ولی	با	عینک	»تدی«	به	جنگ	نگاه	
می	کرد.	سالح	و	مهمات	این	ارتش	را	سرمایه	داران	امپریالیست	ایرلندی	االصل	در	ایاالت	متحده	
و	مشخصا	جناح	قدرتمندی	از	حزب	دمکرات	آمریکا	تامین	می	کردند.	همین	ها	بودند	که	در	دهه	
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بنشینند	و	اوضاع	ایرلند	را	آرام	کنند.	پیشبرد	جنگ	با	دیدگاه	»تدی«	و	بر	مبنای	روش	بورژوایی	
»تدی«	سرانجامی	جز	این	نمی	تواند	داشته	باشد.	»دن«	و	در	واقع	نمایندگان	طبقه	کارگر	می	باید	از	
اصل	»تو	به	شیوه	خود	بجنگ،	من	به	شیوه	خود	می	جنگم«	پیروی	می	کردند.	باید	به	مسئله	تامین	
سالح	و	مهمات	نیز	چنین	نگاه	می	کردند.	اساساً	باید	سیاست	ربودن	سالح	از	چنگ	دشمن	را	در	

پیش	می	گرفتند،	نه	اینکه	به	محموالت	ارسالی	از	آمریکا	چشم	می	دوختند.	
دیدگاهی	 نهایتاً	 که	 »ژانر«	 این	 فیلم	های	 بیشتر	 خالف	 بر	 می	وزد«	 مرغزار	 بر	 که	 »بادی	
پاسیفیستی	را	تبلیغ	می	کنند	و	به	شکل	پوشیده	یا	آشکار،	قهر	انقالبی	را	زیانبار	یا	بی	ثمر	جلوه	
می	دهند	جانبدار	قهر	است.	تمام	صحنه	های	مربوط	به	عملیات	مسلحانه	شهری،	و	راه	بندان	و	
کمین	در	مناطق	روستایی	در	عین	حال	که	کاماًل	رئالیستی	طراحی	شده	و	حتی	بروز	روحیات	و	
عکس	العمل	های	گوناگون	در	افراد	مختلف	را	در	جزئیات	به	تصویر	می	کشد،	آشکارا	روحیه	همدلی	
تماشاگر	با	مبارزان	ایرلندی	را	دامن	می	زند.	از	البالی	ماجراهای	این	فیلم	می	توان	ضرورت	قاطعیت،	
ضرورت	تصمیم	گیری	های	به	موقع	و	بی	تزلزل	را	برداشت	کرد.	تصمیم	گیری	و	اقدام	به	اعدام	یک	
نوجوان	14	ساله	کار	ساده	ای	نیست.	جرمش	اینست	که	در	مقابل	فشار	اشغالگران	مقاومت	نکرده،	با	
دادن	اطالعات	باعث	دستگیری	و	شکنجه	و	کشته	شدن	چند	تن	از	یاران	خود	شده	است.	»دمیین«	
علیرغم	مخالفت	و	ناراحتی	نزدیکترین	همرزمانش،	بار	سنگین	این	تصمیم	را	بر	دوش	می	کشد.	در	
یکی	از	سکانس	های	پایانی	فیلم،	»دمیین«	در	اسارت	با	پیشنهاد	»تدی«	روبرو	می	شود	که	در	مقابل	
لو	دادن	محل	سالح	ها	و	مخفیگاه	ها	به	او	وعده	خالصی	از	تیرباران	و	رفتن	به	سر	خانه	و	زندگیش	
را	می	دهد.	»دمیین«	به	او	پاسخ	می	دهد	که	به	خاطر	همین	کار	»من	درست	به	قلب	آن	نوجوان	
شلیک	کردم.	نه،	من	به	خاطر	جانم	کسی	را	نمی	فروشم«.	این	صحنه	نشان	می	دهد	که	آن	قاطعیت	
و	این	کوتاه	نیامدن	در	آستانه	تیرباران	از	یک	جنس	است.	از	یک	دیدگاه	واحد	سرچشمه	میگیرد	و	

به	اهداف	و	منافع	طبقاتی	واحدی	خدمت	می	کند.	
نکات	 و	 اندیشه	کرد	 و	 این	ها	می	توان	کنکاش	 از	 بیشتر	 بر	مرغزار	می	وزد«	 در	»بادی	که	
بیشتری	را	بیرون	کشید.	می	توان	در	هم	آمیختگی	و	تاثیر	متقابل	مبارزه	طبقاتی	و	مبارزه	ملی	و	
تضادهای	موجود	در	رابطه	میان	این	دو	را	مورد	توجه	بیشتری	قرار	داد.	تماشای	این	اثر	به	ویژه	
با	مسائل	گوناگون	مبارزات	طبقاتی	و	اجتماعی	 ایده	های	چپ،	برای	کسانی	که	 برای	صاحبان	
دست	و	پنجه	نرم	می	کنند،	زمینه	و	فرصت	خوبی	فراهم	می	کند	تا	به	پیچیدگی	های	مبارزه	بیشتر	
بیندیشند.	از	هر	گوشه	»بادی	که	بر	مرغزار	می	وزد«	پرسش	هایی	سر	بیرون	می	آورد	که	پرداختن	

به	آن	ها	می	تواند	به	باز	شدن	بعضی	از	گره	های	ذهنی	مهم	چپ	در	ایران	کمک	کند.	
2006
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روایتی از پایداری زنانه
فیلم	سرزمین	شمالی	)محصول	2005-	آمریکا(	بر	پایه	کتاب	»اقدام	طبقاتی«	که	دو	زن	به	
نام	های	»کالرا	بینگهام«	و	»الئورا	لییدی	گنسلر«	نگاشته	اند،	تولید	شده	است.	کارگردان	فیلم،	
»نیکی	کارو«	است	و	دو	برنده	جایزه	اسکار	،	یعنی»شارلیز	ترون«	و	»فرنسیس	مک	دورمند«	مثل	
همیشه	قدرتمند	و	خیره	کننده	در	آن	به	ایفای	نقش	پرداخته	اند.	بر	زمینه	فیلم،	از	ترانه	های	

زیبایی	استفاده	شده	که	در	این	میان	می	توان	به	ترانه	هایی	از	»باب	دیلن«	اشاره	کرد.	
»مینه	 ایالت	 شمالی	 ناحیه	 در	 که	 می	کند	 روایت	 را	 واقعی	 ماجرایی	 شمالی،	 سرزمین	
سوتا«	گذشته	است.	اینجا	یکی	از	مراکز	استخراج	ذغال	سنگ	آمریکا	است.	فیلم،	ما	را	به	سال	
1989می	برد.	به	شمال	سردسیر	و	یخ	زده.	به	میان	خانواده	های	کارگری	و	مردم	عادی	این	منطقه.	
کار	در	معادن	ذغال	سنگ،	دشوار	و	پر	خطر	است	اما	کماکان	نسبت	به	بقیه	مشاغل	موجود،	
دستمزد	خوبی	دارد.	اتحادیه	کارگران	معادن	یکی	از	قدیمی	ترین	اتحادیه	های	کارگری	آمریکا	
است	و	همانطور	که	در	فیلم	می	بینیم،	جلسات	منظم	رهبران	اتحادیه	محلی	و	نیز	مجمع	عمومی	
معدنکاران	برای	رسیدگی	به	مسائل	و	مشکالت	روزمره	کارگران	برگزار	می	شود.	نوشته	ابتدای	
فیلم	به	ما	یادآور	می	شود	که	اولین	کارگر	زن	در	معادن	ذغال	سنگ	»مینه	سوتا«	در	سال	1975	
استخدام	شد؛	و	در	سال	1989کماکان	نسبت	کارگران	زن	به	مرد	در	این	رشته،	یک	به	30	بود.	
که	 بنفشی	 لکه	های	 با	 می	بینیم،	 را	 ایمز«	 عصبی»جوزی	 و	 آلود	 خون	 چهره	 ما	 آغاز	 در	
بر	 را	 و	دختر	خردسالش	 نوجوان	 پسر	 است.	جوزی،	 کرده	 نقش	 بر	صورتش	 مشت	های	شوهر	
می	دارد	و	با	خود	به	شمال	»مینه	سوتا«	)به	خانه	والدینش(	می	برد.	دیگر	تحمل	زندگی	با	مردی	
که	او	را	دائما	کتک	می	زند	و	»بعضی	وقت	ها	خیلی	بد	جور	می	زند«	ندارد.	در	مسیر	خانه	پدری،	
نگاه	جوزی	بر	پیکر	گوزن	های	شکار	شده	در	پشت	یک	وانت	خیره	می	ماند.	اینها	نماد	آزادگی	
و	زیبایی	هستند.	انگار	جوزی	در	این	پیکرهای	بی	جان،	خود	را	می	بیند	و	شاید	همانجا	تصمیم	
می	گیرد	که	به	چنین	سرنوشتی	تن	ندهد.	جوزی	به	خانه	پدر	پا	می	گذارد	اما	با	خوشامد	روبرو	



291 نمی	شود.	پدر	از	همان	لحظه	اول	با	زخم	زبان	هایش	به	او	یادآوری	می	کند	که	به	خاطر	بی	آبرو	
کردن	خانواده	در	دوران	نوجوانی،	به	خاطر	اینکه	معلوم	نیست	چه	کسی	پدر	این	پسر	نوجوان	
است،	و	حاال	به	خاطر	اینکه	شوهرش	را	ترک	کرده،	محکوم	است.	مادر،	دلسوزانه	او	را	نصیحت	
می	کند	که	بهتر	است	با	شوهرش	آشتی	کند.	مادر	می	کوشد	کتک	خوردن	های	جوزی	را	اینطور	
توجیه	کند	که	»آخر،	شوهرت	بیکار	است!«	اما	جوزی	می	ماند	و	شروع	به	کار	در	یک	آرایشگاه	
می	کند.	در	آنجا	با	دوست	دوران	دبیرستان	خود	روبرو	می	شود.	او	اولین	زنی	است	که	به	استخدام	
در	شرکت	استخراج	ذغال	سنگ	درآمده؛	عضو	هیئت	مدیره	اتحادیه	کارگری	است؛	و	هنوز	هم	به	
عنوان	راننده	کامیون	در	معدن	مشغول	به	کار	است.	به	پیشنهاد	او	که	»گلوری«	نام	دارد،	جوزی	
علیرغم	مخالفت	شدید	پدرش	که	او	نیز	کارگر	قدیمی	همان	شرکت	است،	تقاضای	استخدام	در	

معدن	ذغال	سنگ	می	دهد.	
از	ستم	جنسیتی	و	ستم	طبقاتی	روبرو	 با	زنجیره	دنباله	داری	 بعد،	 به	 اینجای	داستان	 از	
می	شویم	و	پا	به	پای	جوزی	از	این	بی	عدالتی	و	تبعیض	به	خشم	می	آییم؛	همصدا	با	او	فریاد	
می	کشیم	یا	گریه	می	کنیم؛	گاه	مثل	او	مبهوت	و	مستاصل	می	شویم؛	اما	تسلیم	شرایط	نمی	شویم.	
در	معادن	ذغال	سنگ	»مینه	سوتا«	مثل	هر	گوشه	دیگری	از	این	دنیای	طبقاتی	مردساالر،	
معادله	ساده	ای	برقرار	است:	زنان	باید	درجه	دو،	فرودست	و	تابع	مرد	باقی	بمانند.	همان	مناسبات	
و	فرهنگی	که	پدر	را	به	طرد	جوزی	نوجوان	به	هنگام	یک	بارداری	ناخواسته	وا	می	دارد،	یا	مشت	
و	لگدهای	شوهرش	را	توجیه	می	کند،	در	تار	و	پود	محیط	کار	نیز	تنیده	شده	است.	در	تجربه	
روزمره	جوزی،	بار	دیگر	با	این	واقعیت	روبرو	می	شویم	که	آزار	و	سوء	استفاده	جنسی	از	زنان	در	
محیط	کار،	جزیی	الینفک	و	معمولی	از	کارکرد	یک	سیستم	است	و	آدم	های	تحت	این	سیستم،	
تا	وقتی	که	آگاهانه	به	مقاومت	و	مبارزه	علیه	ستون	های	این	نظام	نپردازند،	یا	تا	وقتی	که	منافع	
خود	را	در	دست	نخوردن	گوشه	ای	از	وضع	موجود	ببینند،	به	حفظ	و	تقویت	روابط	ستم	و	استثمار	
کمک	می	کنند؛	حتی	اگر	خود	کارگر	باشند	و	از	بهره	کشی	توسط	سرمایه	داران	رنج	ببرند.	در	
این	دنیا	معادله	ساده	ای	برقرار	است؛	به	همین	خاطر	کاماًل	طبیعی	است	که	پزشک	مخصوص	
شرکت	استخراج	ذغال	سنگ،	علیرغم	اینکه	جوزی	به	او	اعالم	کرده	که	حامله	نیست،	بدن	او	
بقیه	 به	رخ	 نهفته	های	یک	زن«	را	حقیرانه	 بتواند	»امتیاز	مردانه«	در	»کشف	 بعداً	 تا	 بکاود	 را	
کارکنان	مرد	شرکت	بکشد.	کاماًل	طبیعی	است	که	سر	کارگر	مزدور	شرکت،	زنان	تازه	استخدام	
شده	را	»جنده	های	تر		و		تازه	من«	خطاب	کند	و	البته	به	آنان	تذکر	دهد	که	»این	یک	شوخی	
تازه	 زنان	 تحقیر	 برای	 مرد	 کارگران	 ناهارخوری،	 در	 که	 است	 طبیعی	 کاماًل	 است.«	 همیشگی	
وارد	و	»گربه	را	دم	حجله	کشتن«،	از	کثیف	ترین	توهین	های	جنسی	استفاده	کنند.	در	همه	این	
صحنه	ها	که	روابط	خشن	و	ناعادالنه	و	ستمگرانه	میان	مردان	و	زنان	کارگر	را	به	تصویر	می	کشد،	



ما	به	روشنی	می	توانیم	مسئله	زن	و	ستم	جنسیتی	را	به	عنوان	یک	پایه	تفرقه	و	شکاف	در	درون	292
صفوف	طبقه	کارگر	ببینیم.	یکی	از	ارزش	های	فیلم	»سرزمین	شمالی«	اینست	که	نشان	می	دهد	
تقدیس	کارگران	به	صرف	کارگر	بودن،	و	تبلیغ	»سرشت	و	ذات	سوسیالیستی«	توسط	گرایش	های	

کارگریستی،	چقدر	قالبی	و	پوچ	است.	
در	جریان	فیلم،	با	رفتار	عوامفریبانه	کارفرمایان	در	مواجهه	با	کارگران	و	البته	چهره	واقعی	
آنان	نیز	روبرو	می	شویم.	رئیس	شرکت	استخراج	ذغال	سنگ	که	به	شکل	اتفاقی	در	یک	همبرگر	
فروشی	با	جوزی	و	بچه	هایش	روبرو	شده	با	رویی	خوش	و	به	مهربانی	از	او	می	خواهد	که	»اگر	
مشکلی	داشت	مستقیما	با	خودش	در	میان	بگذارد.«	این	همان	رفتار	عوامفریبانه	ای	است	که	در	
اصول	مدیریتی،	اسمش	را	»روابط	عمومی«	گذاشته	اند.	شبیه	همین	کارهایی	که	مقامات	دولتی	
ایران	هم	چندی	است	یاد	گرفته	اند	و	تعدادی	را	در	ادارات	مامور	کرده	اند	که	از	این	قبیل	جمالت	
تحویل	مردم	بدهند!	فیلم	سپس	به	ما	چهره	واقعی	رئیس	شرکت	را	هم	نشان	می	دهد؛	وقتی	که	
خبر	اعتراض	پر	سر	و	صدای	جوزی	در	محیط	کار	به	او	می	رسد.	لحن	خشک،	خشن	و	قاطع	رئیس	
هنگام	دعوت	از	جوزی	به	استعفای»داوطلبانه«	و	سپس	بیرون	کردن	او	از	اتاقش،	ماهیت	منافع	و	
رابطه	آشتی	ناپذیر	میان	طرفین	را	به	شکل	موثری	نشان	میدهد.	جالب	است	که	در	این	صحنه	نیز	
رئیس	شرکت	همان	حرف	هایی	را	در	مورد	آزار	جنسی	زنان	می	زند	که	مقامات	حکومتی	خودمان	
می	زنند:	»این	تقصیر	خود	زنان	است	که	با	رفتارشان	مردان	را	در	محیط	کار	تحریک	می	کنند!«

اما	ستمی	که	در	محیط	کار	بر	زنان	کارگر	روا	می	شود،	صرفاً	ناشی	از	فرهنگ	مردساالرانه	و	
سنت	های	پدرساالرانه	نیست.	پای	منافع	فردگرایانه	مادی	در	میان	است.	تعداد	کارگرانی	که	به	
استخدام	معدن	در	می	آیند،	روز	به	روز	کمتر	می	شود.	بنابراین،	حضور	زنان	در	بازار	کاری	که	در	
حال	محدود	شدن	است،	می	تواند	تهدیدی	برای	کارگران	مرد	به	حساب	بیاید.	این	تفکر	که	پایه	
در	منافع	فردگرایانه	مادی	)با	ماهیتی	بورژوایی(	دارد،	به	شکل	اقدام	ها	و	رفتارهای	زن	ستیزانه	
گروهی،	از	سوی	کارگران	مرد	جلوه	گر	می	شود.	کار	معدن،	سنتاً	جزء	مشاغل	مردانه	محسوب	
می	شود.	عرف	محلی	نیز	نمی	پذیرد	که	»ظرافت	زن«	را	با	»خشونت	معدن«	همراه	کند.	به	قول	
پسر	نوجوان	جوزی:	»مادرهای	بقیه	بچه	ها،	می	پزند	و	تمیز	می	کنند	اما	تو	داری	توی	معدن	کار	
می	کنی!«	یا	به	قول	پدر	جوزی:	»از	وقتی	که	دخترم	در	معدن	استخدام	شده،	احساس	می	کنم	
که	دامن	پوشیده	ام!«	در	چنین	شرایطی،	کارگران	مرد	عمال	با	سر	کارگری	که	آدم	کارفرما	است	
همدست	می	شوند	تا	تعداد	زنان	استخدامی،	انگشت	شمار	باشد	و	مشاغل	زنان،	هر	چه	سخت	تر	
و	پست	تر	و	کم	درآمدتر.	زنان	باید	خرده	سنگ	ها	و	دوده	ها	را	جمع	آوری	و	تمیز	کنند؛	مستراح	
بشویند؛	و	در	موارد	استثنایی	رانندگی	کنند.	در	سرزمین	شمالی	می	بینیم	که	علیرغم	همه	اینها،	
زنان	به	خاطر	کسب	استقالل	اقتصادی	حاضرند	تحقیرها	و	تبعیض	ها	را	به	جان	بخرند؛	و	می	بینیم	



293 که	همین	انگیزه	یعنی	مستقل	شدن	و	روی	پای	خود	ایستادن،	چگونه	کارکردی	دوگانه	پیدا	
می	کند:	از	یک	طرف،	به	زنان	تحرک	می	بخشد	و	به	آنان	در	شکستن	دیوارهای	سنت	برای	خروج	
از	قید	و	بند	خانواده	پدرساالر	و	یا	ترک	شوهر	ستمگر	کمک	می	کند؛	و	از	طرف	دیگر،	آنان	را	در	
پیگیری	مقاومت	و	مبارزه	علیه	تبعیض	و	ستم	مضاعف	در	محیط	کار	دچار	تردید	می	کند،	مبادا	
شغلشان	را	از	دست	بدهند	و	دوباره	به	شرایط	گذشته	برگردند.	این	مشکلی	است	که	جوزی	هنگام	
مراجعه	به	زنان	کارگر	برای	سازماندهی	یک	مقاومت	و	اعتراض	دستجمعی	با	آن	روبرو	می	شود	و	
زمانی	که	کارگران	مرد	به	نمایندگی	از	طرف	نظام	طبقاتی	مردساالر	تصمیم	می	گیرند	که	برای	
خنثی	کردن	مقاومت	جوزی،	عرصه	را	بر	همه	زنان	کارگر	تنگ	کنند،	خیلی	از	زنان	جوزی	را	
مسبب	این	وضع	می	بینند	و	محکوم	می	کنند.	حتی	»گلوری«	که	به	بیماری	العالجی	دچار	شده	
نیز	او	را	به	واقع	بینی	دعوت	می	کند	و	روی	دستش	آب	پاکی	می	ریزد:	»اتحادیه	کارگری	از	ما	زنان	
حمایت	نخواهد	کرد.«	شوهر	مهربان	و	منطقی	»گلوری«	در	جایی	از	داستان	به	جوزی	گوشزد	
می	کند	که	موقعیت	همسرش	در	معدن	و	اتحادیه	کارگری	به	این	علت	است	که	بقیه	مردان	کارگر	

به	او	به	چشم	یک	مرد	نگاه	می	کنند.	
سرزمین	شمالی،	داستان	پایداری	و	کوتاه	نیامدن	در	شرایط	انفراد	و	تنهایی	هم	هست.	جوزی	
حاضر	به	تسلیم	نیست؛	حتی	اگر	تحت	فشار	همه	جانبه	مجبور	به	استعفا	شده	باشد.	او	که	همه	
چیز	خود	را	در	این	هجوم	ستمگرانه	و	زن	ستیزانه	از	دست	رفته	می	بیند،	تصمیم	به	مقابله	حقوقی	
با	مقامات	شرکت	میگیرد.	شکایت	جوزی	بر	این	پایه	است	که	چشم	پوشی	روسای	شرکت	از	آزار	
جنسی	زنان	در	محیط	کار	و	اعمال	فشار	از	باال،	او	را	مجبور	به	استعفا	کرده	است.	در	جریان	این	
محاکمه،	وکیل	شرکت	ذغال	سنگ،	گذشته	جوزی	را	دستاویز	قرار	می	دهد	تا	دعاوی	امروز	وی	
را	بی	اعتبار	کند.	اینجاست	که	پرده	دیگری	از	ستم	بر	زنان	به	نمایش	در	می	آید:	موضوع	تجاوز	
جنسی.	جوزی	نوجوان،	مورد	تجاوز	یکی	از	معلمان	مدرسه	قرار	گرفته	است.	او	که	جرات	افشای	
ماجرا	را	نداشته،	از	جانب	سنت	های	کهنه	و	جامعه	سنتی	محکوم	قلمداد	شده	است.	ولی	طرح	
این	مسئله	در	دادگاه	و	افشای	حقیقت	از	جانب	جوزی	و	پافشاری	وکیلش	باعث	می	شود	که	از	
نظر	حقوقی،	ورق	برگردد.	اینجاست	که	بسیاری	از	همکاران	زن	جوزی،	و	تعدادی	از	مردان	کارگر	
از	جمله	پدرش،	به	حرف	می	آیند	و	علیه	موارد	آزار	جنسی	در	محیط	کار	شهادت	می	دهند.	نتیجه	

این	دادگاه،	تصویب	قانونی	بی	سابقه	در	تاریخ	آمریکا،	علیه	آزار	جنسی	زنان	کارگر	است.	
فیلم	»سرزمین	شمالی«	این	خوبی	را	دارد	که	گوشه	ای	از	ستم	های	مردساالرانه	و	زن	ستیزانه	
را	به	شکل	سر	راست	و	واقع	گرایانه	روایت	می	کند.	نه	احساسات	گرایی	بیهوده	را	دامن	می	زند؛	
نه	حرف	و	رفتاری	از	جانب	شخصیت	های	مثبت	داستان	را	ایده	الیزه	می	کند.	جوزی	یک	کارگر	
مسلح	به	آگاهی	طبقاتی	و	علم	انقالب	نیست	بنابراین	دامنه	مقاومت،	و	راه	حل	هایی	که	برای	



رفع	مشکالت	به	نظرش	می	رسد	نیز	از	دایره	مبارزه	و	دعوای	حقوقی	فراتر	نمی	رود.	تنها	جایی	که	294
وکیل	جوزی	»شعار«	می	دهد	در	مورد	»ضرورت	به	هم	پیوستن	گله	است	؛	و	گرنه	اگر	کسی	تنها	
بیفتد	شکار	گرگ	می	شود.«	دست	آخر	هم	از	حرف	های	وکیل	چنین	بر	می	آید	که	شرکت	مجبور	
شده	جریمه	قابل	توجهی	به	جوزی	بدهد.	هر	روز	صدها	نمونه	از	مقاومت	و	مبارزه	ای	نظیر	آنچه	
جوزی	به	پیش	برد،	در	گوشه	و	کنار	دنیا	رخ	می	دهد.	برخی	به	نتیجه	می	رسد	و	برخی	شکست	
می	خورد.	این	مقاومت	ها	و	مبارزات	ناگزیر،	ارزش	و	اهمیت	خود	را	دارد	و	گاه	می	تواند	به	نتایج	
مهم	و	فراگیری	نیز	برسد.	اما	دگرگونی	ریشه	ای	جامعه	طبقاتی،	و	خالص	شدن	از	شر	سیستم	و	
قدرت	هایی	که	این	ستم	ها	و	بهره	کشی	ها	را	مرتبا	بازتولید	و	تقویت	می	کنند،	کار	دیگری	است	که	
توسط	تغییر	قوانین،	محکوم	کردن	این	یا	آن	مورد	از	ستمگری	در	مورد	این	یا	آن	فرد	و	گروه	در	
دادگاه	و	از	طریق	پروسه	های	قانونی	به	انجام	نمی	رسد.	جوزی	در	این	عرصه	به	حقش	رسید	و	مزد	
مقاومت	و	مبارزه	خود	را	گرفت،	اما	ستم	بر	زنان	و	مسئله	آزار	جنسی	در	هیچ	گوشه		از	این	دنیای	
طبقاتی	ریشه	کن	نشده	است.	فیلم	»سرزمین	شمالی«	در	مورد	ماجرای	سال	1989	)در	واقع	
1984(	را	در	سال	2005	ساختند	و	به	نمایش	گذاشتند،	اما	این	فیلم	در	گیشه	شکست	خورد	
و	شاید	به	شکست	کشانده	شد.	معنایش	اینست	که	با	وجود	تصویب	قوانین،	مردساالری	و	زن	
ستیزی	در	جامعه	سرمایه	داری	امپریالیستی	آمریکا	قوی	تر	و	نهادینه	تر	از	آن	است	که	»سرزمین	
شمالی«	به	یک	فیلم	محبوب	تبدیل	شود.	این	ها	واقعیاتی	است	که	می	توانیم	و	باید	در	پشت	

صحنه	»سرزمین	شمالی«	ببینیم.	
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295 درباره جان لنون

رویا پردازی که تنها نیست 
در	تاکسی	نشسته	ام	و	راننده	جوان،	نوار	جدید	سیاوش	قمیشی	را	گذاشته	است.	نوبت	به	ترانه	
»تصور	کن«	می	رسد.	می	بینم	که	مسافران	از	نسل	های	مختلف	یکباره	ساکت	می	شوند،	به	فکر	
فرو	می	روند	و	همراه	با	خواننده	تا	کالم	و	نت	آخر،	دنیایی	متفاوت	را	تصور	می	کنند.	این	صحنه،	
در	چند	فرصت	دیگر	هم	برایم	اتفاق	می	افتد.	قدرت	و	احساسی	که	در	این	ترانه	نهفته	است	ذهنم	
را	به	دنبال	جان	لنون	ترانه	ساز	خالق	انگلیسی	در	دهه	های	60	و	70	میالدی	می	برد.	چرا	که	
ترانه	قمیشی،	برداشتی	آزاد	از	مشهورترین	ترانه	جان	لنون	با	عنوان	Imagine	)تصور	کن(	است.	
استقبالی	که	در	مردم	از	بازخوانی	این	ترانه	می	بینم،	انگیزه	ای	می	شود	برای	ادای	دین	به	جان	

لنون،	با	مروری	بر	زندگی	و	هنر	و	افکارش.	
لنون	در	بندر	لیورپول	زاده	شد.	در	شهری	کارگری.	کودک	بود	که	پدر	و	مادرش	را	از	دست	
داد	و	نزد	خاله	اش	بزرگ	شد.	دوران	مدرسه	برای	لنون	پر	دردسر	بود.	نمی	توانست	با	محیط	خشک	
آموزشی	کنار	بیاید.	گرچه	سطح	زندگی	خاله	اش	نزدیک	به	متوسط	بود،	ولی	جان	نوجوان	در	میان	
فرزندان	طبقه	کارگر	قد	می	کشید	و	خود	را	یکی	از	آنان	می	دانست.	با	همین	گرایش	بود	که	در	
دبیرستان	روزنامه	بیرون	می	داد	و	در	شرح	وضعیت	کارگران	و	دفاع	از	منافع	آنان	مقاله	می	نوشت.	
در	روزهای	خاکستری	میانه	دهه	1950،	جان	لنون	شیفته	موسیقی	راک	اندرول	شد	که	با	سرعتی	
دیوانه	وار	آمریکا	را	تسخیر	می	کرد.	او	به	اجرای	موسیقی	راک	روی	آورد	تا	روح	خود	را	از	شر	
دیسیپلین	و	ارزش	ها	و	سنت	های	کهنه	جامعه	انگلیسی	نجات	دهد.	16	ساله	بود	که	نخستین	
گروه	موسیقی	اش	را	تشکیل	داد.	سال	1957	بود	که	یک	موسیقیدان	جوان	و	با	استعداد	به	نام	پل	
مک	کارتنی	تحت	تاثیر	شخصیت	و	هنر	جان	لنون	قرار	گرفت	و	به	گروه	او	پیوست.	سال	1962	
بود	که	با	یکی	دو	تغییر	در	ترکیب	افراد،	گروه	»بیتلز«	Beatles	متولد	شد.	انتخاب	این	نام	که	
مثل	سوسک	ها	تلفظ	می	شود،	نوعی	بازی	با	کلمه	»بیت«	beat	)ضرب	در	موسیقی(	بود.	نخستین	
اجراهای	موفق	»بیتلز«	از	کافه	های	شبانه	هامبورگ	در	آلمان	شروع	شد	و	بعد	از	چند	ماه	ناگهان	



به	شهرت	رسیدند.	سال	1964	تب	»بیتلز«،	دیگر	بخش	مهمی	از	دنیا	را	فرا	گرفته	بود.	کمپانی	296
صفحه	پرکنی	و	شبکه	های	رادیو	و	تلویزیونی	و	بنگاه	های	برگذاری	کنسرت،	فرصت	سر	خاراندن	و	
فکر	کردن	برای	»بیتلز«	باقی	نمی	گذاشتند.	سفر	پشت	سفر،	کنسرت	پشت	کنسرت.	به	قول	لنون	

»زندگی	در	سالن	کنسرت	و	استودیوی	ضبط	و	صندلی	اتوموبیل	خالصه	می	شد.«
اما	در	دنیای	بیرون،	اتفاقات	بزرگی	در	جریان	بود.	جنبش	های	رهائیبخش	و	انقالبی	بخش	
بزرگی	از	کشورهای	نومستعمره	و	مستعمره	در	آسیا	و	آفریقا	و	آمریکای	التین	را	در	بر	گرفته	بود.	
امپریالیسم	آمریکا	در	گرداب	جنگ	تجاوزکارانه	اش	در	ویتنام	فرو	می	رفت.	شوروی	از	ضرورت	
مسالمت	با	غرب	سرمایه	داری	می	گفت	و	کارگران	و	ستمدیدگان	را	به	سازش	با	حاکمان	دعوت	
هنوز	 چریکی	 مبارزات	 سابقه	 با	 کوبا	 می	فشرد.	 پای	 جهانی	 انقالب	 فراخوان	 بر	 چین	 می	کرد.	
برای	خیلی	ها	نماد	انقالب	به	حساب	می	آمد.	و	در	غرب	هم	خبرهایی	بود.	یک	جنبش	رادیکال	
می	رفت	که	پا	بگیرد.	جنبشی	علیه	هر	آنچه	نشانه	و	نتیجه	سیستم	سرمایه	داری	بود.	جنبشی	
امپریالیستی،	 ارزش	ها	و	سنت	های	کهنه،	علیه	تجاوز	و	مداخالت	 علیه	نظم	سیاسی	موجود	و	
علیه	احزاب	رسمی	که	حاال	شامل	احزاب	طرفدار	و	هم	جبهه	مسکو	هم	می	شد،	علیه	فرهنگ	و	
هنر	اشرافی	و	اخته	و	الکی	خوش	و	عوامفریب.	آن	»توافق	اجتماعی«	که	در	نتیجه	جنگ	جهانی	
دوم	در	غرب	برقرار	شده	بود،	شکاف	بر	می	داشت.	بخش	های	زیرین	طبقه	کارگر	که	هنوز	خاطره	
مبارزات	و	آرمان	های	دو	دهه	قبل	را	در	سر	داشتند،	رفته	رفته	در	درستی	سیاست	ها	و	حسن	نیت	
سندیکاهای	رسمی	شک	می	کردند.	در	این	دنیای	پرتالطم،	جان	لنون	و	»بیتلز«	کجا	ایستاده	

بودند؟	آیا	می	توانستند	از	این	امواج	سرنوشت	ساز،	کنار	بمانند؟
در	آن	روزها	»بیتلز«،	همانگونه	که	لنون	بعدها	می	گفت،	اسیر	شده	بودند.	اسیر	شهرت	و	
امتیازاتی	که	سرمایه	داری	برایشان	تضمین	می	کرد.	اسیر	مراکز	قدرت	و	سرمایه	که	مسیر	اصلی	
عرصه	های	فرهنگی	و	هنری	را	تعیین	می	کنند.	سرمایه	داری	به	»بچه	های	طبقه	کارگر«	فقط	
اجازه	داده	بود	که	لهجه	محلی،	سادگی	کالم	و	مضامین	ملموس	را	با	خود	از	لیورپول	به	دنیای	
پر	سود	موسیقی	پاپ	بیاورند.	وقتی	که	»بیتلز«	می	خوانند:	night	day’s	hard	a	been	It’s	)شبی	
بعد	از	یک	روز	سخت	است(	به	روشنی	احساس	کارگران	در	پایان	یک	روز	کار	دشوار	را	منعکس	
به	همین	چیزها	 آنان	فقط	 ترانه	های	 پای	کارگران	و	ستمدیدگان	جامعه	در	 رد	 اما	 می	کردند.	
محدود	می	شد.	نه	آرمانی	در	کار	بود،	نه	اعتراضی.	با	وجود	این،	در	میانه	دهه	1960	حساسیت	
همیشگی	جان	لنون	نسبت	به	مسائل	سیاسی	و	تحوالت	دنیا	کاماًل	برانگیخته	شده	بود.	مرتب	
طبقاتی	اش	 خاستگاه	 خاطر	 به	 خودش،	 گفته	 به	 می	کرد.	 دنبال	 را	 اخبار	 و	 می	خواند	 روزنامه	
همیشه	با	شوروی	و	چین	احساس	نزدیکی	می	کرد.	اما	حاال	در	مقابل	چشمانش	شکاف	سیاسی	و	
ایدئولوژیک	عمیقی	میان	این	دو	قدرت	جهانی	پیش	آمده	بود.	لنون	چندان	پیگیر	این	ماجرا	نبود،	



297 اگر	چه	سیاست	و	رفتار	احزاب	کمونیست	اروپایی	که	با	شوروی	هم	جبهه	بودند	را	نمی	توانست	
هضم	کند.	کهنگی	و	انجماد	و	شق	و	رق	بودن	»حزب	کمونیست	بریتانیا«	آزارش	می	داد.	جان	
لنون	دچار	بحران	و	آشفتگی	فکری	شده	بود:	فریاد	جهانی	اعتراض	و	انقالب،	توجه	او	را	به	خود	
جلب	می	کرد.	در	عین	حال،	موقعیت	»شاهانه«ای	که	داشت	دست	و	پایش	را	می	بست.	به	هر	حال	
همه	جا	حرف	انقالب	بود	و	لنون	هم	در	آن	حال	و	هوا،	ترانه	»انقالب«	را	ساخت.	ترانه	ای	که	پیش	
درآمدش،	قطعه	آغازین	سرود	مشهور	Marsailles	»مارسی	یز«	)بازمانده	از	انقالب	فرانسه	و	سرود	
ملی	این	کشور(	است.	تمایالت	متناقض	جان	لنون	باعث	شد	که	کالم	ضبط	شده	ترانه	با	متنی	که	
روی	جلد	صفحه	موسیقی	نوشته	شده	180	درجه	تفاوت	داشته	باشد.	لنون	بعدها	گفت	که	چون	
واقعاً	نمی	دانست	نظرش	در	مورد	انقالب	چیست،	این	دو	را	با	هم	منتشر	کرد.	در	ترانه	می	شنویم	
که:	»وقتی	پای	انهدام	در	میان	است،	روی	من	حساب	نکنید«.	و	روی	جلد	صفحه	می	خوانیم	که:	
»روی	من	حساب	کنید.«	البته	لنون	ترانه	»انقالب«	را	به	شکل	دیگری	هم	اجرا	کرده	که	در	آن،	
فریاد	تظاهر	کنندگان	جای	کالم	را	میگیرد	و	احساس	همراهی	و	همبستگی	با	آنچه	در	میدان	

مبارزه	می	گذرد	به	شنونده	ترانه	منتقل	می	شود.	
که	 از	سفرهایی	 یکی	 در	 کند.	 پیدا	 دوام	 نمی	توانست	 لنون	 بینابینی	جان	 فکری	 وضعیت	
»بیتلز«	به	آمریکا	داشتند،	او	و	جرج	هریسون	تصمیم	گرفتند	در	مصاحبه	با	مطبوعات	و	رسانه	ها	
برنامه	های	 با	مدیر	 را	 را	اعالم	کنند.	وقتی	که	مسئله	 با	جنگ	آمریکا	در	ویتنام	 مخالفت	خود	
حذر	 بر	 کار	 عواقب	 از	 را	 آنان	 که	 شدند	 روبرو	 وی	 جدی	 مخالفت	 با	 گذاشتند	 میان	 در	 خود	
می	داشت.	جرقه	بعدی	را	لنون	در	مصاحبه	ای	جنجال	برانگیز	با	روزنامه	نگار	انگلیسی	»مورین	
کلیو«	Cleave	Maureen	زد	و	می	توان	گفت	که	آگاهانه	شروع	به	خراب	کردن	پل	های	پشت	سر	
کرد.	او	در	این	مصاحبه	با	سادگی	و	صراحت	مخصوص	خود	گفت:	»مسیحیت	کمرنگ	و	محو	
خواهد	شد.	نیازی	به	استدالل	نیست.	حق	با	من	است	و	این	به	اثبات	خواهد	رسید.	اینک	ما	
بیشتر	از	عیسی	مسیح	طرفدار	داریم.«	شش	ماه	بعد	از	این	مصاحبه،	لنون	و	گروه	»بیتلز«	در	سفر	
آمریکا،	با	حمله	و	فشار	خصمانه	شخصیت	ها	و	محافل	تاریک	اندیش	روبرو	شدند.	با	این	حرف،	
جان	لنون	دشمنی	ابدی	بسیاری	را	به	جان	خرید	اما	در	مقابل،	توجه	افکار	عمومی	مترقی	و	پیشرو	
آن	دوران	را	به	خود	جلب	کرد.	خود	لنون	می	گفت	که	این	موضع	گیری	اتفاقی	نبود	و	شروع	
تسویه	حساب	با	افکار	و	توهمات	گذشته	اش	به	حساب	می	آمد.	پیش	از	این،	»بیتلز«	آلبومی	به	
نام	Religion	)دین(	منتشر	کرده	بودند.	قبال	جان	حتی	خود	را	»کمونیست	مسیحی«	معرفی	
کرده	بود.	اما	بعدها	به	این	جمعبندی	رسید	که	این	گرایش	محصول	دوران	»فوق	ستاره«	شدن	و	
اسطوره	بیتلیسم	بود.	چنگ	انداختن	لنون	به	مذهب	یک	جور	وسیله	بود	برای	ارضای	روحی	در	
برابر	محدودیت	ها	و	موانع	پنهان	و	آشکاری	که	به	او	تحمیل	می	شد.	جان	لنون	سال	ها	بعد،	دین	
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از	سال	1966	آغاز	پایان	»بیتلز«	فرا	رسید.	شکاف	و	اختالف	فکری	در	میان	اعضای	گروه	
آشکار	شده	بود.	»هیپیسم«،	فلسفه	هندی،	جنبش	ضد	جنگ،	»هنر	برای	هنر«،	گرایش	چپ	
رادیکال	1968،	هنر	»آژیت	پروپ«	به	هم	می	آمیختند	و	درگیر	می	شدند	و	از	هم	فاصله	می	گرفتند.	
فروپاشی	»بیتلز«	اجتناب	ناپذیر	بود.	این	را	از	برخورد	تند	جرج	هریسون	به	پل	مک	کارتنی	در	
برابر	دوربین	خبرنگاران	تلویزیون	هم	می	شد	فهمید.	محافل	حاکم	بر	دنیای	موسیقی	و	منتقدان	
محافظه	کار،	مک	کارتنی	را	تبلیغ	و	لنون	را	تخطئه	می	کردند.	در	این	میان،	آشنایی	و	دل	باختن	
جان	لنون	با	»یوکو	اونو«	Yoko Ono	هنرمند	ژاپنی	تبار	تاثیر	زیادی	در	تحول	فکری	لنون	در	
زمینه	های	اجتماعی	و	هنری	گذاشت.	یوکو	با	اینکه	در	ارائه	آثار	تجربه	گرایانه	و	آوانگارد	خود	در	
عرصه	های	موسیقی	و	نقاشی	و	سینما	به	موفقیت	نرسید،	اما	با	تاثیر	گذاری	بر	ذهنیت	جان	لنون	
و	همکاری	با	او	در	تهیه	چند	آلبوم	موسیقی	در	دهه	1970	به	ویژه	در	سرودن	کالم	ترانه	ها،	کمک	
زیادی	به	آفرینش	آثار	ماندگار	کرد.	به	گفته	جان	لنون،	این	یوکو	بود	که	افکار	و	ارزش	های	وی	در	
مورد	زنان	را	دگرگون	کرد.	جنبش	رهائی	زنان	را	به	او	شناساند	و	از	شر	دیدگاه	های	مردساالرانه	و	
سنتی	رهایش	کرد.	لنون	در	این	ارتباط	گفت:	»زنان	خیلی	مهم	اند.	ما	نمی	توانیم	بدون	مشارکت	
زنان	و	آزاد	شدن	آنها	انقالبی	داشته	باشیم.	برتری	مردان	به	شیوه	زیرکانه	ای	آموزش	داده	شده	
است.	خیلی	طول	کشید	که	من	متوجه	شوم	مرد	بودن	من	چگونه	میدان	حرکت	یوکو	را	محدود	
می	کند.	او	زن	سرخ	و	آزاده	ای	است	که	توانست	به	سرعت	به	من	نشان	دهد	که	کجای	کار	من	
غلط	است.	هر	چند	خودم	تصور	می	کردم	رفتار	کاماًل	طبیعی	دارم.	به	همین	دلیل	من	همیشه	
عالقمندم	بدانم	رفتار	کسانی	که	ادعای	رادیکالیسم	می	کنند	با	زنان	چگونه	است.	چگونه	می	توان	

از	قدرت	برای	مردم	دم	زد	بدون	اینکه	بفهمی	مردم	یعنی	هم	زن	و	هم	مرد.«	
انتشار	آلبوم	مشترک	لنون/اونو	در	سال	1970	به	معنی	تمام	شدن	»بیتلز«	و	تولد	دوباره	
لنون	بود.	یک	سال	بعد،	مشهورترین	اثر	جان	لنون	یعنی	ترانه	»تصور	کن«	در	آلبومی	به	همین	
نام	منتشر	شد	و	جایگاه	جدید	و	متفاوتی	را	برای	جان	لنون	در	سطحی	گسترده	تثبیت	کرد.	در	
همین	دوره،	لنون	در	افشای	کشتار	43	زندانی	به	دست	گارد	ملی	آمریکا	در	جریان	شورش	زندان	
»آتتیکا«	Attica	در	نیویورک	ترانه	ساخت.	او	در	مخالفت	با	جنگ	های	تجاوزکارانه	امپریالیستی،	
ترانه	»به	صلح	فرصتی	بدهید«	Give peace a chance را	سرود	که	تا	امروز	هم	در	تظاهرات	های	
ضد	جنگ	به	گوش	می	رسد.	جان	لنون	تفکراتش	در	مورد	چهره	های	مشهور	و	قهرمانان	دروغین	
 Working	»کارگر	طبقه	»قهرمان	ترانه	در	را	بود	»بیتلز«	شهرت	و	محبوبیت	تجربه	حاصل	که
 Woman is slave	»هاست	برده	ترین	برده	»زن	ترانه	لنون	جان	باالخره،	و	کرد.	اعالم class hero

of the slaves	را	خلق	کرد	که	نقد	صریح	و	موثری	است	از	نقش	فرودست	زن	در	جامعه	طبقاتی	
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کننده	ای	که	بورژوازی	تبلیغ	می	کند	ساخته	است	و	به	دنبال	سرودن	ترانه	هایی	است	که	مردم	
در	جریان	مبارزات	خود	آنها	را	بخوانند.	در	سالهای	1970،	لنون	هر	چه	بیشتر	در	موسیقی	راک	
کنکاش	می	کرد	به	ریشه	های	قدرتمند	موسیقی	سلتی	و	موسیقی	عمیق	و	تکان	دهنده	سیاهان	

بیشتر	نزدیک	می	شد.	
دهه	1970،	سال	های	نزدیکی	جان	لنون	به	سیاست	های	رادیکال	بود.	او	به	این	باور	رسیده	
بود	که	قدرت	را	بدون	مبارزه	نمی	توان	به	دست	آورد	و	انقالب	بدون	خشونت	به	نظر	منطقی	
نمی	آید.	او	آشکارا	می	گفت	در	شرایطی	رشد	و	نمو	یافته	که	پلیس	را	به	طور	طبیعی	دشمن	
منفوری	 نظرش	دستگاه	 ارتش	در	 و	 است.	 متنفر	 و	 از	آن	می	ترسد	 و	 به	حساب	می	آورد	 خود	
است	که	جوانان	را	میگیرد	و	می	برد	و	جنازه	شان	را	در	گوشه	ای	رها	می	کند.	لنون	در	یکی	از	
امکان	 کارگران	 بخورند،	چون	 پیوند	 جوان	 کارگران	 با	 که	 انقالبیون	خواست	 از	 مصاحبه	هایش	
دسترسی	به	انقالبیون	را	ندارند.	او	حتی	به	شکل	تحریک	آمیزی	این	نکته	را	پیش	کشید	که	
دانشجویان	هنوز	به	اندازه	کافی	بیدار	نیستند	که	بدانند	باید	کارگران	را	بیدار	کنند.	با	وجود	این،	
لنون	معترف	بود	که	آلترناتیو	مشخصی	در	ذهن	ندارد	و	حتی	در	مورد	راه	رسیدن	به	یک	دنیای	

است.	 ناروشن	 متفاوت	
	سرانجام	در	ماه	نوامبر	1980،	پایان	دو	دهه	پر	تب	و	تاب	اعتراض	و	مبارزه	انقالبی	با	پایان	
عمر	جان	لنون	همراه	شد.	شب	هنگام	لنون	که	همراه	یوکو	از	محل	کار	به	خانه	باز	می	گشت	در	
»سنترال	پارک«	نیویورک	با	شلیک	پنج	گلوله	به	قتل	رسید.	قاتل	ادعا	کرد	که	انگیزه	وی	از	این	
جنایت،	حرف	های	جان	لنون	در	سال	1966	درباره	عیسی	مسیح	بوده	است.	ولی	برای	بسیاری	
از	مردم	آگاه	و	طرفداران	لنون،	این	یک	قتل	سیاسی	به	حساب	آمد	که	محافل	قدرت	و	نهادهای	
مرتجع	و	ضد	مردمی	پشت	آن	بودند.	قتل	لنون	در	اولین	روزهای	انتخاب	رانلد	ریگان	به	ریاست	
جمهوری	آمریکا	انجام	گرفت.	همان	روزها	وقتی	که	در	یک	مصاحبه	مطبوعاتی	از	ریگان	نظرش	
را	درباره	این	جنایت	پرسیدند،	زیر	لب	چیزی	نامفهوم	گفت،	دستش	را	به	عالمت	واقعه	ای	غیر	
قابل	اعتنا	به	حرکت	در	آورد	و	سرانجام	پوزخندی	بر	لبانش	نشست.	پوزخندی	که	بیان	رضایت	

خاطر	حاکمان	و	تاریک	اندیشان	بود.	
شب	از	نیمه	گذشته	است.	بی	اختیار	به	یاد	کالم	Imagine	می	افتم:

تصور	کن	بهشتی	نیست
اگر	تالش	کنی	کار	سختی	نیست

جهنمی	زیر	پایمان	نیست	و	باالی	سرمان	فقط	آسمان	است.	
تصور	کن	که	مردم	برای	امروز	زندگی	می	کنند	
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چیزی	نیست	که	برایش	بکشی	یا	کشته	شوی.	

دین	هم	وجود	ندارد.	
تصور	کن	که	همه	مردم	در	صلح	زندگی	می	کنند.	

ممکنست	بگویی	که	رویاپردازی	می	کنم،	ولی	من	تنها	نیستم.	
امیدوارم	که	روزی	تو	هم	به	ما	بپیوندی	و	دنیا	تنی	واحد	بشود.	

تصور	کن	مالکیتی	در	کار	نیست.	شرط	می	بندم	نمی	توانی.	
نیازی	به	حرص	یا	گرسنگی	نیست.	انسان	ها	برادرند.	

تصور	کن	که	همه	مردم	در	همه	دنیا	سهیمند.	
کالم	جان	لنون	را	با	کالم	ترانه	»تصور	کن«	که	توسط	یغما	گلرویی	سروده	شده	مقایسه	
می	کنم.	تفاوت	های	دو	دوره	تاریخی،	عجیب	در	این	دو	ترانه	منعکس	شده	است.	لنون	می	گوید:	
»تصور	کن!	کار	سختی	نیست.«	و	قمیشی	می	خواند:	»تصور	کن	اگه	حتی	تصور	کردنش	سخته!«	
و	در	جایی	از	»پلیس	ضد	شورش«	می	گوید	که	امروزی	تر	است	و	به	»خودکشی	نهنگ	ها«	اشاره	
می	کند	که	توجه	به	مسائل	محیط	زیستی	را	نشان	می	دهد.	»تصور	کن«	قمیشی	را	با	خود	زمزمه	
می	کنم	و	به	سرعت	جای	خالی	نقد	خرافه	و	مذهب	را	در	آن	می	بینم.	نمی	دانم	مرزبندی	با	دین	
نشانه	آگاهی	و	بیداری	بیشتر	جان	لنون	بود	یا	شجاع	تر	بودنش.	اما	نقد	رادیکال	مالکیت	که	پایه	
و	اساس	نظام	طبقاتی	است	از	همه	جالب	تر	است.	در	»تصور	کن«	یغمایی	هیچ	تصوری	از	عدم	
وجود	مالکیت	ندارد.	انگار	جان	لنون	که	گفته	بود	»تصور	کن	مالکیتی	در	کار	نیست«،	ترانه	را	به	
زبان	فارسی	می	شنود	و	به	خنده	می	گوید:	»شرط	می	بندم	نمی	توانی«!	با	این	حال،	»تصور	کن«	
اثری	با	ارزش	و	موثر	است	و	با	یک	پایان	بندی	خوب،	ما	را	به	همانجا	می	رساند	که	جان	لنون	

می	خواست:	»تصور	کن!	تو	می	تونی	بشی	تعبیر	این	رویا«
2006

n

در	نگارش	این	مقاله	از	اطالعات	سایت	های	مختلف	اینترنتی	در	مورد	جان	لنون	از	جمله	ترجمه	مصاحبه	طارق	علی	
و	رابین	بلک	برن	با	جان	لنون	و	یوکو	اونو	در	سال	1971	که	توسط	حسین	توسلی	انجام	شده	و	در	سایت	روشنگری	
قرار	گرفته،	استفاده	شده	است.	متن	اصلی	مصاحبه	در	کتاب	»سال	های	نبرد	خیابانی«	نوشته	طارق	علی	آورده	شده	

و	نشریه	اینترنتی	»کانتر	پانچ«	آن	را	نقل	کرده	است.	
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آفساید 
این	روزها	کمتر	پیش	می	آید	که	مردم	بعد	از	تماشای	فیلمی	ایرانی	سر	حال	و	شادان	از	سالن	
سینما	بیرون	بیایند.	کمتر	پیش	می	آید	که	برای	گفت	و	گوی	دستجمعی	در	مورد	آن	فیلم،	شوق	و	
ذوق	داشته	باشند.	کمتر	پیش	می	آید	که	پیام	فیلم،	یکدست	و	صریح	و	روشن	در	ذهن	اکثرشان	
نقش	ببندد.	ولی	در	جشنواره	فجر	امسال،	فیلم	»آفساید«	ساخته	جعفر	پناهی،	این	کار	را	کرد.	
بعد	از	یک	دوران	طوالنی	بایکوت	و	مانع	تراشی	برای	نمایش	فیلم	های	پناهی،	چاقو	به	دستان	
فرهنگی	رژیم	به	»آفساید«	راه	دادند	تا	ژست	آزادمنشی	بگیرند	و	مهر	مستبد	را	بر	پیشانی	خود	
بپوشانند.	البته	حواسشان	بود	که	این	فیلم	را	در	بخش	»خارج	از	مسابقه«	قرار	دهند	و	از	همان	
آغاز	امکان	گرفتن	جایزه	را	از	پناهی	سلب	کنند.	اما	بدون	شک	»آفساید«	جایزه	اش	را	از	همین	
حاال	از	تماشاگران	مشتاق	و	هشیار	گرفته	است.	و	هیچ	جایزه	ای	باالتر	و	ارزشمندتر	از	استقبال	و	

همدلی	مردم	نیست.	
»آفساید«	همان	طور	که	از	نامش	بر	می	آید	به	موضوع	فوتبال	مربوط	می	شود.	پناهی	بر	متن	
یک	واقعه	ملی	یعنی	حضور	تیم	ایران	در	جام	جهانی	فوتبال	2006،	به	یک	تضاد	فراگیر	اجتماعی	
یعنی	قوانین	ستمگرانه	و	تبعیض	آمیز	علیه	زنان	در	ایران	اسالمی	پرداخته	است.	»آفساید«	را	
می	توان	یک	مستند	داستانی	نامید	یا	بهتر	بگویم	یک	داستان	مستند	روزمره.	موفقیت	»آفساید«	
صراحت	 و	 نظر	 دقت	 مرهون	 می	شود،	 ناشی	 جذابش	 و	 ملموس	 سوژه	 از	 که	 اندازه	 همان	 به	
جعفر	پناهی	و	قریحه	طنز	و	روحیه	جوان	شادمهر	راستین	)نویسندگان	فیلمنامه(	هم	هست.	از	
فیلمبرداری	خوب	محمود	کالری	هم	نباید	غافل	شد	که	هم	فضای	مستند	را	خوب	درآورده	و	هم	

فضای	داستانی	را	در	متن	آن،	برجسته	کرده	است.	
روز	دیدار	ایران	و	بحرین	در	ورزشگاه	آزادی	است.	پدری	مسن	با	ته	ریش	سفید	و	شکل	و	
شمایل	سنتی،	سراسیمه	در	مسیر	ورزشگاه	دنبال	دخترش	می	گردد.	متوجه	شده	که	او	به	بهانه	
کالس	درس	با	دختر	همسایه	شان	از	خانه	بیرون	زده	تا	به	تماشای	فوتبال	بروند.	دوربین	در	مینی	



بوس	های	مملو	از	جوانان	پرچم	به	دست	و	صورت	رنگ	کرده	می	چرخد	و	اینجا	و	آنجا	دخترانی	را	302
شکار	می	کند	که	خود	را	شکل	پسرها	کرده	اند	تا	از	سد	نیروی	انتظامی	و	حراست	بگذرند	و	وارد	
ورزشگاه	شوند.	تقریبا	همه	پسران	متوجه	هویت	این	دختران	هستند	و	با	گوشه	و	کنایه	و	متلک	
این	را	به	رخ	می	کشند.	ولی	نکته	مهم	اینجاست	که	حتی	یک	نفرشان	به	فکر	آدم	فروشی	و	لو	
دادن	آنان	نیست.	اینجا	یک	نوع	همبستگی	»جوانانه«	در	مقابل	قدرت	سرکوبگر	شکل	گرفته	است.	
در	آستانه	دروازه	های	ورودی،	پناهی	موفق	می	شود	دلهره	دختران	جوان	که	گام	به	گام	به	
خطر	نزدیک	می	شوند	را	به	ما	منتقل	کند.	نیروهای	ویژه	و	حراستی	ها	صف	کشیده	اند	و	همه	را	
بازرسی	بدنی	می	کنند.	بعضی	از	دختران	ابتکار	می	زنند	و	از	بازرسی	می	گریزند.	بعضی	هاشان	
طاقت	نمی	آورند	و	قبل	از	بازرسی	دست	خود	را	رو	می	کنند	و	گرفتار	می	شوند.	دوربین	به	هر	
طرف	می	چرخد،	چهره	های	خشن،	حرکات	خشن	و	صدای	خشن	ماموران	جمهوری	اسالمی	است	

که:	»زن	ممنوعه!«
ورزشگاه	 دوم	 طبقه	 باز	 فضای	 راهرو	 در	 که	 می	گذرد	 کوچکی	 زندان	 در	 فیلم	 اصلی	 بدنه	
با	گذاشتن	چند	نرده	دور	دختران	دستگیر	شده	درست	کرده	اند.	چند	سرباز	وظیفه	را	هم	به	
مراقبت	آنان	گمارده	اند.	روستائیانی	از	آذربایجان	و	خراسان.	ما	شاهد	تقابل	و	گفت	و	گوی	دختران	
با	سربازان	هستیم	که	بر	زمینه	تب	و	تاب	مسابقه	و	سر	و	صداهای	درون	ورزشگاه	در	چند	قدمی	
آنان	جریان	دارد.	دختران	می	خواهند	که	دست	از	سرشان	بردارند،	آزادشان	کنند،	حداقل	بگذارند	
از	پشت	میله	های	سرک	بکشند	و	تا	اینجا	هستند	بازی	را	تماشا	کنند.	در	ابتدا	رفتار	ماموران	خشن	
است.	سعی	می	کنند	با	توپ	و	تشر،	بازداشتی	ها	را	ساکت	کنند.	ولی	دختران	دست	بردار	نیستند.	
ترکیب	شان	دیدنی	است.	خصوصیات	مختلف،	روحیات	مختلف،	از	خانواده	های	مدرن	و	سنتی.	
اما	همه	جوان.	همه	متحد	و	معترض	در	مقابل	ستم.	دخترانی	که	منافع	مشترکشان	تحت	این	
نظام	مردساالر	و	قوانین	و	مقررات	سرکوبگرانه	اش	لگدمال	می	شود.	اینان	سربازان	را	با	اعتراضات	و	
سوال	های	پایان	ناپذیر	خود	کالفه	می	کنند.	مردان	به	پاسخ	های	سنتی	چنگ	می	اندازند	از	»فرق	
زن	و	مرد«	و	ناموس	و	امثالهم	می	گویند.	ولی	این	حرف	ها	در	مقابل	استدالالت	محکم	دختران	
بی	معنی	و	شکننده	است.	»آفساید«	در	رویارویی	پرسش	های	ساده	و	صریح	دختران	و	پاسخ	های	
غیر	منطقی	و	خشک	ماموران	که	سرانجام	به	سکوت	می	انجامد،	نمای	درشتی	از	واقعیت	زشت	
حاکم	را	در	برابر	تماشاگران	قرار	می	دهد:	اینکه	چقدر	قوانین	و	مقررات	جمهوری	اسالمی	پوچ	و	
مسخره	و	ستمگرانه	است.	اینکه	چگونه	نظام	حاکم،	نیمی	از	جامعه	را	از	ابتدایی	ترین	خواسته	ها	
محروم	کرده	است.	اینکه	زنان	در	جمهوری	اسالمی	بر	طبق	نگرش	و	قوانین	مردساالرانه	مذهبی،	
حتی	حق	یک	شادی	کردن	کوچک	و	ساده	و	خشک	و	خالی	را	ندارند،	چه	رسد	به	حقوق	تعیین	

کننده	سیاسی	و	اقتصادی	و	خواسته	های	اساسی	اجتماعی	و	فرهنگی.	



303 در	اینجا	»آفساید«	گریزی	به	موقعیت	سرباز	هم	می	زند.	او	نیز	به	اسارت	و	نارضایتی	خود	
اشاره	می	کند.	می	گوید	کشاورزی	است	که	االن	باید	پیش	مادر	بیمار	و	گاو	و	گوسفند	و	زمینش	
باشد.	می	گوید	که	این	روزها	نوبت	کار	او	بر	زمین	است.	ولی	حاال	باید	در	اینجا	بایستد	و	وظیفه	
زندانبانی	را	انجام	دهد.	حرف	های	ساده	و	از	ته	دل	سرباز،	وضعیت	سربازان	در	همه	نظام	های	
ضد	مردمی	در	کشورهای	جهان	سوم	را	بازگو	می	کند.	و	البته	حرفهای	سرباز	وظیفه	تهرانی	هم	
شنیدنی	است	و	حساب	شده	در	فیلم	آمده	است.	او	خبر	از	ورود	150	زن	با	روسری	سفید	به	
ورزشگاه	می	دهد	که	مسئوالن	به	خاطر	پوشش	خبری	رسانه	های	خارجی	و	همزمانی	مسابقه	با	

انتخابات	ریاست	جمهوری	مجبور	شده	اند	به	آن	گردن	بگذارند.	
از	پایان	 باید	باشد.	نیم	ساعت	قبل	 پایان	بندی	»آفساید«،	درست	همان	طوری	است	که	
را	سوار	مینی	بوس	کنند	 زندانیان	 به	ماموران	دستور	می	دهد	که	 و	 مسابقه،	»حاجی«	می	آید	
و	به	دایره	منکرات	منتقل	کنند	تا	تکلیفشان	روشن	شود.	در	مسیر	می	بینیم	که	همبستگی	و	
همسرنوشتی	دختران	چگونه	آنان	را	سر	حال	نگه	می	دارد	و	ترسشان	می	ریزد.	مینی	بوس	هنوز	
به	مقصد	نرسیده	که	سوت	پایان	مسابقه	به	صدا	در	می	آید.	مردم	به	خیابان	ها	ریخته	اند	و	جشن	
آغاز	شده	است.	دوربین	محمود	کالری	آنقدر	انعطاف	از	خود	نشان	می	دهد	تا	تماشاگر	بتواند	رقص	
دختری	نوجوان	با	موهای	بلند	افشان	و	بدون	روسری	را	در	گوشه	کادر	و	در	بین	جمعیت	ببیند.	
راه	دایره	منکرات	سد	شده	است.	مردم	شادمان	این	راه	را	بسته	اند.	در	مینی	بوس	باز	می	شود	و	
جیغ	و	فریاد	و	رقص	و	فشفشه	های	روشن،	قانون	را	می	شکنند	و	به	جشن	مردم	می	پیوندند	و	
آزاد	می	شوند.	در	اینجا	پناهی،	سرود	»ای	ایران«	را	با	صدای	بلند	به	گوش	تماشاگران	می	رساند.	
احساس	می	کنم	که	»همبستگی	ملی«	مورد	نظر	پناهی	دارد	بر	همبستگی	علیه	ستم	که	از	آغاز	
تا	پایان	فیلم	بافته	شده،	سنگینی	می	کند.	به	چهره	مردم	نگاه	می	کنم.	همه	سر	حال	و	خوشند.	
بعضی	ها	سرود	را	زیر	لب	زمزمه	می	کنند.	نمی	شود	فهمید	در	ذهن	تک	تک	شان	چه	می	گذرد.	
ولی	یک	چیز	مسلم	است:	زنان	و	دختران	جوان	حتماً	احساسی	متفاوت	دارند	و	تاثیر	دیگری	از	

»آفساید«	گرفته	اند	که	در	چارچوب	»ای	ایران«	محدود	نمی	شود.	
صدای	دختری	را	می	شنوم	که	از	دوستش	می	پرسد	چرا	اسمش	»آفساید«	بود؟	سعی	می	کنم	
جوابی	پیدا	کنم.	شاید	منظور،	تدبیر	دختران	مردانه	پوش	برای	ورود	به	ورزشگاه	است	که	یک	»حرکت	
خالف	و	خارج	از	قاعده	بازی«	در	مسابقه	با	جمهوری	اسالمی	به	حساب	می	آید.	اما	نه!	به	نظرم	این	
قوانین	و	مقررات	ارتجاعی	و	زن	ستیز	رژیم	است	که	در	مسابقه	با	مردم	در	آفساید	قرار	گرفته	است.	
قوانینی	خالف	و	خارج	از	حرکت	پیشرو	و	مترقی	در	بطن	جامعه	و	ناگزیر	محکوم	به	شکست.	پرسش	
اصلی	اینست	که	با	کدام	هدف،	کدام	تاکتیک	ها	و	چگونه	می	توان	این	شکست	ناگزیر	را	عملی	کرد.	
2006
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 ضعف فرهنگ رسمی و شکست 
سیاست ارشادی

اخیرا	وزارت	ارشاد	مقرر	کرده	که	نمایش	فیلم	ها	و	سریال	های	که	مبلغ	برخی	دیدگاه	ها	از	
جمله	سکوالریسم،	الئیسیته	و	فمینیسم	است	از	این	به	بعد	ممنوع	است.	شاید	فکر	کنید	که	
این	تصمیم	گیری	در	کشوری	که	حکومت	مذهبی	دارد	و	رسانه	ها	و	مراکز	آموزشی	و	مجامع	و	
منابرش	27	سال	است	که	توسط	متافیزیک	و	خرافه	تسخیر	شده	است،	چه	ضرورتی	دارد؟	باید	
بگوییم	که	این	کار	حتی	قلدری	و	گردن	کشی	برای	تقویت	ارزش	ها	و	باورهای	قرون	وسطایی	
حاکم	هم	نیست.	این	کار	از	سر	استیصال	است،	این	کار	فقط	اعالم	ضعف	فرهنگ	رسمی	است.	
اعالم	شکست	فرهنگ	عقب	مانده	حاکم	است.	ایده	ها	و	آثار	قرون	وسطائی	فرهنگ	حاکم	برای	
نسل	جوان	که	چشم	به	آینده	و	پیشرفت	دارد،	جذاب	نیست.	برعکس،	دلگیر	و	زننده	و	تمسخرآور	
است.	رنگ	و	لعاب	زدن	به	این	پدیده	های	کهنه	و	تالش	برای	مدرن	جلوه	دادنشان	وضع	را	بدتر	
کرده	است.	دیگر	نه	اینست	و	نه	آن!	نمی	توان	»شوق	مرگ«	را	با	جلوه	های	ویژه	کامپیوتری	و	
موسیقی	مدرن	دیجیتالی	و	اداهای	نمایشی	آوانگارد	در	جوانان	ایجاد	کرد.	در	روایاتشان	آمده	است	
که	مردم	باید	شوق	مرگ	داشته	باشند.	و	این	ایده	دهشتناک	را	در	صدا	و	سیما	تبلیغ	می	کنند!
با	این	مصوبه	قرار	است	کدام	آثار	سینمایی	و	تلویزیونی	کاماًل	حذف	شوند	و	کدام	آثار	اجازه	
نمایش	یابند؟	اینجا	دیگر	بحث	از	سانسور	مرسوم	نیست	که	فیلم	ها	را	از	نظر	تصویری	و	مضمونی	
سالخی	می	کند	و	برای	زشت	نمایی	دست	به	جراحی	پالستیک	آثار	می	زند.	حاال	دیگر	انتقال	
احساسات	مبارزه	جویانه	و	عقاید	مترقی	ای	که	علیرغم	سانسور	و	تحریف	دوبله	فیلم	ها،	احتمال	

دارد	صرفاً	با	تصاویر	به	بیننده	منتقل	شود	را	نیز	بر	نمی	تابند.	
به	 نیازی	 ارشاد	 سانسورچیان	 از	سوی	 فمینیسم	 و	 و	سکوالریسم	 الئیسیته	 گرفتن	 نشانه	
بازار	 تولید	می	شود	نقش	چندانی	در	 این	دیدگاه	ها	 اساس	 بر	 آثاری	که	 اصوالً	 ندارد.	 افشاگری	



305 از	 کوچکی	 درصد	 که	 روشنفکرانه	اند	 و	 خاص	 فیلم	های	 معموال	 این	ها	 ندارد.	 فیلم	 بین	المللی	
تولیدات	را	در	مقابل	سیل	آثار	خرافی،	ارتجاعی،	مردساالرانه	و	مدافع	ارزش	های	کهنه	سرمایه	
داری	و	فئودالی	شامل	می	شوند.	کافیست	به	بساط	سی	دی	های	وارداتی	نگاه	کنیم.	چند	فیلم	مبلغ	
سکوالریسم،	الئیسیته	یا	فمینیسم	در	آن	ها	پیدا	می	شود؟	سریال	های	خارجی	که	از	تلویزیون	
پخش	می	شود	را	نگاه	کنیم.	آیا	چنین	نشانه	هایی	پیدا	می	شود؟	پس	هدف	سانسورچی	های	ارشادی	
چیست؟	تنها	پاسخی	که	می	توان	گرفت	اینست	که	از	این	به	بعد،	اگر	در	فیلمی	شخصیت	های	
اصلی	و	فعال	و	تاثیرگذار،	زنان	مستقل	باشند	و	کل	ماجرا	خارج	از	محیط	خانه	و	خانواده	بگذرد	
و	نشانی	از	شوهر،	پدر	یا	فرزند	نباشد،	نباید	به	نمایش	درآید.	اگر	در	سریالی	نهادها	و	اخالقیات	
سنتی	منفی	نشان	داده	شود	یا	اصاًل	نشان	داده	نشود،	اگر	از	نیاز	ضروری	جامعه	و	سیاست	و	

خانواده	به	دین	در	آن	خبری	نباشد،	نباید	روی	آنتن	برود.	
سازان	 سریال	 و	 هالیوودی	 کمپانی	های	 انبان	 نیست!	 نگرانی	 جای	 ارشاد	 وزارت	 آقایان	
شبکه	های	امپریالیستی	پر	است	از	بنجل	های	تاریک	اندیشانه	و	زن	ستیزانه	و	خرافی	که	می	توان	

با	پول	نفت	آنها	را	خرید	به	خورد	جامعه	داد.	
البته	دامنه	این	تصمیم	گیری	رسوا،	فقط	به	آثار	خارجی	محدود	نخواهد	ماند.	دلیلی	ندارد	
که	مقامات	وزارت	ارشاد	در	مقابل	نشانه	های	ترقیخواهی	و	آزاداندیشی	در	آثار	خارجی	سخت	
بگیرند	ولی	در	مقابل	آثار	بومی	بی	خیال	بمانند.	بدون	شک	سینماگران	و	سازندگان	سریال	ها	و	
فیلم	های	تلویزیونی	بیش	از	گذشته	با	سانسور	و	اجازه	نمایش	و	خود	سانسوری	دست	به	گریبان	
خواهند	بود.	در	این	شرایط	رشد	نارضایتی	و	مقاومت	از	سوی	هنرمندانی	که	حاضر	نیستند	به	

خاطر	امتیازات	مادی	به	خود	شکنی	و	تحقیر	گردن	بگذارند،	کاماًل	محتمل	است.	

و دو اشاره کوتاه

از	سیمای	جمهوری	اسالمی	پخش	می	شود	»جاسوسان«	 از	سریال	های	خارجی	که	 یکی	
انگلیسی	از	ساخته	های	شبکه	»بی	بی	سی«	است.	موضوع	سریال،	فعالیت	 نام	دارد.	این	سریال	
ماموران	مخفی	سازمان	اطالعاتی	انگلیس	موسوم	به	»ام	آی	5«	است.	این	یکی	از	ضد	مردمی	ترین	
و	موذیانه	ترین	سریال	های	جاسوسی	است	که	مستقیما	به	سفارش	دولت	انگلستان	برای	آرایش	
چهره	و	تطهیر	خبرچینان	و	آدمکشان	تولید	می	شود.	یعنی	از	آن	نوع	سریال	هایی	که	وزارت	ارشاد	
هیچ	مسئله	ای	با	آن	ندارد.	آماج	حمله	این	سریال،	مبارزان	ایرلندی،	گروه	های	دانشجویی	ضد	
گلوبالیزاسیون	امپریالیستی،	و	پناهجویان	و	مهاجران	غیر	قانونی	کشورهای	جهان	سوم	هستند.	
در	این	سریال،	ایرلندی	ها	را	تروریست	های	بیرحم	و	بچه	کش	وانمود	می	کنند؛	دانشجویان	مبارزی	
که	علیه	کنفرانس	سران	کشورهای	صنعتی	دست	به	اقدام	و	افشاگری	می	زنند	را	خرابکارهای	
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می	کنند	که	با	این	کار	می	خواهند	برای	دولت	دمکرات	دردسر	به	وجود	بیاورند!	بنابراین	دولت	
مجبور	است	که	پناهجویان	را	دستگیر	و	اخراج	کند	تا	دمکراسی	در	امان	بماند!	انتخاب	و	نمایش	
	- فرهنگی	 اخالقی	دستگاه	 و	 بینشی	 و	 معیارهای	سیاسی	 بر	 منطبق	 واقعاً	 نوع	سریال	ها،	 این	

ارشادی	کشور	است.	

شب های برره

حمله	و	فشار	نمایندگان	مجلس	و	برنامه	سازان	اخبار	تلویزیون	به	سریال	طنز	»شب	های	
برره«	ظاهرا	بی	دلیل	و	بی	معناست.	این	یکی	از	بی	خطرترین	سریال	هایی	است	که	در	چارچوب	
سیاست	تلویزیون	می	توان	تولید	کرد.	فقط	در	شرایط	ورشکستگی	فرهنگی	و	شکست	ارشادی	است	
که	می	توان	چنین	اقدامات	مضطربانه	ای	را	مشاهده	کرد.	ظاهرا	مثل	همیشه	»جنبه	بدآموزی«	
سریال	را	بهانه	کرده	اند	و	می	گویند	که	خشونت	و	بددهنی	را	در	بین	نوجوانان	دامن	می	زند!	خنده	
دار	است	که	این	اتهامات	را	از	زبان	نمادهای	بارز	فرهنگ	خشونت	و	لمپنیسم	می	شنویم.	در	اینجا	
ما	با	شکست	خوردگان	و	بحران	زدگانی	مواجهیم	که	دچار	»پارانویا«	شده	اند.	پس	در	هر	اشاره	
و	کنایه	»شب	های	برره«	و	هر	طنز	غیر	معمولی	دیگر	دنبال	نقش	خودشان	می	گردند.	اینچنین	
است	که	نگاه	ظنین	اینان	روی	شخصیت	»نظام	دو	برره«	زوم	می	شود.	این	شخصیت	منفی	یا	
منفور	که	به	اعتیاد	دچار	است	را	سمبل	نظام	خود	میبینند.	نسبت	به	جمالت	عادی	شخصیت	های	
داستان	که	اینجا	و	آنجا	می	گویند	»من	از	نظام	بدم	می	آید«	یا	»باز	سر	و	کله	نظام	پیدا	شد«،	
حساسیت	نشان	می	دهند.	حاال	حمله	و	فشار	بر	سازندگان	سریال	تا	آنجا	ادامه	یافته	که	شخصیت	
نظام	باالجبار	به	»اجباری«	فرستاده	شده	است.	حتی	اگر	قرار	است	حرفی	هم	از	او	به	میان	آید،	

دیگر	کلمه	»نظام«	را	به	کار	نمی	برند	و	او	را	»دو	برره«	می	خوانند!

حرف هایی از اینور و آنور در مورد سریال شب های برره 

»شبهای	برره«	عنوان	مجموعه	طنز	تلویزیونی	است	که	بیش	از	یک	ماه	است	هر	شب	از	
شبکه	3	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران	پخش	می	شود.	این	مجموعه	دنباله	دار	به	ماجراهای	اهالی	
روستای	خیالی	»برره«	می	پردازد.	این	مجموعه	تلویزیونی	یکی	از	بحث	برانگیزترین	موضوعات	
روز	است.	انتقاد	و	اعتراض	عده	ای	از	مسئوالن	و	منتقدان	به	پخش	این	برنامه	و	تایید	و	حمایت	
عده	ای	دیگر	زمینه	توجه	طیف	وسیعی	از	مردم	را	به	این	برنامه	فراهم	کرده	است.	تاثیرگذاری	
این	مجموعه	به	حدی	است	که	برخی	واژه	های	آنها	در	میان	مردم	به	صورت	تکیه	کالم	در	آمده	
وحتی	از	رفتار	و	آداب	و	رسوم	آنها	به	شیوه	ای	طنز	آمیز	تقلید	می	کنند.	خلق	قومی	فرضی	با	



307 خرافه	ها،	تابوها	)باورهای	قومی(،	آداب	و	رسوم	و	گویش	خاص	خود،	از	بارزترین	ویژگی	های	این	
مجموعه	است	که	آن	را	از	سایر	مجموعه	های	طنز	تلویزیونی	در	ایران	مجزا	می	کند.	منفعت	طلبی،	
باج	خواهی،	دو	رویی،	آدم	فروشی،	تعصب،	اعتیاد،	روشنفکر	ستیزی،	و	بخشاً	زن	ستیزی	و.	.	.	

موضوع	هایی	است	که	این	مجموعه	تاکنون	به	آن	پرداخته	است.
دکتر	عماد	افروغ	رئیس	کمیسیون	فرهنگی	مجلس،	محمد	تقی	فهیم	رئیس	انجمن	منتقدان	
و	نویسندگان	ایران،	محمد	گبرلو	منتقد	فیلم	و	از	نویسندگان	روزنامه	رسالت	از	جمله	معترضان	

به	پخش	مجموعه	شبهای	برره	بوده	اند.	
از	سویی	دیگر	مدافعان	این	برنامه	معتقدند	که	شبهای	برره	دارای	پیام	های	اخالقی،	فرهنگی	

و.	.	.	.	بوده	و	با	نگاهی	نقادانه	آینه	مشکالت	و	معضالت	موجود	در	جامعه	است.	
ما	در	زیر	برخی	نظرات	بینندگان	این	مجموعه	را	که	از	سایت	ها	و	رسانه	های	مختلف	گرد	

آوری	کرده	ایم	منعکس	می	کنیم:
1	-	به	نظرم	کسانی	که	این	مجموعه	تلویزیونی	را	می	سازند	به	کار	شان	وارد	هستند	و	کارشان	
الیه	های	مختلف	دارد.	همه	را	به	خنده	وا	می	دارد	ولی	هرکس	از	آن	سطح	معینی	از	نکات	را	
میگیرد.	نویسندگانش	جوانب	خوبی	در	کارشان	دیده	می	شود.	البته	باید	در	نظر	داشت	که	این	
جور	کارها	پتانسیل	خراب	شدن	هم	دارند.	کار	قانونی	در	مهم	ترین	رسانه	رژیم	است	و	متن	ها	را	
می	توانند	هر	روز	بدتر	کنند	و	به	یک	چیز	بی	خاصیت	و	مبتذل	و	حتی	ارتجاعی	تبدیلش	کنند.	
این	را	هم	بگویم	که	چون	مردم	خوششان	می	آید	االن	ضرغامی	هم	از	آن	تعریف	می	کند.	ریزه	
کاری	هایی	هم	دارد.	مثاًل	یکی	از	شخصیت	هایش	روزنامه	نگار	منتقدی	است	که	تبعیدش	کرده	اند.	
یکبار	روزنامه	ای	که	عکس	این	خبرنگار	در	آن	چاپ	شده	بود	را	از	نزدیک	نشان	میداد.	زیر	عکس	

طرف	چند	جمله	تایپ	کرده	بودند	که	اگر	دقت	میکردی	نوشته	بود	عضو	حزب	کمونیست.	
البته	کسی	نکته	را	نگرفته	 او	دو	برره	میگویند.	 اخیرا	هم	اسم	نظام	را	عوض	کردند	و	به	
بود	مگر	خود	گردانندگان	نظام!	خالصه	گاه	به	گاه	نکات	خوب	و	مهمی	می	پرانند	که	الزاما	همه	
نمی	گیرند.	مثاًل	چندی	قبل	پادزهر	اپیدمی	مرگبار	و	مسخ	کننده	اهالی	برره،	آب	سرب	بود!	که	
هم	اشاره	مستقیم	به	حروف	سربی	روزنامه	)آگاهی(	داشت	و	شاید	هم	اشاره	غیر	مستقیم	به	

گلوله	سربی.	
2	-	ممکن	است	عموم	مردم	با	دید	طنز	به	این	کار	نگاه	کنند	ولی	بنظر	من	ایشان	یک	
واقیت	تلخ	را	به	تصویر	کشیده	اند	و	این	رسوم	به	ظاهر	خنده	دار	متاسفانه	در	خانواده	های	ایرانی	
ریشه	افکنده	است.	با	اینکه	خیلی	ها	با	پول	و	ماشین	های	لوکس	و	ایجاد	ارتباط	با	فرهنگ	اروپایی	
)مدرن(	و	رفت	و	آمد	های	خارجی	سعی	بر	کمرنگ	کردن	جو	برره	ای	از	خانواده	هایشان	می	کنند	

ولی	در	عمق	خیلی	از	این	خانواده	ها	نیز	به	وضوح	قابل	احساس	می	باشد.	
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دارد	و	از	هزاران	فیلتر	باید	گذشت،	این	کار	یکی	از	انتقادات	زیرکانه	و	هوشمندانه	ای	است	که	
توانسته	فرهنگ	و	روابط	حاکم	بر	جامعه	را	به	نقد	بکشد.	روابط	ناهمگون	اجتماعی،	رشوه	خواری	

و	ارتشا،	چاپلوسی،	مهجور	بودن	فرهنگ	و	دانش	از	واقعیت	های	جامعه	امروز	ایران	است.	
4	-	این	سریال	به	خوبی	توانسته	از	رسم	و	رسومات	بی	دلیل	ایرانی	انتقاد	کند.	زمانی	که	
مردم	بی	دلیل	عزاداری	می	کنند	روزهای	عاشورا	به	نظرم	میرسد	یا	استفاده	ساالرخان	از	گرامافون	
مانند	استفاده	برخی	از	ما	از	کامپیوتر	می	ماند	یا	اینکه	همه	بیکار	هستند	و	فکر	می	کنند	که	دارند	
کاری	انجام	می	دهند.	شاید	اعتراض	مسئوالن	به	برنامه	به	این	دلیل	باشد.	امیدوارم	این	برنامه	

بتواند	تاثیری	در	افکار	یا	رفتار	ما	داشته	باشد.	
5	–	مهم	ترین	اشاره	ای	که	در	این	برنامه	به	واقعیت	های	جامعه	شده	اینکه	مردم	عادت	کردند	

اصل	کار	را	ول	و	به	فرعیات	بپردازند	و	در	واقع	خود	را	گول	می	زنند.	
	2006



309 گذری بر »دیشب باباتو دیدم آیدا«

دختران در سومین روایت مردانه / پدرانه
رسول	صدر	عاملی،	سه	گانه	سینمایی	خود	در	مورد	زندگی	و	مسائل	دختران	نوجوان	در	
ایران	را	با	فیلم	»دیشب	باباتو	دیدم	آیدا«	به	پایان	می	رساند.	گر	چه	هدف	این	نوشته،	گذری	بر	
سومین	روایت	است	ولی	اشاره	به	موضوع	و	مضمون	دو	روایت	دیگر	را	مفید	و	الزم	می	دانم.	اولین	
فیلم	که	»دختری	با	کفش	های	کتانی«	نام	دارد،	به	تضاد	میان	رویا	و	واقعیت	در	دنیای	دختری	
نوجوان	می	پردازد.	قهرمان	قصه	می	خواهد	مستقل	و	متفاوت	باشد	و	رویاهای	ساده	اش	را	به	همراه	
دوست	پسرش	آزادانه	عملی	کند.	ولی	سه	عامل	سد	راهش	می	شوند:	قوانین	و	عرف	موجود؛	فشار	
والدین؛	و	باالخره	تردید	و	جا	زدن	دوستش.	واقعیات	جامعه	به	شکل	خطراتی	که	دائما	این	دختر	

نوجوان	را	تهدید	می	کند،	پیاپی	به	او	سیلی	می	زند	تا	از	خواب	بیدارش	کند.	
»پیام	اخالقی«	صدر	عاملی	در	روایت	اول	اینست	که	رویاپردازی	ها	هر	قدر	هم	که	ساده	و	
معصومانه	باشد،	خطرساز	است.	بهترست	دختران	نوجوان	تا	دیر	نشده	به	دنیای	واقعی	برگردند	و	
با	پای	خود	به	روال	معمول	زندگی	برگردند.	این	پیام	در	گام	های	قهرمان	قصه	که	در	پایان	فیلم	

به	خانه	پدری	منتهی	می	شود،	تجسم	یافته	است.	
را	 نوجوانی	 این	قصه،	دختر	 است.	در	 روایت	 دارم«،	عنوان	دومین	 پانزده	سال	 ترانه	 »من	
می	یابیم	که	کار	می	کند	و	روی	پای	خودش	ایستاده	است.	او	مادر	ندارد	و	پدرش	هم	زندانی	است.	
قهرمان	فیلم،	عاشق	می	شود	و	ازدواج	می	کند.	اما	این	رابطه	بی	دوام	است.	ترانه	زمانی	متوجه	
می	شود	باردار	است	که	از	همسرش	طالق	گرفته	است.	او	در	مقابل	فشارهایی	که	از	جانب	جامعه	
تهدیدش	می	کند	می	ایستد	و	حاضر	به	سقط	جنین	نمی	شود.	هدف	زندگی	ترانه	این	می	شود	که	
به	هر	قیمتی	شده	بچه	دار	شود	و	فرزندش	را	بزرگ	کند.	»پیام	اجتماعی«	روایت	دوم	اینست	
که	زن	حتی	اگر	فقط	پانزده	سال	دارد	باید	بی	تردید	و	تزلزل	به	ایفای	نقش	سنتی	مادر	که	
جامعه	مردساالر	از	او	انتظار	دارد	بپردازد.	قربانی	کردن	فرصت	های	واقعی،	چشم	بستن	بر	دورنما	

و	مفهومی	متفاوت	از	زندگی،	بازماندن	از	پیشرفت،	نتیجه	کار	ترانه	است.	



بارها	دیده	ایم	که	تاثیرات	اجتماعی	و	ایدئولوژیک	یک	فیلم	بر	مخاطبانش،	خالف	گرایش	310
ایدئولوژیک	و	نیات	اجتماعی	سازنده	اش	از	آب	درآمده	است.	ولی	در	مورد	»دختری	با	کفش	های	
کتانی«	و	»من	ترانه	پانزده	سال	دارم«	قطعا	چنین	نیست.	آن	پیام	های	اخالقی	و	اجتماعی	که	
باالتر	گفته	شد	دقیقا	همانست	که	رسول	صدر	عاملی	در	سر	داشته	است.	در	آخرین	گفت	و	گوی	
صدر	عاملی	و	نبوی	)از	مسئوالن	سینمایی	صدا	و	سیما(	که	پیش	از	نمایش	فیلم	»ترانه.	.	.«	برگذار	
شد،	این	پیام	ها	مورد	تاکید	قرار	گرفت.	جالب	اینجاست	که	نبوی	حتی	از	همان	رویا	پردازی	های	
ساده	قهرمان	»دختری	با	کفش	های	کتانی«	و	جذابیتی	که	برای	تماشاگران	دارد،	ناراضی	بود.	
از	این	می	ترسید	که	برخالف	نیات	صدر	عاملی،	دختران	نوجوان	با	این	رویاها	و	تالش	ها	برای	
متفاوت	بودن،	احساس	همبستگی	کنند.	گالیه	نبوی	از	»دغدغه	های	بچگانه	فمینیستی«	قهرمان	
قصه	بود.	در	مقابل،	نبوی	و	صدر	عاملی	تا	توانستند	قهرمان	فیلم	»ترانه.	.	.«	را	در	ایفای	»نقش	
اسطوره	ای	زن	ایرانی«	ستودند.	نبوی	از	دوست	داشتنی	بودن	شخصیت	ترانه	گفت	و	اینکه	برای	
ایفای	»نقش	مقدس	مادری«	همه	چیز	را	به	جان	می	خرد.	آنان	داشتند	از	نقش	زن	در	جامعه	

مردساالر	و	پدرساالر	به	عنوان	»یک	ماشین	جوجه	کشی«	تعریف	و	تمجید	می	کردند.	
با	چنین	سابقه	ای	به	تماشای	روایت	سوم	می	نشینیم.	این	بار	صدر	عاملی	در	انبان	چه	دارد؟	
قهرمان	قصه،	آیدای	نوجوان	است.	دختری	بیش	از	حد	ساده	اندیش	که	به	هیچوجه	نمی	توان	او	را	
نماینده	سطح	متعارف	هوش	و	زرنگی	همساالنش	در	ایران	دانست.	اما	بهتر	است	از	این	اشکال	نه	
چندان	کوچک	در	شخصیت	پردازی	آیدا	بگذریم	و	به	اصل	ماجرا	بپردازیم.	دوره	امتحانات	است.	
ساناز	همشاگردی	آیدا،	درست	سر	جلسه	امتحان	به	او	می	گوید	که	شب	قبل	پدر	و	مادر	آیدا	را	
در	جایی	بیرون	خانه	دیده	است.	ولی	مادر	آیدا	تمام	شب	همراه	او	در	خانه	بوده	است.	این	خبر	
فکر	آیدا	را	کاماًل	به	هم	می	ریزد.	او	رابطه	خوب	و	نزدیکی	با	پدرش	دارد.	به	نظرش	رابطه	پدر	و	
مادرش	هم	خیلی	خوب	و	صمیمانه	است.	اول	سعی	می	کند	به	خودش	بقبوالند	که	خبری	نیست	
و	ساناز	به	او	دروغ	گفته	است.	از	خیلی	جهات،	ساناز	نقطه	مقابل	آیدا	به	حساب	می	آید:	درس	خوان	
نیست؛	اهل	آرایش	کردن	است؛	بچه	طالق	است	و	معلوم	نیست	شب	و	روز	را	کجا	سر	می	کند.	
شخصیت	ساناز،	خیلی	باورپذیرتر	و	آشناتر	از	آیدا	است.	به	هر	حال،	آیدا	که	در	نتیجه	حرف	ساناز	
حساس	شده،	رفتار	و	حرکات	پدر	را	زیر	ذره	بین	قرار	می	دهد.	قطعات	پازل	را	کنار	هم	می	چیند	
و	کم	کم	شک	او	تبدیل	به	یقین	می	شود.	پس	تصمیم	می	گیرد	دو	کار	انجام	دهد:	اوالً	بفهمد	این	

زن	کیست؟	ثانیاً	به	مادرش	مسئله	را	بگوید.	
بپردازیم.	فکر	می	کنم	 به	پرداخت	سینمایی	آن	 از	داستان	فاصله	بگیریم	و	 بگذارید	کمی	
واکنش	بخش	عمده	تماشاگران	»دیشب	باباتو	دیدم	آیدا«	که	دختران	نوجوان	و	جوان	هستند،	
ضعیف	بودن	این	پرداخت	را	به	خوبی	آشکار	می	کند.	در	سالن	های	نمایش	فیلم،	کمتر	دختری	را	



311 می	توان	پیدا	کرد	که	با	آیدا	احساس	نزدیکی	کند؛	همذات	پنداری	کند؛	یا	رفتارش	را	در	مواجهه	
با	اینگونه	معضالت	باور	کند.	رفتار	و	حرکات	همسن	و	ساالن	آیدا	در	شهرک	محل	زندگیشان	
نیز	قابل	درک	و	باور	پذیر	نیست.	دیالوگ	های	این	بخش	خیلی	بی	حال	است.	ضمنا،	»ضروریات	
از	آب	 شرعی«	جدایی	دختران	و	پسران	در	فیلم	باعث	شده	که	سکانس	های	شهرک،	مسخره	
درآید.	از	بخت	بد	فیلمساز،	بخش	زیادی	از	داستان	فیلم	در	اتاق	آیدا	می	گذرد	تا	سواالت	و	بحران	
درونی	اش	را	در	تنهایی	شب	به	تصویر	بکشد.	پوشش	سفت	و	سخت	اسالمی	آیدا	در	این	صحنه	ها،	
عجیب	توی	ذوق	می	زند	و	خنده	تماشاگران	را	بر	می	انگیزد.	روال	قصه	گویی	هم	مشکل	کار	را	

افزایش	داده	است.	در	همان	نیمه	اول،	فیلم	کشش	خود	را	از	دست	می	دهد.	
تماشاگر	انتظار	دارد	که	تحول	یا	خیزی	در	داستان	صورت	گیرد	و	ماجرا	را	روی	یک	غلتک	
و	 پایانی	 بخش	 تا	 تکراری	 و	 یکنواخت	 روالی	 با	 فیلم	 و	 نمی	افتد	 اتفاق	 این	 اما	 بیندازد.	 جدید	

می	کند.	 پیدا	 ادامه	 نتیجه	گیری	
آیدا	به	کمک	ساناز	که	اتوموبیل	شخصی	دارد،	پدرش	را	تعقیب	می	کند	و	زن	جوانی	که	با	او	
رابطه	دارد	را	پیدا	می	کند.	رفتار	آیدا	با	پدر	و	مادرش	کاماًل	تغییر	کرده	است.	مرتبا	به	پدر	کنایه	
می	زند.	با	اشاراتی	می	خواهد	به	مادر	حالی	کند	که	باید	وزنش	باال	نرود،	به	خودش	برسد	و	آرایش	
کند	تا	همسرش	دوباره	او	را	»ببیند«.	آیدا	دوست	دارد	که	پدر	و	مادرش	دوباره	یکدیگر	را	عاشقانه	
دوست	داشته	باشند.	مثل	موقعی	که	پدر	به	مادر	نوار	شجریان	هدیه	می	داد.	مثل	موقعی	که	شب	

را	در	یک	اتاق	سر	می	کردند.	
ساناز	به	مسئله	واقع	بینانه	برخورد	می	کند.	به	آیدا	می	گوید	که	این	مسئله	رایج	است	و	پدرش	
را	تافته	جدا	بافته	نداند.	ساناز	معتقد	است	که	باید	مسئله	را	با	مادر	آیدا	مطرح	کرد	حتی	اگر	
نتیجه	اش	جدایی	پدر	و	مادر	باشد.	ولی	همانطور	که	در	پایان	فیلم	می	بینیم،	حرفهای	ساناز	فقط	
یکی	از	ترفندهای	فیلمساز	برای	موثرتر	جلوه	دادن	پیام	اخالقی	ـ	اجتماعی	فیلم	در	بخش	پایانی	
است.	در	پایان	فیلم،	ساناز	حرف	هایش	را	پس	می	گیرد	و	به	آیدا	توصیه	می	کند	کاری	نکند	که	
پدر	و	مادرش	طالق	بگیرند.	چون	زندگی	برای	خودش	خیلی	سخت	خواهد	شد.	آیدا	به	مالقات	
با	او	به	صحبت	می	نشیند.	فیلم،	صحنه	 دوست	پدرش	می	رود.	زن	جوان،	آیدا	را	می	شناسد	و	
گفت	و	گوی	این	دو	را	به	ما	نشان	نمی	دهد	ولی	از	رفتار	آیدا	بعد	از	این	مالقات	می	فهمیم	که	با	هم	
به	توافق	رسیده	اند.	زن	جوان	برای	اینکه	زندگی	پدر	آیدا	از	هم	نپاشد	تصمیم	می	گیرد	که	بی	سر	
و	صدا	از	زندگی	آنان	خارج	شود	و	خانواده	را	به	حال	خودش	بگذارد.	آیدا	هم	تصمیم	می	گیرد	
که	چیزی	به	مادر	نگوید.	پدر	هم	که	به	نظر	می	رسد	غصه	از	دست	دادن	دوستش	را	می	خورد	
مشغول	سیگار	کشیدن	است.	سرانجام	او	هم	تصمیم	خود	را	می	گیرد	و	به	اتاق	خواب	مشترکشان	
با	مادر	آیدا	برمی	گردد	و	صدای	آواز	شجریان	دوباره	طنین	انداز	می	شود.	آیدا	به	ما	می	گوید	که	
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از	آنان	مشغله	فکری	او	نیستند.	می	خواهد	زندگی	خود	را	بکند.	لذت	بردن	از	زندگی	که	می	تواند	
به	معنای	گاز	زدن	به	یک	کیک	شکالتی	باشد	برایش	از	هر	چیزی	مهم	تر	است.	و	فیلم	با	گاز	زدن	
به	قطعه	ای	از	کیک	مادر	بزرگ	که	می	تواند	به	معنی	سهم	آیدا	از	زندگی	باشد	به	پایان	می	رسد.	
رسول	صدر	عاملی	در	سومین	روایت	خود،	آیداها	را	به	چشم	بستن	بر	تضادهای	واقعی	در	
روابط	زن	و	مرد	در	جامعه	و	خانواده	فرامی	خواند.	پیام	فیلم	برای	دختران	جوان	اینست	که	باید	
بی	خیال	پرداختن	به	این	مسائل	شوند.	نه	برای	شناختن	ریشه	های	این	معضالت	تالش	کنند؛	
نه	دنبال	سمت	گیری	و	مبارزه	در	اینگونه	جدال	ها	باشند؛	نه	به	راه	حل	اساسی	برای	تغییر	این	
وضعیت	اجتماعی	فکر	کنند.	صدر	عاملی	شعار	می	دهد	که	»فقط	به	فکر	خودت	باش!«	»فقط	
به	فکر	خود	بودن«	یعنی	وقت	تلف	کردن	و	فریب	دادن	خود	با	شادی	های	موقتی	و	انگیزه	های	
دلخوشکنک.	البته	پشت	این	شعار،	صدر	عاملی	حرف	های	دیگری	هم	دارد:	ضرورت	حفظ	خانواده	
تحت	هر	شرایطی،	با	فریبکاری	یا	چشم	پوشی.	حفظ	خانواده	حتی	اگر	معنایش	ادامه	فریب	دادن	
زن	باشد.	صدر	عاملی	به	گوش	آیدا	می	خواند	که	بحث	ستم	بر	زن	و	مردساالری	کشک	است.	اصاًل	
نباید	به	فکر	مبارزه	جمعی	و	فردی	علیه	مردساالری	بود.	نباید	به	دنبال	همفکری	و	همبستگی	

زنانه	برای	مقابله	با	ستمگری	مردانه	بود.	
خالصه	کنم:	روایت	سه	گانه	صدر	عاملی،	سه	عامل	ضروری	در	مبارزه	برای	رهائی	زنان	از	
زنجیر	ستم	مردساالری	و	پدرساالری	را	آماج	حمله	قرار	داده	است:	رویا	پردازی	در	مورد	یک	
زندگی	و	مناسبات	متفاوت؛	گسست	کردن	از	نقش	های	سنتی	که	جامعه	کهنه	برای	زنان	تعیین	
کرده	است؛	اتکاء	به	همفکری	و	همبستگی	زنانه.	این	نشانه	گیری	دقیق	فقط	می	تواند	محصول	

یک	بینش	عمیقا	مردساالر	و	پدرساالر	باشد.	
2006

	



313 درباره فیلم خاطرات موتورسیکلت

 عبور از رودخانه، 
زیر پا گذاشتن مرزها

اسم	»خاطرات	موتور	سیکلت«	را	شنیده	اید.	این	فیلم	در	جشنواره	فجر	1383	هم	 حتماً	
زندگی	 از	 فیلم	بخشی	 بودند	که	 ببینند	چون	فهمیده	 را	 بود.	خیلی	ها	می	خواستند	آن	 مطرح	

انقالبی	پرآوازه	آمریکای	التین	در	دهه	1960	را	نشان	می	دهد.	 ارنستو	چه	گوارا	
ایران	و	 انقالبیون	نسل	گذشته	در	 از	مبارزان	و	 چه	گوارا	اگرچه	قهرمان	محبوب	بسیاری	
کشورهای	دیگر	بود	و	چهل	سالی	از	دورانش	می	گذرد	اما	در	سالهای	اخیر	هم	نام	و	تصویر	وی	
در	بین	جوانان	دنیا	مطرح	شده	است.	وقتی	که	گزارشات	خبری	مربوط	به	مبارزات	ضد	جنگهای	
تجاوزکارانه	امپریالیستی	یا	مبارزات	ضد	جهانی	شدن	سرمایه	داری	و	علیه	سازمان	تجارت	جهانی	
را	در	کشورهای	غربی	میبینیم،	جوانانی	را	می	بینیم	که	تی	-	شرت	چه	گوارا	به	تن	دارند	یا	پرچم	
او	را	بدست	گرفته	اند.	چیزی	که	از	»چه«	شنیده	اند	اینست	که	پزشکی	جوان	بود	که	از	رفاه	و	
راحتی	و	سالمت	خود	گذشت	و	مقام	دولتی	خود	در	کشور	کوبا	را	رها	کرد	و	به	قصد	انجام	انقالب	
در	دیگر	کشورهای	آمریکای	التین	به	کوه	زد.	کوشید	مبارزه	چریکی	را	اینجا	و	آنجا	سازمان	دهد.	
سرانجام	نظامیان	بولیوی	تحت	هدایت	سازمان	»سیا«	آمریکا	او	را	محاصره	و	دستگیر	کردند	و	

به	قتل	رساندند.	
امروز	جوانانی	که	از	»چه«	طرفداری	می	کنند	او	را	نماد	فداکاری	و	شهامت	و	دفاع	از	منافع	
در	شیپور	 که	حاکمان	 دنیایی	 در	 می	بینند.	 قومی	 و	 ملی	 مرزهای	 به	 توجه	 بدون	 زحمتکشان	
فیلمی	 وقتی	 است	که	 آرمانجویی	می	دانند.	پس	طبیعی	 نماد	 را	 »بی	آرمانی«	می	دمند،	»چه«	
اندیشان	 انقالبی	 از	جوانان	و	 با	استقبال	بسیاری	 باشد	پیشاپیش	 تاریخی	 این	چهره	 به	 مربوط	
نسل	های	گذشته	روبرو	شود.	اما	چنین	نیز	اگر	نبود،	ارزش	های	فیلم	»خاطرات	موتور	سیکلت«	
را	»والتر	ساله	س«	 فیلم	 بخود	جذب	کند.	 میان	جوانان	 از	 بویژه	 را	 زیادی	 می	تواند	مخاطبان	
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سینمای	نئورئالیست	ایتالیا	در	دهه	1940	حرکت	می	کند.	سینمایی	داستانی	که	شانه	به	شانه	
سینمای	مستند	می	ساید.	از	فیلمبرداری	در	استودیو	پرهیز	می	کند	و	دوربین	را	به	کوچه	و	خیابان	
و	مکان	های	واقعی	می	برد.	بازیگران	را	با	نابازیگران	همراه	می	سازد.	و	بداهه	پردازی	را	به	موازات	
متن	فیلمنامه	بکار	می	گیرد.	همه	این	خصوصیات	در	»خاطرات	موتور	سیکلت«	نمایان	است.	

فیلم	در	ردیف	فیلم	های	جاده	ای	جای	می	گیرد.	مبنای	فیلمنامه،	خاطراتی	است	که	از	دو	
زمان	 آن	 در	 که	 جوانی	 آرژانتینی	 گوارا«	 »ارنستو	 است:	 شده	 منتشر	 داستان	 اصلی	 شخصیت	
دانشجوی	رشته	پزشکی	بود	و	هنوز	درگیر	انقالب	کوبا	نشده	بود.	و	دوستش	»آلبرتو	گرانادو«،	
بیوشیمیست	بیست	و	نه	ساله	ونزوئالیی.	این	دو	تصمیم	می	گیرند	سراسر	آمریکای	التین	را	با	
موتور	سیکلت	آلبرتو	زیر	پا	بگذارند.	در	آغاز	این	یک	نقشه	تفننی	و	از	سر	ماجراجویی	است	که	
روحیه	سر	زنده	و	کاوشگر	آنان	را	منعکس	می	کند.	خستگی	ناپذیری،	شور	رویاپردازی	و	عشق	
سیری	ناپذیر	به	سفر،	نقطه	مشترک	آنان	است.	اما	از	همان	نخستین	کیلومترها،	واقعیات	سنگین	
و	زمخت	زندگی	مردم	در	مسیر	راه،	دریچه	جدیدی	را	به	روی	همسفران	ما	می	گشاید	و	انگیزه	های	
نوینی	را	شکل	می	دهد.	»خاطرات	موتور	سیکلت«	قصه	دگرگونی	و	تحول	ذهنی	ارنستوی	جوان	
در	نتیجه	تماس	و	ارتباط	با	توده	های	زحمتکش	آمریکای	التینی	است.	قصه	شناختن	و	تاثیر	
گرفتن	روشنفکری	حساس	و	شورشگر	از	همسایگان	و	همزبآنان	محرومی	که	تا	آن	زمان	نشناخته	
بود.	دو	مسافر	در	میانه	راه،	موتور	سیکلت	خود	را	از	دست	می	دهند	اما	سفر	را	ادامه	می	دهند.	
گاه	پیاده	و	گاه	با	گرفتن	جلوی	ماشین	ها	در	جاده.	همین	مسئله	تماس	آنان	را	با	مردم	نزدیکتر	
می	کند	و	بیشتر	تاثیر	می	گیرند.	ما	نیز	همراه	با	ارنستو	و	آلبرتو،	زندگی	و	کار	معدن	کاران	را	
می	بینیم.	پشت	درهای	بسته	کارخانه	به	امید	یافتن	کار	جمع	می	شویم.	با	کشاورزان	و	دهقآنان	
آفتاب	می	خوریم	و	درعطش	زمین	می	سوزیم	و	با	بومیان	سرخپوست	تحقیر	می	شویم	و	خشم	در	

رگهای	مان	جاری	می	شود.	
»خاطرات	موتور	سیکلت«	به	گفته	کارگردانش:	»فیلمی	درباره	جوانان	است.	درباره	نیاز	به	
تغییر	دنیا	و	اعتقاد	به	اینکه	می	توان	دنیا	را	تغییر	داد.	در	درجه	اول	فیلمی	درباره	آرمانخواهی	است	
و	فکر	می	کنم	سن	ما	آنقدر	باال	رفته	که	ضرورت	آرمانخواهی	را	فراموش	می	کنیم.	.	.	و	انسانیت	
را،	و	شور	زندگی	را	که	در	آن	آرمانخواهی	تنیده	شده	است.	زندگی	به	بی	پرده	ترین	و	زمخت	ترین	
شکلش،	فوق	العاده	جذاب	است.«	کارگردان	برای	نزدیک	کردن	فیلم	به	زندگی	واقعی،	به	مستند،	
بازیگران	اصلی	را	دعوت	کرد	که	واقعاً	خود	را	جای	ارنستو	و	آلبرتو	بگذارند	و	مثل	آنان	عمل	کنند.	
»گائل	گارسیا	برنارد«	)در	نقش	چه(	و	»رودریگو	دال	سرنا«	)آلبرتو(	در	جریان	فیلمبرداری	با	مردم	
محیط	قاطی	شدند.	یعنی	درست	مثل	شخصیتهای	فیلم	در	50	سال	پیش	رفتار	کردند.	در	نتیجه	



315 یکسری	صحنه	های	واقعی	و	خارج	از	سناریو	آفریده	شد	که	مواجهه	بازیگران	با	توده	ها	را	در	زندگی	
روزمره	شان	نشان	می	داد.	این	خیلی	شبیه	دستمایه	اصلی	فیلمنامه	بود.	به	خاطر	در	پیش	گرفتن	
همین	روش،	در	فیلم	با	صحنه	های	نابی	روبرو	می	شویم	که	فقط	با	یک	برداشت	گرفته	شده	اند	و	
اصاًل	تکراری	در	کار	نبوده.	به	گفته	»والتر	ساله	س«:	»دو	بازیگر	آنچنان	با	نقش	خود	عجین	شده	

بودند	که	می	توانستند	در	چارچوب	فیلمنامه	آزادانه	بداهه	پردازی	کنند.«
به	 و	 پرو	می	رسند	 پایتخت	 لیما	 به	 دو	مسافر	 موتور	سیکلت«،	 از	»خاطرات	 در	صحنه	ای	
مالقات	پزشکی	می	روند	که	آلبرتو	او	را	از	قبل	می	شناسد.	او	که	یک	کمونیست	است	خوراک	
از	این	کتاب	ها	نوشته	خوزه	 و	پول	و	محل	خواب	در	اختیارشان	می	گذارد	و	چند	کتاب.	یکی	
ماریاتگی	نظریه	پرداز	کمونیست	پرویی	است.	سپس	ارنستو	را	در	حال	مطالعه	کتاب	ماریاتگی	
می	بینیم	و	همزمان	بخشی	از	نوشته	را	با	صدای	پزشک	می	شنویم:	»مسئله	سرخپوستان،	مسئله	
بر	 فیلم	در	مورد	شرایط	کلی	حاکم	 است	که	 اما	مهمی	 ریز	 نکات	 از	جمله	 این	 است.«	 زمین	
موتور	 »خاطرات	 و	 می	دهد.	 ارائه	 تماشاگران	 به	 امروز	 تا	 پیش	 سال	 پنجاه	 از	 التین	 آمریکای	
سیکلت«	از	این	نکات،	بسیار	دارد.	در	جایی	دیگر	شاهد	بحث	آلبرتو	و	ارنستو	بر	سر	ضرورت	
انتخابات	برای	تغییر	اوضاع	هستیم.	آلبرتو	نسبت	به	عملکرد	نظام	سیاسی	و	 شرکت	مردم	در	
حاکمان	توهم	دارد	و	از	راه	انتخاباتی	دفاع	می	کند.	و	ارنستو	در	مقابل	چنین	استدالل	می	کند:	
»قوم	اینکا	)در	پرو(	خیلی	چیزها	داشتند.	در	نجوم	و	طب	و	ریاضیات	دانش	پیشرفته	ای	داشتند.	
اما	آنچه	فاتحان	)اسپانیایی(	داشتند	باروت	بود.	مگر	می	شود	بدون	شلیک	حتی	یک	گلوله	انقالب	

شده	ای!؟« دیوانه	 کرد.	
سرانجام	به	نقطه	اوج	فیلم	می	رسیم.	زمینه	این	صحنه	را	همان	پزشک	پرویی	فراهم	کرده	
است.	او	به	ارنستو	می	گوید:	»آرمانخواهی	در	چشمانت	موج	می	زند	و	البته	سئواالت	بسیار.	به	
همین	خاطر	خوشحالم	که	داری	به	سن	پائولو	می	روی.	فکر	می	کنم	آنجا	چیزهای	بسیار	مهمی	
پیدا	خواهی	کرد.	چیزهایی	که	برای	تو	بسیار	مهم	هستند.«	و	سن	پائولو	محل	جذام	خانه	ای	است	
که	ارنستو	و	آلبرتو	می	خواهند	از	آن	دیدن	کنند.	از	اینجا	به	بعد،	صحنه	ها	جنبه	نمادین	می	یابد	
و	قدرتمندترین	بخش	فیلم	بوجود	می	آید.	این	دو	سوار	بر	قایقی	که	با	نیروی	بخار	کار	می	کند	
انباشته	از	مردم	فقیر	در	حرکت	است.	 رودخانه	را	طی	می	کنند.	به	موازات	آنان،	قایق	دیگری	
ارنستو	به	آن	مردم	زل	زده	است.	سعی	می	کند	حال	و	هوایشان	را	بفهمد.	هیچ	کالمی	در	بین	
نیست.	فقط	و	فقط	تصاویر	تکان	دهنده	است	و	موسیقی	تاثیرگذار.	موسیقی	فیلم	کار	»گوستاو	
نوای	 آمریکای	التین	محسوب	می	شود.	 آلترناتیو	 راک	 از	چهره	های	 یکی	 است	که	 سانتاویول«	
گیتار	الکتریک	در	یک	فضای	سرشار	از	صدای	طبل	به	گوش	می	رسد.	موسیقی	مثل	چاقویی	
تیز،	»آرامش	و	ثبات«	را	خراش	می	دهد	و	تپش	تند	گیتار	نشان	می	دهد	که	درون	ارنستو	چیزی	



متولد	می	شود.	این	رودخانه	ای	است	که	جذامیان	را	از	دنیای	خارج	جدا	می	کند.	و	رودخانه	یک	316
استعاره	است.	رودخانه	همان	ریل	ها	و	بزرگراه	هایی	را	تداعی	می	کند	که	شهرها	را	از	آبادی	های	
دورافتاده	بومیان	جدا	کرده	است.	رودخانه	تداعی	کننده	شکاف	بزرگی	است	که	بین	کارکنان	
فکری	و	کارگران	یدی	وجود	دارد.	این	شکاف	بیانگر	تمایزات	و	نابرابری	های	عظیم	در	دنیای	امروز	

است.	و	باالخره	این	پرسش	که:	در	کدام	سوی	رودخانه	باید	زندگی	کرد؟	کدام	سو؟
تماس	با	بیماران	در	جذام	خانه،	دو	جوان	را	دگرگون	می	کند.	آنان	علیه	اقتدار	راهبه	ها	در	
جذام	خانه	می	شورند	و	به	بیماران	و	کارکنان	آنجا	قوت	قلب	می	بخشد.	این	بخش	از	فیلم	نمادی	از	
ضرورت	و	امکان	یک	انقالب	عمیق	اجتماعی	است.	در	این	نقطه،	تضاد	ستمگرانه	میان	کسانی	که	
با	ذهنشان	کار	می	کنند	و	کسانی	که	با	دستشان	کار	می	کنند	از	میان	می	رود.	و	تولدی	دوباره	فرا	
می	رسد.	جشن	تولد	ارنستو	گوارا	است.	او	تصمیم	می	گیرد	بقیه	ساعات	جشن	را	با	مردم	آنسوی	
رودخانه	بگذراند.	اما	قایقی	که	معموال	برای	عبور	از	رودخانه	استفاده	می	شود	آنجا	نیست	و	تا	صبح	
برنمی	گردد.	ارنستو	در	آب	شیرجه	می	زند	و	می	رود	تا	مرزی	که	بین	او	و	مردم	وجود	دارد	را	با	
شنا	کردن	پشت	سر	گذارد.	او	به	سختی	نفس	نفس	می	زند	و	جلو	می	رود.	ارنستو	نه	فقط	فقر	و	
بیماری	بلکه	انسان	بودن	مردمی	که	طی	سفر	با	آنان	روبرو	می	شود	را	درک	کرده	است.	او	مردم	
را	سرشار	از	زندگی	یافته	است.	می	داند	که	قصه	هایی	برای	گفتن	دارند.	دانایند	و	ماهر.	ارنستو	
تصمیم	گرفته	در	کنار	مردم	بایستد.	و	مردم	یعنی	انسان	های	تحت	ستم	و	استثمار	در	هر	گوشه	
این	کره	خاکی،	نه	فقط	خانواده	من،	همشهری	من،	هموطن	من.	این	چیزی	است	که	»خاطرات	
موتور	سیکلت«	هنرمندانه	به	تماشاگرانش	می	گوید.	چه	باک	اگر	فاصله	و	تضاد	بین	هنر	و	واقعیت	
حتی	در	مورد	این	فیلم	هم	خودنمایی	می	کند	و	به	ما	نیش	می	زند!	می	دانیم	که	بعدها	در	زندگی	
واقعی،	وقتی	که	ارنستو	گوارا	به	»چه«	تبدیل	شد،	تئوری	»کانون	های	چریکی«	را	تدوین	کرد	که	
یک	تئوری	تا	به	آخر	انقالبی	نبود	و	نمی	توانست	توده	ها	را	واقعاً	به	قدرت	برساند.	نمی	توانست	دنیا	
را	از	شبکه	مناسبات	سنتی	مالکیت	و	ایده	های	سنتی	رها	کند.	اما	این	جنبه	از	واقعیت،	موضوع	

فیلم	نیست	و	تاثیری	در	ارزش	ها	و	کیفیات	»خاطرات	موتور	سیکلت«	ندارد.	
ایم.	تصویرها	هنوز	جلوی	چشم	 از	سالن	سینما	بیرون	آمده	 حاال	فیلم	به	پایان	رسیده	و	
ما	می	چرخند.	موسیقی	فیلم	در	جانمان	نشسته	و	پیام	فیلم	در	ذهنمان	طنین	انداخته:	»بگذار	
دنیا	تو	را	تغییر	دهد.	.	.	.	و	تو	می	توانی	دنیا	را	تغییر	دهی.«	به	این	فکر	می	کنیم	که	اینطور	هم	
می	شود	زندگی	کرد.	»خاطرات	موتور	سیکلت«	به	ما	نشان	داده	که	این	دو	نه	قدیس	بودند	و	نه	
اسطوره.	آدمهای	واقعی	بودند،	مثل	میلیون	ها	جوان	دیگر.	سرشار	از	زندگی.	حساس	و	جستجوگر.	
ویژگی	شان	این	بود	که	به	محدوده	تحصیل	و	خانه	و	خانواده	قانع	نبودند.	شغل	و	اعتبار	و	رفاه،	
آرمانشان	نبود.	سفر	کردند	و	شناختند	و	آموختند.	نخواستند	توریست	باشند.	از	خود	می	پرسیم،	



317 چرا	ما	نتوانیم	موتور	سیکلت	یا	دوچرخه	خود	را	برداریم	و	از	حال	و	روز	ماهیگیران	ترکمن	و	
کشاورزان	خراسان	و	کردستان	و	کارگران	پیمانی	جنوب	و.	.	.	با	خبر	شویم؟	چرا	مرزهای	ملی	
و	قومی	باید	جلوی	ما	را	بگیرد؟	چرا	نتوانیم	به	جنگ	محدودیت	ها	و	سنت	ها	برویم	و	از	مرزهای	
جنسیتی	که	دست	و	پای	نیمی	از	ما	را	ببندد	و	خانه	نشین	مان	کند	عبور	کنیم؟	چرا	نباید	دختر	
و	پسر،	سفرهای	تفریحی	و	آموزشی	دانشجویی	خود	را	به	شیوه	ارنستو	و	آلبرتو	انجام	دهیم؟	
رودخانه	ما	کجاست؟	تولد	دوباره	ما	کی	خواهد	بود؟	این	پرسش	ها	جواب	می	خواهد.	چرا	که	تغییر	
دنیا	به	اضطرار	طلب	می	شود	و	ما	نیز	نیاز	به	تحول	داریم.	برای	تغییر	ریشه	ای	دنیا،	برای	شنا	
کردن	به	سمت	دیگر	رودخانه	و	پیوند	با	توده	های	تاریخساز،	باید	تئوری	کمونیستی	را	تر	و	تازه	

کنیم	و	در	دست	گیریم.	
2005



درباره نمایش »ذکر مصائب. . . .« بهرام بیضایی318

برای حفظ حافظه تاریخی
اینبار	بهرام	بیضایی	مردم	را	به	مجلس	شبیه	خوانی	دعوت	کرده	است.	این	ذکر	مصایبی	است	
که	بر	اهل	فرهنگ	و	اندیشه	این	کشور	رفته	است.	اما	نه،	این	فقط	روشنفکران	و	هنرمندان	نیستند	
که	ناخواسته	به	مراسم	قربانی	دعوت	شده	اند.	قتل	اندیشه،	همه	مردم	را	به	قربانگاه	می	کشاند	و	
جامعه	را	در	برزخ	نگاه	می	دارد.	بیضایی	با	»ذکر	مصایب	استاد	نوید	ماکان	و	همسرش	مهندس	
رخشید	فرزین«	بر	صحنه	تئاتر	شهر،	می	کوشد	این	زخم	کهنه	را	از	فراموشی	برهاند.	می	کوشد	
بخشی	از	تاریخ	خونین	این	خاک	را	به	دور	از	تحریف	و	عوامفریبی	رسمی	ثبت	کند.	می	کوشد	
حافظه	تاریخی	مردم	را	حفظ	کند	و	صیقل	بزند.	آیا	در	ارزشمند	و	موثر	بودن	این	تالش	شک	
انتظار	تماشا	می	ایستند	و	به	هیجان	و	 دارید؟	کافیست	به	صف	طوالنی	کسانی	که	هر	روز	به	

تشویقی	که	در	پایان	نمایش	از	خود	نشان	می	دهند	نگاه	کنید.	
متن	»ذکر	مصایب.	.	.«	با	دست	چین	کردن	و	ادغام	شواهد	مربوط	به	قتل	روشنفکران	مردمی	
و	دگراندیش	به	دست	عامالن	دستگاه	اطالعاتی	تهیه	شده	است.	»ذکر	مصایب«	به	پشت	پرده	این	
جنایات	هم	سرک	می	کشد	و	نشان	می	دهد	که	تارهای	مختلف	شبکه	قدرت،	علیرغم	نقش	های	
متفاوتی	که	بازی	می	کنند	همگی	در	خدمت	حفظ	این	شبکه	اند.	به	روال	اغلب	آثار	بیضایی،	زن	
در	»ذکر	مصایب.	.	.«	نقش	محوری	دارد	و	نیروی	محرکه	پیشبرد	نمایش	است.	همزمان،	بیضایی	
نگاه	مردساالرانه	و	زن	ستیز	حاکم	بر	ساختار	قدرت	و	جامعه	را	از	ابتدا	تا	انتهای	نمایش	پیاپی	

زیر	نورافکن	قرار	می	دهد.	
این	را	هم	باید	گفت	که	»ذکر	مصایب.	.	.«	تکرار	مستندگونۀ	قتل	های	زنجیره	ای	دهه	70	
نیست.	نمایش	بیضایی	یک	اثر	هنری	است	و	ناگزیر	فراتر	از	واقعیت،	هر	چند	ریشه	گرفته	از	
زندگی	و	تاریخ.	سرمنشا	تلخی	و	کوبندگی	و	دردناک	بودن	نمایش،	وقایعی	است	که	همه	دیده	ایم	
و	می	دانیم	و	هنوز	هم	نظایرش	را	انتظار	می	کشیم.	اما	»ذکر	مصایب«،	همه	اینها	را	به	دست	توفانی	
از	دیالوگ	های	موجز،	تاکیدات	حساب	شده،	طنز	گزنده،	حرکات	و	هیاهوی	سیلی	گونه،	موسیقی	



319 و	نور	آگاهی	بخش	می	سپارد	تا	زخمی	را	که	خورده	ایم	عمیقتر	حس	کنیم.	ذهن	تماشاگر	چنان	با	
نمایش	عجین	می	شود	که	هیچکس	بر	صندلی	نمی	جنبد،	چشم	از	صحنه	بر	نمی	دارد	و	دو	ساعت	
تمام،	یک	نفس	می	آید.	فاصله	گذاری	هایی	که	بیضایی	نه	فقط	در	کالم	بلکه	در	تصویر	)حرکات	و	
نور(	انجام	داده	بر	زیبایی	و	تاثیر	کار	می	افزاید.	بازیگران	از	هنرمندان	کارکشته	و	هنروران	جوان	
تشکیل	شده	اند	اما	بیضایی	در	مقام	کارگردان	موفق	شده	همه	آنان	را	در	یک	بازی	خوب	و	یک	
دست	درگیر	کند.	در	واقع	ما	روی	صحنه	با	یک	گروه	مواجهیم	که	خیلی	خوب	بازی	می	کند.	
تفاوت	تجربه	و	سطوح	مختلف	بازیگری	در	یک	کار	گروهی	منسجم	و	حرفه	ای	و	همدالنه	حل	

شده	است.	
باید	به	بیضایی	و	همه	دست	اندرکاران	»ذکر	مصایب.	.	.«	خسته	نباشید	گفت	برای	شجاعت	
و	سماجت	و	همدلی	شان.	برای	تعهدشان	به	نقش	و	معنای	هنر	پیشرو.	برای	تعهدشان	به	حقیقت	
و	مردم.	برای	سر	فرود	نیاوردن	در	برابر	فریب	و	تحریف	و	قدرت.	شاید	یک	دلیل	اصلی	مجاز	شدن	
»ذکر	مصایب.	.	.«	و	ادامه	نمایش	آن،	این	باشد	که	تئاتر	در	جامعه	ایران	مهجور	است	و	مخاطبان	
محدودی	دارد.	بلیط	تئاتر	نسبتا	گران	است	و	معموال	قشرهای	خاصی	می	توانند	پا	به	سالن	نمایش	
بگذارند.	این	وضعیت	اصاًل	مطلوب	نیست،	اما	در	شرایطی	که	نمی	توان	تئاتر	پیشرو	را	به	کوچه	
و	خیابان	برد	چاره	ای	نیست.	امروز	می	توانیم	شادمان	باشیم	که	خبر	تئاتر	موفق	بیضایی	همه	جا	
پخش	شده	و	نه	فقط	در	محافل	دست	اندرکاران	هنر،	بلکه	خیلی	از	جوانان	و	نوجوانانی	که	در	
فرهنگسراهای	بی	بضاعت	پایتخت	و	شهرستانها	تشنه	حرف	نو	و	پیشرو	هستند	مشتاق	دیدن	آن	
هستند،	حتی	اگر	امکانش	را	پیدا	نکنند.	می	توانیم	با	این	واقعیت	دلگرم	شویم	که	تالش	بیضایی	

و	یارانش،	گروه	وسیعتری	از	مردم	را	با	تئاتر	خوب	آشتی	می	دهد.	
	2005
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 خیلی دور از واقعیت 
خیلی نزدیک به خرافه

دو	سالی	می	شود	که	مقامات	سینمایی	جمهوری	اسالمی،	»سینمای	معناگرا«	را	علم	کرده	اند.	
این	چه	نوع	سینمایی	است	چند	جور	جواب	تحویلتان	می	دهند.	یکی	 آنان	بپرسید	که	 از	 اگر	
می	گوید:	منظور	سینمایی	است	که	معنویت	گرا	باشد.	یعنی	امور	معنوی	را	در	مقابل	امور	مادی	
تبلیغ	کند.	دیگری	می	گوید:	این	سینما،	روحانیت	گرا	است!	یعنی	جوانب	روحانی	را	در	مقابل	
جوانب	دنیوی	تبلیغ	می	کند.	این	وسط	یک	کارشناس	دیگر	سر	می	رسد	و	رک	و	پوست	کنده	
به	 را	 معجزات	خداوند	 که	 سینمایی	 یعنی	 مذهبی.	 سینمای	 یعنی	 معناگرا	 سینمای	 می	گوید:	
نمایش	بگذارد.	با	این	تعاریف،	آقایان	آمده	اند	و	بودجه	کالنی	برای	تولید	فیلم	های	معناگرا	تعیین	
کرده	اند.	با	این	کار	می	خواهند	سینماگران	را	تشویق	به	ساختن	بنجل	های	خرافی	و	ضد	علمی	
کنند	.	این	واژه	»معناگرا«	را	هم	به	خاطر	حفظ	آبرو	در	محافل	سینمایی	غرب	به	کار	می	برند.	
آخر	می	دانند	که	در	جشنواره	های	بین	المللی	باالخره	بخش	بزرگی	از	سینماگران	مطرح	با	افکار	
سکوالر	و	مدرن	می	آیند.	بخشی	هم	که	اساساً	المذهب	هستند	و	»سینمای	مذهبی«	توی	کتشان	
نمی	رود.	پس	آمده	اند	اصطالح	»معناگرا«	را	ساخته	اند	تا	به	خیال	خود	آن	را	یک	ژانر	جدی	و	
متفاوت	و	قابل	تامل	جلوه	دهند.	اما	خوب	که	نگاه	کنید،	می	بینید	که	سناریوی	این	فیلم	ها	در	
تبلیغ	 به	قصد	 باسمه	ای	سیمای	جمهوری	اسالمی	است	که	 ارتجاعی	و	 واقع	تکرار	سریال	های	
خرافه	های	مذهبی	و	ضدیت	با	هر	چه	علمی	و	نو	است	تولید	می	شود.	اگر	دنبال	مثال	می	گردید	

به	سریال	های	تهوع	آوری	که	قاسم	جعفری	ساخته	نگاه	کنید.	
تهیه	این	نوع	سریال	ها	و	طبعا	این	نوع	فیلم	های	»معناگرا«	یک	دستور	العمل	ساده	دارد.	
درست	مثل	دستور	آشپزی	آسان:	یک	شخصیت	تحصیل	کرده،	از	خارج	برگشته	و	البته	خویشتن	
گم	کرده	و	سرگشته.	دقت	کنید	که	همسرش	باید	همچنان	در	خارج	زندگی	کند	)اگر	طالق	



321 گرفته	باشند	که	فبها(.	یک	فرزند	ناسازگار	که	در	عوالم	خودش	سیر	می	کند.	یک	نفر	مذهبی	
انتقادی	و	ارشادی	را	به	عهده	دارد	)اگر	آخوند	باشد	و	طنز	هم	بکار	ببرد	 اصول	گرا	که	نقش	
جذاب	تر	است(.	تعدادی	دختر	و	پسر	جوان	که	هم	اهل	علم	و	مدرنیته	و	مد	هستند	و	هم	مومن	و	
معتقد	)جانماز	و	تسبیح	روی	طاقچه	و	یک	صحنه	نماز	صبح	فراموش	نشود(.	قبرستان	و	بیابان	و	
خاک	ترک	خورده	و	آفتاب	)چند	صحنه(.	مهتاب	و	حوض	و	ماهی	)به	میزان	الزم(.	برای	چاشنی	
از	جمالت	فلسفی	در	باب	زندگی	و	مرگ	استفاده	شود.	هدف	از	کنار	هم	چیدن	این	عوامل	فقط	
یک	چیز	است:	اینکه	علم	بدون	مذهب،	ناقص	و	ناکارآمد	و	حتی	زیان	آور	است.	اینکه	همه	کارها	
نهایتاً	تحت	فرمان	یک	نیروی	ناپیدا	و	خیالی	است.	اینکه	باور	نداشتن	به	خدای	ناموجود،	شما	را	
بیچاره	می	کند	و	البته	اگر	ته	دلتان	یک	ذره	ایمان	باشد	باالخره	این	الرحمن	و	الرحیم	دلش	به	
حالتان	می	سوزد.	یعنی	خدا	یک	جورهایی	سیاست	چماق	و	شیرینی	را	در	مورد	بندگان	بدبختش	
به	اجرا	می	گذارد.	نتیجه	ای	که	بیننده	از	این	نوع	فیلم	ها	می	گیرد	اینست	که	علم	یعنی	کشک!	
اراده	انسان	یعنی	حرف	مفت!	هر	چه	بشود	خواست	خداست.	بنابراین	بهترین	راه،	تسلیم	و	اطاعت	

در	برابر	بدبختی	هاست	و	گردن	گذاشتن	به	هر	بالیی	که	سر	آدم	می	آید.	
خب،	برای	اینکه	این	نوع	سینما	رواج	پیدا	کند	فیلم	های	برگزیده	جشنواره	فجر	جمهوری	
اسالمی	باید	معناگرا	باشند.	اما	مهمتر	از	این،	باید	حرفه	ای	ها	و	کارکشته	ها	را	برای	ساختن	این	
نوع	فیلم	ها	به	خدمت	بگیرند.	حتماً	پول	خیلی	کالنی	در	میان	است	که	یک	کارگردان	مدافع	
نظام	می	تواند	از	بازی	های	خوب	و	فیلمبرداری	زیبا	و	لوکیشن	های	اعجاب	آور	و	موسیقی	سحرآمیز	
را	 تماشاگران	 همین	 از	 خیلی	 و	 بدهد.	 تماشاگر	 خورد	 به	 را	 خرافی	 سناریوی	 تا	 کند	 استفاده	
می	بینیم	که	علیرغم	ادعاهای	روشنفکری	شان	به	به	و	چه	چه	می	گویند	و	نمی	فهمند	چه	زهری	
در	کاسه	سرشان	ریخته	اند.	شاید	هم	قبول	افکار	پشت	این	فیلم	ها،	وجدانشان	را	راحت	می	کند.	
دیگر	نیاز	ندارند	به	مسئولیت	اجتماعی	و	مقاومت	و	اعتراض	به	وضع	موجود	فکر	کنند.	آخر	سر	
رشته	کارها	دست	کسی	است	که	قادر	مطلق	است	و	انسانها	هر	تالشی	که	کنند	نمی	توانند	پا	از	

دایره	مشیت	الهی	بیرون	بگذارند.	
فیلم	»خیلی	دور	خیلی	نزدیک«	ساخته	رضا	میر	کریمی	همه	این	چیزهایی	را	که	گفتیم	
نمایندگی	می	کند.	اسم	شخصیت	اصلی	فیلم	که	یک	پزشک	جراح	است	را	گذاشته	اند	دکتر	عالم	
به	کسر	الم.	با	این	نامگذاری	خواسته	اند	او	را	نماد	علم	گرایی	جلوه	دهند!	طبق	معمول	دکتر	عالم،	
غربزده	است.	همسر	اولش	سوئدی	بوده	و	از	او	پسر	جوانی	دارد	که	در	ایران	تحصیل	می	کند.	ضمنا	
همسر	دیگری	هم	اختیار	کرده	که	ایرانی	است	و	با	او	زندگی	می	کند.	پول	آقای	دکتر	از	پارو	باال	
می	رود	و	نشانه	اش	هم	بنز	آخرین	مدلی	است	که	در	ایران	زیر	پا	دارد.	اما	این	وسط،	از	گفت	و	گوها	
متوجه	می	شویم	پسر	دکتر	که	عالقه	زیادی	به	نجوم	و	رصد	کردن	ستارگان	دارد	معتقد	به	ماورا	



الطبیعه	هم	هست.	حتی	دوست	دختر	او	هم	با	تاکید	به	دکتر	می	گوید	اگر	می	خواهید	مرا	در	322
ویدئوی	جشن	چهارشنبه	سوری	بشناسید	دنبال	آنکه	روسری	دارد	بگردید.	یعنی	دوست	دختر	
ایشان	هم	بعله!	معتقد	و	مومن	است	حتی	در	پارتی	مختلط	چهارشنبه	سوری	در	کنار	استخر!!	
تومور	مغزی	العالج	دارد.	پس	تصمیم	می	گیرد	 اینست	که	پدر	متوجه	می	شود	پسرش	 ماجرا	
در	فرصت	باقیمانده،	فاصله	ای	که	بین	این	خودش	با	او	ایجاد	شده	را	پر	کند.	او	که	دچار	یک	
بحران	روحی	شده	همه	کارهایش	را	ول	می	کند	و	به	جستجوی	پسرش	و	گروه	دانشجویانی	که	
برای	شرکت	در	مسابقه	رصد	ستارگان	به	روستاهای	حاشیه	کویر	رفته	اند	می	پردازد.	می	خواهد	
تلسکوپی	را	که	خریده	هر	طور	شده	به	موقع	به	دست	پسرش	برساند.	در	این	سفر	او	با	آدم	های	
مختلفی	آشنا	می	شود	از	جمله	یک	آخوند	محلی	و	یک	دختر	جوان	که	بعد	از	خاتمه	دانشکده	
پزشکی	برای	کمک	به	مردم	محروم	در	درمانگاه	روستا	کار	می	کند.	البته	این	دکتر	جوان	هم	
اهل	نماز	است	و	تسبیح	می	اندازد.	دکتر	عالم	در	واقع	ارزش	چندانی	برای	نظرات	این	جور	آدم	ها	
قائل	نیست	و	شاید	در	دلش	به	آنان	می	خندد.	حتی	یکبار	با	عصبانیت	به	دکتر	جوان	می	توپد	که	
شماها	همه	چیز	را	کار	خدا	می	دانید.	در	حالی	که	این	دستان	من	است	که	بیمارها	را	از	مرگ	
نجات	می	دهد.	این	را	هم	بگویم	که	رضا	میر	کریمی	با	توجه	به	اینکه	می	داند	تماشاگران	عموماً	
مخالف	وضع	موجودند،	فیلم	را	با	یک	صحنه	به	اصطالح	انتقادی	آغاز	می	کند.	دکتر	عالم	با	کراوات	
به	استودیوی	تلویزیون	رفته	تا	مصاحبه	داشته	باشد.	قبل	از	شروع	برنامه،	از	او	می	خواهند	که	
کراواتش	را	باز	کند.	دکتر	از	این	وضع	دلخور	است.	یا	در	ادامه،	میر	کریمی	یک	آخوند	را	با	دکتر	
همسفر	می	کند.	رفتار	و	دیالوگ	های	اولیه	آخوند	طوری	است	که	تماشاگران	به	خنده	می	افتند	و	
متلکی	هم	نثارش	می	کنند.	اما	این	ها	فقط	دانه	پاشیدن	است	تا	تماشاگر	با	فیلم	همراه	شود	و	تا	
نتیجه	گیری	مورد	نظر	فیلمساز	پیش	بیاید.	در	بخش	پایانی	فیلم،	آقای	دکتر	قبل	از	اینکه	پسرش	
را	ببیند	وسط	کویر،	بنزین	تمام	می	کند	و	گیر	می	افتد.	مرد	بنزین	فروش	به	جای	بنزین	به	او	آب	
قالب	کرده	است.	اینهم	البد	کار	خداست	که	فرد	کالشی	را	مامور	کرده	سر	دکتر	کاله	بگذارد.	
دکتر	عالم	بدون	آب	می	ماند.	خسته	و	تشنه	و	گرما	زده	به	درون	بنز	پناه	می	برد.	در	تمامی	این	
صحنه	ها،	دوربین	میر	کریمی	خودش	را	جای	)POV(	نقطه	دید	خدا	می	گذارد	و	از	باال	به	قربانی	
)یا	عروسک(	خود	نگاه	می	کند.	سپس	توفان	شن	را	بر	او	نازل	می	کند	تا	غلط	زیادی	نکند	و	بفهمد	
دنیا	دست	کیست!	بنز	کاماًل	زیر	شن	مدفون	می	شود.	موقعیت	دکتر	در	بنز	کاماًل	شبیه	مرده	در	
شب	اول	قبر	است.	تنها	نمادی	که	او	را	با	خدا	ربط	می	دهد،	دعایی	است	که	روز	پیش	یک	پسر	
دوره	گرد	سر	چارراه	به	زور	به	دکتر	فروخته	است.	دعا	را	دکتر	جوان	شب	قبل	جلوی	آینه	بنز	
آویزان	کرده	است.	خالصه	اینکه	خدا	بالیی	به	سر	دکتر	می	آورد	که	مرگ	را	به	چشم	می	بیند	و	
احتماالً	در	آخرین	لحظه	ایمان	می	آورد.	درست	در	زمانی	که	تاریکی	مطلق	همه	جا	را	گرفته	و	



323 صدای	نفس	دکتر	قطع	شده،	ناگهان	نوری	از	باال	می	تابد	و	سر	و	صدایی	به	گوش	می	رسد.	پسر	
به	کمک	پدر	آمده	است.	انگشتان	پسر	و	پدر	می	روند	تا	در	نور	شدیدی	که	صحنه	را	فرا	گرفته	به	

سبک	نقاشی	میکل	آنژ	بر	سقف	کلیسای	سیستین	واتیکان	بهم	برسند.	تمام!
تفکر	خرافی	کریمی	و	سینمای	معناگرایش	صحنه	را	طوری	می	چیند	که	همه	آن	صحنه	ها	
یا	دیالوگ	های	به	ظاهر	انتقادی	اوایل	فیلم	بی	معنا	و	بی	اثر	می	شود.	نتیجه	گیری	منطقی	فیلم	
اینست	که	چقدر	غافل	و	ضعیف	بود	این	آقای	دکتر.	چه	خودسر	و	خودخواه	بود	وقتی	که	فریاد	
قرار	 را	در	موقعیتی	 او	 این	خدا	چرا	پسر	مرا	نجات	نمی	دهد؟«	نمی	داند	که	خدا	 می	زد	»پس	
خواهد	داد	که	پسر	بیمار	العالج،	نجات	دهنده	اش	باشد!	درست	عین	کسی	که	آن	باال	نشسته	و	
با	عروسکهایش	بازی	می	کند	و	آنها	را	هر	طور	خواست	بازی	می	دهد.	این	وسط،	سر	تماشاگران	با	
یک	مشت	حرف	های	عاطفی،	طنزهای	گذرا،	انتقادهای	آبکی	و	صحنه	سازی	های	دراماتیک،	گرم	
شده	است.	برای	دکتر	دل	می	سوزانند	و	سعی	می	کنند	سرنوشت	پسر	را	حدس	بزنند.	غافل	از	
اینکه	مفهوم	مادی	زندگی	و	مرگ	را	در	برابر	چشمشان	مخدوش	کرده	اند.	شناخت	و	علم	را	تحقیر	

کرده	اند	و	خرافه	و	ماورا	الطبیعه	و	معجزه	را	به	جای	آن	نشانده	اند!
2005
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»فرشتگان پر حرف و سرسخت«
Iron	Jawed	Angels	:اصلی	عنوان

کارگردان:	کاتیا	فون	گارنیه
بازیگران:	هیالریسوانک،	فرانسس	اوکانر،	جولیا	اورموند،	آنجلیکا	هوستن

بر	اساس	داستانی	از:	جنیفر	فریدز
محصول:	2004	آمریکا

وقتی	که	به	یکی	از	دوستانم	گفتم	میخواهم	درباره	این	فیلم	چیزی	بنویسم،	گفت	»مواظب	
باش!	موضوع	ظریفی	است.	از	یک	طرف	مسئله	خواسته	ها	در	مبارزات	بر	حق	زنان	در	میان	است	
و	از	طرف	دیگر	استدالل	ها	و	روش	هایی	که	نقطه	اتکاء	رفرمیسم	در	جنبش	زنان	است.«	فکر	کردم	
بهتر	است	بحث	در	مورد	»فرشتگان.	.	.«	را	با	توضیح	تاریخی	جنبش	زنان	در	ابتدای	قرن	بیستم	

و	مبارزه	ای	که	داستان	فیلم	بر	اساس	آن	نوشته	شده،	شروع	کنم.	

»حق رأی طلبان« یا سافرجیست ها

کسب	حق	رأی	برای	زنان	در	آمریکا،	موضوع	مبارزه	ای	بود	که	در	فیلم	می	بینیم.	زنانی	که	
درگیر	این	مبارزه	دشوار	شدند	را	»حق	رأی	طلبان«	نامیدند.	آنان	زنانی	از	طبقات	باالیی	و	میانی	
جامعه	بودند؛	بهره	مند	از	رفاه	و	سواد؛	آشنا	به	حقوق	و	قانون؛	دست	اندر	کار	تشکیالت	و	نشر	افکار.	
اگر	چه	بخشی	از	جنبش	»حق	رأی	طلبی«	در	آمریکا	را	زنان	سوسیالیست	)نمایندگان	جنبش	
جهانی	طبقه	کارگر(	تشکیل	می	دادند،	اما	زنان	کارگر	و	به	طور	کلی	زنان	قشرهای	زحمتکش	و	
تحتانی	جامعه	کماکان	از	این	جنبش	فاصله	داشتند.	یکی	از	نقاط	ضعف	مهم	این	جنبش،	محدود	
شدن	صفوفش	به	زنان	سفیدپوست	بود.	»حق	رأی	طلبان«	تمایل	چندانی	به	شناخت	مسائل	و	
خواسته	های	توده	های	محروم	زنان	سیاهپوست،	متحد	شدن	با	آنان	و	متشکل	کردن	شان	نداشتند.	
یکی	از	روش	های	مبارزه	»حق	رأی	طلبان«،	تماس	با	نمایندگان	کنگره	و	دیگر	نمایندگان	



325 هیأت	حاکمه	آمریکا	)حتی	رئیس	جمهور(	به	قصد	تاثیرگذاری	بر	آنان	و	تغییر	در	قوانین	مدنی	و	
کسب	حقوق	شهروندی	به	نفع	زنان	بود.	در	واقع	همان	روشی	که	به	»البی	گری«	مشهور	است.	در	
عین	حال،	فعاالن	آن	جنبش	به	شکل	های	مختلف	دست	به	سازماندهی	می	زدند،	در	مورد	اهداف	
و	خواسته	های	خود	اوراق	تبلیغاتی	منتشر	می	کردند،	با	روزنامه	ها	تماس	می	گرفتند	و	خبررسانی	

می	کردند،	میتینگ	و	تحصن	برگزار	می	کردند.	
جنبش	زنان	آمریکا	که	نطفه	اش	از	سال	1890	با	تأسیس	»انجمن	ملی	حق	رأی	برای	زنان«	
از	همان	آغاز	صحنه	بروز	و	رویارویی	گرایش	های	رادیکال	و	محافظه	کار	بود.	زنان	 بسته	شد،	
سوسیالیست	و	زنان	مهاجر	ایرلندی	که	از	کودکی	شاهد	مبارزات	حاد	سیاسی	و	حتی	نبردهای	
رأی	 بیشتری	در	جنبش	»حق	 پیگیری	 و	 قاطعیت	 بودند،	 انگلستان	 علیه	سلطه	 ملی	 قهرآمیز	
طلبی«	از	خود	بروز	می	دادند.	در	مقابل،	زنانی	از	طبقه	بورژوا	و	مرتبط	با	محافل	حکومتی	هم	
بودند	که	سعی	می	کردند	جنبش	را	مهار	کنند	و	به	اصطالح	آن	را	از	»تند	روی«	و	کارهای”غیر	

معقول«	باز	دارند.	
جنبش	»حق	رأی	طلبی«	از	حدود	سال	1912	بر	فشارهای	خود	بر	حکومت	می	افزود	و	
تبلیغ	و	ترویج	و	سازماندهی	در	میان	زنان	را	گسترش	می	داد.	هیأت	حاکمه	و	رئیس	جمهور	وقت	
به	نام	»وودرو	ویلسن«	از	حزب	دمکرات،	در	مقابل	خواست	مرکزی	این	جنبش	مقاومت	می	کرد.	

جنبش زنان و جنگ امپریالیستی

در	همین	زمان،	یک	واقعه	بزرگ	جهانی	رخ	داد	که	بر	موقعیت	جنبش	»حق	رأی	طلبی«	
تاثیر	جدی	گذاشت.	این	واقعه،	شروع	جنگ	جهانی	اول	در	اروپا	و	سپس	ورود	آمریکا	در	جنگ	
قدرت	های	سرمایه	داری	برای	تجدید	تقسیم	دنیا	بود.	ورود	آمریکا	به	جنگ،	این	فرصت	را	در	
اختیار	هیأت	حاکمه	قرار	داد	که	به	بهانه	حفظ	منافع	ملی	در	شرایط	ویژه،	جنبش	های	طبقاتی	
و	اجتماعی	موجود	در	این	کشور	را	تحت	فشار	قرار	دهد.	جناح	انقالبی	در	جنبش	کارگری	و	
درون	احزاب	سوسیالیستی	آن	دوران	که	مخالف	سیاست	شرکت	در	جنگ	امپریالیستی	بود	و	از	
کارگران	می	خواست	که	گوشت	دم	توپ	بورژوازی	»خودی«	در	این	جنگ	نشوند،	به	اتهام	»خیانت	
به	میهن«	تحت	پیگرد	و	سرکوب	قرار	گرفتند.	جنبش	»حق	رأی	طلبی«	هم	بر	سر	دو	راهی	قرار	
گرفت.	پافشاری	بر	حقوق	زنان	در	شرایطی	که	»ملت	درگیر	جنگ	است«	می	توانست	تضعیف	
این	جنبش	 به	 را	نسبت	 از	مردم	 نه	فقط	هیأت	حاکمه	که	بسیاری	 تلقی	شود	و	 پشت	جبهه	
خشمگین	و	بدبین	کند.	از	طرف	دیگر،	مسکوت	گذاشتن	خواسته	های	بر	حق	و	کوتاه	آمدن	در	
مقابل	فشارهای	هیأت	حاکمه،	به	معنی	عقب	رفتن	جنبش	زنان	و	ضربات	سیاسی	و	روحی	مهلک	
بر	فعاالن	آن	بود.	دیگر	معلوم	نبود	که	چه	وقت	جنبش	می	تواند	کمر	راست	کند	و	زنانی	را	که	به	



آن	امید	بسته	بودند	به	میدان	بیاورد.	بی	عملی	و	تسلیم	رهبران	می	توانست	به	سرعت	بسیاری	از	326
نیروهای	جنبش	را	پراکنده	و	خانه	نشین	کند.	

در	آن	دوره،	جنبش	زنان	آمریکا	فعاالن	و	رهبران	جوانی	مانند	»آلیس	پارکر«	و	»لوسی	
برنز«	داشت.	آلیس	پارکر	همان	کسی	است	که	در	سال	1938	»حزب	جهانی	زنان«	را	در	شهر	
ژنو	)سوئیس(	تشکیل	داد	که	کارش	حمایت	از	فمینیست	ها،	زنان	یهودی	و	سایر	قربانیان	رژیم	
آلمان	نازی	بود.	همین	رهبران	جوان	بودند	که	بر	مطرح	کردن	خواسته	های	زنان	پافشاری	کردند	
و	علیرغم	مخالفت	بخش	محافظه	کار	جنبش	موفق	شدند	اکثریت	نیروها	را	با	خود	همراه	کنند.	

زندان زنان و »شب وحشت«

عکس	العمل	هیأت	حاکمه	و	دستگاه	پلیسی	اش	به	این	کار،	وحشیانه	بود.	از	راه	های	مختلف	
و	 بردند	 حمله	 آنان	 تحصن	های	 به	 کنند.	 درست	 پاپوش	 زنان	 جنبش	 فعاالن	 برای	 کوشیدند	
بازداشت	شان	کردند.	و	سرانجام	آلیس	پارکر	و	لوسی	برنز	و	در	مجموع	33	نفر	از	زنان	مبارز	را	به	
اتهامی	واهی	برای	60	روز	روانه	زندان	»اوکوکان«	در	ایالت	ویرجینیا	کردند.	به	مسئوالن	زندان	
گفته	بودند	که	این	زنان	باید	ادب	شوند.	بنابراین	هر	اعتراض،	هر	حرکت	که	حاکی	از	همبستگی	
زنان	بود،	و	مهم	تر	از	همه	اعتصاب	غذای	آنان	را	با	شکنجه	پاسخ	گفتند.	شکنجه	ها	آنقدر	شدید	
بود	که	بعضی	از	زندانیان	را	تا	آستانه	مرگ	پیش	برد.	طبق	اسناد	تاریخی،	مرگ	یکی	از	زنان	در	

نتیجه	همین	شکنجه	ها	بود.	
همزمان	 را	 زنان	 از	 زیادی	 تعداد	 گرفت،	 لقب	 که	»شب	وحشت«	 نوامبر	1917	 شب	15	
شکنجه	کرده	بودند.	به	این	تاریخ	دقت	کنید!	درست	در	همان	موقع،	در	آن	سوی	دنیا،	انقالب	
بالفاصله	 رفع	 گام	هایش،	 نخست	 از	 یکی	 که	 انقالبی	 بود.	 وقوع	 در	حال	 روسیه	 در	 کمونیستی	
تبعیضات	قانونی	علیه	زنان	از	جمله	دادن	حق	رأی	به	آنان	بود.	انقالبی	که	برای	زنان،	میدان	عملی	
بسیار	فراتر	از	وظایفی	قائل	بود	که	جامعه	مردساالر	از	آنان	انتظار	داشت	و	به	قول	لنین	نقشی	
»محدود	کننده	و	خرفت	کننده«	بازی	می	کرد.	البته	می	دانیم	که	در	ادامه	ساختمان	سوسیالیسم،	
کشور	شوراها	نتوانست	به	آرمان	های	انقالب	در	زمینه	رهایی	زنان	جامه	عمل	بپوشاند	و	حتی	از	

برخی	پیشروی	ها	و	دستاوردهای	اولیه	در	این	زمینه	عقبگرد	کرد.	
به	نوامبر	1917	باز	گردیم.	خبر	شکنجه	ها	و	وضعیت	وخیم	زندانیان	»اوکوکان«	به	بیرون	
درز	کرد	و	به	روزنامه	ها	راه	یافت.	برای	حکومتی	که	به	نام	»دفاع	از	دمکراسی«	مردمش	را	به	
شرکت	در	جنگ	فرا	می	خواند،	وضعیت	زنان	زندانی	می	رفت	که	به	یک	رسوایی	بزرگ	تبدیل	شود.	
رئیس	جمهور	و	دیگر	مقامات	کشور	جلسه	اضطراری	تشکیل	دادند	و	تصمیم	گرفتند	با	گردن	
نهادن	به	خواست	مرکزی	جنبش	زنان	یعنی	طرح	الیحه	قانونی	شدن	رأی	زنان	در	مجلس،	قدمی	



327 عقب	بگذارند	و	موج	را	به	نفع	خود	برگردانند.	الیحه	با	اختالف	کمی	میان	آراء	موافق	و	مخالف	
به	تصویب	رسید.	

پیروزی »حق رأی طلبان« و مسئله حق رأی همگانی

”فرشتگان	پر	حرف	و	سرسخت«	پیروز	شدند،	این	عنوانی	بود	که	مطبوعات	آمریکا	برایشان	
این	پیشروی	مهمی	برای	جنبش	زنان	آمریکا	به	حساب	می	آمد.	 برگزیده	بودند.	در	آن	زمان،	
زن	آمریکایی	سفیدپوست	برای	نخستین	بار	به	یک	»شهروند	با	حقوق	کامل«	تبدیل	شد.	شاید	
گرفتن	حق	رأی	از	جانب	زنان،	امروز	از	نظر	بسیاری	چندان	مهم	جلوه	نکند.	شاید	بسیاری	از	این	
بحث	کنند	که	این	فقط	یک	تغییر	در	قانون،	یک	تغییر	صوری،	بود	که	وضعیت	زنان	را	دگرگون	
انگشت	 با	 باشند	که	 تاثیر	مهمی	بر	جای	نگذاشت.	شاید	بعضی	هم	 نکرد	و	بر	کل	جامعه	هم	
گذاشتن	روی	این	واقعیت	که	انتخابات	ها	در	نظام	های	طبقاتی	صرفاً	به	نشستن	ستمگرانی	به	جای	
ستمگران	قبلی	می	انجامد،	بگویند	که	حق	رأی	به	زنان	تنها	کاری	که	کرد	اضافه	کردن	شماره	
رأی	دهندگان	در	این	بازی	فریبکارانه	مکرر	بود.	نکته	اصلی	در	گرفتن	حق	رأی	در	آن	دوران	این	
بود	که	به	سنت	ها	و	تفکراتی	که	این	موقعیت	را	طبیعی	و	مشروع	فرض	می	کرد	ضربه	زد.	در	آن	
دوران،	زنان	در	غرب	سرمایه	داری	از	حقوق	اجتماعی،	سیاسی	و	بسیاری	حقوق	اقتصادی	محروم	
بودند.	این	ضربه	ای	مؤثر	و	ماندگار	بود	چرا	که	جنبشی	از	خود	زنان	بر	سر	این	خواسته	به	راه	افتاد	
و	بر	آن	پافشاری	شد.	در	پی	مبارزه	با	قدرت	حاکمه	و	رویارویی	با	طرز	تفکر	کهنه	ای	که	در	جامعه	

مردانه	)از	جمله	در	میان	بسیاری	از	زنان(	حاکم	بود،	جنبش	به	پیروزی	رسید.	
موفقیت	در	چنین	مبارزاتی	اگر	چه	به	معنی	کسب	رهایی	نیست	اما	در	مسیر	طوالنی	رفع	
ستم	و	تبعیض	جنسیتی،	نقش	و	جایگاه	و	تاثیر	معینی	دارد.	شبیه	این	مسئله	را	می	توان	در	مورد	
محرومیت	مردان	فاقد	مالکیت	)کارگران	مزدی	و	دهقانان	بی	زمین(	در	بسیاری	از	جوامع	غربی	تا	
ـُرس	را	هم	 سال	های	پایانی	قرن	نوزدهم	هم	دید.	در	این	میان،	موردی	استثنایی	مثل	جمهوری	ک
داریم	که	اولین	کشوری	بود	که	در	دوره	کوتاه	عمر	14	ساله	اش	در	فاصله	1755	تا	1769	»نظام	
رأی	همگانی«	محدودی	را	برقرار	کرد.	بعد	از	آن	به	کمون	پاریس	یعنی	نخستین	حکومت	انقالبی	
کارگری	تاریخ	می	رسیم	که	فقط	سه	ماه	و	نیم	برقرار	بود.	کمون	پاریس	حق	رأی	همگانی	را	در	
مورد	همه	مردان	)با	خط	بطالن	کشیدن	بر	امتیاز	مالکیت	و	ثروت(	به	اجراء	گذاشت.	نیوزلند	در	
سال	1893	به	نظام	رأی	همگانی	دست	یافت	که	شامل	زنان	هم	می	شد.	فنالند	هم	اولین	کشور	
اروپایی	بود	که	در	سال	1906	حق	رأی	را	به	تمامی	شهروندانش	اعطا	کرد.	جالب	است	بدانید	
که	زنان	در	انگلستان	تازه	در	سال	1928	بود	که	به	حق	رأی	یکسان	با	مردان	دست	یافتند!	زنان	

سوئیسی	تا	سال	1972	از	این	حق	محروم	بودند!!
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برخوردار	شدند.	پیشروی	جنبش	های	انقالبی	باعث	شد	که	افق	دید	توده	های	مردم	گسترده	تر	
شود.	به	یک	معنی،	تکامل	تاریخ	معنا	و	چارچوب	پیروزی	را	دگرگون	کرد.	در	این	شرایط،	اگر	
آرزوها	و	مطالبات	جنبش	رهایی	زنان	به	چارچوب	های	سیاسی	و	اجتماعی	و	ایدئولوژیکی	محدود	
شود	که	به	ساختارها	و	نهادهای	حاکم	ضربه	نزند	و	بر	عکس،	توهم	و	توقع	نسبت	به	آنان	را	رواج	
دهد،	نمی	توان	از	پیروزی	و	دستاورد	حرف	زد.	به	عالوه،	رفرم	های	صوری	و	بی	ریشه	ای	که	از	
باال	انجام	می	گیرد	و	ادامه	و	نتیجه	جنبش	اصیل	زنان	نیست	را	هم	نمی	توان	به	عنوان	»پیروزی	

جنبش«	در	بوق	کرد	و	ستود.	
به	هر	حال،	رویکرد	درست	به	حق	و	حقوقی	نظیر	حق	رأی	در	نظام	های	طبقاتی	)که	نتیجه	
مبارزه	ستمدیدگان	و	به	معنی	به	رسمیت	شناساندن	هویت	خود	به	مثابه	جزیی	از	جامعه	است(	
	)RCP,USA(	آمریکا	انقالبی		کمونیست	حزب	را	جمله	این	کرد.	فشرده	زیر	جمله	در	توان	می	را
هنگام	برگزاری	انتخابات	به	توده	های	محروم	گوشزد	می	کنند:	»زمانی	شما	مبارزه	ای	بر	حق	و	
سرسختانه	کردید	که	حق	رأی	را	به	دست	آورید،	امیدواریم	حاال	هم	آنقدر	هشیار	و	آگاه	باشید	

که	از	این	حق	استفاده	نکنید!«	

روایت فیلم از جنبش حق رأی طلبی

فیلم	»فرشتگان	پر	حرف	و	سرسخت«،	سال	های	1912	تا	1917	را	به	تصویر	می	کشد.	دست	
اندر	کاران	فیلم،	اکثراً	زن	هستند.	»کاتیا	فون	گارنیه«	که	به	نظر	میآید	خود	به	شدت	تحت	تاثیر	
مقاومت	شجاعانه	آلیس	پارکر	و	لوسی	برنز	و	یارانشان	در	روزهای	اسارت	قرار	گرفته،	مؤثرترین	
صحنه	ها	را	از	همین	بخش	از	مبارزه	»حق	رأی	طلبان«	آفریده	است.	او	کاری	کرده	که	بیننده	
امروزی	فیلم،	معنای	»شب	وحشت«	را	تا	آنجا	که	ممکنست	درک	کند.	کاری	کرده	که	حس	
خشم	نسبت	به	سیستم	طبقاتی	مردساالر	و	سیاستمداران	عوامفریب	و	قاضیان	و	جالدان	بیرحم،	

و	حس	همبستگی	با	زنان	مقاوم	زندانی،	در	بیننده	برانگیخته	شود.	
تصویربرداری،	رنگ	آمیزی،	صداسازی	و	موسیقی	فیلم،	آمیزه	پر	قدرتی	به	وجود	آورده	است.	
استفاده	از	ترانه	مبارزاتی	ایرلندی	که	از	نجوای	زنان	در	زندان	آغاز	میشود	و	به	فریادی	پر	شور	
می	انجامد،	بسیار	هوشیارانه	و	تاثیرگذار	است.	بازیگران،	شاید	به	ترفند	کارگردان،	لحن	و	رفتاری	
به	طور	کلی	همه	 و	 تداعی	می	کنند.	دختران	جوان	 را	 امروزی	 مبارز	 فمینیست	های	 دارند	که	
کسانی	که	در	جنبش	رهایی	زن	درگیرند	می	توانند	جنبه	و	جلوه	ای	از	خود	و	همرزمان	شان	را	در	

شخصیت	های	فمینیست	فیلم	پیدا	کنند.	
ـ	2003(،	 	2004( آن	 زمان	ساخت	 به	 توجه	 با	 فیلم،	 موضوع	 انتخاب	 که	 می	آید	 نظر	 به	



329 و	 به	سیاست	های	جنگی	جرج	بوش	 آمریکا	نسبت	 نارضایتی	در	جامعه	 با	گسترش	 بی	ارتباط	
اقدامات	هیأت	حاکمه	آن	کشور	برای	دست	اندازی	به	حقوق	مدنی	و	آزادی	های	سیاسی	به	بهانه	
»شرایط	اضطراری«	نبوده	است.	به	ویژه	آن	که	می	دانیم،	در	دوران	اخیر	بخشی	از	حقوق	زنان	
نظیر	حق	سقط	جنین	نیز	مورد	حمله	دولتمردان	آمریکایی	و	محافل	پر	قدرت	مذهبی	و	محافظه	
کار	قرار	گرفته	است.	یکی	دیگر	از	صحنه	های	مهم	فیلم	که	خیلی	خوب	از	آب	در	آمده،	ابتکار	
تبلیغی	آلیس	پارکر	برای	افشای	»دمکراسی«	پوچ	و	عوامفریبانه	رئیس	جمهور	آمریکا	است.	او	
مجموعه	ای	از	نقل	قول	های	»وودرو	ویلسن«	را	روی	ورقه	هایی	نوشته	است.	آن	ها	را	به	صدای	بلند	
در	پیاده	رو	مقابل	کاخ	سفید	می	خواند	و	ورقه	ها	را	یک	به	یک	به	درون	آتشی	که	در	آنجا	افروخته	
می	ریزد	و	خاکستر	می	کند.	در	حاشیه	بگویم	که	از	بازی	خوب	هنرپیشه	نقش	ویلسن	نباید	غافل	

شد	که	بیننده	را	به	راستی	از	شخصیت	مزور	یک	رئیس	جمهور	متنفر	می	کند!	
سازندگان	»فرشتگان.	.	.«	خیال	نداشته	اند	فیلم	را	با	دیدگاهی	نقادانه	نسبت	به	همه	چیز،	
از	جمله	جنبش	»حق	رأی	طلبی«،	بسازند	و	نقاط	ضعف	و	محدودیت	های	آن	را	هم	در	برابر	دید	
تماشاگر	قرار	دهند.	حتی	به	نظر	می	رسد	که	تا	حدی	آگاهانه	این	نقاط	ضعف	را	هم	پوشانده	اند.	
مثاًل	در	صفوف	توده	زنانی	که	مخاطب	جنبش	هستند،	به	ویژه	در	صحنه	های	پایانی،	از	زنان	
قابل	درک	است	 این	کاماًل	 البته	 ندارد.	 تاریخ	مستند	خوانایی	 با	 استفاده	شده	که	 سیاهپوست	
که	اگر	کارگردان	این	کار	را	نمی	کرد،	نمی	توانست	توجه	و	همدلی	زنان	پیشرو	و	مبارز	امروزی	
زنان	مبارز	سیاهپوست	را	نسبت	به	فیلمش	جلب	کند.	جنبه	دیگر	از	چشم	پوشی	 و	مشخصاً	
آن	 در	 آمریکا	 زنان	سوسیالیست	 ندادن	حضور	 نشان	 مستند،	 تاریخ	 بر	 »فرشتگان«	 سازندگان	
جنبش	مشخص	است	که	این	را	دیگر	باید	به	حساب	گرایش	سیاسی	)یا	مصلحت	اندیشی(	کاتیا	

فون	گارنیه	و	تیمش	گذاشت.	
حیفم	آمد	که	این	نوشته	را	به	پایان	ببرم	و	به	یک	جمله	درخشان	از	دیالوگ	های	فیلم	اشاره	
نکنم.	دوربین	صحنه	مذاکره	مقامات	دولتی	در	مورد	مقاومت	زنان	در	زندان	و	معضل	اعتصاب	
غذا	را	نشان	می	دهد.	یکی	از	مقامات،	حرکت	زنان	را	نشانه	دیوانگی	آنان	می	داند.	اما	پزشکی	که	
در	حال	ارائه	گزارش	از	وضعیت	زندانیان	است	با	خونسردی	می	گوید:	»معموال	شجاعت	زنان	با	

دیوانگی	اشتباه	گرفته	می	شود!«
2005
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خنجر لبخند! 
کشیش	پیر	حاکم	بر	صومعه	در	رمان	»نام	گل	سرخ«	اثر	اومبرتو	اکو،	در	توضیح	اینکه	چرا	
خواندن	کتاب	هزل	ممنوعه	مستوجب	مرگ	است	می	گوید:	»خنده،	ترس	را	از	میان	برمی	دارد.	

و	وقتی	که	ترس	نباشد،	ایمان	هم	رنگ	می	بازد.«
یکمی	 و	 بیست	 قرن	 اندیشان	 تاریک	 تفکر	 تا	 وسطایی	کشیش	 قرون	 نگرش	شخصیت	 از	
فاصله	ای	نیست.	هنوز	هم	پایه	های	ایمان	بر	ترس	از	عقوبت	استوار	است.	هنوز	هم	روشنگری	
و	روشنفکری	که	بر	شک	و	نقد	و	شناخت	علمی	از	جهان	مادی	تکیه	می	کند	تکفیر	و	نفرین	
می	شود.	در	این	موقعیت،	طنز	عمیقی	که	ماده	خاکستری	را	در	جمجمه	ها	قلقلک	می	دهد	و		از	
خواب	بیدار	می	کند،	هر	قدر	موثرتر	باشد	مخاطره	آمیزتر	هم	هست.	طنز	کاری	را	می	کند	که	با	
بحثها	و	استدالالت	اتو	کشیده	و	مودب	و	»مثبت«	به	سختی	می	توان	انجامش	داد.	تیغ	کوچک	
و	باریک	طنز	به	راحتی	می	تواند	در	ذهن	پیر	و	جوان،	دارا	و	ندار،	با	سواد	و	کم	سواد،	جایی	برای	
خود	بیابد.	و	در	یک	لحظه،	با	ظرافت	پرده	قداستی	که	روی	مقوالت	دست	نیافتنی	و	موهوم	و	
دهشتناک	افکنده	شده	را	پاره	کند.	پرده	قداست	که	فرو	افتاد،	ترس	هم	فرو	می	ریزد.	ترس	که	
نباشد،	راه	پرسش	های	بی	پایان	در	مورد	ماهیت،	چرایی	و	گذشته	و	حال	و	آینده	هر	پدیده	گشوده	
می	شود.	این	طنز	تهدیدی	است	برای	همه	باورهای	خشک،	تغییر	ناپذیر،	مستقر.	تهدیدی	است	
برای	جزم	گرایی.	تهدیدی	است	برای	بنیان	های	فکری	و	عقیدتی	وضع	موجود	و	جایگاه	ممتازی	

کسانی	که	از	این	وضع	بهره	می	برند.
کتاب	سوزان	چیز	تازه	ای	نیست،	همانگونه	که	سوزاندن	آدم	ها	سابقه	ای	طوالنی	دارد.	ایده	اش	
را	از	جهنم	گرفته	اند.	برای	اینکه	جرات	پرسش	و	تفکر	و	نافرمانی	را	از	زیردستان	بگیرند،	آتش	
جهنم	را	از	البالی	سطور	مقدس	به	دنیای	واقعی	آورده	اند	تا	مردم	حساب	کارشان	را	بکنند.	طی	
قرن	ها،	در	این	محاکمه	ها	و	مجازات	های	از	پیش	معلوم،	دادخواست	همیشه	ثابت	و	یکسان	بوده	
است:	عبور	از	خط	قرمز	قداست.	دخالت	در	عرصه	هایی	که	آدمیان	نباید	در	آن	دخالت	کنند.	



331 شک	کردن	در	بالشک.	به	راستی	اگر	آن	همه	هیزم	در	برابر	بارگاه	های	جامع	مذهبی	و	در	میادین	
مرکزی	هر	آبادی	تلنبار	نمی	کردند	و	مردان	و	زنان	بیشمار	را	به	جرم	کفر	و	سب	و	جادو	به	تیرها	
نمی	بستند	و	به	آتش	نمی	کشیدند،	می	توانستند	بر	مردم	حکم	برانند؟	می	توانستند	دهقانان	را	
وادار	به	بیگاری	بر	زمین	های	خود	کنند؟	می	توانستند	از	تهیدستان،	عشریه	و	مالیات	مذهبی	و	
سهم	نمایندگی	خدا	بر	روی	زمین	بگیرند؟	می	توانستند	ثروت	و	سرمایه	انبار	کنند	و	با	رویکردی	
کامال	ماتریالیستی	)!(	بی	آنکه	منتظر	سرای	باقی	شوند،	بهشت	را	همینجا	برای	خود	و	طبقه	خود	

بسازند؟	
روزگار	غریبی	ست	نازنین!	نه.	خواب	نمی	بینیم.	قرون	وسطی	تمام	نشده	است.	شخصیت	
پردازی	در	یک	رمان،	یک	طرح	قلمی،	یا	حتی	یک	جوک	می	تواند	به	صدور	حکم	قتل	بینجامد.	
نمی	دانم	عبید	زاکانی	به	مرگ	طبیعی	از	دنیا	رفت	یا	نه.	ولی	مطمئنم	که	حکم	قتلش	را	خیلی	ها	
صادر	کرده	بودند.	نمی	دانم	دستگاه	کلیسا	با	نویسنده	»دکامرون«	چه	کرد.	ولی	می	دانم	که	اخالف	
آنها	چند	قرن	بعد	به	همدستی	فاشیستها	چه	بالیی	بر	سر	پازولینی	فیلمساز	آوردند.	نمی	دانم	که	
شحنگان	و	محتسبان	چند	ساز	را	شکسته	اند	و	چند	موسیقیدان	را	به	جرم	»غنا«	در	جوال	کرده	اند.	
ولی	از	قتل	جان	لنون	و		لب	دوختن	و	خانه	نشین	کردن	زنان	فاخته	که	صدای	خواندن	داشتند	
باخبرم.	نمی	دانم	که	چند	ده	هزار	کتاب	در	طول	تاریخ	سوزانده	شده	و	از	گنجینه	فرهنگ	و	علم	
بشری	برای	همیشه	محو	شده	است.	ولی	فتوای	قتل	نویسندگان	را	به	چشم	دیده	ام.	همان	بساط	
قرون	وسطایی	دوباره	پهن	است،	گیرم	این	بار	فتاوی	را	روی	سایت	های	اینترنتی	می	گذارند	و	به	
اطالع	مجریان	قتل	می	رسانند	یا	صحنه	های	جهنم	روی	زمین	را	از	ماهواره	پخش	مستقیم	می	کنند.
این	خودش	یک	نمایش	طنز	است!	طنز	تلخ،	طنز	سیاه.	آیا	این	طنز	نیست	که	هزاران	پابرهنه	
که	زندگیشان	تحت	نظام	طبقاتی	با	فالکت	و	نکبت	و	نابسامانی	و	تحقیر	معنا	می	شود،	خونشان	
با	کاریکاتوری	که	چشمشان	هم	به	آن	نخورده	و	چهار	ماه	هم	از	تاریخ	انتشارش	در	یک	گوشه	
دیگر	دنیا	گذشته،	به	جوش	می	آید؟	آیا	این	طنز	نیست	که	در	آمریکای	امپریالیستی	قرن	بیست	
و	یکم،	این	ایده	مطرح	می	شود	که	تئوریهای	داروین	را	باید	از	متون	آموزشی	حذف	کرد	یا	اینکه	
همزمان	با	آن،	قصه	آدم	و	حوا	و	آفرینش	به	روایت	انجیل	را	هم	درس	داد؟	آیا	این	طنز	نیست	که	
حتی	تحصیل	کرده	های	جامعه،	همسر،	شغل	و	مسیر	زندگی	آینده	شان	را	بر	مبنای	استخاره	و	

فال	قهوه	و	طالع	بینی	تعیین	می	کنند؟		
بعضی	ها	اسم	این	وضعیت	عجیب	و	غریب	و	این	دنیای	وارونه	را	»پست	مدرن«	گذاشته	اند.	
بعضی	ها	این	جهل	و	تعصب	دیوانه	وار	را	به	عنوان	واقعیت	موجود	پذیرفته	اند	و	می	گویند	زندگی	
یعنی	همزیستی	همه	پدیده	ها	و	ارزش	ها	و	باورها.	می	گویند	خیال	خود	را	راحت	کنید	و	در	مورد	
هیچ	چیز	ارزش	گذاری	نکنید.	این	هم	نوعی	»پایان	تاریخ«	است!	انگار	نه	انگار	که	جامعه	بشری	



با	مبارزه	طبقاتی	و	جهش	ها	و	گسست	های	سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	و	علمی	راهش	را	باز	332
کرده	و	تکامل	یافته	است.	انگار	نه	انگار	که	در	طول	تاریخ	مرتبا		نو،	حساب	کهنه	را	تسویه	کرده	
است.	انگار	نه	انگار	که	رنسانسی	بوده،	انقالب	فکری	و	فلسفی	و	هنری	رقم	خورده،	سلطه	کلیسای	
قرون	وسطی	در	هم	پیچیده	شده،	عصر	روشنگری	طی	شده،	افکار	نوین	ماتریالیستی	ظهور	کرده،	
درک	دیالکتیکی	از	تاریخ	و	جامعه	برای	خود	جا	باز	کرده،	انقالبات	پرولتری	بر	پا	شده،	بسیاری	
از	مناسبات	کهنه	دگرگون	شده،	جهش	و	گسست	دهه	1960	در	سراسر	دنیا	و	مشخصا	در	بطن	
جوامع	غرب	صورت	گرفته،	و	این	مسیر	طوالنی	و	از	پیش	تعیین	نشده	و	ناشناخته،	شاهد	جدال	
دائمی	نو	و	کهنه	در	شکل	های	متفاوت	بوده	است.	این	وارونگی	و	جنون،	فقط	یک	برش	از	همین	
جدال	ادامه	دار	است.	چرخ	های	سرمایه	داری	امپریالیستی	همچنان	می	چرخد	و	تناقض	و	اعوجاج	
و	بحران	می	آفریند.	جهل	و	تعصب	یکی	از	تولیدات	این	ماشین	است.	چوب	الی	چرخ	آن	نیست،	
و	جریانات	ضد	 دولتها	 برای	 است	که	 تعصب	 و	 است.	جهل	 داری	 ماشین	سرمایه	 موتور	 روغن	
مردمی	در	دعواها	و	رقابت	ها	و	جنگهای	منفعت	طلبانه	شان،	سیاهی	لشگر	و	کتک	خور	و	گوشت	
دم	توپ	درست	می	کند.	بدون	جهل	و	تعصب،	نمی	شود	تفرقه	انداخت	و	حکومت	کرد.	بدون	جهل	
و	تعصب،	نمی	شود	بدبختی	ها	و	بی	عدالتی	ها	را	توجیه	کرد	و	سر	مردم	را	با	وعده	های	واهی	شیره	
مالید.	حاال	اگر	با	جهل	و	تعصب	مخالفی	و	از	آن	رنج	می	بری؟	باید	سرمایه	داری	را	سرنگون	کنی!	
اگر	مخالف	سرمایه	داری	هستی	و	می	خواهی	دنیایی	متفاوت	و	بدون	ستم	و	استثمار	و	تبعیض	
داشته	باشیم،	باید	با	جهل	و	تعصب	مبارزه	کنی!	در	این	کار،	ارزش	و	قدرت	طنز	را	فراموش	نکن.
2005
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نگاه از دریچه ای گسترده به زندگي
نام	فریبا	وفي	براي	کساني	که	داستان	نویسي	امروز	ایران	را	دنبال	مي	کنند	کامال	آشناست.	
نام	 انتشار	پنج	کتاب	طي	9	سال	گذشته	به	یک	چهره	شاخص	در	آنچه	»ادبیات	زنانه«	 با	 او	
گرفته	تبدیل	شده	است.	دو	مجموعه	داستان	کوتاه	»در	عمق	صحنه«	)1357(	و	»حتي	وقتي	
مي	خندیم«	)1378(	نشانه	هاي	غیر	قابل	انکاري	از	خالقیت	و	ویژگي	را	ظاهر	کردند.	نثر	این	
کتاب	ها	در	عین	ساده	بودن،	پیش	پا	افتاده	و	سطحي	و	عامیانه	نبود.	طنزي	که	گاه	گاه	از	البالي	
جمالت	سرک	مي	کشید	تصنعي	نبود	و	به	دل	مي	نشست،	بي	آنکه	رشته	فکر	خواننده	را	بي	مورد	
قطع	کند.	دستمایه	داستان	ها	غالبا	شرایط	زندگي	زنان	بر	بستر	مناسبات	ستم	بار	اجتماعي	بود.	
اینها	واقعا	داستان	بودند	نه	صرفا	گزارش	بدبختي	ها	و	بیعدالتي	ها.	دست	خواننده	را	مي	گرفتند	
و	به	جاي	عمیقتري	مي	کشیدند.	تاثیر	عمیقتر	و	ماندگارتري	را	بر	ذهنش	باقي	مي	گذاشتند.	
چند	باري	او	را	در	بند	زندان	زنان	مي	چرخاندند،	بعد	در	جایي	دیگر	خواننده	را	در	موقعیت	ناشي	
از	ازدواج	ناخواسته	و	اختالف	سني	بسیار	شوهر	با	همسر	قرار	مي	دادند،	ناگهان	به	ذهن	دختري	
خردسال	پرتابمان	مي	کردند	که	تجربه	تکان	دهنده	تجاوز	را	تا	سالها	بعد	با	خود	حمل	مي	کند،	و	
حتي	به	ذهن	دختري	پا	مي	گذاشتیم	که	مرده	بود.	فریبا	وفي	در	این	دو	مجموعه	داستان،	بدون	
آن	که	بخواهد	به	فرم	و	سبک	بچسبد،	خطوط	پر	رنگي	از	»سبک	ویژه«	و	شناساننده	خود	را	در	

میان	آثار	سایر	نویسندگان	زن	معاصر	ارائه	کرد.
»پرنده	من«	نام	نخستین	رمان	فریبا	وفي	بود	که	در	سال	1381	منتشر	شد	و	شگفتي	و	
تحسین	بسیاري	از	خوانندگان	و	صاحبنظران	را	برانگیخت.	در	این	کتاب،	شاخصه	ها	و	نقاط	قوت	
نویسنده	قوام	یافته	تر	و	آشکارتر	شده	بود.	»پرنده	من«	مقطعي	از	زندگي	زني	است	در	پایان	
دوران	جواني،	محصور	در	چاردیواري	مناسبات	خانواده	کوچکش.	داستان	نیز	محصور	در	آپارتمان	
کوچک	آنان	در	یک	مجتمع	مسکوني	طبقه	متوسط	در	یک	محله	متوسط	است.	تضاد	میان	وضع	
موجود	با	امیدها	و	آرزوهاي	آدمها،	تضاد	میان	منافع	و	ارزشها	و	دورنماهاي	افرادي	که	به	هم	



وابسته	شده	اند،	و	بار	سنگین	تکرار	و	روزمره	گي	و	زنجیره	هاي	نامرئي	عرف	و	سنت	بر	دوش	زن،	334
هنرمندانه	در	آمیخته	اي	از	سادگي	و	عمق	و	طنز	به	نمایش	در	آمده	است.	به	نظر	مي	رسد	که	
نویسنده	آگاهانه،	محیط	و	حال	و	هواي	داستانش	را	به	یک	زن،	یک	خانواده	و	یک	خانه	محدود	
کرده	و	از	پا	گذاشتن	به	خیابان	و	محیط	و	مسائل	اجتماعي	و	سیاسي	دوري	جسته	است	تا	این	

گوشه	از	واقعیت	زندگي،	بي	پیرایه	تر	و	برجسته	تر	جلوه	کند.
سال	1382	بود	که	فریبا	وفي،	»ترالن«	را	منتشر	کرد.	این	کتاب	به	پر	فروش	ترین	و	مطرح	
ترین	اثر	نویسنده	تبدیل	شد.	»ترالن«	موفقیتش	را	مدیون	موضوع	بکرش	بود.	»ترالن«	قدرتش	
را	از	ناگفته	ها	و	ناشنیده	ها	در	مورد	یک	محیط	غیر	متعارف	مي	گرفت:	از	زندگي	دختران	جوان	
در	یک	آموزشگاه	نیروي	انتظامي	جمهوري	اسالمي.	این	اثر	حاصل	تجربه	مستقیم	و	دست	اول	
نویسنده	از	چنان	محیطي	هم	بود	و	جنبه	اتوبیوگرافیک	داشت.	هر	چند	که	شخصیت	و	ماجراهاي	
»ترالن«	را	نمي	توان	بازتاب	بي	کم	و	کاست	زندگي	نویسنده	دانست.	در	این	کتاب	نیز،	باز	هم	
طنز	بود	و	سادگي	و	عمق.	و	این	بار	داستان	خود	حکم	مي	کرد	که	»ترالن«	رنگ	و	بوي	سیاسي	
اجتماعي	بیشتري	به	خود	بگیرد.	شرایط	اسارتبار	و	نامطمئن	و	شکننده	اي	که	در	جامعه	و	خانواده	
بر	زنان	حاکم	است	در	سطر	سطر	»ترالن«	تنیده	بود.	اگر	شخصیت	اصلي	داستان	»پرنده	من«	
از	میان	کالف	سردرگم	زندگي	و	تکرارهاي	تلنبار	شده	به	دنبال	اندیشه	و	آرزویي	که	متعلق	به	
خودش	و	ویژه	خودش	مي	گشت،	»ترالن«	و	»رعنا«	به	این	ایده	چسبیده	بودند	که	مي	شود	کاري	
کرد،	مي	شود	جور	دیگري	زندگي	کرد.	و	باالخره	اینکه،	»ترالن«	بازتاب	دوري	جستن	بخشي	
از	نیروي	جوان	انقالب	57	از	فعالیت	سیاسي	تشکیالتي	و	آرمانهاي	انقالبي	هم	بود.	اشارات	و	
یادآوري	هاي	»ترالن«	و	»رعنا«	از	فعالیت	هایي	که	در	آن	دوران	داشتند،	بیان	احساسي	دوگانه	
است.	از	یک	سو	جلسات	حوزه	سازماني	و	رفتار	مسئول	تشکیالتي	خشک	و	آمرانه	تصویر	مي	شود	
و	از	سوي	دیگر،	با	لحني	خوب	و	نوستالژیک	از	فعالیتهاي	انقالبي	نظیر	پخش	اعالمیه	و	درگیري	

با	خبرچینان	رژیم	در	مدرسه	یاد	مي	شود.
آخرین	اثري	که	تاکنون	از	فریبا	وفي	منتشر	شده،	»رویاي	تبت«	)1384(	نام	دارد.	روابط	و	
دغدغه	هاي	دو	زوج	میانسال	و	اطرافیانشان	که	خود	زمان	انقالب	از	مبارزان	چپ	بوده	اند	موضوع	
این	اثر	است.	کتاب	عمیقا	زنانه	است	و	مي	توان	رد	پرواز	اندیشه	و	آرزو	در	»پرنده	من«	و	جرقه	
هایي	از	روحیه	»ترالن«	و	»رعنا«	را	در	آن	پیدا	کرد،	اما	رویاي	مشترکي	که	اینبار	زن	با	مرد	
بازگشته	از	زندان	و	دور	شده	از	عقاید	و	آرمان	هاي	انقالبیش	مي	بیند	هیچ	مبنا	و	معناي	مشخصي	
ندارد.	معلوم	نیست	که	»رویاي	تبت«	به	چه	اشاره	دارد،	به	کدام	آینده	و	آرمان.	این	شاید	یکي	
از	همین	ایده	هاي	بودایي	و	آرام	بخش	و	سبز	مد	روز	باشد	که	به	دنیاي	نویسنده	راه	یافته	است.	
شاید	یک	نامگذاري	سرسري	و	یک	نقض	غرض	ناخواسته	باشد	که	»تبت«	)با	»داالي	الما«	و	آیین	



335 پدرساالرانه	و	زن	ستیزانه	اش(	را	به	رویاي	نویسنده	کشانده	است.	نثر	»رویاي	تبت«	شسته	رفته	
تر	و	حساب	شده	تر	از	آثار	قبلي	فریبا	وفي	است.	و	شاید	بتوان	گفت	که	این	»شستن	و	رفتن«،	
بخشي	از	احساس	و	گرمي	نثر	را	هم	با	خود	برده	است.	قدرت	سادگي	و	طنز	در	»رویاي	تبت«،	

مهار	و	محدود	شده	است.
اینک	با	نگاه	به	پنج	اثري	که	تاکنون	از	فریبا	وفي	در	دست	داریم	باید	به	یک	ویژگي	عمومي	
این	آثار	اشاره	کنیم.	داستان	هاي	فریبا	وفي	این	خصوصیت	را	دارند	که	خواننده	را	از	غرق	شدن	
و	همذات	پنداري	با	این	یا	آن	شخصیت	باز	مي	دارند.	پرسش	این	نیست	که	نویسنده	این	کار	
را	آگاهانه	انجام	مي	دهد	یا	ناآگاهانه.	این	ذات	کار	فریبا	وفي	است	که	از	دیدگاه	و	تجربه	هایش	
سرچشمه	مي	گیرد.	داستان	هاي	او	از	هر	نقطه	نظري	که	روایت	شود،	خود	به	خود	و	به	شکلي	
دروني،	در	عین	اینکه	رابطه	نزدیکي	بین	خواننده	و	شخصیت	ها	برقرار	مي	کند	بین	آنان	فاصله	
اي	را	حفظ	مي	کند.	و	این	یعني	فرصت	تفکر	و	تعمق	و	همه	جانبه	نگري	و	بازنگري	در	مناسبات	
و	رفتارها	و	تضادها.	این	ویژگي	شخصي	یا	»خدادادي«	نویسنده	نیست	بلکه	حکایت	از	نگرش	و	
پختگي	اجتماعي	دارد.	کالم	آخر	اینکه،	در	ادبیات	زنانه	معاصر	ایران	که	یکي	از	نقاط	قوتش	را	
باید	گسترش	چشمگیر	آن	دانست،	بسیاري	از	نویسندگان	کماکان	از	محدوده	پنجره	آشپزخانه	و	
با	دستي	به	گهواره	کودکشان	به	دنیاي	بیرون	نگاه	مي	کنند.	حال	آنکه	نویسندگاني	مانند	فریبا	

وفي	پاي	در	دنیاي	بیرون	دارند	و	از	آنسوي	پنجره	به	درون	خانه	نگاه	مي	کنند.
				2005
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ترفندها و هذیان های اشک سرما 
گذشته	 سال	 فیلم	 این	 است.	 عمومی	شده	 اکران	 نژاد	 عزیزاهلل	حمید	 ساخته	 سرما	 اشک	
برای	نخستین	بار	در	جشنواره	سینمایی	فجر	عرضه	شد	و	همان	موقع	تنی	چند	از	عوامل	تولید	
و	منتقدان	سینمایی	درباره	موضوع	و	سناریوی	آن	بحث	هایی	را	مطرح	کردند.	حرف	همگی	شان	
ماجرای	شکل	گیری	یک	 به	 بینانه	 واقع	 و	 نگاهی	جدید	 با	 اشک	سرما	می	خواهد	 بود	که	 این	
رابطه	عاطفی	در	بستر	درگیری	های	کردستان	ایران	بپردازد.	اینکه	زن	و	مرد	ماجرا	در	دو	سنگر	
مقابل	هم	ایستاده	بودند	به	گفته	سازندگان	فیلم	به	حساسیت	مسئله	می	افزود	و	به	آن	ویژگی	
می	بخشید.	به	ادعای	حمید	نژاد	اشک	سرما	از	چارچوب	کلیشه	ای	و	یک	جانبه	نگرانه	حاکم	بر	
فیلم	هایی	که	در	مورد	جنگ	کردستان	ساخته	شده	خارج	شده	و	تصویری	زمینی	و	قابل	پذیرش	
ادعا	بودند!	اشک	سرما	 ادعاها	فقط	 این	 اما	 ارائه	می	کرد.	 این	جنگ	 از	شخصیت	های	دو	طرف	
فیلمی	است	تبلیغاتی	علیه	جنبش	مسلحانه	کردستان	و	صد	البته	به	نفع	رژیم	جمهوری	اسالمی	
و	دستگاه	نظامی	سرکوبگرش	در	آن	منطقه.	کم	نیستند	فیلم	هایی	که	یک	شرایط	سیاسی	و	
تاریخی	مشخص	را	بستر	و	بهانه	پرداختن	به	پدیده	عشق	و	عاطفه	فردی	قرار	داده	اند	اما	اشک	
سرما	چنین	نیست.	درست	برعکس.	در	اینجا	یک	رابطه	سر	و	دم	بریده	و	مصنوعی	عاطفی	بهانه	
و	پوششی	برای	تخطئه	جنبش	عادالنه	یک	ملت	ستمدیده	و	تحریف	چهره	مبارزانش	شده	است.	
ارتش	 داستان	چیست؟	یک	دیپلم	وظیفه	روشنفکر	و	صلح	طلب	که	در	بخش	مهندسی	
متخصص	مین	یابی	شده	را	به	یک	منطقه	خطرناک	اعزام	می	کنند.	اینجا	نیروی	پیشمرگه	کومله	
مرتب	اطراف	پایگاه	ارتش	مین	می	گذارد	و	از	سربازان	قربانی	می	گیرد.	دختر	چوپانی	از	اهالی	
همان	منطقه	که	عضو	تشکیالت	روستایی	کومله	است	در	کمک	به	تیم	مین	گذار	و	همینطور	در	
پرت	کردن	حواس	سربازان	مین	یاب	نقش	اصلی	را	بازی	می	کند.	بقیه	ماجرا	هم	روشن	است.	
دختر	تحت	تاثیر	خوبی	و	انسانیت	و	از	خودگذشتگی	دیپلم	وظیفه	خوش	تیپ	قرار	می	گیرد.	در	
مقابل	استدالل	و	منطق	او	کم	می	آورد	و	به	او	دل	می	بازد.	سرباز	جوان	هم	با	وجود	چشم	پاکی	که	
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ظاهرا	کلید	این	عالقه	جایی	زده	می	شود	که	سرباز	متوجه	می	شود	دختر	چوپان	رمان	می	خواند	و	
به	این	نتیجه	می	رسد	که:	»او	روح	بزرگی	دارد.«	کومله	قصد	ترور	متخصص	مین	یابی	را	دارد	چون	
آوازه	این	جوان	همه	جا	پیچیده	و	طی	یکسالی	که	در	یک	پایگاه	دیگر	خدمت	می	کرده	حتی	یکبار	
هم	صدای	شلیک	گلوله	یا	انفجار	در	آنجا	شنیده	نشده	است!	ترور	ناموفق	است.	دست	سرنوشت	
دختر	و	سرباز	را	وسط	کوالک	و	بوران	کنار	هم	قرار	می	دهد.	سرباز	جان	دختر	را	که	در	حال	یخ	
زدن	است	نجات	می	دهد.	چند	روزی	را	در	یک	غار	با	هم	سر	می	کنند.	بخش	نظامی	کومله	با	
بیسیم	به	دخترک	فرمان	می	دهد	که	همانجا	حساب	مین	یاب	را	برسد.	دختر	چوپان	دچار	تردید	
می	شود	و	دستور	را	اجراء	نمی	کند.	سرانجام	برف	ها	آب	می	شود.	ارتش	از	یک	طرف	و	گروه	نظامی	
کومله	از	طرف	دیگر	به	سمت	غار	می	روند	تا	از	ماجرا	سر	درآورند.	دختر	را	کومله	ای	ها	دستگیر	
می	کنند	و	سرباز	را	ارتش.	هر	دو	مورد	بازجویی	قرار	می	گیرند.	برای	امتحان	وفاداری	دخترک	را	
مامور	مین	گذاری	نزدیک	پایگاه	می	کنند	و	از	دور	او	را	تحت	نظر	می	گیرند.	سرباز	هم	دوباره	سر	
خدمت	بر	می	گردد	اما	ظاهرا	خلع	سالح	شده	است.	در	صحنه	سوزناک	پایانی	فیلم	سرباز	طبق	
معمول	به	مین	یابی	می	رود	و	با	عالمتی	که	دختر	چوپان	کنار	مین	گذاشته	است	متوجه	قضیه	
می	شود.	اما	افراد	کومله	که	با	دوربین	صحنه	را	می	بینند	احتماالً	با	شلیک	گلوله	مین	را	منفجر	
می	کنند.	دخترک	هم	که	از	خود	بیخود	شده	به	سمت	سرباز	می	دود	و	روی	مین	دیگری	می	رود	

و	کشته	می	شود.	همین!
اینکه	حمیدی	نژاد	هنگام	نوشتن	فیلمنامه	اشک	سرما	به	ترفندهای	هالیوودی	در	فیلم	های	
شبیه	به	رامبو	آگاه	بوده	یا	بخش	اطالعاتی	امنیتی	جمهوری	اسالمی	بعداً	این	نکات	را	در	فیلم	
اینست	که	در	سناریوی	اشک	سرما	دقیقا	همان	 گنجانده	تغییری	در	ماجرا	نمی	دهد.	واقعیت	
روانشناسی	تماشاگر	بکار	گرفته	شده	که	برنامه	ریزان	وزارت	دفاع	آمریکا	و	اف	بی	ای	برای	جهت	
نیروهای	 که	 ترورهائی	 و	 گذاری	ها	 مین	 در	 مثال	 برای	 می	گیرند.	 بکار	 عمومی	 افکار	 به	 دادن	
پیشمرگه	کرد	می	کنند	اتفاقا	قربانیان	همگی	کرد	از	آب	درآمده	اند!	دو	سرباز	مین	یابی	که	اوایل	
فیلم	کشته	می	شوند	کرد	هستند.	کسی	هم	که	اشتباها	در	جریان	ترور	زخمی	می	شود	و	برای	
مداوا	به	درمانگاه	صحرایی	ارتش	انتقال	می	یابد	)!(	یک	پیرمرد	کرد	است.	با	این	ترفند	سینمایی	
می	خواهند	به	تماشاگر	القاء	کنند	که	دود	مبارزه	مسلحانه	پیشمرگان	کرد	به	چشم	خود	کردها	
می	رود.	نمایش	کمک	و	همدردی	قهرمان	فیلم	یعنی	سرباز	ارتش	اشغالگر	جمهوری	اسالمی	با	
روستائیان	کرد	بسیار	شبیه	ژستهای	»مردمی«	رامبو	در	ویتنام	و	راکی	در	شوروی	سابق	است.	
حتی	صحنه	معرفی	متخصص	مین	یابی	به	افراد	پایگاه	که	با	شیرین	کاری	شجاعانه	او	در	بی	
خطر	کردن	گلوله	عمل	نکرده	خمپاره	همراه	است	هم	کپی	صحنه	اولیه	معرفی	کوماندوهای	به	
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حتی	زبان	کردی	را	هم	بلد	است	و	به	وقت	استراحت	در	چادر	با	خود	ترانه	کردی	زمزمه	می	کند.	
روی	دیگر	سکه	اشک	سرما	تصویری	است	که	از	مبارزان	کرد	جلو	می	گذارد.	از	روناک	شروع	
کنیم.	همان	دختر	چوپان.	سازنده	فیلم	به	خیال	خود	می	خواهد	به	این	سئوال	پاسخ	دهد	که	
چرا	»یک	دختر	معصوم	نوجوان	روستایی	با	یک	مشت	کمونیست	خدانشناس	بیرحم	همراه	شده	
است«؟!	خود	روناک	در	صحبت	هایی	که	با	سرباز	دارد	تعریف	می	کند	که	در	شهر	بین	پیشمرگه	ها	
و	نیروهای	مسلح	رژیم	درگیری	شده	و	برادر	نوجوانش	که	در	خیابان	مشغول	کار	بوده	بطور	اتفاقی	
تیر	خورده	و	کشته	شده	است.	حمید	نژاد	این	واقعه	را	به	شکل	فلش	بک	نشان	می	دهد	و	باز	هم	
خیلی	حساب	شده	از	نمایش	اینکه	گلوله	را	چه	کسی	به	سینه	برادر	روناک	زده	پرهیز	می	کند.	چرا	
که	واقعیت	چهره	مزدوران	مسلح	رژیم	اسالمی	به	عنوان	قاتل	مردم	کردستان	به	هیچوجه	نباید	
روی	پرده	بیاید.	اشک	سرما	این	طور	جلوه	می	دهد	که	چنین	وقایع	اتفاقی	باعث	می	شود	امثال	
روناک	فریب	سازمان	های	مبارز	مخالف	جمهوری	اسالمی	را	بخورند	و	درگیر	نبرد	شوند.	حمیدی	
نژاد	این	را	نمی	تواند	بفهمد	یا	موذیانه	تالش	می	کند	مردم	نفهمند	که	هر	لحظه	زندگی	توده	های	
مردم	در	کردستان	زندگی	تحت	اسارت	و	ستم	است.	پیوستن	دختران	و	پسران	آزادیخواه	کرد	
به	مبارزه	سازمان	یافته	علیه	دشمن	سرکوبگر	در	این	واقعیت	دیرینه	و	روزمره	ریشه	دارد	و	نه	
در	اتفاقات	و	سوء	تفاهمات.	در	دهه	1360	بسیار	بودند	دختران	روستایی	مثل	روناک	که	مبارزه	
انقالبی	مسلحانه	پیشمرگان	علیه	قوای	اشغالگر	رژیم	امید	رهایی	را	در	دلشان	بیدار	کرد.	پس	
برخاستند	و	زنجیرهای	پوسیده	سنت	و	خرافه	و	مذهب	که	زن	را	ضعیف	و	درجه	دوم	قلمداد	
می	کرد	از	دست	و	پای	خود	برداشتند	و	آگاهانه	درگیر	مبارزه	علیه	قدرت	سیاسی	حاکم	شدند.	
حرکت	زنان	پیشمرگه	تصور	غالب	از	نقش	و	جایگاه	زن	را	در	منطقه	عمدتا	روستایی	و	عقب	مانده	
کردستان	به	میزان	زیادی	دگرگون	کرد.	باور	و	احترام	به	زنان	مبارز	و	پیشرو	جای	تحقیر	و	تمسخر	

و	سنگ	انداختن	ها	را	گرفت.	
چهره	تحریف	شده	روناک	در	اشک	سرما	با	تصویر	وارونه	ای	که	اشک	سرما	از	اعضای	گروه	
پیشمرگه	به	نمایش	می	گذارد	تکمیل	می	شود.	حمیدی	نژاد	تالش	دارد	در	مقابل	»نگاه	پاک«	
مدافع	 سوی	 از	 بیشرمانه	 تالشی	 این	 دهد.	 قرار	 را	 گروه	 رهبر	 ناپاک«	 »نگاه	 روناک،	 به	 سرباز	
رژیمی	است	که	تجاوز	به	زنان	زندانی	سیاسی	یکی	از	روش	های	ثابت	شکنجه	اش	بوده	و	قوانین	
و	احکام	شرعیش	توجیه	کننده	انواع	تجاوز	به	کودکان	و	زنان	است.	هدف	اصلی	او	از	این	کار	
همان	هدف	همیشگی	رژیم	اسالمی	است	یعنی	بی	اعتماد	کردن	مردم	نسبت	به	سازمان	های	
سیاسی	و	بدنام	کردن	مبارزان.	اشک	سرما	مناسبات	بین	روناک	و	گروه	را	متزلزل	و	پر	تنش	
نشان	می	دهد.	غیر	واقعی	تر	از	همه	اینکه	روناک	به	یک	سرباز	غیر	کرد	ارتش	اشغالگر	جمهوری	



339 اسالمی	اعتماد	می	کند	اما	از	اینکه	چند	پیشمرگه	جدید	فارس	هستند	برآشفته	می	شود	و	به	
آنان	خصمانه	نگاه	می	کند.	و	سرانجام	اینکه	بعد	از	سرپیچی	روناک	از	کشتن	سرباز	گروه	نظامی	
او	را	دستگیر	می	کنند	به	صندلی	می	بندد	و	کتکش	می	زنند.	اما	افراد	بخش	ضد	اطالعات	ارتش	
جمهوری	اسالمی	فقط	به	سرباز	متهم	دستبند	می	زنند	و	متمدنانه	از	او	بازجویی	می	کنند!	بدین	
طریق	دوربین	دروغ	باف	حمیدی	نژاد	که	در	خدمت	رژیم	شکنجه	گران	قرار	دارد	اعمال	نفرت	
انگیز	دشمنان	مردم	را	به	مبارزان	انقالبی	که	خود	آماج	شکنجه	و	کشتارند	نسبت	می	دهد.	به	
طور	کلی	اینگونه	جا	بجا	کردن	عامدانه	افکار	و	رفتار	نیروهای	مرتجع	حاکم	و	نیروهای	مبارز	ضد	
رژیم	در	سراسر	فیلم	به	چشم	می	خورد.	برای	مثال	سازنده	اشک	سرما	از	جمله	معروف	»ارتش	
چرا	ندارد«	که	به	خوبی	بیان	کننده	سیستم	اطاعت	کورکورانه	در	نیروهای	نظامی	ارتجاعی	نظیر	
ارتش	و	سپاه	پاسداران	جمهوری	اسالمی	است	استفاده	می	کند	تا	تفکر	حاکم	بر	نیروی	پیشمرگه	
را	نشان	دهد.	در	صحنه	ای	از	فیلم	فرمانده	گروه	نظامی	در	مقابل	سئوال	تردیدآمیز	روناک	می	گوید	

که:	»شاخه	نظامی	چرا	ندارد«!
	فیلمنامه	اشک	سرما	گذشته	از	محتوای	ارتجاعی	و	فریبکاری	های	سیاسی	که	در	جای	جای	
آن	نهفته	گاف	های	زیاد	دیگری	هم	دارد	که	آن	را	باید	به	حساب	دیدگاه	هالیوودی	کارگردان	از	
قهرمان	همه	فن	حریف	اشک	سرما	و	محتاج	دانستن	و	یا	محتاج	جلوه	دادن	مردم	به	این	نوع	
قهرمانان	گذاشت.	البته	جهل	این	قبیل	سینماگران	در	مورد	مسائل	مبارزه	انقالبی	و	ساده	انگاری	
در	نگارش	سناریو	هم	مزید	بر	علت	است.	برای	مثال	در	بحبوحه	کوالک	و	برف	این	سرباز	است	
که	هیزم	روشن	کردن	را	به	روناک	یاد	می	دهد!	یا	اینکه	دختر	چوپان	کرد	در	دو	قدمی	خانه	اش	
بوسیله	کوالک	و	برف	غافلگیر	می	شود	و	آنقدر	در	کوه	دور	خود	می	چرخد	که	گوسفندهایش	تلف	
می	شوند	و	خودش	تا	مرز	یخ	زدن	می	رسد	انگار	نه	انگار	که	یک	زحمتکش	بومی	است.	یا	در	
یک	سکانس	دیگر	از	فیلم،	روناک	چوپان	که	هر	روز	اطراف	پایگاه	می	چرخد	و	همه	ارتشی	ها	او	
را	می	شناسند	به	تنها	کتابفروشی	شهر	سر	می	زند	تا	کتاب	رمان	بخرد	و	اعالمیه	های	غیرقانونی	
جدید	را	بگیرد.	ضمنا	همان	موقع	پستوی	کتابفروشی	محل	مخفی	شدن	افراد	اصلی	شاخه	نظامی	

هم	هست!
و	باالخره	می	رسیم	به	پیام	های	اشک	سرما.	در	این	فیلم	چند	جمله	کلیدی	گنجانده	شده	که	
همگی	از	زبان	سرباز	وظیفه	خوش	قلب	بیان	می	شود.	اوایل	فیلم	بین	او	و	فرمانده	پایگاه	بحثی	به	
راه	می	افتد.	فرمانده	کهنه	کار	ارتش	می	خواهد	به	او	بقبوالند	که	اینجا	منطقه	نظامی	است	و	سالح	
حرف	آخر	را	می	زند	و	افراد	ارتش	نباید	به	مردم	محلی	نزدیک	شوند.	سرباز	در	جواب	می	گوید:	
»امنیت	از	راه	همدردی	با	مردم	محلی	تامین	می	شود.«	ظاهرا	سناریو	نویس	در	اینجا	می	خواهد	
دیدگاه	و	راه	متفاوتی	را	در	مقابل	سیاست	مشت	آهنین	و	سرکوب	عریان	رژیم	در	مناطقی	مثل	
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می	شود	نشان	می	دهد	که	قضیه	عکس	اینست.	»همدردی«	سرباز	نمی	تواند	مین	ها	را	خنثی	کند.	
»نرمش	تاکتیکی«	جلوی	مین	گذاری	و	مبارزه	مسلحانه	را	نمی	گیرد.	می	بینیم	روناکی	که	در	آغاز	
فیلم،	فرمانده	پایگاه	به	سویش	شلیک	می	کرد	تا	از	پایگاه	دورش	کند	واقعاً	همان	کسی	است	که	
در	مین	گذاری	ها	نقش	داشته	است.	نتیجه	گیری	منطقی	اشک	سرما	اینست	که	فرمانده	اشتباه	
نمی	کرد	و	سیاست	مشت	آهنین	الزم	بود.	سرباز	مین	یاب	فقط	قربانی	توهمات	مسالمت	جویانه	
خود	در	یک	محیط	قهرآمیز	است.	پیام	سیاسی	اصلی	اشک	سرما	چیزی	جز	ضرورت	سرکوب	

مبارزه	حق	طلبانه	مردم	کردستان	نیست.	
فیلم،	پیام	فریبکارانه	ای	هم	برای	مردم	کردستان	دارد.	در	صحنه	ای	سرباز	به	روناک	می	گوید:	
»شما	کردها	آدم	های	خیلی	خوبی	هستید	و	دل	صافی	دارید	ولی	زود	باورید	و	زود	دنبال	حرف	
این	و	آن	می	افتید.«	اما	همه	درد	سازندگان	اشک	سرما	و	خط	دهندگان	اطالعاتی	امنیتی	آنان	
اینست	که	مردم	کردستان	زودباور	نبودند	و	در	دوره	ای	که	اکثریت	مردم	ایران	گول	حرف	های	
خمینی	و	دار	و	دسته	اش	را	خوردند	و	سرنوشت	انقالب	خود	را	بدست	مرتجعین	اسالمی	سپردند	
راه	دیگری	را	در	پیش	گرفتند.	اسلحه	برداشتند	و	از	حق	خود	دفاع	کردند.	جنگیدند	و	مقاومت	
کردند	و	اوضاع	سیاسی	متفاوتی	نسبت	به	سایر	نقاط	ایران	در	آن	خطه	بوجود	آوردند.	و	علیرغم	
اینکه	سرانجام	شکست	خوردند	اما	جمهوری	اسالمی	تا	به	امروز	هم	نتوانسته	سلطه	همه	جانبه	
سیاسی	خود	را	بر	مردم	کردستان	حاکم	کند	و	پایگاهی	محکم	و	مطمئن	در	بین	آنان	بیابد.	پیام	

اشک	سرما	بسیار	ساده	لوحانه	است.	
2004



341 معرفی کتاب »ماندارن ها« نوشته سیمون دوبووار

زنان ماندارن ها
از	نظر	دنیای	مردساالر	و	مدافعانش	سیمون	دوبووار	با	نوشتن	»جنس	دوم«	گناهی	نابخشودنی	
مرتکب	شد.	گناهی	در	شمار	گناهان	کبیره.	هنوز	که	هنوز	است	در	هر	جای	دنیا	پای	لعن	و	نفرین	
فمینیسم	به	میان	می	آید	فحشی	نیز	نثار	سیمون	دوبووار	می	کنند	که	»این	تخم	لق	را	در	دهان	
زنان	شکست.«	در	ایران	هم	چند	سالی	است	که	عربده	کشان	زن	ستیز	حکومتی	و	غیر	حکومتی	
یاد	گرفته	اند	که	در	حمله	به	جنبش	رهایی	زنان	باید	نامی	هم	از	سیمون	دوبووار	برد	و	او	را	از	تیغ	
ناسزا	بی	بهره	نگذاشت.	شاید	همین	حمالت	باعث	شده	که	توجه	زنان	آزادیخواه	و	به	ویژه	جوان	
و	دانشجو	بیش	از	پیش	به	نام	و	آثار	سیمون	دوبووار	جلب	شود	و	مطالبی	را	که	اینجا	و	آنجا	در	
مورد	خدمات	و	حتی	زندگی	شخصی	او	منتشر	می	شود	با	عالقه	و	دقت	بیشتری	دنبال	کنند.	به	

قول	مائوتسه	دون	رهبر	انقالب	چین	»مورد	حمله	دشمن	قرار	گرفتن	امر	خوبی	است.«
یکی	از	آثار	دوبووار	که	مدت	زیادی	از	ارائه	آن	به	بازار	کتاب	ایران	نمی	گذرد	رمان	»ماندارن	ها«	
است.	البته	این	دومین	ترجمه	فارسی	رمان	مشهور	دوبووار	است.	اول	بار	به	سال	1336	بود	که	
»ماندارن	ها«	به	فارسی	برگردانده	شد.	ترجمه	ای	ثقیل	و	نه	چندان	جذاب	که	حتی	با	زبان	و	انشای	
آن	روزگار	هم	خوانایی	نداشت.	تنها	مزیت	ترجمه	اول	نسبت	به	ترجمه	جدید	در	آن	است	که	
اثر	بدست	تیغ	جراحی	اسالمی	سپرده	نشده	و	بخش	های	به	اصطالح	»غیر	اخالقی«	آن	گرفتار	
اثر	موفق	شد	جایزه	گنکور	 سانسور	احمقانه	نشده	است.	سیمون	دوبووار	به	خاطر	نگارش	این	
)بهترین	کتاب	سال	فرانسه(	را	در	سال	1954	به	خود	اختصاص	دهد.	عنوان	کتاب	استعاره	ای	
از	روشنفکران	فرانسوی	که	موقعیت	ممتاز	و	زبان	و	رفتار	ویژه	خود	را	در	جامعه	دارند.	 است	
درست	همانطور	که	قشر	روشنفکر	حکومتی	-	اداری	چین	موسوم	به	ماندارن	ها	چنین	موقعیتی	
داشتند.	سیمون	دوبووار	این	کتاب	را	در	مقطعی	از	زندگی	خود	نگاشت	که	ایده	های	فمینیستی	
و	عقاید	اگزیستانسیالیستی	در	ذهنش	شکل	گرفته	بود.	از	نظر	زمانی	فاصله	اندکی	بین	انتشار	
»ماندارن	ها«	و	»جنس	دوم«	وجود	دارد.	از	این	رو	می	توان	کتاب	دوبووار	را	دریچه	خوبی	برای	
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شخصیت	های	زنده	»ماندارن	ها«	حاصل	نگاه	کنجکاو	دوبووار	است	که	سالیان	سال	روی	افراد	
و	محافل	دور	و	برش	چرخیده	و	افکار	و	رفتار	آنان	را	روزمره	تجربه	کرده	است.	آن	هم	نه	فقط	به	
شکل	بیرونی	و	از	طریق	مشاهده	بلکه	حتی	در	وجود	خود.	انگار	دوبووار	در	این	کتاب	به	روش	
اگزیستانسیالیستی	با	رفتار	و	افکاری	که	در	خود	نمی	پسندد	تسویه	حساب	می	کند.	»آن«	یکی	از	
این	شخصیت	هاست.	یک	روانکاو	39	ساله	که	همسر	یک	نویسنده	و	روزنامه	نگار	سرشناس	به	نام	
»روبر«	است.	این	دو	در	سال	های	جنگ	جهانی	دوم	عضو	نهضت	مقاومت	فرانسه	علیه	اشغالگران	
آلمانی	بوده	اند.	»آن«	تا	حد	زیادی	می	تواند	بازتاب	شخصیت	خود	سیمون	باشد.	اگر	چه	او	جایگاه	
ویژه	ای	نسبت	به	سایر	شخصیت	های	داستان	ندارد	ولی	نزدیکی	نویسنده	با	وی	کاماًل	به	چشم	
واقع	 در	 کند.	 روایت	 زبان	خود	 از	 را	 داستانش	 یافته	 اجازه	 که	 است	 تنها	کسی	 می	آید.	»آن«	
»ماندارن	ها«	دو	راوی	دارد:	سوم	شخص	غایبی	که	از	بیرون	ماجراها	را	دیده	و	حاال	به	روی	کاغذ	
آورده	است.	و	نیز	»آن«	که	بخشی	از	همان	ماجراها	را	که	خود	درگیرش	بوده	به	زبان	می	آورد.	

شخصیت	دیگر	داستان	»نادین«	است.	فرزند	»آن«	و	»روبر«.	می	دانیم	که	سیمون	دوبووار	
بازتاب	شخصیت	سیمون	هفده	هژده	 افکار	و	روحیات	و	رفتار	»نادین«	 فرزندی	نداشت.	شاید	
ساله	باشد.	»نادین«	سرکش	است	و	پرخاش	جو.	به	سختی	با	کسی	دوست	می	شود.	از	میان	زنان	
پیرامون	خود	هیچ	دوستی	ندارد.	اولین	معشوق	خود	را	که	جوان	مبارزی	به	نام	»دیه	گو«	بوده	
در	جنگ	از	دست	داده	است.	فاشیست	ها	او	را	دستگیر	و	اعدام	کرده	اند.	او	مردان	زیادی	را	تجربه	
می	کند	بی	آنکه	به	هیچیک	دل	ببندد.	رفتارش	با	آشنایان	و	در	مواجهه	با	وقایع،	غیر	قابل	پیش	
بینی	است.	از	آن	جوانانی	است	که	گاه	مسئولیت	خطرناکترین	کارها	را	با	سرخوشی	و	»بی	فکری«	

کودکانه	به	دوش	می	گیرند	اما	به	مسئولیت	باور	ندارند.	
نیز	یک	 او	 از	زنان	»ماندارن	ها«	است.	همخانه	و	همبستر	»هانری«	که	 »پل«	یکی	دیگر	
روزنامه	نگار	مشهور	و	از	اعضای	نهضت	مقاومت	بوده	است.	با	وجود	این	»هانری«	شریک	زندگی	
»پل«	نیست.	آتش	رابطه	عاطفی	میان	این	دو	سال	هاست	که	خاموش	شده	است.	اما	»پل«	جرات	

قبول	این	واقعیت	را	ندارد	و	»هانری«	جرات	به	زبان	آوردنش	را.	
شخصیت	دیگر	داستان	»ژوزت«	است.	بیست	و	سه	ساله	و	هنرپیشه	نوآموز	تئاتر	که	یکی	از	
معشوقه	های	»هانری«	است.	مادر	»ژوزت«	در	دوران	جنگ	صاحب	هتل	بوده	و	از	افسران	آلمانی	
پذیرایی	می	کرده	است.	حاال	همه	تالش	مادر	و	دختر	اینست	که	هر	طور	شده	گذشته	خود	را	
بپوشانند.	»ژوزت«	هر	کار	می	کند	تا	با	دفن	گذشته	و	رسیدن	به	شهرت	راهی	به	سوی	آینده	بیابد.	
سیمون	دوبووار	در	»ماندران	ها«	این	شخصیت	ها	را	در	کنار	شمار	دیگری	از	مردان	و	زنان	قرار	
می	دهد	تا	فضای	جامعه	روشنفکری	فرانسه	)یا	شاید	پاریس(	را	در	روزها	و	ماه	های	بعد	از	خاتمه	



343 جنگ	جهانی	دوم	به	ما	نشان	دهد.	دوبووار	در	این	کار	کاماًل	موفق	است.	دوبووار	به	خوبی	تداخل	
و	آمیزش	مشغله	های	فکری	و	دغدغه	های	اجتماعی	و	فردی	شخصیت	ها	را	به	نمایش	می	گذارد.	
بعالوه	»ماندران	ها«	ما	را	با	جریانات	فکری	و	وقایع	و	تحوالت	سیاسی	آن	زمان	هم	آشنا	می	کند.	
در	صفحات	کتاب	با	این	واقعیت	روبرو	می	شویم	که	اشغالگران	نازیست	جنگ	را	باخته	اند	و	فرانسه	
را	ترک	کرده	اند	و	حکومت	دست	نشانده	آن	ها	نیز	برچیده	شده	اما	اوضاع	به	قول	»نادین«:	»همان	
است	که	بود.	باز	کسانی	که	بیشتر	از	همه	کار	می	کنند	کمتر	از	همه	می	خورند	و	همه	این	وضع	
را	وضع	خیلی	خوبی	می	پندارند.	همه	سازش	می	کنند.«	در	»ماندارن	ها«	می	بینیم	که	حکومت	
جدید	فرانسه	و	احزاب	رسمی	پشتیبان	آن	عمال	از	شناسایی	و	پیگرد	و	مجازات	عامالن	حکومت	
فاشیست	ها	و	جاسوسان	آلمانی	ها	طفره	می	روند	و	بسیاری	از	آن	ها	در	رده	های	مختلف	جذب	
دستگاه	دولتی	امپریالیسم	فرانسه	شده	اند.	و	در	مقابل	جوانان	گمنامی	را	می	بینیم	که	در	عکس	
العمل	به	این	وضع	گروه	های	مخفی	مسلح	درست	می	کنند	و	به	شناسایی	و	مجازات	همکاران	و	
ماموران	نازیسم	می	پردازند.	»ماندران	ها«	این	واقعیت	را	هم	به	ما	نشان	می	دهد	که	هیچ	جریان	
فکری	و	حزب	سیاسی	در	فرانسه	نیست	که	خواهان	انقالب	اجتماعی	باشد	و	برنامه	سرنگونی	
دولت	سرمایه	داری	و	استقرار	سوسیالیسم	را	دنبال	کند.	در	آن	دوره	سازشکاری	و	انحطاط	رهبران	
حزب	کمونیست	فرانسه	به	جایی	رسیده	که	»نادین«	را	به	فریاد	می	آورد:	»این	ها	انقالبی	نیستند...
اینها	عدل	را	به	آینده	موکول	می	کنند	و	تا	آن	روز	مثل	بقیه	برخالف	عدالت	عمل	می	کنند.«	و	
در	جایی	دیگر	زمزمه	می	کند	که:	»کاش	الاقل	حادثه	ای	روی	می	داد.	کاش	انقالب	را	هم	زندگی	
می	کردیم.«	سیمون	دوبووار	در	کتابش	ما	را	با	گوشه	ای	از	نقشه	ها	و	دسیسه	های	بورژوازی	فرانسه	
و	امپریالیست	های	آمریکایی	در	دوره	آغاز	جنگ	سرد	هم	آشنا	می	کند.	در	»ماندران	ها«	می	بینیم	
که	چگونه	سرمایه	داری	تبلیغات	ضد	کمونیستی	را	با	رخنه	در	ذهن	روشنفکران	و	تاثیرگذاری	بر	
مطبوعات	پر	تیراژ	که	در	واقع	رسانه	های	مهم	آن	دوره	محسوب	می	شدند	سازمان	می	دهد	و	تفرقه	
و	بدبینی	را	در	بین	کسانی	که	خود	را	ضد	سرمایه	داری	و	ضد	امپریالیست	می	دانند	دامن	می	زند.	
رمان	»ماندارن	ها«	علیرغم	اینکه	فضای	سیاسی	و	شخصیت	های	سیاسی	را	ترسیم	می	کند	
از	بحث	ها	و	مجادالت	میان	 از	آن	مستند	گونه	است	و	مستقیما	 اینکه	بخش	هایی	 و	علیرغم	
در	 فرانسه	 کمونیست	 ضد	 و	 کمونیست	 سرشناس	 روشنفکران	 و	 کامو	 آلبر	 و	 سارتر	 پل	 ژان	
دهه	های	1940	و	1950	برگرفته	شده	یک	رمان	سیاسی	نیست.	همانطور	که	پیشتر	گفته	شد	
سیمون	دوبووار	در	پی	تشریح	ذهن	و	عمل	شخصیت	ها	)افراد(	با	یک	تیغ	جراحی	دو	سر	است:	
اگزیستانسیالیستی	و	فمینیستی.	دوبووار	در	»ماندارن	ها«	به	دنبال	همان	چیزی	است	که	بطور	
کلی	اگزیستانسیالیست	ها	در	ادبیات	دنبال	می	کنند.	یعنی	برمال	کردن	پلشتی	ها	و	کاستی	ها	در	
فکر	و	عمل	انسان.	به	شکلی	که	مخاطب	را	به	این	پلشتی	ها	و	کاستی	ها	آگاه	و	از	آن	منزجر	کند.	



بر	مبنای	این	دیدگاه	هر	فرد	مسئول	افکار	و	اعمال	خود	است	و	آگاهی	و	اراده	و	انتخاب	فرد	است	344
که	مسیر	زندگی	انسان	ها	را	تعیین	می	کند.	در	اینجا	فقط	می	توانیم	به	این	اشاره	بسنده	کنیم	
که	اگزیستانسیالیست	ها	نقش	شرایط	و	جایگاه	تحوالت	اقتصادی	و	اجتماعی	و	فرهنگی	را	در	
جهت	گیری	افکار	و	اعمال	فرد	کمرنگ	می	کنند	و	به	نقش	محوری	مبارزات	طبقاتی	و	اجتماعی	
)یعنی	عوامل	فراگیر	و	جمعی(	در	تعیین	مسیر	زندگی	فردی	کم	بها	می	دهند.	شاید	»ماندارن	ها«	
نیز	همین	اشکال	و	محدودیت	را	داشته	باشد	اما	نکته	اصلی	اینست	که	دوبووار	از	یک	دیدگاه	
فمینیستی	موفق	شده	افکار	و	رفتارها	و	ارزش	های	اسارتبار	در	ذهن	زنان	را	برمال	کند.	هر	یک	از	
شخصیت	های	اصلی	زن	در	»ماندارن	ها«	شکل	یا	درجه	ای	از	وابستگی	زن	به	مرد	و	یا	تبعیت	از	

مرد	و	دنیای	مردانه	را	عرضه	می	کند.	
برای	مثال	»آن«	دوران	نوجوانیش	را	چنین	بازگو	می	کند:	»خدا	به	صورت	یک	فکر	مجرد	در	
قعر	آسمان	ظاهر	شده	بود	و	من	شبی	آن	را	محو	کردم	و	هیچوقت	نیز	از	محو	شدن	خدا	متاسف	
نشدم.	او	زمین	را	از	من	می	ربود.	اما	روزی	دریافتم	که	با	ترک	کردن	او	خود	را	محکوم	مرگ	
ساخته	ام.	پانزده	ساله	بودم.	دیگران	چگونه	زندگی	می	کنند؟	من	چطور	زندگی	خواهم	کرد؟	آیا	از	
دست	این	ترس	نجات	خواهم	یافت؟«	و	ادامه	می	دهد	که:	»از	وقتی	روبر	را	دوست	داشته	ام	دیگر	
از	هیچ	چیز	نترسیدم.	کافی	بود	نامش	را	بر	زبان	آورم	و	کاماًل	در	امنیت	و	آسایش	بسر	ببرم.«	بدین	
شکل	می	بینیم	که	»آن«	خالء	ناشی	از	ترک	خدای	ناموجود	را	با	وابستگی	به	خدای	جدید	زمینی	
که	یک	مرد	-	همسر	است	پر	می	کند.	در	اینجا	جمله	بندی	سیمون	دوبووار	کاماًل	حساب	شده	و	
ظریف	و	موجز	است	تا	یکسان	بودن	رابطه	بنده	با	خدا	و	زن	با	شوهر	را	القاء	کند:	»کافی	بود	نامش	
را	بر	زبان	آورم...«	یا	در	جایی	دیگر	می	بینیم	که	»آن«	در	جواب	به	معشوقش	که	یک	نویسنده	
آمریکایی	است	و	از	او	خواسته	که	به	پاریس	برنگردد	و	در	آمریکا	با	هم	زندگی	کنند	می	گوید:	»نه	
من	متعلق	به	جای	دیگری	هستم.	آنجا	منتظرم	هستند.«	باز	هم	دوبووار	موفق	شده	این	کلمات	
را	که	شاید	در	زندگی	واقعی	از	دهان	خودش	خارج	شده	طوری	روی	کاغذ	بیاورد	که	اسیر	بودن	
»آن«	در	بندهای	نامرئی	وابستگی	به	»روبر«	که	او	را	ظاهرا	از	هر	حیث	آزاد	گذاشته	نشان	دهد.	
سیمون	دوبووار	شکل	آشکار	و	عریان	وابستگی	و	اسارت	پذیری	را	در	شخصیت	»پل«	به	
نمایش	گذاشته	است.	زنی	که	به	گفته	»آن«:	»حاضر	بود	زمان	و	مکان	را	انکار	کند	ولی	ابدی	
و	همیشگی	بودن	عشق	را	قبول	داشته	باشد«.	زنی	که	»فقط	و	فقط	می	خواست	زیباترین	زنان	
در	آغوش	مفتخرترین	مردان	باشد	و	عوض	کردن	آرزوی	او	کار	آسانی	نبود.«	رابطه	او	و	هانری	
یک	فریب	و	خودفریبی	شبانه	روزی	است.	»پل«	نومیدانه	به	»هانری«	که	می	خواهد	با	معشوقه	
جدیدش	به	مسافرت	پرتغال	برود	می	گوید:	»من	هیچوقت	به	این	فکر	نبوده	ام	که	ترا	در	عشقم	
زندانی	کنم.	واقعاً	اگر	هوای	اقلیم	های	تازه	و	خوراکی	های	نو	به	سرت	نزده	بود	شاید	دیگر	خودت	



345 نبودی.	برای	من	کافیست	که	به	من	احتیاج	داشته	باشی.	آیا	می	توانی	از	من	چشم	بپوشی؟«	و	
»هانری«	پاسخ	می	دهد:	»می	دانی	که	نمی	توانم«!	این	همان	مردی	است	که	صدای	ذهنش	را	
دوبووار	چنین	به	گوش	ما	می	رساند:	»چقدر	راحت	است	آدم	وقتی	که	شب	می	آید	توی	اتاقش	
و	می	بیند	کسی	منتظرش	نیست.«	اما	گویاتر	از	همه	این	ها	عکس	العمل	»پل«	به	پاسخ	دروغ	
»هانری«	است:	»اگر	عکس	این	جواب	را	می	گفتی	باور	نمی	کردم«!	در	ادامه	داستان	می	بینیم	که	
کار	»پل«	به	سر	حد	جنون	می	کشد	و	توسط	یک	روانپزشک	تحت	مداوای	طوالنی	قرار	می	گیرد.	
روانپزشک	از	یک	روش	رایج	استفاده	می	کند:	بی	ارزش	کردن	»هانری«	در	ذهن	»پل«.	و	موفق	
هم	می	شود.	زنی	که	بعد	از	گذر	از	این	ماجراها	در	مقابل	ما	قرار	می	گیرد	»بیماری	است	مداوا	
شده«	و	نه	زنی	که	به	رهایی	دست	یافته	است.	دوبووار	از	زبان	»آن«	وضعیت	جدید	»پل«	را	برای	
ما	تشریح	می	کند.	او	از	»هانری«	جدا	شده	اما	انگار	یک	موجود	مصنوعی	است	که	واقعاً	زندگی	
نمی	کند.	شور	و	شوق	و	دلیلی	برای	زندگی	کردن	ندارد.	چرا	که	زندگی	برای	او	وابستگی	به	مرد	

بوده	است.	
بقیه	 از	 بیشتر	 شاید	 کتاب،	 پایان	 در	 سرنوشتش	 و	 می	گذرد	 جوان	 »نادین«	 بر	 آنچه	 اما	
شخصیت	ها	خواننده	را	برآشفته	و	متاسف	کند	و	به	ذهنش	نیش	بزند.	چرا	که	»نادین«	نماینده	
ادبیات،	 بر	مبنای	هدفش	در	 ناپذیر.	شاید	هم	سیمون	دوبووار	 نافرمان	و	تسلیم	 آینده	است	و	
»نادین«	را	به	اینجا	می	کشاند	تا	انزجار	خواننده	از	وابستگی	و	تبعیت	اسارتبار	را	به	اوج	برساند.	
شاید	دوبووار	می	خواهد	اعالم	کند	که	وابستگی	و	فرودستی،	پیر	و	جوان	نمی	شناسد	و	هیچکس	
از	آن	مصون	نیست.	در	آغاز	داستان	می	بینیم	که	»نادین«	زنان	پیرامون	خود	را	اسیر	و	دنباله	رو	
و	ضعیف	می	داند	و	تمایلی	به	دوستی	با	آنان	ندارد.	او	تشنه	یک	دوستی	و	رابطه	نزدیک	و	عمیق	
با	مردم	است	و	انتظار	دارد	که	بقیه	حرفش	را	بفهمند	یا	الاقل	حرفش	را	بشوند	و	با	او	رو	راست	
باشند.	لجبازی	ها	و	پرخاشگری	ها	و	سرد	و	گرم	شدن	های	او	بازتاب	این	خواست	و	آرزو	است.	
حتی	از	این	آغوش	به	آن	آغوش	گریختن	دائمی	»نادین«	نیز	تالشی	است	برای	رسیدن	به	همین	
خواسته.	از	زبان	او	می	شنویم	که:	»وقتی	آدم	با	کسی	خوابید	رویش	به	او	باز	می	شود	و	قید	و	بند	
پیشین	از	بین	می	رود.«	البته	ذهنیت	»نادین«	از	روابط	جنسی	یک	جنبه	اساسی	دیگر	هم	دارد	
که	دوبووار	در	جایی	دیگر	و	توسط	»آن«	بیان	می	کند:	»اینکه	نادین	یکی	پس	از	دیگری	مرد	
عوض	می	کند	برای	اینست	که	بدون	مرد	ماندن	را	جزیی	از	زندگی	به	حساب	نمی	آورد	و	این	مرا	
نگران	می	کند.«	در	پایان	کتاب	»نادین«	را	می	بینیم	که	در	عین	کم	سن	و	سال	بودن	دیگر	جوان	
و	نافرمان	نیست.	کودک	شیرخواره	ای	در	آغوش	دارد	و	همسر	سرشناسی	به	نام	»هانری«.	زنی	»به	
سر	عقل	آمده«	که	به	خاطر	خواست	قلبی	»هانری«	به	ماندن	در	فرانسه	و	از	سرگیری	همکاری	
مطبوعاتی	با	»روبر«	حاضر	است	بدون	هیچ	جنجال	و	اعتراضی	از	مهاجرت	به	ایتالیا	که	مدت	



هاست	آرزویش	را	داشته	و	برایش	برنامه	ریخته	دست	بکشد	و	چمدان	هایش	را	دوباره	باز	کند.	346
سخن	کوتاه.	»ماندارن	ها«	رمانی	است	خواندنی.	درباره	این	کتاب	و	شخصیت	ها	و	ارزش	هایش	
بیش	از	این	ها	می	توان	گفت.	این	هم	مسلم	است	که	در	پرتو	بررسی	و	نقد	»ماندران	ها«	می	توان	
مسئله	زن	از	دیدگاه	فمینیستی	دوبووار	را	عمیق	تر	و	دقیق	تر	از	این	ها	تشریح	کرد.	اگر	نوشته	
حاضر	بتواند	خوانندگان	را	به	پیدا	کردن	و	مطالعه	رمان	»ماندارن	ها«	و	بحث	بر	سر	آن	تشویق	و	

عالقمند	کند	به	هدف	خود	رسیده	است.	
2004



347

نگاهی دیگر به رمان »سهم من«
پر	فروش	شدن	رمان	»سهم	من«	نوشته	پرینوش	صنیعی	در	ایران	و	رسیدن	آن	به	چاپ	
نام	 ادبیات	)بویژه	آنچه	»ادبیات	زنانه«	 از	منتقدان	ادبی	و	عالقمندان	به	 ششم،	توجه	بسیاری	
استقبال	 به	علت	 اول	کتاب	سریعا	می	توان	 با	ورق	زدن	چند	برگ	 برانگیخته	است.	 را	 گرفته(	
گسترده	از	آن			پی	برد.	»سهم	من«	به	سبک	و	سیاق	پاورقی	نوشته	شده	و	مخاطبان	وسیعش	را	با	
درگیر	کردن	در	یک	زندگی	پر	ماجرا	و	البته	پر	سوز	و	گداز	به	دنبال	خود	می	کشاند.	دو	موضوع	به	
ماجرای	»سهم	من«	ویژگی	می	بخشد	و	باعث	می	شود	که	بخشهای	خاصی	از	جامعه	ما	به	خواندن	
آن	عالقه	بیشتری	نشان	دهند.	یکم،	مسئله	ستم	بر	زنان	و	موارد	برجسته	و	شنیع	پدرساالری	و	
مردساالری	که	سرنوشت	معصوم	)شخصیت	اصلی	داستان(	را	از	ابتدا	تا	انتها	رقم	می	زند.	دوم،	ارائه	
این	سرگذشت	بر	متن	تحوالت	تکان	دهنده	سیاسی	چهار	دهه	اخیر	ایران.	پس	بی	دلیل	نیست	
که	زنان	نسل	انقالب	57	و	فعالین	سیاسی	سه	دهه	گذشته،	بیش	از	سایرین	مخاطب	»سهم	من«	

می	شوند	و	در	صفحاتش،	نقش	و	سهم	خویش	را	جست	و	جو	می	کنند.	
رمان	از	سال	1340	با	نقل	مکان	یک	خانواده	تیپیکال	سنتی	و	مذهبی	از	قم	به	تهران	آغاز	
می	شود	و	تا	سالهای	میانی	دهه	1370	ادامه	می	یابد.	معصوم	دختر	پانزده	شانزده	ساله	خانواده	
که	آرزوی	ادامه	تحصیل	را	در	سر	دارد	از	جانب	مادر	و	برادران	و	بستگان	دور	و	نزدیک	زیر	فشار	
قرار	گرفته	که	به	جای	این	کارها	بهتر	است	برود	خانه	داری	و	خیاطی	و	شوهرداری	یاد	بگیرد.	
»سهم	من«	خوانندگانش	را	پا	به	پای	معصوم	و	دوست	نزدیکش	پروانه	در	مسیر	خانه	و	مدرسه	
همراه	می	برد	تا	خاطرۀ	نخستین	نگاه	ها	و	لبخندهای	دزدانه،	عاشق	شدن	ها	و	ساده	دلی	های	دوران	
نوجوانی،	و	اضطراب	و	ترس	از	برمال	شدن	احساسات	و	»افکار	ممنوعه«	را	به	یاد	آورند.	با	معصوم	
دشنام	برادر	را	می	شنویم	و	بار	غیظ	و	قهر	پدر	را	تحمل	می	کنیم،	کتک	می	خوریم	و	به	زور	سر	

سفره	عقد	می	نشینیم.	به	جایمان	بله	می	گویند	و	هلهله	می	زنند	و	ما	را	به	حجله	می	فرستند.	
ازدواج	های	ناخواسته	و	عشق	های	ناکام	یکی	از	موضوعات	مرکزی	رمان	»سهم	من«	است.	



بر	348 که	 می	دهد	 نشان	 را	 اجباری	اش	 همسر	 و	 معصوم	 میان	 مناسبات	 داستان،	 دوم	 بخش	
حسب	اتفاق،	یک	مبارز	سیاسی	و	دقیقتر	بگوییم	یک	کمونیست	انقالبی	حرفه	ای	است.	رنج	ها	
و	فشارهایی	که	معصوم	در	زندگی	زناشویی	و	روابطش	با	حمید	)و	رفقای	همفکرش(	متحمل	
می	شود،	ادامه	سلطه	مردساالری	و	ستم	جنسیتی	را	به	نمایش	می	گذارد.	در	این	فصل	از	زندگی	
ناخواسته	است	و	شخصیت	های	مختلف	داستان	تحت	اجبارات	گوناگون	به	 معصوم،	همه	چیز	

شرایطی	تن	می	دهند	که	خود	نمی	خواهند.	
معصوم	و	دو	پسر	خردسالش،	ناخواسته	درگیر	مخاطرات	و	دردسرهایی	می	شود	که	نتیجۀ	
فعالیت	انقالبی	همسرش	است.	او	که	با	آرمان	گرایی	بیگانه	است،	جهانبینی	و	افکار	حمید	را	
قبول	ندارد	و	در	بیشتر	مواقع	نمی	داند	همسرش	کجاست	و	چه	می	کند،	در	موقعیتی	قرار	گرفته	
که	مجبور	است	مسئولیت	اداره	زندگی	خود	و	فرزندانش	را	یک	تنه	بدوش	بکشد.	این	وضعیت	با	
دستگیری	حمید	به	نقطه	اوج	خود	می	رسد.	گرفتاری	حمید	در	دام	اجبارات	هم	دست	کمی	از	
معصوم	ندارد.	او	خیال	ازدواج	ندارد	ولی	بخاطر	دل	مادر	رضایت	می	دهد.	با	بچه	دار	شدن	مخالف	
است	و	معتقد	است	که	اینکار	دست	و	پای	آدم	در	مبارزه	انقالبی	را	می	بندد،	ولی	در	دو	نوبت	بار	

این	مسئولیت	را	بدوش	معصوم	می	اندازد	و	دست	و	پایش	را	در	»زندگی	عادی«	می	بندد.	
در	این	فصل	با	شخصیت	شهرزاد	آشنا	می	شویم	که	یکی	از	رهبران	گروه	چریکی	است	و	
در	نظر	حمید	و	همفکرانش	جایگاهی	اسطوره	ای	دارد.	اما	زمانی	که	همین	شهرزاد	دور	از	چشم	
یارانش	با	معصوم	به	درد	دل	می	نشیند،	آرزو	می	کند	که	کاش	جای	او	بود.	کاش	یکی	از	همین	
زنان	»ساده	و	کامل«	بود.	شهرزاِد	آرمانگرا	حسرت	»زن	بودن«	و	»عشق	مادری«	و	بچه	داری	
را	می	خورد.	او	برای	آنکه	بتواند	آنچه	در	زندگی	می	خواسته	و	به	ناچار	از	آن	چشم	پوشیده	را	در	
وجود	معصوم	و	خانواده	اش	محقق	سازد،	بدون	آنکه	بقیه	را	از	نظراتش	باخبر	کند،	نقشه	عملیات	
چریکی	را	تغییر	می	دهد:	حمید	را	از	لیست	شرکت	کنندگان	در	عملیات	حذف	می	کند	تا	زنده	

بماند	و	بچه	های	معصوم	بی	پدر	نشوند.	
و	 انقالب	57	 دوران	 در	 را	 خانواده	اش	 و	 معصوم	 موقعیت	 و	 زندگی	 داستان،	 بعدی	 بخش	

می	دهد.	 نشان	 اسالمی	 جمهوری	 استقرار	 از	 بعد	 خونین	 و	 توفانی	 سالهای	
»ضد	رژیم«	شدن	محمود	)برادر	طماع	و	بازاری	معصوم	که	از	اواخر	سال	56	احتمال	سقوط	
رژیم	سلطنتی	را	بو	کشیده	لست(،	آزادی	حمید	در	آبانماه	57،	قطع	رابطه	معصوم	با	پروانه	که	
طرفدار	شاه	و	مخالف	انقالب	است	و	به	آلمان	مهاجرت	می	کند،	روی	کار	آمدن	رژیم	مذهبی،	اعدام	
برخی	از	مقامات	رژیم	شاه،	تصفیه	ادارات	از	»غیر	خودی	ها«	توسط	حکام	جدید،	شروع	سرکوب	
کمونیست	ها	و	مخالفان،	دستگیری	و	اعدام	حمید،	پا	پیش	گذاشتن	پروانه	برای	تماس	مجدد	
و	ابراز	همدردی	با	او،	دستگیری	سیامک	پس	بزرگ	معصوم	که	به	خاطر	ارتباطش	با	مجاهدین	



349 توسط	دایی	محمودش	لو	رفته	است،	اخراج	معصوم	از	از	اداره	بخاطر	سرنوشت	همسر	و	فرزندش،	
فشارهای	معیشتی،	در	به	دری	ها،	محرومیت	سیامک	از	ادامه	تحصیل	و	خروج	غیر	قانونیش	از	
کشور،	کشمکش	ها	و	برخوردهای	مداوم	معصوم	با	برادرانش	محمود	و	علی،	رد	شدن	مسعود	برادر	
سیامک	در	امتحان	گزینش	دانشگاه	به	خاطر	سابقۀ	پدر	و	برادرش،	مفقوداالثر	شدن	مسعود	در	
جبهه	جنگ	ایران	و	عراق	و	آزادیش	بعد	از	خاتمه	جنگ،	ازدواج	سیامک	با	دختر	پروانه	در	آلمان،	
بزرگ	شدن	و	به	دانشگاه	رفتن	و	عاشق	شدن	شیرین	کوچکترین	دختر	معصوم،	مجموعه	وقایع	

این	بخش	رمان	را	تشکیل	می	دهد.	
که	 مردساالرانه	ای	 و	 پدرساالرانه	 های	 و	ستم	 رنج	ها	 عمدتا	 داستان	 قبلی	 های	 بخش	 اگر	
نخست	در	خانه	پدری	و	سپس	در	خانه	همسر	بر	معصوم	روا	شد	را	حکایت	می	کرد،	دست	مایه	
این	بخش	ستم	اجتماعی	و	سیاسی	ای	است	که	عمدتا	با	اهرم	های	حکومت	اسالمی	بر	معصوم	و	
معصوم	ها	اعمال	شده	است.	معصوم	در	این	فصل	از	زندگیش	اگرچه	مرتبا	با	آوار	وقایع	غیر	منتظره	
روبرو	می	شود	اما	شخصیتی	پخته	تر	از	پیش	دارد	و	خواننده	احساس	می	کند	که	به	هر	ترتیب	
می	تواند	گلیمش	را	از	آب	بیرون	بکشد.	به	نظر	می	آید	که	معصوم	وظیفه	حفظ	و	سر	پا	نگهداشتن	
خانواده،	حمایت	از	فرزندان	و	به	جایی	رساندن	آنان	را	به	عنوان	یگانه	وظیفه	خود	انتخاب	کرده	
است	و	این	را	فلسفه	وجودی	هر	زن		ـ	مادری	می	داند.	در	بخش	پایانی	سرگذشت	معصوم،	عشق	ها	
و	حسرت	های	دوران	نوجوانی	بار	دیگر	در	ذهن	زنی	که	مرز	پنجاه	سالگی	را	پشت	سر	گذاشته	زنده	
می	شود.	ظاهرا	دوران	دردسرها	و	مصائب	بزرگ	برای	معصوم	خاتمه	یافته،	فرزندانش	سر	و	سامان	
گرفته	اند	و	شادی	و	آرامشی	که	سالیان	سال	دست	نیافتنی	می	نمود،	می	رود	تا	با	پیدا	کردن	عشق	
پاک	دوران	نوجوانی	صورت	واقعیت	به	خود	گیرد.	دست	اتفاق،	سعید	)دانشجوی	داروسازی	سابق	
که	برای	معصومه	شانزده	ساله	نامه	عاشقانه	می	نوشت	و	خواهان	ازدواج	با	او	بود(	را	از	آمریکا	به	
ایران	برمی	گرداند	و	رابطه	زناشویی	با	همسرش	که	کماکان	مقیم	خارج	است	را	به	مدت	6	سال	
به	حالت	تعلیق	در	می	آورد.	معصوم	و	سعید	باور	کرده	اند	که	بعد	از	30	سال	باالخره	شرایط	شروع	
یک	زندگی	مشترک	و	خوشبخت	شدن	این	دو	فراهم	آمده	است.	اما	این	بار	مناسبات	و	ارزش	
های	عرفی	از	طریق	هر	سه	فرزند	معصوم	دست	به	کار	می	شوند	و	با	مخالف	خوانی	ها	و	ریش	
گروگذاشتن	ها	و	تحقیر	کردن	ها	راهش	را	سد	می	کنند.	معصوم	این	شرایط	را	ناعادالنه	می	داند	و	
با	ناباوری	از	سهم	خود	در	زندگی	می	رسد.	پروانه	و	سعید	از	او	می	خواهند	که	تسلیم	این	فشارها	
نشود.	در	اینجا	بار	دیگر	همان	وظیفه	و	فلسفه	وجودی	محتوم،	حرف	آخر	را	می	زند.	معصومه	
خواسته	اش	را	پیش	پای	بتی	که	جامعه	مردساالر	از	جایگاه	زن	-	مادر	تراشیده،	قربانی	می	کند.	
»سهم	من«	به	خاطر	موضوعات	و	وقایعی	که	در	خود	جای	داده	می	توانست	رمان	بسیار	
خوبی	از	آب	درآید.	اما	دیدگاه	و	ایدئولوژی	و	فلسفه	ای	که	بر	آن	سایه	افکنده	و	مواضع	سیاسی	ای	



که	در	گوشه	و	کنار	آن	جای	داده	شده،	از	آن	یک	اثر	واپس	گرا	و	منفی	ساخته	است.	محتوا	و	350
فرم	»سهم	من«	دست	به	دست	هم	داده	تا	مخاطبان	اصلی	خود	یعنی	زنان	تحت	ستم	را	از	یک	
دیدگاه	و	روحیه	رهائیبخش	محروم	کند.	باید	تاکید	کرد	که	مشکل،	فقط	پایان	بندی	نومیدانه	
و	حاکی	از	تسلیم	داستان	نیست.	چه	بسیار	آثار	که	با	ترسیم	چهره	زشت	واقعیات	حاکم	و	زیان	
بار	بودن	برخی	تصمیم	ها	و	تسلیم	ها	در	زندگی	مردم،	روحیه	نفرت	علیه	مناسبات	کهنه	را	در	
یا	موفقیت	و	 مخاطبان	شان	دامن	می	زنند،	بی	آنکه	شورش	و	مبارزه	را	مستقیما	تبلیغ	کنند	
نیست.	 چنین	 من«	 »سهم	 رمان	 اما	 دهند.	 نشان	 داستان	 انتهای	 در	 را	 ستمدیدگان	 پیروزی	
نیات	خیر	نویسنده	یعنی	انگیزه	همدلی	و	همدردی	با	زنانی	مانند	معصوم	هم	نتوانسته	ماهیت	
اثر	را	تغییر	دهد.	نگرش	پرینوش	صنیعی	به	نظم	حاکم،	مناسبات	اجتماعی	و	طبقاتی،	مقاومت	
فردی	و	مبارزه	جمعی،	ماهیت	رمان	را	رقم	می	زند	و	چهره	ای	وارونه	و	نومید	کننده	به	وقایع	
و	شخصیتهای	»سهم	من«	می	بخشد.	البته	ارائه	اطالعات	نادرست	و	تحریفات	سیاسی	از	سوی	

نویسنده	در	سراسر	داستان	نیز	مزید	بر	علت	شده	است.	
پرینوش	صنیعی	داستان	را	از	زبان	اول	شخص	مفرد	نوشته	یا	به	عبارت	دیگر	راوی	را	در	
جایگاه	شخصیت	اصلی	رمان	نشانده	است.	اتخاذ	این	روش	با	توجه	به	اشارات	های	ریز	و	درشتی	
که	در	طول	کتاب	به	وقایع،	شخصیت	ها	و	دستجات	حقیقی	و	مشهور	شده	باعث	می	شود	که	
ماجرای	سهم	من،	مستند	جلوه	کند.	به	طوری	که	خواننده	کتاب	نه	فقط	آنچه	بر	معصوم	و	افراد	
خانواده	و	نزدیکانش	گذشته،	بلکه	تعریف	و	توصیف	وقایع	تاریخی	و	دیدگاه	و	عملکرد	شخصیت	ها	
و	نیروهای	سیاسی	از	نظرگاه	راوی	را	عین	واقعیت	بپندارد.	شاید	اگر	نویسنده،	خود	را	بعنوان	راوی	
از	قهرمانان	داستان	جدا	می	کرد	و	در	جایگاهی	مستقل	نسبت	به	دیدگاه	ها	و	رفتار	آدم	های	سهم	
من	می	ایستاد،	یا	حتی	در	مواردی	مسئولیت	مداخله	و	قضاوت	نسبت	به	وقایع	کوچک	و	بزرگ	را	
به	دوش	می	گرفت،	خوانندگان	نیز	آزادی	و	استقالل	بیشتری	نسبت	به	رمان	و	دیدگاه	های	غالب	

بر	آن	به	دست	می	آوردند.	
می	دانیم	که	همذات	پنداری	خواننده	با	این	یا	آن	شخصیت	داستان	در	جریان	مطالعه	رمان	و	
حتی	مدت	ها	بعد	از	خاتمه	آن،	یک	امر	ناگزیر	است.	معموال	رمان	هایی	که	در	آن	ها	شخصیت	های	
گوناگون	و	متضاد	خوب	پرورانده	شده	اند	و	بعد	و	عمق	یافته	اند،	به	مخاطبان	خود	فرصت	و	زمینه	
بیشتری	برای	همذات	پنداری	می	دهد.	اما	»سهم	من«	چنین	نیست	و	شاید	خواننده	فقط	بتواند	
با	شخصیت	معصوم	و	تا	حدی	پروانه	ارتباط	برقرار	کند.	زنان	که	مخاطبان	اصلی	کتابند،	به	علت	
تک	بعدی	یا	غیر	واقعی	و	تحریف	شده	بودن	بسیاری	از	شخصیت	های	اصلی	داستان	نمی	توانند	
دیدگاه	ها	و	رفتار	خود	را	بخشاً	یا	تماما	در	آنان	بیابند.	نمی	توانند	در	جایگاه	قضاوت	بنشینند	و	
همذات	خود	و	شخصیت	های	رویاروی	او	را	محک	بزنند.	نمی	توانند	در	جریان	مطالعه	و	پیگیری	



351 ماجراها،	خود	و	محیط	و	مناسباتی	که	درگیرش	بوده	و	هستند	را	به	نقد	بکشند.	و	پر	واضح	است	
که	فرصت	و	امکانی	برای	محک	زدن	نظرگاه	و	فلسفه	و	ایدئولوژی	مسلط	بر	کتاب	را	هم	پیدا	
اینست	که	سنگ	صبور	 باقی	می	ماند	 با	این	حساب،	تنها	رسالتی	که	برای	خواننده	 نمی	کنند.	
معصوم	شود.	یا	اگر	زندگیش	مشابه	معصوم	است	برای	فرصت	های	از	دست	رفته،	همچون	وی	دل	
بسوزاند.	نگرش	پایه	ای	»سهم	من«	که	در	قالب	افکار	و	اعمال	معصوم	عرضه	شده،	تبلیغ	کم	توقعی	
و	ضدیت	با	بلندپروازی	و	آرمان	گرایی	است.	»سهم	من«	مبلغ	یک	ایدئولوژی	به	شدت	فردمنشانه	
است	که	فقط	می	خواهد	گلیم	خود	و	خانواده	اش	را	از	آب	بیرون	بکشد.	با	این	نگرش،	طبیعی	
است	که	نویسنده	به	معصوم	ستمدیده	اجازه	نمی	دهد	به	فکر	شورش	علیه	ستم	جنسیتی	چه	
در	خانه	پدری،	چه	نزد	شوهر،	چه	در	جامعه	و	در	مقابل	رژیم	مردساالر	مذهبی	بیفتد	و	حرکتی	
شورشگرانه	هر	چند	محدود	از	او	بروز	کند.	حرکت	عملی	برای	رهایی	از	چنگال	ستم	به	کنار،	
نویسنده	حتی	نمی	گذارد	که	معصوم	افکار	و	ارزش	های	اسارتباری	که	در	مورد	نقش	و	جایگاه	و	
رسالت	زن	در	زوایای	ذهن	خودش	رسوب	کرده	را	زیر	بار	مشکالت	دیگر	غیر	قابل	تحمل	شده	
و	خواننده	انتظار	دارد	که	حداقل	جرقه	شورش	خودبخودی	و	مقاومت	فعال	در	رفتار	و	عملکرد	
معصوم	زده	شود	)یا	در	روایتی	تلخ	کمر	معصوم	زیر	این	بار	بشکند(،	نویسنده	او	را	وامی	دارد	که	
بیش	از	پیش	به	همان	افکار	و	ارزش	های	کهنه	پناه	ببرد	تا	دلیلی	برای	پایداری	و	ادامه	دادن	بیابد.	
بنابراین،	نگرش	حاکم	بر	»سهم	من«	نمی	تواند	با	مبارزات	انقالبی،	آگاهانه	و	رهائیبخش	که	الزاما	
مبارزاتی	جمعی	است	یا	به	مبارزات	جمعی	و	سازمان	یافته	منجر	خواهد	شد،	سر	سازگاری	داشته	
باشد	و	با	آن	همدلی	و	همراهی	نشان	دهد.	خواه	این	مبارزه	از	جانب	زنان	تحت	ستم	باشد	خواه	

از	سوی	هر	قشر	و	طبقه	ستمدیده	دیگر.	
ارائه	یک	شخصیت	تحریف	شده	از	زن	انقالبی	کمونیست	در	چهره	شهرزاد	بازتاب	همین	طرز	
فکر	است.	پرینوش	صنیعی	این	شخصیت	را	نه	بر	مبنای	واقعیات	مستند	تاریخی	و	شناخت	صحیح	
از	انگیزه	و	افکار	زنانی	نظیر	شهرزاد،	که	بر	پایه	ذهن	و	سلیقه	خود	و	در	راستای	پیام	مرکزی	
رمانش	ساخته	است.	واقعیت	چیست؟	دوره	ای	که	»سهم	من«	برای	فعالیت	انقالبی	شهرزاد	و	
رفقایش	ترسیم	می	کند	حدودا	از	1343	تا	1350	را	در	برمی	گیرد.	نویسنده،	شهرزاد	را	در	مقام	
یکی	از	رهبران	سیاسی	-	ایدئولوژیک	و	فرماندهان	نظامی	چریک	ها	نشانده	است.	این	واقعیت	
ندارد.	باید	به	صراحت	گفت	که	تفکرات	مردساالرانه	و	بافت	مردانه	گروه	های	سیاسی	مخالف	رژیم	
شاه	اصوالً	چنین	امکانی	را	منتفی	می	کرد.	در	عین	حال	که	حضور	رو	به	رشد	زنان	انقالبی	در	
سازمان	های	چریکی	و	سیاسی	مخفی	در	دهه	1350	یک	واقعیت	انکار	ناپذیر	است.	اما	موقعیتی	
که	برای	شهرزاد	در	راس	گروهش	تصویر	شده	در	آن	شرایط	عینی	و	ذهنی	ناممکن	بود.	حضور	
اینگونه	شهرزاد	در	رمان	یک	کارکرد	معین	دارد.	نویسنده	با	در	اوج	قرار	دادن	شهرزاد	)اوج	آگاهی،	
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است	و	بقیه	را	درس	می	دهد،	نزد	ضمیر	و	وجدان	خود	ارزش	های	دیگری	را	قبول	دارد.	آرمانی	
حرف	می	زند	ولی	آرمانی	فکر	نمی	کند.	حسرت	زندگی	»معمولی«	را	می	خورد	و	ناراحت	است	
که	چرا	مادر	نیست!	پس	بیخود	خود	را	عالف	حرف	های	بیهوده	ای	که	حتی	بهترین	و	صادق	ترین	
آرمان	گرایان	هم	ته	دلشان	قبولش	ندارند	نکنید.	وظیفه	و	تعهد	اجتماعی	کشک	است	و	آدم	را	
سرگشته	و	بدبخت	می	کند.	بهترست	دو	دستی	به	چاردیواری	خانه	و	خانواده	خود	را	بچسبید	و	
وظایف	زنانه	و	مادرانه	تان	را	پاسخ	دهید!	پرینوش	صنیعی	برای	قوی	تر	جلوه	دادن	نظراتش	به	
شخصیت	شهرزاد	بسنده	نکرده	و	پای	فروغ	فرخزاد	را	هم	وسط	می	کشد.	نویسنده،	این	وظیفه	را	
به	شهرزاد	سپرده	تا	شعر	فروغ	را	برای	معصوم	جور	دیگری	معنا	کند.	فروغ	از	زبان	بهار	سبز	)که	
نماد	جریان	بالنده	زندگی	است(	افکار	زنی	مردد	و	مایوس	را	که	از	انفراد	و	برج	عاج	نشینی	خسته	
شده	و	در	عوض	می	خواهد	به	»زندگی	عادی«	روی	بیاورد	و	در	وظایف	»تخطی	ناپذیر«	زنانه	یا	
مادرانه	غرق	شود	به	نقد	می	کشد	و	به	او	گوشزد	می	کند	که	این	پیشروی	نیست،	فرو	رفتن	است.	
اما	پرینوش	صنیعی،	همین	رجعت	و	فرو	رفتن	را	به	مثابه	فضیلت	)و	تحت	عنوان	پیام	فروغ(	در	

گوش	معصوم	موعظه	می	کند.	
مخالفت	با	آرمانگرایی	و	مخالفت	با	مبارزه	جمعی	و	سازمان	یافته،	قلم	نویسنده	»سهم	من«	
را	به	ناچار	به	کاریکاتوریزه	کردن	لحن	و	رفتار	آرمانگرایان	و	مبارزان	و	بطور	کلی	هر	آنچه	می	تواند	
نشانه	و	نماد	آرمانگرایی	تلقی	شود	می	کشاند	که	در	اینجا	به	چند	نمونه	آن	نگاه	می	کنیم:	جمالتی	
که	از	زبان	حمید	و	همفکرانش	در	مورد	اهداف	و	آرمان	هایشان	شنیده	می	شود	خشک	و	قالبی	
و	بیروح	است	تا	حتی	بیان	بدیهی	ترین	واقعیات	از	جانب	آنان	نیز	نتواند	در	خوانندگان	عالقه	و	
روحیه	همراهی	ایجاد	کند.	نویسنده	با	لحنی	منفی	و	شاید	تمسخرآمیز	از	زنان	مبارزی	که	موی	
کوتاه	دارند	و	شلوار	می	پوشند	یاد	می	کند،	به	این	جرم	که	مثل	مردان	شده	اند	و	»زنانگی«	خود	را	
از	دست	داده	اند.	جالب	اینکه،	در	تاریخ	واقعی	یعنی	نیمه	دوم	دهه	1340	اگر	دختران	دانشجوی	
آشنا	با	جنبش	انقالبی	آن	روز	اروپا	و	آمریکا	با	موی	کوتاه	و	شلوار	در	دانشگاه	های	ایران	ظاهر	
از	چهره	و	رخت	و	لباس	زن	را	به	مصاف	بطلبند	مورد	تمسخر	و	 الگوهای	سنتی	 تا	 می	شدند	
ناخشنودی	مردان	قرار	می	گرفتند	)که	این	شامل	مردان	سیاسی	و	ضد	رژیم	هم	می	شد.(	رویکرد	
»سهم	من«	به	این	مسئله،	رویکردی	مردانه	و	عقب	مانده	است.	و	این	تنها	موردی	نیست	که	رمان	
آشکارا	به	چنین	موضعی	در	می	غلتد.	ضدیت	معصوم	با	سقط	جنین	و	استدالل	عامیانه	ای	که	
برای	»قتل	نفس«	جلوه	دادن	این	کار	می	آورد،	نمونه	دیگری	از	ضدیت	نویسنده	با	دیدگاه	های	
پیشرو	و	جهانشمولی	است	که	مبارزان	جنبش	رهایی	زنان	و	کمونیست	های	انقالبی	برای	اشاعه	
و	تثبیت	آن	تالش	کرده	اند.	پرینوش	صنیعی	آنقدر	با	جنبش	زنان	در	ایران	بیگانه	یا	مخالف	است	



353 که	در	حکایتش	از	روزهای	پرشور	انقالب	57	و	ماه	های	متعاقب	آن،	مبارزات	مهم	و	گسترده	زنان	
آگاه	علیه	حجاب	اجباری	و	فشارها	و	تبعیضات	زن	ستیزانه	رژیم	اسالمی	را	از	قلم	می	اندازد.	انگار	
نه	انگار	که	حاکمان	این	مملکت	بر	صورت	ها	تیغ	ها	کشیده	اند،	اسیدها	پاشیده	اند،	بساط	شالق	
و	سنگسار	برپا	کرده	اند	و	نعره	»یا	روسری	یا	توسری«	سر	داده	اند	و	البته	با	مقاومت	و	مبارزه	

قهرمانانه	و	بی	وقفه	زنان	آگاه	و	آزادیخواه	روبرو	شده	اند.	
اما	روشن	ترین	تقابل	»سهم	من«	با	ایده	ها	و	افکار	رهائیبخش	و	فمینیستی	در	این	است	که	
کلید	خوشبختی	زن	را	وصلت	با	مرد	مورد	پسند	و	دستیابی	به	»کانون	گرم	خانواده«	می	داند.	
برای	مثال،	در	فصل	انتهای	داستان،	معصوم	با	افسوس	به	خود	می	گوید	چه	می	شد	اگر	من	در	
همان	دوران	جوانی	با	سعید	ازدواج	می	کردم	و	خوشبخت	می	شدم.	یا	در	همان	بخش،	معصوم	
دخترش	شیرین	را	فقط	به	علت	اینکه	قرارست	با	مرد	دلخواهش	ازدواج	کند	در	آستانه	خوشبختی	
می	بیند	و	لحن	و	کالمش	حاکی	از	آن	است	که	دیگر	خیالش	از	بابت	زندگی	و	آینده	شیرین	راحت	
شده	است.	به	یک	کالم،	پرینوش	صنیعی	به	تعدیل	مناسبات	مردساالرانه،	به	گرفتن	»سهم«	
اجبارات	 از	 آکنده	 محیطی	 در	 زنان	 اختیاری	 ازدواج	 شکل	 )به	 مناسبات	 همین	 چارچوب	 در	
پدرساالرانه	و	مردساالرانه(	رضایت	می	دهد.	جمالت	پایانی	کتاب،	گواه	این	امر	است.	نویسنده	از	
زبان	معصوم	می	گوید	از	سعید	قول	گرفته	که	به	سر	خانه	و	زندگیش	برگردد	و	دوباره	با	همسرش	
زندگی	مشترک	آغاز	کند!	چرا	که	هر	چه	باشد	خانواده	داشتن	بهتر	از	خانواده	نداشتن	است!!	
باور	به	این	اصل	مقدس	جامعه	پدرساالر،	چشم	»سهم	من«	را	بر	مناسبات	حاکم	بر	آن	خانواده،	
بر	خواسته	و	تمایل	واقعی	همسر	سعید،	و	بر	آینده	مبهمی	که	انتظارشان	را	می	کشد،	می	بندد.	
درست	همانطور	که	به	معصوم	اجازه	نمی	دهد	ستم	ها	و	بیعدالتی	های	مردساالرانه	را	در	مناسبات	
آینده	اش	با	سعید	)اگر	بنا	به	خواست	خودشان	ازدواج	می	کردند(	پیش	بینی	کند،	یا	در	مورد	

خوشبخت	شدن	شیرین	بعد	از	ازدواج	شکی	به	دل	راه	دهد.	
رمان	»سهم	من«	به	لحاظ	سیاسی	نیز	اثری	مغشوش	و	مخدوش	است،	به	ویژه	آنکه	تالش	
کرده	چهره	ای	تاریخی	و	مستند	به	ماجراها	بدهد.	ماجرای	سرخورده	شدن	حمید	در	زندان	شاه	
بر	پایه	دلیلی	که	نویسنده	برایش	تراشیده	)یعنی	بی	خبر	ماندن	از	اینکه	چرا	از	عملیات	چریکی	
کنار	گذاشته	شده	و	رفقایش	دیگر	با	او	تماس	نگرفته	اند(	آشکارا	غیر	واقعی	است	و	از	ناآشنایی	
نویسنده	با	فضا	و	مباحثات	و	ارتباطات	درون	زندان	ها	و	تماس	های	زندانیان	و	گروه	های	خارج	
زندان	حکایت	می	کند.	وضع	زندان	ها	و	روحیه	ای	که	از	زندانیان	در	ماه	های	قبل	از	سقوط	شاه	
به	سرخوردگی	 را	 واقع،	حمید	 در	 نویسنده	 ندارد.	 واقعیات	مستند	خوانایی	 با	 نیز	 تصویر	شده	
کشانده	تا	بتواند	نقش	»محبت	خانوادگی«	را	در	احیای	روحیه	و	بازگرداندن	میل	به	زندگی	در	
او	و	افرادی	مثل	او	برجسته	کند.	به	روایت	»سهم	من«،	اوضاع	جامعه	در	اواخر	پاییز	57	یعنی	



دوره	ای	که	همه	مردم	با	شوریدگی	و	سرزندگی	برای	انقالب	کردن	به	خیابان	آمده	بودند،	حمید	354
سرخورده	و	بیمار	را	تکان	نمی	دهد	و	متحول	نمی	کند.	اما	سه	هفته	اقامت	و	استراحت	در	ویالی	
تا	دوباره	به	هیئت	یک	رهبر	 او	را	این	رو	به	آن	رو	می	کند	 با	همسر	و	فرزندان،	 شمال	همراه	
انقالبی	و	با	اعتماد	به	نفس	درآید.	در	رمان	»سهم	من«	نبرد	تکان	دهنده	و	قدرتمند	توده	های	
حق	طلب	کردستان	و	انقالبیون	آن	خطه	نه	فقط	کمرنگ	شده	بلکه	از	آن	با	لحنی	منفی	)به	این	
صورت	که	»کسانی	در	آنجا	شلوغ	کرده	بودند«(	یاد	شده	است.	نویسنده،	انقالب	57	را	به	شکل	
پرانتزی	منفی	در	زندگی	آدمهای	»معمولی«	تصویر	می	کند	که	دوستی	ها	و	پیوندهای	ارزشمند	و	
عمیق	افرادی	نظیر	معصوم	و	پروانه	را	بر	سر	یک	مسئله	پیش	پا	افتاده،	یعنی	اینکه	رژیم	شاه	باید	
سرنگون	شود	یا	نه،	از	هم	گسسته	بود!	قسمتی	از	رمان	که	بحث	وجدل	معصوم	و	حمید	در	فردای	
انقالب	بر	سر	اعدام	سران	رژیم	گذشته	اختصاص	یافته،	نتیجه	ای	جز	مخدوش	کردن	ماهیت	و	
اهداف	کمونیست	ها	و	انقالبیون	و	یکسان	جلوه	دادن	آنان	با	دار	و	دسته	مرتجع	و	جالد	خمینی	
در	بر	ندارد.	حتی	بخش	افشاگری	های	کتاب	از	مرتجعان	فرصت	طلبی	نظیر	محمود	و	علی	که	
در	جمهوری	اسالمی	خرشان	می	رود	و	نفوذ	دارند	هم	عامیانه	و	ناقص	است.	نویسنده	در	پیروی	
از	درک	رایجی	که	همه	تقصیرات	را	متوجه	یک	مشت	بازاری	طماع	می	کند	و	قادر	نیست	کل	
هیئت	حاکمه	و	طبقه	سرمایه	دار	را	آماج	قرار	دهد،	تیزی	قلم	خود	را	حواله	امثال	محمود	می	کند	
و	همزمان	از	فالن	روحانی	بزرگ	و	صاحب	نفوذ	قم	یک	منجی	مهربان	می	تراشد	که	با	توصیه	های	
خود	سیامک	پسر	معصوم	را	از	دام	زندان	و	اعدام	می	رهاند.	تاسف	بارتر	اینکه	»سهم	من«	با	ترسیم	
گفت	و	گوی	غالمعلی	فرزند	محمود	با	معصوم	)درست	قبل	از	رفتنش	به	جبهه	جنگ	ایران	و	عراق	
و	کشته	شدنش(	به	تکرار	یک	موضوع	نخ	نما	و	عوامفریبانه،	یعنی	تقابل	و	ضدیت	منافع	»بسیجی	
های	صادق	و	فداکار	و	مومن«	با	»حاجی	های	فرصت	طلب	و	عافیت	جو«	می	پردازد.	»سهم	من«	
از	زبان	معصوم	از	رئیس	کنونی	پسرش	مسعود	که	همدیگر	را	از	جبهه	می	شناسند	و	حاال	یکی	
از	مقامات	حکومتی	است	تعریف	و	تمجید	می	کند.	او	را	آدم	خوب	و	صادقی	معرفی	می	کند	که	
البته	اعتقادات	مذهبی	خود	را	دارد	و	حاضر	به	دست	دادن	با	زنان	نیست.	پرینوش	صنیعی	از	
تهمت	زدن	و	حمله	به	گروه	های	اپوزیسیون	رژیم	اسالمی	در	خارج	کشور	هم	غافل	نمانده	است.	
زمانی	که	نویسنده	می	خواهد	سیامک	)	جوان	بزرگ	شده	و	تحصیلکرده	در	اروپا(	را	به	مخالفت	
با	ازدواج	مجدد	مادرش	برانگیزد،	گناه	را	به	گردن	ارزش	ها	و	اعتقادات	دوستان	کمونیست	او	در	
خارج	می	اندازد.	بنا	به	روایت	نویسنده،	اینان	)توجه	کنید	در	پایان	قرن	بیستم(	معتقدند	همسر	
یک	قهرمان	شهید	کمونیست	جایگاهی	اسطوره	ای	و	نمادین	یافته	و	حق	ندارد	با	انجام	یک	کار	
پست	زمینی	)یعنی	دل	بستن	به	مردی	دیگر	و	ازدواج	مجدد(	این	نماد	را	خدشه	دار	کند!!	جالب	

این	است	که	سیامک	نیز	استدالل	شان	را	قبول	می	کند	و	تحویل	مادر	می	دهد.	



355 خالصه	اینکه،	»سهم	من«	فرصت	های	گرانبهایی	را	که	برای	افشای	عمیق	پایه	های	نظام	
طبقاتی	مردساالر	و	شکل	های	گوناگون	ستم	جنسیتی	در	اختیار	داشته	از	کف	داده،	از	روشن	
کردن	صف	دوستان	و	دشمنان	در	نبرد	علیه	ستمگری	باز	مانده،	و	نتوانسته	به	تبلیغ	و	اشاعه	
آرمان	و	آرمانگرایی	که	امروز	برای	برانگیختن	و	متحد	کردن	و	جهت	دادن	به	ستمدیدگان	در	

مبارزه	برای	کسب	رهایی	از	نان	شب	هم	واجب	تر	است	خدمتی	بکند.	
2004
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موسیقی پاپ از یک نگاه اجتماعی1 
موسیقی	پاپ	بخش	مهمی	از	نیازهای	فرهنگی	و	روحی	مردم	در	دنیای	معاصر	را	پاسخ	می	دهد	
و	هیچ	جامعه	ای	را	از	تولید	و	توزیع	این	نوع	موسیقی	گریز	نیست.	صدها	میلیون	جوان	با	گوش	
سپردن	به	ترانه	های	پاپ	به	وجد	می	آیند	یا	نومید	می	شوند،	پای	می	کوبند	یا	زانوی	غم	به	بغل	
می	گیرند،	اندیشه	می	کنند	یا	بی	خیال	می	شوند،	الالیی	تسلیم	آنان	را	به	خواب	دعوت	می	کند	یا	
فریاد	اعتراض	در	جان	شان	طنین	می	افکند.	پاپ	که	مخفف	واژه	انگلیسی	»پاپیوالر«	)popular(	به	
معنای	مردمی	یا	رایج	است	معموال	به	نوعی	موسیقی	روز	گفته	میشود	که	از	نظر	ریتم	و	ملودی،	
زبان	و	موضوع	برای	قشرهای	وسیع	جامعه	به	ویژه	جوانان،	ملموس	و	موثر	باشد	و	دغدغه	ها	و	
مشغله	های	اجتماعی،	سیاسی،	یا	روحی	و	عاطفی	آنان	را	در	آن	شرایط	مشخص	زمانی	و	مکانی	
بازتاب	دهد.	بنابراین	موسیقی	پاپ	رابطه	نزدیکی	با	شرایط	مشخص	هر	کشور	دارد	و	رنگ	و	بوی	
»ملی«	مشخصی	به	خود	می	گیرد.	درست	است	که	گسترش	سریع	ارتباطات	و	مبادالت	فرهنگی	
هنری	در	عرصه	جهانی،	مرزها	و	تقسیم	بندی	های	ملی	در	قلمرو	موسیقی	را	تا	حدی	بهم	زده	
است	اما	کماکان	ویژگی	ها	و	تمایزات	زیادی	وجود	دارد.	این	در	درجه	اول	به	تفاوت	و	ویژگی	زبان	
برمی	گردد.	درجه	نفوذ	پذیری	و	ادغام	زبان	ها	اندک	است.	در	نتیجه	گسترش	ارتباطات	علمی	و	
فرهنگی	در	سطح	بین	المللی،	پاره	ای	کلمات	و	اصطالحات	از	زبان	های	قوی	تر	و	مسلط		تر	در	دنیای	
امروز	به	زبان	های	دیگر	وارد	می	شود	اما	بافت،	آهنگ	و	لحن	زبان	ها	به	سختی	و	به	کندی	تغییر	
می	کند.	حال	آنکه	در	مورد	ملودی	ها	و	ریتم	ها	چنین	نیست	و	سریع	تر	و	ساده	تر	از	موسیقی	قوم	و	
ملتی	به	موسیقی	قوم	و	ملتی	دیگر	منتقل	یا	در	آن	ادغام	می	شود.	به	عالوه،	موضوعات	اجتماعی،	

1	در	این	نوشته	نامی	از	هیچ	خواننده	یا	ترانه	سرا	و	آهنگسازی	برده	نشده	است.	فقط	نام	ترانه	ها	گفته	شده	زیرا	قصد	
نوشته	آفریدن	آتوریته	یا	قضاوت	در	مورد	افراد	نیست.	مضمون	آثار	مد	نظر	است.	چه	بسا	در	آثار	یک	فرد	مشخص	
هم	ترانه	های	پیشرو	پیدا	شود	و	هم	عقبگرا.	اما	ترانه	هایی	که	نام	برده	شده	به	هر	حال	نام	و	نشان	هنرمندان	معینی	

را	بر	خود	دارد	و	امید	است	با	تاکید	بر	ارزش	و	جایگاه	این	ترانه	ها،	حق	سازندگان	شان	هم	ادا	شده	باشد.	



357 سیاسی	و	عاطفی	مشابه	و	مشترکی	به	ترانه	های	پاپ	ملل	گوناگون	راه	یافته	است.	علت	اینست	که	
نظام	امپریالیستی	بیش	از	پیش	جهانی	شده	است،	مردم	گوشه	و	کنار	دنیا	از	وقایع	مهم	کشورهای	
مختلف	سریعا	با	خبر	می	شوند	و	تاثیر	می	گیرند،	جوانب	مهمی	از	روابط	قبیله	ای	و	طایفه	ای	در	
مناطق	عقب	مانده	دنیا	سست	یا	منحل	شده	و	این	باعث	می	شود	که	نوع	روابط	میان	زن	-	مرد	و	

میان	والدین	-	فرزندان	در	کشورهای	مختلف،	به	هم	شبیه	تر	شود.	
موسیقی	پاپ	ایرانی	نیز	همین	چارچوب	و	خصوصیات	را	بازتاب	می	دهد.	ریشه	تولید	این	
از	ملودی	های	غربی	و	 برمیگردد	که	استفاده	 پایانی	دهه	1330	 ایران	به	سال	های	 موسیقی	در	
سازهای	غربی	رو	به	گسترش	داشت.	این	حرکت	با	توجه	به	اندیشه	مسلط	آن	روزها	بر	موسیقی	
ایران،	در	فرم	و	قالب	نوگرا	بود.	اما	در	کالم	ترانه	ها،	چیزی	نو	عرضه	نمی	کرد.	محتوای	ترانه	ها	اساساً	
فرقی	با	تصنیف	های	مورد	استفاده	سنت	گرایان	نداشت	و	اگر	تنوعی	در	آن	دیده	می	شد	به	دور	
شدن	از	مایه	های	تغزلی	و	روی	آوردن	به	وصف	طبیعت	برمی	گشت.	ملودی	ها	عمدتا	برداشتی	
بود	از	موسیقی	محافظه	کار	و	سبک	)soft(	فرانسوی	و	ایتالیایی	و	گاه	برگرفته	از	تم	های	ارمنی	-	
روسی،	آرابسک	)arabesque(	و	فالمنکو.	این	موسیقی	در	ایران	به	جاز	)jazz(	مشهور	شد،	هر	چند	
با	موسیقی	جاز	که	ریشه	در	ترنم	غمناک	بردگان	سیاه	آمریکا	دارد،	تفاوت	داشت.	این	موسیقی	
	)rock’n	roll(	اندرول	راک	یعنی	غرب	در	خود	زمان	هم	موسیقی	بلند	موج	با	نکرد	جرات	حتی
همراهی	کند.	راک	اندرولی	که	مرزها	و	قواعد	بسیاری	را	در	ریتم	و	ضرب	و	ملودی،	زبان	و	نحوه	
اجراء	و	بکارگیری	سازها،	و	نوع	ترانه	سرایی	در	هم	می	شکست	و	به	پیش	می	رفت.	ولی	به	هر	حال،	
موسیقی	»جاز«	ایرانی	با	نمونه	هایی	چون	»مرگ	قو«،	»نسیم	سرد	مهرگان«،	»کالسکه	زرین«،	
»شب	بود	بیابان	بود«	و...،	یک	حرکت	به	جلو	محسوب	می	شد	و	با	وجود	محافظه	کاری	هایش،	راه	

موسیقی	نوین	پاپ	را	باز	کرد.	
پیش	از	آنکه	به	ظهور	موسیقی	پاپ	ایرانی	بپردازیم	الزمست	به	چند	مشخصه	»جاز	ایرانی«	

اشاره	کنیم	تا	تغییر	و	تحولی	که	بعداً	صورت	گرفت	را	روشن	تر	درک	کنیم:
یکم،	ترانه	ها	جنبه	اجتماعی	نداشت	و	حتی	در	تشبیه	و	استعاره	هم	به	مسائل	سیاسی	و	
اجتماعی	نزدیک	نمی	شد.	محافظه	کاری	و	ترس	عمومی	که	ناشی	از	فضای	رخوت	و	سرکوب	بعد	
از	کودتای	آمریکایی	28	مرداد	1332	بود	بر	صحنه	موسیقی	هم	سایه	افکنده	بود.	شاید	اینجا	و	
آنجا	هنرمندی	از	روزن	اشعار	فولکوریک	تالش	اصیلی	می	کرد	تا	زندگی	و	کار	مردم	را	به	دنیای	

ترانه	ها	راه	دهد	ولی	چنین	آثاری	واقعاً	انگشت	شمار	بود.	
دوم،	به	لحاظ	زبان	و	انگیزه	های	طبقاتی،	به	غیر	از	ترانه	های	فولکوریک	که	رنگ	و	بوی	دهقانی	
داشتند،	بیشتر	اشعار	نوعی	افکار	رمانتیک	کهنه	اشرافی	را	منعکس	می	کرد	که	به	وصف	اجزاء	پیکر	
یار	و	فغان	از	جفاکاری	هایش	می	پرداخت	و	نگاهی	آشکارا	فئودالی	به	زن	به	مثابه	مایملک	مرد	داشت.	



سوم،	ترانه	های	عاشقانه	بالاستثناء	از	زبان	و	نگاه	مردانه	حکایت	میکرد.	وصف	یار	و	شرح	358
ناکامی	ها	و	رقابت	ها	همه	از	جانب	یک	مرد	بود،	حتی	اگر	یک	خواننده	زن	اثر	را	ارائه	می	داد.	
خوانندگان	زن	بندرت	در	این	عرصه	از	موسیقی	عرض	اندام	میکردند	و	سرایندگان	زن	نیز	هنوز	
به	صحنه	نیامده	بودند.	اجرای	چند	ترانه	دو	صدایی	در	همین	دوره،	نقش	کمرنگی	از	زن	بعنوان	
موجودی	مستقل	ارائه	داد.	موجودی	که	منفعل	و	گنگ	نبود	و	با	معشوق	وارد	گفت	و	گو	می	شد،	
اما	کماکان	تحت	سایه	مرد	قرار	داشت.	به	عالوه	خصوصیت	کمیک	-	تفریحی	این	نوع	ترانه	های	
دو	صدایی	که	معموال	با	پایانی	خوش	همراه	بود	آن	ها	را	به	آثاری	جنبی	و	غیر	جدی	و	بی	تاثیر	

تبدیل	می	کرد.	
چهارم،	»خدا«	در	بخش	اعظم	ترانه	ها	حضور	داشت.	خواه	به	صورت	ملجاء	و	آخرین	نقطه	
اتکاء	که	ترانه	سرا	در	اوج	نومیدی	و	زخم	خوردگی	از	معشوق	و	روزگار	به	او	پناه	می	برد،	خواه	به	
عنوان	مسئول	و	تعیین	کننده	اصلی	سرنوشت	انسان	ها	که	آماج	گالیه	های	شاعر	قرار	می	گرفت.	
در	هر	صورت،	حضور	قاطع	»خدا«	در	بندها	و	ترجیع	بندهای	ترانه	ها	بیان	سلطه	خرافه	بود	و	خود	

به	خود	روح	مثبت	اعتراض	و	عصیان	و	تغییر	را	از	این	آثار	سلب	می	کرد.	
پنجم،	این	عرصه	موسیقی	نیز	مانند	سایر	عرصه	ها	از	وجود	آوازخوانان	مولف	خالی	بود.	اگر	
همتای	فرانسوی	و	ایتالیایی	این	موسیقی	با	چهره	هایی	مشخص	می	شد	که	هم	خواننده	بودند	و	
هم	ترانه	سرا	و	آهنگساز،	در	ایران	چنین	نبود	و	خواننده	حداکثر	دستی	هم	به	ساز	داشت.	نبود	
خوانندگان	مولف	باعث	میشد	که	بسیاری	ترانه	ها	گرفتار	از	هم	گسیختگی	احساسی	باشد،	فرم	و	
محتوا	و	نحوه	اجرای	آنها	خوب	جفت	و	جور	نباشد	و	نتیجتا	آثاری	غیر	موثر	و	ضعیف	از	آب	درآید.	
البته	مهم	ترین	نقص	در	این	زمینه،	جدایی	فعالیت	عوامل	تولید	ترانه	از	هم	بود.	در	اغلب	موارد	
هرکس	مثل	کارمند	یک	اداره	مسئولیت	خود	را	جدا	از	دیگری	انجام	می	داد	و	تبادل	نظر	و	بحث	و	
جدل	و	تاثیرگذاری	متقابلی	بین	چهار	عامل	)ترانه	سرا،	آهنگساز،	تنظیم	کننده	و	خواننده(	وجود	
نداشت.	یا	ضرورت	اینکار	احساس	نمی	شد	و	یا	غرور	و	تعصب	و	انحصارطلبی	فئودالی	نمی	گذاشت	

کسی	به	حیطه	شخصی	دیگری	راه	پیدا	کند.	
در	سال	های	پایانی	دهه	1340،	موج	جدیدی	در	موسیقی	سر	بلند	کرد	که	سریعا	رنگ	و	
بوی	ترانه	ها	را	تغییر	داد	و	مخاطبان	بسیار	یافت.	پیشگامان	این	موج،	جوانانی	بودند	که	ذهن	شان	
با	روحیه	شکست	و	رخوت	گذشتگان	همخوانی	نداشت،	با	تحوالتی	که	در	موسیقی	غرب	اتفاق	
می	افتاد	ناآشنا	نبودند،	و	آنقدر	جرات	و	اعتماد	به	نفس	داشتند	که	رسالت	دگرگون	کردن	فضای	
حاکم	بر	موسیقی	روز	مسلط	بر	رادیو	و	بازار	صفحه	را	به	دوش	خود	ببینند.	این	پیشگامان	از	آسمان	
نازل	نشده	بودند.	تافته	های	جدا	بافته	ای	نبودند	که	»استعداد	خدادادی«	در	روح	و	روان	شان	به	
امانت	گذاشته	شده	باشد.	آنان	محصول	شرایط	عینی	و	ذهنی	مشخصی	بودند.	اندیشه	و	عمل	شان	



359 در	حیطه	فعالیت	هنری	-	فرهنگی	نیز	تحت	تاثیر	همان	شرایط	شکل	گرفت	و	تکامل	یافت.	
در	آن	روزها،	بافت	سنتی	جامعه	شهری	دستخوش	تحوالت	ناگهانی	و	خرد	کننده	شده	بود.	
موج	مهاجرت	ها	باال	گرفته	بود	و	شهرها	می	رفت	تا	به	بادکنک	های	آماده	ترکیدن	تبدیل	شود.	
رشد	روابط	سرمایه	داری	و	فعال	شدن	بازار	کار	در	شهرها،	ضرباهنگ	زندگی	مردم	را	تغییر	داده	و	
سریعتر	کرده	بود.	توده	های	مهاجر	اینجا	و	آنجا	سر	می	کشیدند	و	به	دنبال	کار	می	دویدند،	زنان	در	
شمار	گسترده	پا	از	دایره	تنگ	خانه	بیرون	گذاشته	بودند	تا	جذب	زندگی	اجتماعی	شوند.	چشم	
جوانان	محصل	و	دانشجو	به	دنیای	پیرامون	و	انتخاب	های	گوناگون	گشوده	شده	بود،	خرده	سرمایه	
داران	می	دویدند	تا	شاید	بتوانند	خود	را	باال	بکشند	و	زودتر	پول	پارو	کنند،	ثروتمندان	فئودال	نیز	
هیکل	خود	را	از	روی	مخده	ها	تکان	داده	بودند	تا	ثروت	و	امالک	شان	را	به	سرمایه	تبدیل	کنند.	
شرایطی	بوجود	آمده	بود	که	دیگر	»دلی	دلی«	موسیقی	فرتوت	و	از	پا	افتاده	پاسخگویش	نبود.	

پیشگامان	موسیقی	پاپ،	ذهنیت	سیاسی	و	آگاهی	اجتماعی	داشتند.	اینان	آهنگسازان،	ترانه	
سرایان	و	خوانندگان	جوانی	بودند	که	هر	یک	به	درجه	ای	در	جبهه	مخالفت	با	نظام	استبدادی	
حاکم	ایستاده	بودند.	با	خفقان	و	سرکوب	و	سانسور	سر	سازگاری	نداشتند.	خود	را	با	روشنفکران	
و	 بودند	همخون	 افروخته	 را	 رژیم	سلطنتی	 علیه	 مبارزه	مسلحانه	 آتش	 آن	سال	ها	که	 انقالبی	
همسنگر	احساس	می	کردند.	بعضی	شان	وقایع	مبارزاتی	و	انقالبی	و	آرمان	گرایانه	در	سایر	کشورها	
را	دنبال	می	کردند	و	از	ویتنام،	فلسطین،	انقالب	فرهنگی	در	چین،	جنبش	انقالبی	دهه	1960	در	
غرب	از	جمله	جنبش	سیاهان	و	جنبش	ضد	جنگ	در	آمریکا،	روحیه	و	الهام	و	آرمان	می	گرفتند.	
اکثرشان	بیتل	ها،	پینک	فلوید،	باب	دیالن،	چپلین،	دورز،	تئودوراکیس	و	بسیاری	آواهای	دیگر	را	
تجربه	کرده	بودند.	همین	ذهنیت	و	آگاهی	بود	که	به	آثار	آن	دوره،	خالقیت	و	شادابی	می	بخشید	
و	روح	اعتراض	و	عصیان	را	در	مخاطبان	تقویت	می	کرد.	نسل	جوان	و	تشنه	در	پس	واژه	ها	و	
تشبیهات،	آکوردها،	ریف	ها	و	ضرب	ها،	پیامی	متفاوت	جستجو	می	کرد	و	آن	را	می	یافت.	ترانه	ها	
حتی	آنجا	که	نومیدی	و	ابهام	را	بازتاب	می	داد،	خشم	و	استیصالی	را	در	خود	نهفته	داشت	که	
از	نارضایتی	اجتماعی	حکایت	می	کرد.	کالم	عاشقانه،	رنگ	و	بوی	نو	و	زمینی	داشت	و	بیگانه	با	
موقعیت	و	زندگی	اجتماعی	گویندگانش	نبود.	جنبه	شخصی	جدایی	ها	و	رنج	هایی	که	در	رگ	ترانه	
جاری	شده	بود	به	راحتی	می	توانست	رنگ	ببازد	و	بعنوان	یک	درد	مشترک	و	جمعی	تعبیر	شود.	
»بوی	گندم«،	»جمعه«،	»تو	بارونی«،	»خونه«،	»بن	بست«،	»دو	پنجره«،	»تنگنا«،	»دو	ماهی«،	
»رودخونه	ها«،	»آینه«،	»یاور	همیشه	مومن«،	»پرنده«،	»نماز«	)که	در	همان	زمان	شاه	تحت	
فشار	آخوندها	به	»نیاز«	تغییر	یافت(	و.	.	.	.	در	چنان	حال	و	هوایی	آفریده	شد.	در	روزهای	انقالب	
57،	موسیقی	پاپ	که	دیگر	قید	و	بند	سانسور	را	به	هیچ	می	گرفت	با	زبانی	فاش	و	مستقیم	به	



خیابان	آمد	و	استعاره	و	نمادگرایی	جای	خود	را	به	شور	و	شعار	داد.	»گفتنی	ها	کم	نیست«،	»وطن	360
پرنده	پر	در	خون«،	»سرودآوران	سپیده«،	»شیاد«	و.	.	.	محصول	همان	روزهاست.	با	استقرار	رژیم	
جمهوری	اسالمی	بر	یک	دوره	درخشان	از	شکوفایی	و	اوج	گیری	موسیقی	پاپ	در	ایران	نقطه	

پایان	گذاشته	شد.	
پیش	از	بررسی	ادامه	تغییر	و	تحوالت	در	موسیقی	پاپ	ایرانی	الزمست	اشاره	ای	داشته	باشیم	

به	خصوصیات	مهم	این	موسیقی	تا	مقطع	انقالب	1357:	
یکم،	مضامین	اجتماعی	و	اشارات	مستقیم	و	غیرمستقیم	سیاسی	ضدرژیمی	به	ترانه	های	
روز	راه	یافت.	این	مضامین	عمدتا	از	دریچه	موضوعات	و	شخصیت	های	نمادین	و	استعاره	ها	مطرح	
می	شد.	اما	با	وجود	اینکه	دنیا	دستخوش	تالطم	انقالبی	بزرگی	بود،	مبارزات	بین	المللی	به	موضوع	
ترانه	ها	تبدیل	نشد.	طرز	تفکر	ناسیونالیستی	هنرمندان	بی	آنکه	مستقیما	به	زبان	آید،	نمی	گذاشت	
که	همبستگی	بین	المللی	و	روحیه	انترناسیونالیستی	به	ترانه	ها	راه	یابد.	در	میان	صدها	ترانه	در	
آن	سال	ها،	شاید	فقط	»ای	شرقی	غمگین«	می	توانست	برای	کسانی	که	نگاه	بازتری	داشتند	جنگ	
رهائیبخش	مردم	ویتنام	را	تداعی	کند.	به	طور	کلی	بینش	غالب	بر	ترانه	های	پاپ،	گرایشات	و	
تمایالت	روشنفکران	طبقات	میانی	)خرده	بورژوازی	و	بورژوازی	متوسط	شهرنشین(	را	منعکس	

می	کرد.	گرایشاتی	که	از	خوشبینی	و	مبارزه	جویی	تا	نومیدی	و	استیصال	را	شامل	می	شد.	
قطعات،	 این	 زیرا	 بود.	 کم	 بسیار	 فولکلوریک	 قطعات	 به	 رجوع	 پاپ،	 ترانه	سرایی	 در	 دوم،	
مضامینی	محدود	و	قدیمی	را	در	بر	داشت	که	از	موضوعات	روز	و	جدید	شهری	دور	بود.	بدین	
فولکلور	هم	 مجرای	 از	 فقیر	جامعه	حتی	 و	 فرودست	 توده	های	 مبارزه	 و	 زندگی	 و	 کار	 ترتیب،	
بر	 تاثیرگذاری	 زمینه	 در	 و	1350	 پاپ	دهه	1340	 یابد.	موسیقی	 راه	 پاپ	 دنیای	 به	 نتوانست	
کارگران	و	قشرهای	پایینی	جامعه	شهری	یک	گام	از	ترانه	های	موسوم	به	کوچه	بازاری	عقب	بود.	
)یعنی	همان	ترانه	های	تاکسی	و	اتوبوس	های	بین	شهری	که	لحن	و	حال	و	هوای	محرومان	و	

تهیدستان	جامعه	را	بیان	می	کرد	و	زبانی	لومپن	گونه	داشت.(
سوم،	بینش	حاکم	بر	اکثر	ترانه	ها	کماکان	مردانه	بود،	نه	رنج	و	خشم	زنان	نسبت	به	روابط	
مردساالرانه	و	پدرساالرانه	را	بیان	می	کرد	و	نه	به	رویای	رهایی	زنان	پر	و	بال	میداد.	هر	چند	اینجا	
و	آنجا	ترانه	هایی	که	رابطه	عاطفی	را	از	زبان	یک	زن	بیان	کند	یا	بازتاب	نگاهی	مشترک	به	یک	
مسئله	باشد	ساخته	شد.	»همخونه«،	»مرد	من«،	»طالق«،	»دو	ماهی«	و.	.	.	از	آن	جمله	بود.	
محیط	کار	هم	کماکان	در	تسلط	مردان	باقی	مانده	بود.	آهنگسازان	و	تنظیم	کنندگان	همه	مرد	
بودند.	تعداد	زنان	ترانه	سرا	اندک	بود.	زنان	هنرمند	جای	خود	را	بیشتر	در	خوانندگی	می	دیدند	

و	می	جستند.	
چهارم،	نقش	و	حضور	خدا	در	متن	ترانه	ها	کمتر	شد.	اما	کماکان	دست	سرنوشت	و	تقدیر،	



361 مضمون	بسیاری	از	آثار	را	رقم	میزد.	البته	در	این	دوره	ترانه	های	موثر	و	خوبی	هم	تولید	شد	که	به	
نیروی	انسان	دل	بسته	بود	و	خواسته	های	واقعی	و	زمینی	را	دیگر	از	آسمان	و	قدرت	های	ناموجود	

و	خیالی	طلب	نمیکرد.	
پنجم،	بذر	کار	گروهی	)work	team(	در	موسیقی	پاپ	افشانده	شد	و	کیفیت	و	عمق	و	تاثیر	
آثار	را	افزایش	داد.	چند	هنرمند	جوان	و	روشن	بین،	مبتکر	این	کار	شدند.	آنان	بعنوان	عوامل	
تولید	موسیقی	بر	سر	مضمون	و	موضوع،	فرم	و	محتوا،	شعر	و	ملودی،	به	بحث	و	جدل	و	تبادل	نظر	
می	پرداختند.	رفاقت	و	همفکری	و	همدلی	را	در	میان	خود	تقویت	می	کردند.	یکدیگر	را	از	وقایع	
و	اخبار	پشت	پرده	)چه	در	زمینه	کاری	و	سیاست	های	رسمی	دستگاه	حاکم	در	مورد	هنرمندان	
و	رسانه	ها،	چه	در	مورد	جنایات	رژیم،	وقایع	مبارزاتی	و	فداکاری	مبارزان(	مطلع	می	ساختند.	
آنان	انگیزه	هایی	باالتر	از	سود	مادی	یا	شهرت	شخصی	داشتند	و	نسبت	به	مردم	احساس	تعهد	
می	کردند.	بارها	پیش	می	آمد	که	جرقه	تولید	یک	ترانه	را	اعدام	یک	انقالبی،	مشاهده	تیره	روزی	

و	فقر	توده	ها،	یا	اطالع	از	یک	واقعه	دلخراش	اجتماعی	می	زد.	
حاکم	شدن	رژیم	ارتجاع	مذهبی	با	هجوم	افکار	و	باورهای	قرون	وسطایی	حاکمان	جدید	به	
عرصه	فرهنگ	و	هنر،	و	قبضه	کردن	رسانه	ها	و	خانه	نشین	کردن	شمار	کثیری	از	هنرمندان	همراه	
بود.	در	همان	گام	اول،	زنان	از	تک	خوانی	منع	شدند	و	نقش	آنان	در	عرصه	خوانندگی	به	شرکت	
در	گروه	همسرایان	محدود	شد	تا	هیچکس	فراموش	نکند	که	از	دیدگاه	اسالم،	زن	در	همه	عرصه	ها	
درجه	دوم	و	تابع	مرد	است	و	حق	ندارد	صحنه	ای	را	مستقال	اشغال	کند.	از	هفته	ها	پیش	از	بهمن	
57،	جریان	مهاجرت	آن	بخش	از	دست	اندرکاران	عرصه	موسیقی	که	با	رژیم	گذشته	دمساز	بودند	
و	در	چارچوب	ایدئولوژی	و	فرهنگ	رسمی	ارتجاع	سلطنتی	به	تولید	هنری	می	پرداختند،	آغاز	
شده	بود.	اما	هنرمندان	مردمی	منجمله	پیشروان	موسیقی	پاپ	که	با	انقالب	همراه	بودند،	ماندند	و	
ناباورانه	سر	بریدن	انقالب	و	دفن	امیدها	و	آرزوهای	مردم	بدست	رژیم	اسالمی	را	به	چشم	دیدند.	
آنان	نیز	مثل	هزاران	هزار	دیگر	خشمگین	شدند،	دست	به	مقاومت	زدند،	شکست	خوردند،	و	گیج	
و	نومید	عقب	نشستند.	در	روزهای	عقب	نشینی	و	به	خون	کشیده	شدن	انقالب،	تک	ترانه	هایی	
مانند	»الال	الال	دیگه	بسه«	که	فریب	نخوردن	و	مقاومت	کردن	را	نهیب	میزد،	ناشنیده	ماند.	تعجب	
نداشت	که	چنین	ترانه	هایی	از	جنبش	انقالبی	کردستان	الهام	می	گرفت	که	سنگر	استوار	انقالبی	
مردم	بود	و	سالح	بر	کف	در	مقابل	موج	ارتجاع	مذهبی	حاکم	مقاومت	می	کرد.	کمی	بعد	سر	و	کله	
»یار	دبستانی	من«	پیدا	شد	که	پوشیده	تر	بود	و	در	پیله	روزهای	جنگ	در	امان	ماند،	تا	سال	ها	بعد	

در	هوای	خیزش	نسلی	دیگر	پر	زند.	
با	تثبیت	خونین	جمهوری	اسالمی،	موسیقی	پاپ	هم	به	خارج	از	کشور	کوچ	کرد.	نخست	
موج	حسرت	گرایی	آمد.	آنان	که	قبل	از	انقالب،	صاحب	مال	و	منال	یا	موقعیت	ممتازی	در	جامعه	
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وطن	را.	و	مبارزان	و	همپایان	انقالب،	حسرت	یاران	جانباخته	و	فرصت	هایی	که	برای	دگرگون	
کردن	جامعه	کهنه	و	رهایی	توده	های	مردم	از	دست	رفته	بود.	و	همه	این	روحیات	در	ترانه	های	
تبعید	و	مهاجرت	تجسم	می	یافت.	هنرمندان	پیشرو	و	پیشگام	موسیقی	پاپ،	زخم	خورده	و	گیج	
سر	بودند.	اما	همه	دردشان	این	نبود.	آنان	بر	سر	آرمان	هایشان	دچار	شک	و	تردید	شده	بودند.	
نوگرایی،	اعتراض	و	مبارزه	جویی	در	آثارشان	از	نفس	می	افتاد.	راه	های	ارتباط	با	مخاطبان	موسیقی	
پاپ	در	ایران	به	نظر	بسته	می	آمد.	بر	کشور،	جنگ	خانمانسوز	و	ویرانگر	حاکم	بود	و	سرکوب	و	
خفقان.	بازار	موسیقی	در	خارج	از	کشور	نیز	در	کنترل	سرمایه	گذاران	گریخته	از	انقالب	مردم	
با	سلیقه	کسانی	تعیین	میشد	که	می	خواستند	فرهنگ	و	 بازار	 این	 قرار	داشت.	سمت	و	سوی	
هنر	رسمی	و	حاکم	در	ایران	قبل	از	1357	را	بازتولید	کنند.	خریداران	عمده	بازار	نیز	همان	ها	
بودند	که	در	غربت	دستشان	به	دهانشان	می	رسید.	اینان	یا	برای	میهمانی	ها	و	جشن	هایشان	،	
به	موسیقی	دلخوشکنک	و	بی	خیال	نیاز	داشتند	و	یا	برای	اشک	ریختن	های	حسرت	بارشان	به	
موسیقی	حسرتی	و	منفعل	و	عرفان	زده.	زیر	منگنه	نومیدی	و	بی	باوری	به	آرمان	و	فشار	بازار،	
جمع	پیشگامان	از	هم	گسست.	فاصله	ها	بیشتر	شد.	دیگر	دست	ها	به	قلم	نمی	رفت،	یا	اگر	می	رفت	

آن	ملودی	را	نمی	نوشت	و	آن	ترانه	را	نمی	سرود	که	نیازش	بود.	
اما	هنوز	امید	باقی	بود!	چرا	که	مخاطبان	موسیقی	پاپ	فقط	به	این	گروه	کوچک	مرفه	و	
بدسلیقه	محدود	نماند.	صدها	هزار	جوان	از	آتش	جنگ	ارتجاعی	می	گریختند	و	در	کشورهای	
مختلف	پناه	می	گرفتند.	نیازهای	فرهنگی	و	روحی	اینان	چگونه	باید	جواب	داده	میشد؟	در	ایران	
نیز	گوش	ها	انتظار	ترانه	ها	را	می	کشید.	و	ترانه	که	دیوار	و	سیم	خاردار	نمی	دانست،	از	هزار	مجرا	
خود	را	به	بساط	های	کوچه	و	خیابان	می	رساند	و	قبل	از	اینکه	گزمگان	به	خود	آیند،	بر	زبان	ها	
جاری	می	شد.	بخش	بزرگی	از	این	ترانه	ها	در	ردیف	»پاپ	لس	آنجلسی«	بودند	با	همان	مضمون	
سطحی	و	الکی	خوش	و	مبتذلش.	اما	در	این	میان،	آثار	متفاوت	و	موثری	هم	تولید	شد،	به	گوش	
مردم	رسید	و	در	دل	آنان	جای	گرفت.	»نون	و	پنیر	و	سبزی«،	»نازنین«،	»خانه	سرخ«،	»جنگل	
جاری«،	»خورشید	خانوم«،	»مرا	به	خانه	ام	ببر«،	»بادباک«	و.	.	.	از	آن	جمله	بودند.	به	یک	کالم،	
ترانه	های	پاپ	محصول	خارج	آمدند،	به	سرعت	رواج	یافتند	و	مهر	شکست	بر	پیشانی	فرهنگ	

نوحه	و	گریه	کوبیدند.	
جمهوری	اسالمی	قافیه	را	باخته	بود.	آنچه	رسانه	های	رژیم	می	خواستند	به	نام	آثار	فرهنگی	
و	هنری	به	خورد	مردم	دهند،	نه	فقط	کسی	را	جذب	نمی	کرد	بلکه	تنفرانگیز	بود	و	پس	می	زد.	
جوانان،	حتی	فرزندان	حکومتیان،	رغبتی	به	»هنر	اسالمی«	نداشتند.	این	مسئله	از	نظر	طراحان	
سیاست	های	امنیتی	رژیم،	یک	خطر	محسوب	می	شد	و	چاره	می	طلبید.	اینان	که	از	اوایل	دهه	
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خطرات	امنیتی	و	چگونگی	مقابله	با	آن	بودند،	در	این	زمینه	هم	تالش	کردند	از	پدرخوانده	های	
آمریکایی	خود	تقلید	کنند.	بر	مبنای	بحث	مسئولین	امنیت	داخلی	آمریکا،	سه	روش	رویارویی	با	
خطرات	امنیتی	وجود	دارد.	یکم،	شناسایی	و	پیشگیری	قبل	از	وقوع	خطر.	دوم،	سرکوب	بعد	از	
ظهور	خطر.	سوم،	جذب	و	هضم	خطر	و	دگرگون	کردن	ماهیت	آن	از	یک	عامل	منفی	به	عاملی	
مثبت	برای	نظام	حاکم.	یک	نمونه	از	روش	سوم،	برخورد	دستگاه	فرهنگی	حاکم	آمریکا	به	آن	
شاخه	هایی	از	موسیقی	است	که	بعنوان	یک	شکل	هنری	اعتراضی	و	ضد	سیستم	پا	به	صحنه	
می	گذارد	و	به	همین	خاطر	سریعا	در	بین	توده	های	محروم	آن	کشور	رواج	می	یابد.	سیاست	گذاران	
فرهنگی	و	صاحبان	»صنایع	سرگرمی«	به	جای	اینکه	به	سرکوب	مستقیم	و	بایکوت	کردن	این	نوع	
موسیقی	دست	بزنند،	فرم	و	قالبش	را	می	گیرند،	مضمونش	را	تغییر	می	دهند،	پیشگامانش	را	اگر	
توانستند	می	خرند	و	فاسد	می	کنند،	و	اگر	نتوانستند	به	حاشیه	می	رانند	و	ساکتشان	می	کنند،	و	
از	آثار	منحطی	که	بر	مبنای	این	سیاست	تولید	می	شود	به	مثابه	ابزار	ترویج	ایدئولوژی	و	ارزش	ها	
و	افکار	خود	در	بین	مردم	استفاده	می	کنند.	جمهوری	اسالمی	هم	تصمیم	گرفت	همین	کار	را	با	
موسیقی	پاپ	بکند	تا	شاید	بتواند	آب	رفته	را	به	جوی	بازگرداند	و	ذهن	جوانان	را	با	آنچه	خود	

می	خواهد	پر	کند.	
این	چنین	بود	که	ناگهان	سر	و	کله	موسیقی	پاپ	ناقص	الخلقه	به	صدا	و	سیمای	جمهوری	
اسالمی	باز	شد.	پاپ،	دیگر	طاغوتی	و	حرام	نبود.	جوانانی	که	مجبور	بودند	در	پستوی	خانه	ها	
با	احتیاط	از	خانه	بیرون	 و	کنج	زیرزمین	ها	برای	دل	خود	موسیقی	پاپ	بزنند	و	تمرین	کنند	
آمدند.	اما	خط	قرمزهای	مشخصی	وجود	داشت	که	شوخی	بردار	نبود.	مضمون	مبارزه	و	مقاومت	
از	بی	 با	هر	تعبیر	و	استعاره	قدغن!	پرده	برداشتن	 و	اعتراض	علیه	نظم	موجود	به	هر	شکل	و	
احساسات	 و	 زنان	 برابری	جویانه	 بیان	خواسته	های	 قدغن!	 و	مصائب	جامعه	طبقاتی	 عدالتی	ها	
و	عواطف	زنانه	قدغن!	اعالم	حاکمیت	انسان	بر	سرنوشت	خود	و	افشای	خرافه	قدغن!	شرح	دل	
سپردن	ها	و	روابط	عاطفی	ملموس	و	واقعی	بین	زن	و	مرد	قدغن!	بر	طبق	مقررات	دستگاه	سرکوب	
و	سانسور	فرهنگی	در	جمهوری	اسالمی،	هنرمندان	حق	دارند	ترانه	سیاسی	و	اجتماعی	بسازند	به	
شرط	اینکه	سیاست	های	روز	جمهوری	اسالمی	را	تبلیغ	کنند.	در	وصف	»زیبایی	و	عظمت«	جنگ	
ارتجاعی	باشد.	وطن	و	امت	اسالمی	را	ستایش	کند،	به	شیوه	ناسیونالیست	-	فاشیست	ها	آن	را	به	
عرش	ببرد	و	برتر	از	مردم	سایر	کشورها	جلوه	دهد.	از	عشق	نگوید	مگر	آنکه	عشق	عرفانی	باشد،	
عشق	به	خدا	و	پیغمبر	و	ائمه	اطهار.	به	جنس	مخالف	ابراز	عالقه	نکند	مگر	کمرنگ	و	بی	شور	و	

شر	و	به	شیوه	بیمارگونه	افالطونی.	
موسیقی	بیروح،	مصنوعی	و	بی	تاثیری	که	امروز	تحت	عنوان	موسیقی	پاپ	در	ایران	تولید	و	
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مشت	خواننده	و	ترانه	سرا	و	آهنگساز	فرصت	طلب	و	منفعت	جو	هستند	که	بر	مبنای	سفارش	
دستگاه	فرهنگی	رژیم،	»موسیقی	پاپ«	تولید	می	کنند.	مثاًل	می	گویند	در	تبلیغ	نماز	خواندن،	
ضرورت	توکل	به	خدا،	و	یا	در	وصف	نیروی	انتظامی،	ترانه	ای	بسازید	که	حال	و	هوای	ترانه	های	
ابی	را	داشته	باشد!	این	ها	هم	ملودی	های	شناخته	شده	آثار	دیگران	را	می	دزدند،	کلمات	و	عبارات	
و	تعابیر	بکار	گرفته	شده	توسط	دیگران	را	می	دزدند،	و	به	آن	ها	مضمونی	ارتجاعی	می	آمیزند.	از	
این	مواد،	چیز	آشغالی	می	سازند	و	تحویل	می	دهند	و	پول	خوشخدمتی	شان	را	می	گیرند.	حتی	
نوحه	خوانی	و	مداحی	هم	»پاپ«	شده	است!	با	آهنگ	»سلطان	قلب	ها«	در	مدح	امام	حسین	
می	خوانند.	اجتماعی	ترین	محصول	این	پاپ	رسمی،	می	تواند	ترانه	ای	در	حد	»دلقک«	باشد	که	
الحسنه	 قرض	 و	 صدقه	 تفکر	 چارچوب	 در	 و	 فقراست	 حال	 به	 محتوایی	 بی	 و	 آبکی	 دلسوزی	
می	گنجد.	و	سیاسی	ترینش	می	تواند	»خیابان	خواب	ها«	باشد	که	حسرت	ذوالفقارعلی	را	می	خورد	

و	در	مقابل	غارتگران	بیت	المال	و	ابن	ملجم	های	امروز	می	خواهد	»شیعه	واقعی«	باشد.	
با	 امکانات.	 بی	 اما	 اکثریتند.	جوانانی	عالقمند	 که	 ایستاده	اند	 بقیه	 میدان،	 این	 در	حاشیه	
به	 پایشان	 که	 اینست	 آرزوی	شان	 نیستند.	 قائل	 خود	 برای	 رسالتی	 و	 آرمان	 قانع.	 اما	 استعداد	
خارج	از	ایران	برسد	و	در	آنجا	آزادانه	تولید	کنند	و	به	شهرت	برسند.	پیشگامان	موسیقی	پاپ	را	
می	ستایند	و	معتقدند	که	به	گرد	پای	آنان	هم	نمی	رسند،	اما	خود	حاضر	نیستند	نقش	یک	پیشگام	
را	در	شرایط	امروز	بعهده	بگیرند.	به	یک	کالم،	به	محافظه	کاری	و	خودسانسوری	معتاد	شده	اند.	
بعضی	شان	برای	اینکه	»مبتذل«	نباشند	و	در	ضمن	گزگ	بدست	سانسورچیان	اسالمی	ندهند،	
نقض	غرض	میکنند	و	به	دامان	اشعار	عرفانی	و	تخدیر	کننده	چند	صد	سال	پیش	آویزان	می	شوند.	
جنس	کهنه	ای	که	نیازهای	زمانه	را	جواب	نمی	دهد	در	زرورق	نو	می	پیچند	و	عرضه	می	کنند.	
یا	اینکه	به	قول	خودشان	برای	فرار	از	»ابتذال	لس	آنجلسی«	سر	به	کوه	و	بیابان	می	گذارند	و	
به	ترانه	های	بی	خطر	در	وصف	طبیعت	و	بهار	و	امثالهم	روی	می	آورند.	ملودی	هایشان	هم	نرم	و	
کودکانه	است	که	ترانه	های	»برنامه	کودک«	را	تداعی	می	کند:	خالی	از	افت	و	خیزهای	ناگهانی	
و	تکان	و	شوک.	خیلی	که	بخواهند	خطر	کنند	و	پیام	سیاسی	به	جامعه	بدهند	»ای	ایران«	را	
بازخوانی	می	کنند	یا	در	همان	مضمون	ناسیونالیستی	ترانه	می	سازند	که	به	هیچکس	بر	نخورد.	اگر	
هم	در	ترانه	هایشان	حرفی	از	عشق	و	تمایالت	عاطفی	به	میان	بیاید	آنقدر	سر	و	دم	بریده	است	که	
آشکارا	در	مقابل	ترانه	ها	و	ویدئو	کلیپ	های	اروتیک	و	تغزلی	محصول	خارج	کم	می	آورد	و	خریدار	
ندارد.	در	این	زمینه،	حتی	خودشان	هم	ترجیح	می	دهند	به	بازار	پاپ	خارج	از	کشور	مراجعه	کنند.	
چنین	شرایطی	باعث	شده	که	جوانان	صادق	دست	اندرکار	موسیقی	پاپ	در	ایران،	از	بن	بست	
این	نوع	موسیقی	صحبت	کنند.	حرف	اینان	از	بحران	و	رکود	مقطعی	نیست،	بلکه	معتقدند	که	پاپ	



365 در	ایران	به	بن	بست	رسیده	است.	واقعیت	اینست	که	»پاپ	ایرانی«	و	نه	فقط	پاپ	در	ایران	یک	
دوره	بحرانی	را	از	سر	می	گذارند.	این	موسیقی	برای	تکامل	و	پشت	سر	گذاشتن	این	بحران،	نیاز	
به	راهگشایی	و	نوگرایی	در	مضمون	و	فرم	دارد.	و	این	میسر	نخواهد	شد	مگر	اینکه	بار	دیگر	آثار	
اجتماعی،	پیشرو،	سنت	شکن،	جوان	و	نوگرا	به	نوک	پیکان	موسیقی	پاپ	تبدیل	شود.	خفقان	و	
سانسور	حاکم	بر	ایران،	بدون	شک	می	کوشد	جلوی	تولید	و	توزیع	رسمی	چنین	آثاری	را	بگیرد.	
اما	راه	های	دیگری	هم	هست.	جمهوری	اسالمی	نمی	تواند	از	تولید	ترانه	های	پاپ	پیشرو	جلوگیری	
کند،	زیرا	نمی	تواند	راه	اندیشه	کردن	و	فعالیت	ذهن	خالق	هنرمند	را	ببندد.	می	توان	این	آثار	را	
در	زیرزمین	خلق	کرد،	حتی	به	مرحله	تولید	رساند	و	محصول	نهایی	را	به	خارج	از	مرزها	رساند	
تا	توزیع	شود	و	دوباره	به	ایران	بازگردد.	می	توان	کالم	و	ملودی	اینگونه	ترانه	ها	را	به	نحو	مناسب	
بدست	هنرمندان	متعهد	در	خارج	از	کشور	رساند	تا	با	استفاده	از	امکانات	بیشتر	و	بکار	گرفتن	
خالقیت	و	توانایی	های	خود،	آن	را	اجراء	کنند.	مهم	اینست	که	رسالت	و	تعهد	اجتماعی	از	سوی	
هنرمند	درک	شود،	و	این	فقط	وظیفه	هنرمندان	مقیم	ایران	نیست.	بخش	مهمی	از	بار	گذر	از	
بحران	و	سمت	و	سو	دادن	به	این	حرکت،	همچنان	بر	دوش	هنرمندان	پیشگام	و	پیشرو	در	خارج	
از	کشور	قرار	دارد.	عوامل	مساعد	برای	چنین	تحولی	در	موسیقی	پاپ	ایران	وجود	دارد.	موضوعات	
اجتماعی	و	سیاسی	که	زمینه	الهام	و	انگیزش	هنرمندان	مردمی	باشد	بیشمار	است.	ترانه	سرایانی	
داریم	که	با	تجربه	ای	چند	ده	ساله	بر	زبان	و	فن	ویژه	ترانه	سرایی	تسلط	یافته	اند.	حضور	زنان	
در	این	حیطه	و	نیز	در	نوازندگی	و	آهنگسازی	هر	چند	اندک،	اما	روزافزون	است.	ملودی	و	ریتم	
در	پاپ	ایرانی	به	علت	ورود	و	ادغام	ملودی	ها	و	ریتم	های	التینو	و	به	درجه	کمتری	هیپ	هاپ	
و	رپ	در	آن،	غنی	تر	و	متنوع	تر	شده	است.	تجربه	گرایی	و	ابداع	در	زبان	ترانه	به	بار	نشسته	و	
گاه	تعابیر	و	توصیفات	خالقانه	و	غافلگیر	کننده	را	به	ارمغان	آورده	است.	»قدغن«،	»طلوع	کن«،	
»مردساالری«،	»بشکن«،	»برهنگی«	و.	.	.	.	نمونه	ای	از	همین	تغییرات	و	پا	محکم	کردن	ها	است.	
آنچه	می	ماند	باور	به	آرمان	رهایی	است	که	باید	در	ذهن	و	عمل	کارکنان	عرصه	هنر	جای	گیرد.	
پیشگامان،	باید	آن	را	باز	یابند	و	راهیان	جوان،	آن	را	بشناسند.	آنچه	می	ماند	روحیه	شورش	و	
عصیان	و	اعتراض	است	که	باید	طبل	ها	را	به	صدا	در	آورد،	بر	کلیدها	بکوبد،	سیم	ها	را	بلرزاند	و	
پیکان	ترانه	را	از	چله	تارهای	صوتی	رها	کند.	جامعه،	سفارش	نوای	نو	می	دهد:	»آهای!	آهای!	یکی	

بیاد	یه	شعر	تازه	تر	بگه!«	
2002
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شاملو: شاخه ای پر بار از جنگل خلق 
مرگ	احمد	شاملو	موجی	از	تاسف	و	تاثر	را	نه	فقط	در	میان	اهل	ادب	و	هنر،	که	در	بین	طیف	
گسترده	روشنفکران	مترقی	و	مبارزان	سیاسی	و	مردم	آگاه	دامن	زد.	با	مرگ	وی،	جبهه	فرهنگ	
پیشرو	و	نوین	یکی	از	استوارترین	چهره	های	خود	که	نبردی	خستگی	ناپذیر	را	علیه	فرهنگ	کهنه	
و	واپسگرا	هدایت	می	کرد	از	کف	داد.	توده	ها،	یک	روشنفکر	مردمی	را	از	دست	دادند	که	زبان	
زندگی	و	کار	و	مبارزه	و	منافع	آنان	بود	و	در	نبرد	علیه	جهل	و	خرافه	و	مذهب	یاریشان	می	داد.	
شاملو	از	آن	روشنفکرانی	بود	که	کارگران	و	دهقانان	و	دیگر	زحمتکشان	برای	فائق	آمدن	بر	شکاف	
عمیقی	که	جامعه	طبقاتی	بین	اندیشه	و	کار	پدید	آورده،	به	آنان	نیاز	دارند.	وی	از	آن	فکرآفرینان	
و	فرهنگ	سازانی	بود	که	انقالب	پرولتری	در	ایران	به	وجودشان	نیاز	مبرم	دارد.	چرا	که	عقب	راندن	
فرهنگ	مسلط	ارتجاعی	و	معرفی	اندیشه	ها	و	باورهای	نو	به	توده	ها،	بخشی	مهم	و	ضروری	از	کار	
سازماندهی	و	تدارک	سرنگونی	قدرت	سیاسی	حاکم	و	برپائی	قدرت	نوین	است.	چرا	که	راه	طوالنی	
نابودی	استثمار	و	ستم،	بدون	پیشبرد	نبردی	بی	وقفه	و	حاد	در	عرصه	فرهنگ	و	هنر	پیموده	
نخواهد	شد.	و	شاملو	آگاهانه	و	عاشقانه	کمر	به	خدمت	این	امر	بسته	بود.	پرولتاریای	انقالبی	برای	
انجام	رسالت	تاریخی	خویش	که	رهائی	کل	نوع	بشر	است	به	پیشروی	در	این	عرصه،	به	اتحاد	و	
بحث	و	مبارزه	سازنده	و	رفیقانه	با	شاملوها	نیاز	دارد.	در	پرورش	شمار	هر	چه	بیشتری	از	کارکنان	
و	رهبران	فرهنگی	و	هنری	پرولتر،	از	سازش	ناپذیری	شاملو	در	برابر	قدرت	های	ستمکار	حاکم،	و	
ارتجاع	ستیزی	وی	در	عرصه	تحقیق	فرهنگی	و	تاریخی،	و	آفرینش	هنری،	می	توان	بسیار	آموخت.	

n

انقالبی	و	تعهد	سیاسی	و	اجتماعی	به	عرصه	هنر	و	ادبیات	رو	 جوانانی	که	با	شور	و	شوق	
می	کنند،	همیشه	نیازمند	چراغی	هستند	که	در	شبهای	تاریک	و	کوره	راه	های	صعب،	پیش	پایشان	



367 را	روشن	کند.	پرچمی	را	می	طلبند	که	در	رزمگاه	فرهنگ	نوین	و	فرهنگ	کهن،	در	هنگامه	نبرد	
با	هنر	و	ادبیات	مخدر	و	ارتجاعی	و	ضدمردمی،	به	اهتزاز	درآید،	روح	شجاعت	را	در	سلول	های	
پیکارگران	برانگیزد	و	دل	هاشان	را	از	امید	به	پیروزی	ماالمال	کند.	طی	چند	دهه	گذشته،	احمد	
شاملو	آگاهانه	کوشید	این	چراغ	را	بیفروزد	و	خود،	این	پرچم	باشد.	و	بی	هیچ	تردید،	چنین	نیز	بود.	
این	جایگاه	رفیع	را	هیچ	دست	نامرئی	ماوراءالطبیعی	به	شاملو	نبخشید.	نه	بخت	و	اقبالی	در	
کار	بود،	نه	»نبوغ	و	استعداد	فطری«	که	شاملو	هرگز	به	آن	باور	نداشت.	رمز	کار	این	بود	که	وی	در	
جریان	فعالیتهای	بی	وقفه،	خستگی	ناپذیر	و	چندبعدی	خود،	سرچشمه	الیزال	هنر	یعنی	زندگی	و	
مبارزه	مردم	را	یافت،	نقش	اجتماعی	هنر	و	هدف	از	آفرینش	هنری	را	برای	خود	مشخص	کرد،	و	به	
آگاه	سازی	و	رهائی	و	بهروزی	مخاطبانش	متعهد	شد.	او	که	»انسان	زاده	شدن	را	تجسد	وظیفه«	
می	دانست،	کوشید	تجسم	تعهد	به	توده	های	ستمدیده،	ارزش	ها	و	آرمان	های	انقالبی	باشد:	»هنر	
که	می	تواند	چیز	مفیدی	را	زیباتر	عرضه	کند	و	به	آن	قدرت	نفاذ	بیشتری	بدهد	باید	از	خنثی	
بودن	شرم	کند.	قصدم	مطلقا	این	نیست	که	خواست	خود	را	با	باید	و	نباید	به	دیگران	تحمیل	کنم	
اما	فضیلت	هنرمند	است	که	در	این	جهان	بیمار	به	دنبال	درمان	باشد	نه	تسکین،	به	دنبال	تفهیم	

باشد	نه	تزئین،	طبیب	غمخوار	باشد	نه	دلقک	بیعار.«1	
را	نشانشان	می	داد.	 اشاره	ای	ساخت	که	دشمنان	مردم	 انگشت	 از	شعر	شاملو	 این	نگرش،	
او،	سپری	نبود	که	به	ترحم	بر	سر	مردم	ضعیف	و	محروم	کشیده	شود.	بل	خنجری	بود	 شعر	
که	نقاب	های	تزویر	را	می	درید،	خدنگی	بود	که	عمل	و	اندیشه	قدرت	حاکم	را	هدف	می	گرفت	و	
صفیرش،	عصیان	بردگان	را	فریاد	می	کرد.	عصیان	تهیدستانی	که	دفتر	شعر	زندگی	شان	را	با	خون	

شیرازه	می	بستند	و	بردگی	زندگی	شان	را	می	کشتند	تا	آقائی	تاریخ	شان	زاده	شود.2
شاعری	که	چنین	می	سرود،	چگونه	می	توانست	در	زندگی،	تن	به	تسلیم	و	سازش	در	برابر	
قدرتهای	ارتجاعی	دهد.	شاملو	هرگز	نواله	چرب	و	نرم	را	گردن	کج	نکرد	و	به	هیچکس	باج	نداد.	
بعد	از	کودتای	28	مرداد	1332،	شاملو	در	زندان	با	سیلی	شعر	بر	گونه	رنگ	پریده	پای	سستانی	
کوبید	که	در	برابر	جالدان	رژیم	شاهنشاهی	زانو	زده	و	توبه	نامه	می	نوشتند.	شاملو	در	زندان،	با	
فداکاری	و	قهرمانی	مبارزان	توده	ای	چون	وارطان	ساالخانیان	و	مرتضی	کیوان	از	یکسو،	و	فرصت	
طلبی	و	خیانت	کمیته	مرکزی	این	حزب	از	سوی	دیگر	مواجه	شد،	و	دریافت	که	خون	اینان	و	
راه	آنان	در	یک	مسیر	نیست.	پس	دور	حزب	به	قول	خودش	»بوجارهای	لنجان«	یا	حزب	باد	را	
برای	همیشه	خط	کشید.3	سال	ها	بعد،	زمانی	که	در	کانون	نویسندگان	ایران	بعد	از	انقالب	1357،	
وابستگان	به	حزب	توده	دست	به	کارشکنی	زده	کوشیدند	کانون	را	به	یک	نهاد	بی	آزار	برای	
جمهوری	اسالمی	و	توجیه	گر	سیاستهای	سرکوبگرانه	این	رژیم	ارتجاعی	تبدیل	کنند،	شاملو	و	
یاران	سازش	ناپذیری	چون	رفیق	جانباخته	سعید	سلطانپور	بر	مواضع	مترقی	و	مردمی	کانون	پای	



فشردند	و	داغ	رسوائی	بر	پیشانی	این	همدستان	ارتجاع	اسالمی	زدند	و	از	صفوف	کانون	اخراجشان	368
کردند.	چه	نفرت	انگیز	است	»تجلیل«	فریبکارانه	امروز	این	جماعت	خیانت	پیشه	از	شاملو	که	به	

صراحت	و	در	هر	فرصتی	دست	شان	را	رو	می	کرد.	
شاملو	طی	نیم	قرن،	شکست	یک	جنبش	عظیم	سیاسی	در	سال	های	32-	1320	و	یک	
انقالب	بزرگ	توده	ای	در	سال	57	را	با	پوست	و	گوشت	خود	آزمود.	او	به	میدان	آمدن	توده	های	
میلیونی	با	خواست	رهائی،	سالهای	کودتا	و	سرکوب	و	سکوت،	و	دوباره	به	خیابان	ریختن	مردم	
و	اینبار	به	قدرت	رسیدن	مرتجعین	فریبکار	اسالمی	و	سرکوب	خونینی	که	در	پی	داشت	را	با	
حسرت	و	خشم	تجربه	کرد.	برخالف	روشنفکرانی	که	شکست	انقالب	75،	امید	به	مبارزه	را	در	
دل	هاشان	کشت	و	سرانجام	آنان	را	به	ورطه	آشتی	و	سازش	و	تسلیم	با	دشمنان	مردم	کشاند،	
شاملو	دست	از	مبارزه	جوئی	برنداشت	و	نافرمان	و	سازش	ناپذیر	باقی	ماند.	او	از	کودتا	و	شکست	
اول،	شکل	گیری	جنبش	نوین	انقالبی	و	سپس	بپاخیزی	دوباره	توده	های	خلق	بسیار	آموخته	بود:	
»سالها	اختناق	و	وهن	و	تحقیر	بر	ما	گذشت.	جسم	و	جان	ما	طی	این	سال	های	سیاه	فرسود	اما	
اعتقاد	ما	به	ارزش	های	واالی	انسان	نگذاشت	که	از	پا	درآئیم.	پیر	شدیم	و	در	هم	شکستیم	اما	زانو	
نزدیم	و	سر	به	تسلیم	فرود	نیاوردیم.	تاریک	ترین	لحظات	شوربختی	و	نومیدی	را	از	سر	گذراندیم	
اما	به	ابلیس	آری	نگفتیم،	چرا	که	ما	برای	خود	چیزی	نمی	خواستیم،	به	دوباره	دیدن	آفتاب	نیز	
امیدی	نداشتیم.	آفتاب	ما	از	درون	به	جان	مان	می	تابید:	گرم	این	غرور	بودیم	که	اگر	در	تنهائی	
و	یاس	می	میریم	باری،	بار	امانت	را	که	نزد	ماست	و	نمی	باید	بر	خاک	راه	افکنده	شود	به	خاک	
نمی	اندازیم.	دیروز	چنین	بود،	امروز	نیز	المحاله	چنین	است.	»نه	جهان	به	آخر	رسیده	است	و	نه	
قرار	است	که	سلطنت	جابرانه	ابلیس	برای	ابد	بر	پهنه	زمین	مستقر	بماند.«4	پس	دیگر	هیچگاه	در	
مورد	وظیفه	و	رسالت	خود	به	مثابه	هنرمند	و	روشنفکر	متعهد	شک	نکرد	و	توطئه	گسستن	زنجیر	

به	دست	توده	ها	را	به	انتظار	نشست.	
و	 و	مقابله	فرهنگی	 برابر	جمهوری	اسالمی	 ایستادگی	در	سنگر	مردم	در	 به	خاطر	 شاملو	
و	 فشارها	 انواع	 و	 مرتجعین	حاکم	 دائمی	 و	غضب	 نفرین	 و	 لعن	 با	 و	خرافه،	 ارتجاع	 با	 سیاسی	
تهمت	ها	روبرو	شد،	اما	پای	پس	نکشید.	اوایل	دهه	1370،	زمانی	که	زمزمه	کوتاه	آمدن	برخی	
اهل	ادب	در	برابر	حکومتیان	به	سودای	کسب	اجازه	فعالیت	مجدد	کانون	نویسندگان	به	گوش	
رسید،	شاملو	آنان	و	همگان	را	از	افتادن	به	دام	توطئه	ای	که	رژیم	اسالمی	برای	تحمیق	و	تطمیع	
روشنفکران	چیده	بود	بر	حذر	داشت	و	گفت	که	بوی	گندیدگی	این	طرح	از	همین	حاال	به	مشام	
می	رسد.	حکومت	به	ما	چراغ	سبز	نشان	می	دهد	تا	مردم	را	همچنان	پشت	چراغ	قرمز	نگهدارد	و	ما	
صدایمان	در	نیاید.	ولی	آزادی	ما	بعنوان	نویسنده	و	هنرمند	را	نمی	توان	و	نباید	از	کسب	آزادی	های	

اساسی	که	کل	مردم	از	آن	محرومند،	جدا	کرد.	



369 تعهد	به	منافع	توده	ها،	روشن	بینی	و	دورنگری،	راه	رخنه	فریب	»آشتی	ملی«	و	تزلزالت	»دوم	
خردادی«	به	ذهن	شاملو	را	بست.	او	علیرغم	فشارها	و	تقاضاهای	بسیار،	حاضر	به	جهت	گیری	در	
دعواها	و	رقابت	های	جناح	های	حکومتی	نشد	و	در	بازی	هائی	که	نتیجه	ای	جز	فریب	مردم	ندارد،	
شرکت	نکرد.	نه	سر	فرود	آوردن	در	برابر	دستگاه	حاکمه	با	نشاندن	عبارت	آزادی	کش	و	خرافی	
»به	نام	خداوند	جان	و	خرد«	در	راس	بیانیه	کانون	نویسندگان	را	پذیرفت،	نه	حمایت	و	ستایش	از	
مهاجرانی	وزیر	ارشاد	رژیم	سانسور،	یعنی	همان	کسی	که	برای	فتوای	قتل	سلمان	رشدی	توجیه	

فرهنگی	-	ادبی	تراشید.5	
مرتجعین	 برابر	 در	 شاملو	 ناپذیری	 تسلیم	 فقط	 نه	 خردادی«،	 »دوم	 سازشکار	 روشنفکران	
اسالمی	حاکم	و	عدم	بیعت	وی	با	امثال	خاتمی	را	خاری	در	چشم	خویش	دیدند	و	کوشیدند	این	
نقطه	روشن	و	برجسته	در	زندگی	سیاسی	شاملو	را	مسکوت	گذارند،	بلکه	حتی	زبان	شعری	وی	
را	نیز	برنتابیدند.	آنان	تالشی	مذبوحانه	را	برای	مصون	نگهداشتن	نسل	جوان	از	»بدآموزی	های«	
زبان	شاملو	آغاز	کردند!	زبان	شاملو	را	»اقتدارگرا	و	ضدمردمی«	خواندند،	چرا	که	با	دوران	»تساهل	
و	تسامح«	همخوانی	نداشت6،	چرا	که	زبان	چاپلوسی	و	سازش	در	برابر	قدرت	های	حاکم	نبود،	
چرا	که	سربلند	و	نافرمان	و	ستیزه	گر	بود.	دشمنان	خلق	را	تحقیر	و	تمسخر	می	کرد،	مخاطبانش	
را	جرات	و	امید	می	بخشید	و	با	سیالب	خشونت	بار	واژگان	و	ضرباهنگی	پر	غرور	آنان	را	علیه	
خفت	و	ستم	و	بیدادگری	بر	می	انگیخت.	زندگی،	شعر	و	زبان	شاملو	حتی	بعد	از	مرگش	نیز	برای	
منادیان	آشتی	با	دشمنان	فرهنگ	و	هنر	پیشرو،	دردسرآفرین	است.	پس	امروز	مجبورند	شاملو	را	
بی	آزار	کنند	و	با	تجلیل	در	موزه	بگذارند،	و	همزمان	راه	بازخوانی	آثار	وی	توسط	جوانان	و	بازتولید	

ارزش	هائی	که	او	بر	جای	گذارده	را	ببندند.	

جوهر شعر شاملو

شعر	شاملو	به	مثابه	مرجع	و	نمونه	بارز	شعر	نوین	در	ایران،	محصول	و	بازتاب	جنبش	ها	و	
انقالبات	و	شکست	ها	و	پیروزی	هائی	بود	که	طی	قرن	بیستم	کارگران	و	توده	های	ستمدیده	در	
ایران	و	جهان	از	سر	گذراندند،	به	افق	های	نوین	چشم	دوخته	بود	و	خواسته	ها	و	انگیزه	های	نوین	

طبقاتی	و	مبارزاتی	را	بیان	می	کرد.	
شعر	شاملو،	با	مضامین	نو	و	آهنگ	و	واژگان	متفاوت،	شعری	در	خور	تالش	عظیم	و	روزمره	
صدها	میلیون	انسان	کوچک	و	گمنام	سراسر	جهان	برای	کسب	رهائی	شد	و	حماسه	های	انقالبی	
در	این	راه	را	بازتاب	داد.	تعهد	شاملو	به	آرمان	بزرگ	رهائی	بشر،	از	شعر	وی	یک	شعر	اجتماعی	و	
مردمی	ساخت.	این	شعر	زندگی	بود	که	می	خواست	همدوش	یاران	ناشناخته	اش	در	چین،	کره	یا	
فرانسه	جنگ	کند،	و	زمانی	دیگر	خدایان	دروغین	عرصه	ادب	را	بر	دار	خویشتن	آونگ	کند.	پس	
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آئینه	تجربه	شاملو	از	فعالیت	سیاسی	و	احزاب	سیاسی،	با	غبار	رفرمیسم	و	فرصت	طلبی	
و	 می	خواند	 آلوده«	 »کالم	 را	 سیاست	 شاملو،	 اینکه	 علیرغم	 اما	 شد.	 مکدر	 نارهبران	 خیانت	 و	
»سیاست	بازی	و	قدرت	طلبی«	را	الزم	و	ملزوم	و	کار	کسی	می	دانست	که	»لزوما	برای	حیات	
ذیروحی	حرمتی	قائل	نیست«،	سیاست	همواره	در	شعر	وی	حضور	داشت.	به	باور	شاملو،	التزام	
هنرمند	می	بایست	»فارغ	از	قید	و	بند	فرقه	گرائی	و	تحزب،	التزامی	فارغ	از	سیاست«	باشد،8	اما	
شعر	اجتماعی	شاملو	به	ناگزیر	از	نزدیک	با	تحوالت	سیاسی	جامعه	و	دنیا	گره	خورده	بود.	حتی	
آنجا	که	این	شعر	روی	به	انسان	مجرد	و	فارغ	از	مرزهای	طبقاتی	داشت	نیز	ردپای	سیاست	بر	آن	
به	چشم	می	خورد	و	جز	این	نمی	توانست	باشد.	چرا	که	مفاهیم	عامی	چون	انسان،	عشق،	زیبائی،	
از	مجرای	این	دنیای	طبقاتی	و	سیاسی	عبور	می	کرد	و	الجرم	 عدالت	و	رهائی	در	شعر	شاملو	

خصلتی	طبقاتی	و	سیاسی	می	یافت.	
خود،	 شعر	 در	 او	 بود.	 مردم	 انقالبی	 پیشروان	 جانفشانی	 و	 مبارزه	 از	 متاثر	 همیشه	 شاملو	
تحوالت	بزرگ	سیاسی	و	اجتماعی	و	نقش	»به	چرا	مرگ	خود	آگاهانی«	را	ثبت	کرد	که	روزهای	
تیره،	در	برابر	تندر	می	ایستند	تا	خانه	را	روشن	کنند.	واژگان	شاملو	در	گذر	سیل	آسای	وقایع	
تکان	دهنده	و	نقاط	عطف	تاریخی،	صیقل	خورد	و	زبان	شعرش	تکامل	یافت.	در	سال	های	قبل	از	
کودتای	28	مرداد،	فرزندان	سرودخوان	دریا،	ستارگان	بزرگ	قربانی	و	شکوفه	های	سرخ	از	غرناطه	
و	آتن	تا	آبادان،	خون	به	رگهای	شعرش	ریختند،	و	در	سال	های	پایانی	دهه	1340	که	تولد	یک	
نسل	نوین	انقالبی	با	شلیک	گلوله	ها	اعالم	شد،	شعر	شاملو	تپشی	دیگرگونه	یافت.	این	شعر	به	
انقالبیان	جوان	و	مبارزان	پیشرو	تاثیر	گذاشت	تا	نقش	و	رسالت	 نوبه	خود	بیش	از	هرکس	بر	
خویش	را	شفاف	تر،	قطعی	تر	و	پیروزمندانه	تر	در	این	آینه	بنگرند،	در	رزم	و	پایداری،	گل	دهند	
و	شکست	زمستان	را	مژده	آورند	حتی	اگر	خود	رفته	باشند	و	پیروزی	را	به	چشم	نبینند.9	شعر	
شاملو،	گرمابخش	جان	زندانیان	سیاسی	و	جلوه	و	آرایشی	بود	که	آنان	با	حک	کردنش	بر	در	و	

دیوار	سلول،	افق	دید	خویش	را	به	فراسوی	باروی	اسارت	می	کشاندند.	
بخش	بزرگ	اشعار	شاملو،	آثاری	است	که	کادرهای	انقالبی	و	پیشروان	توده	به	آن	نیاز	دارند	
و	مخاطبش	هستند.	شاملو	نیز	مانند	هر	هنرمند	متعهد	و	مردمی	با	دو	وظیفه	روبرو	بود:	یکم،	
توده	ای	کردن	یا	در	دسترس	توده	قرار	دادن	اثر	هنری	و	نقد	هنری،	و	تشویق	و	کشف	آثاری	که	
توده	ها	خالق	آنند.	دوم،	باال	بردن	استانداردهای	هنری	و	کیفیت	آثار.	او	با	شعر	خود	عمدتا	به	
وظیفه	دوم	پرداخت،	هرچند	نمی	توان	تالش	شبانه	روزی	شاملو	برای	یافتن	روزنه	ها	و	نقب	زدن	

به	ذهن	توده	های	وسیع	را	نادیده	گرفت	و	ارج	ننهاد.	
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شعر	شاملو،	سیالن	اندیشه	های	بزرگ	و	توفانی	بود:	بیان	عصیان	نو	علیه	کهنه.	این	شعر	
و	سازش	ساخت.	شعر	شاملو،	 تسلیم	 زنجموره	های	 بستر	 و	 کرد	 رام	 بند	کشید،	 به	 نمی	شد	 را	
قالب	خود	را	می	جست.	قالبی	که	نمی	توانست	و	نمی	بایست	قفس	این	روح	عصیانگر	شود.	پس	
آخر،	 نیز	دست	 و	چارچوب	 قالب	 بازترین	 دل	 و	 رنگین	ترین	 زیرا	 باشد.	 قالب	 یک	 نمی	توانست	
موضوعات،	احساسات	و	روحیات	گوناگون	و	دائما	در	حال	تغییر	را	محدود	و	محصور	می	کند	و	
راه	خالقیت	و	نوگرائی	دائمی	شعر	را	می	بندد.	این	اندیشه	نزد	شاملو،	نخست	یک	احساس	بود	با	
پیرایه	های	ناگزیر.	سپس،	با	تعمق	در	آثار	و	تجربه	های	خود	و	دیگران،	این	درک	و	باور	در	جان	
شعرش	جاری	شد.	شاملو	خود	را	به	درستی	شاگرد	راهگشائی	های	نیما	می	دانست	که	قراردادهای	
کهن	شعری	را	برای	هیجانات	عاطفی	و	اندیشگی	خود	در	دنیای	امروز	کافی	نمی	دید.	او	پیام	نهائی	
نیما	که	انقالب	در	ساختار	درونی	شعر	بود	را	درک	کرد	و	کاری	که	خود	نیما	نتوانسته	یا	نخواسته	
بود	انجام	دهد	را	صورت	داد.10	یعنی	قالب	های	کهن،	وزن،	قافیه	و	درک	جامدی	که	از	ارتباط	اینها	
حاکم	بود	را	یکسره	بر	هم	زد	و	راه	بر	ذهنیت	شاعرانه	متالطم	و	جریان	پویای	شعر	خود	گشود.	
تا	شعر	با	هر	شتاب	و	هر	وقفه،	با	هر	ضرباهنگ	و	ملودی	و	فرمی	که	همزاد	مضمون	و	اندیشه	آن	
است	زاده	شود،	زندگی	کند	و	پایان	گیرد.	بدین	سان	شاملو	با	جرات	و	جسارتی	یگانه	بر	شانه	های	

نیما	ایستاد،	افق	های	دورتر	را	از	فراز	باروی	شعر	نیمائی	کشف	کرد	و	راهی	فتح	آنها	شد.	
دیگرگونه	دیدن	و	دیگرگونه	کردن	مفهوم	و	شکل	شعر	از	جانب	شاملو،	از	برخورد	نوگرایانه	و	
پیشروئی	برمی	خاست	که	وی	در	نگاه	به	جامعه	انسانی	و	طبیعت،	به	آن	دست	یافته	بود.	اگرچه	
»عادت«	آن	است	که	نوآوری	در	شعر	و	ادبیات	و	روزنامه	نگاری	و	ترانه	سرائی	در	ایران،	صرفاً	
نتیجه	و	تاثیر	انقالب	مشروطه	معرفی	شود.	اما	این	تحول،	بدون	شک	شاخه	ای	از	جنبش	های	
فکری	و	ادبی	و	هنری	متنوعی	است	که	در	پی	پیروزی	انقالب	اکتبر	1917	در	روسیه	بپاخاست.	
به	گفته	شاملو:	»این	شعر،	پس	از	آن	همه	تکرارهای	بی	حاصل،	بیداری	و	آگاهی	خود	را	به	مقدار	
زیاد	مدیون	شاعران	بزرگ	دیگر	کشورها	و	زبان	هاست.	.	.	.	استادانی	که	شعر	ناب	را	به	ما	آموختند	

و	راه	های	تعهد	را	پیش	پای	ما	نهادند.«11	

شاملو و زبان و فرهنگ توده 

یکی	دیگر	از	کارهای	سترگ	و	خدمات	برجسته	شاملو،	گرد	آوردن	و	مدون	کردن	زبان	و	
فرهنگ	توده	بود.	کاری	که	ثمرات	اجتماعی	و	فرهنگی	اش	را	هنوز	نمی	توان	بوئید	و	لمس	کرد،	
و	چیدن	آن	محتاج	زمان	است.	پشتوانه	این	کار،	نگرش	کلی	شاملو	به	توده	های	عادی	و	نقش	



آنان	در	آفرینش	تاریخ	و	فرهنگ	و	زبان	بود.	در	نگاه	وی،	توده	ها	مهره	های	بی	وزن	و	یک	شکلی	372
نبودند	که	فقط	به	کار	هورا	کشیدن	و	بار	بردن	برای	نخبگان	جامعه	بیایند.	شاملو	تاکید	داشت	
که	به	تاریخ	رسمی	که	بر	مبنای	منافع	دولت	های	ستمکار	و	طبقات	استثمارگر	حاکم	در	طی	
قرون	نوشته	شده	باید	به	دیده	شک	نگریست.	این	تاریخ	پر	از	تحریف	و	دروغ	است	و	در	درجه	
اول	می	خواهد	این	ایده	»خدائی	شاهی«	را	القاء	کند	که	»مردم	عادی	شایسته	رسیدن	به	مقام	
رهبری	جامعه	نیستند.«	الجرم	در	چنین	تاریخی،	اقدامات	بیشمار	انقالبی	توده	ها	لجن	مال	شده،	

وارونه	جلوه	داده	می	شود.12
شاملو	از	نوجوانی	به	زبان	و	فرهنگ	توده	عالقمند	شده	بود	و	همین	عالقه،	پایه	و	انگیزه	ای	
شد	تا	تهیه	»فرهنگ	کوچه«	را	در	سال	های	بعد	پی	گیرد	چنان	پیگیر	که	حتی	دو	بار	از	دست	
رفتن	همه	آنچه	طی	سال	ها	تحقیق	گرد	آورده	بود	او	را	دلسرد	نکرد	که	هیچ،	مصرانه	تر	کار	را	
ادامه	داد.	آگاهی	به	نقش	زندگی	و	کار	و	مبارزه	توده	ها	در	آفرینش	و	تکامل	دائمی	زبان	و	فرهنگ،	
شاملو	را	به	تدوین	و	اشاعه	توانائی	ها	و	ارزشهای	مثبت	آن	پای	بند	کرد.	او	زندگی	و	مبارزه	مردم	
را	معدنی	پایان	نیافتنی	از	مصالح	اولیه	برای	ادبیات	و	هنر	می	دید.	مصالحی	طبیعی	و	کار	نشده،	

اما	جاندارترین	و	غنی	ترین	و	اساسی	ترین	چیزی	که	می	توان	یافت.	
ادامه	خدمات	 تدوین	»فرهنگ	کوچه«،	که	در	 درازمدت	تالش	شاملو	در	 و	 حاصل	عمده	
دهخدا	در	این	عرصه	انجام	گرفت،	شکستن	هر	چه	بیشتر	انحصار	زبان	خشک	و	سترون،	کهنه	
و	مذهبی،	و	نامفهوم	و	سفسطه	گرانه	اقشار	عالیرتبه	و	ممتاز	جامعه	بر	آثار	فرهنگی	و	علمی	و	
سیاسی،	و	قابل	فهم	و	دسترسی	کردن	این	آثار	و	افکار	برای	توده	های	وسیع	است.	ثبت	زبان	
با	توده	ها	زبان	مشترک	 مردم	و	پی	جویی	تغییرات	و	تکامل	اش	باعث	می	شود	که	روشنفکران	
بیابند.13	زندگی	و	کار	و	مبارزه	مردم	را	بهتر	بشناسند.	ارزش	ها	و	خالقیت	شان	را	عمیقتر	بنگرند	
و	باور	کنند،	و	آگاهانه	تر	برای	امحای	شکافی	که	جامعه	طبقاتی	میان	تاریخ	سازان	یعنی	توده	های	

زحمتکش	و	اندیشه	ورزان	پدید	آورده	بکوشند.	
شاملو	به	این	واقعیت	پی	برد	که	از	یکسو	برای	برقراری	ارتباط	با	مخاطبان	وسیع	و	تاثیرگذاری	
عمیق	بر	آنان،	تسلط	بر	زبان	و	فرهنگ	توده	ضروری	است.	و	از	سوی	دیگر،	تحول	و	تکامل	فرهنگ	
آثار	 بارور	کردن	و	فراگیر	کردن	 و	زبان	)یا	درست	تر	بگوئیم	فرهنگ	ها	و	زبان	های(	جامعه،	و	
نوشتاری	از	داستان	و	شعر	گرفته	تا	مقاله	و	گزارش	در	گرو	اتکاء	به،	و	استفاده	از	منبع	ارزشمند	
زبان	توده	مردم	است.	او	می	دانست	که	»زبان	عبوس	رسمی	از	لحاظ	قدرت	القائی	به	گرد	پای	
شنگول	و	بازی	گوش	زبان	توده	هم	نمی	رسد.«	و	می	پرسید:	»نمی	دانم	چرا	نباید	دستاوردهای	
این	زبان	پویا	که	حامل	گنجی	عظیم	از	تازه	ترین	و	خوش	ساخت	ترین	و	پربارترین	کلمات	است	و	
در	عین	حال	قواعد	دستوری	ویژه	قابل	تدوین	خودش	را	هم	دارد	بهره	جست؟	چرا	نباید	پای	آن	



373 را	به	تاالر	سوت	و	کور	زبان	فرهیختگان	باز	کرد؟«14
	اما	رجوع	و	توجه	شاملو	به	فرهنگ	کوچه،	با	کهنه	گرایی	و	عامی	گری	تفاوت	داشت.	او	
نقادانه	برخورد	می	کرد	و	به	هیچوجه	به	تقدیس	ارزش	های	منفی	و	خرافی	و	 به	این	فرهنگ،	
ستمگرانه	ای	که	طی	قرون	در	آن	رسوب	کرده	نمی	پرداخت.	شاملو،	افکار	و	رفتار	تحقیرآمیز	و	
ستمگرانه	ای	که	در	بین	ملت	فارس	و	مسلمانان	شیعه	علیه	اقلیت	های	ملی	و	مذهبی	تحت	ستم	
ساکن	ایران	رایج	است	را	بیرحمانه	نقد	و	افشاء	می	کرد.	شاملو	اعتقاد	داشت	که	باید	همه	این	
جوانب	منفی	را	صریح	و	بی	پرده	در	برابر	مردم	قرار	داد	تا	در	این	آئینه،	نقاط	ضعف	فرهنگی	
خود	و	نتایج	زیانبار	آن	بر	اندیشه	و	عمل	شان	را	ببینند.	او	ضرورت	شکستن	تابوها	و	خانه	تکانی	
ذهنی	مردم	را	تبلیغ	می	کرد.	می	گفت	عقاید	عهدبوقی	را	باید	به	موزه	سپرد	و	دست	به	یک	انقالب	
فرهنگی	یا	دست	کم	یک	وارسی	جدی	در	باورها	و	خوانده	ها	و	شنیده	هایی	زد	که	از	دیرباز	به	

صورت	غیر	قابل	تغییری	در	کتاب	ها	ثبت	شده	است.15

شاملو و روزنامه نگاری 

شاملو	در	مقاطع	گوناگون،	به	انتشار	مجله	و	هفته	نامه	نیز	پرداخت.	این	بخشی	از	تالش	
همیشگی	وی	برای	اشاعه	فرهنگ	و	هنر	و	اندیشه	مردمی	در	جامعه	بود.	شاملو	حتی	در	اوج	
خفقان	دوران	شاه،	کوشید	پرده	تاریک	استبداد	را	سوراخ	کند	و	حرفش	را	به	مردم	برساند.	او	
با	هزار	زحمت	مجله	و	جنگ	مستقل	خود	را	برپا	می	داشت	و	زمانی	که	یاران	نیمه	راه	تنهایش	
امنیتی،	راهش	را	می	بستند	 باالخره	حکم	دستگاه	 یا	تنگدستی	و	تیغ	سانسور	و	 می	گذاشتند،	
روزنه	ای	دیگر	می	جست.	شاملو	با	تعهد	و	پیگیری،	تنگ	ترین	روزنه	های	انتشار	علنی	آثار	مترقی	
را	حتی	در	مطبوعات	بزرگ	متعلق	به	کارگزاران	شاه	می	یافت	و	اندیشه	پیشرو	را	ولو	چکه	چکه	
به	گلوهای	تشنه	می	رساند.	ارزش	و	اعتبار	کار	شاملو	در	آن	بود	که	بر	لبه	تیغ	گام	می	زد،	اما	
گرفتار	خودسانسوری	و	وارونه	کردن	مضامین	و	موضوعات	آثار	خود	و	دیگران	به	بهانه	»تاکتیک	
واقع	بینانه«	نمی	شد،	و	سقوط	نمی	کرد.	او	نه	از	آن	دسته	روشنفکران	بود	که	برای	گرفتن	خرده	
امتیازی	از	حکومت،	به	آرمان	های	مردمی	پشت	می	کنند	و	پا	از	گلیمی	که	مقامات	برایشان	پهن	
کرده	اند	بیرون	نمی	گذارند،	و	نه	از	آن	گروه	که	از	ترس	»آلوده	شدن«،	بیعملی	پیشه	می	کنند	و	

با	»وجدان	آسوده«	کنار	گود	می	نشینند.	
شاملو	طی	چند	دوره	فعالیت	پربار	مطبوعاتی	خود،	توانائی	ها	و	مهارت	های	جوان	را	شناخت،	
به	شکوفا	شدن	آنها	یاری	رساند	و	معیارهای	جدید	و	مثبتی	از	کار	و	روحیه	جمعی،	پژوهش	
عمیق	و	جدی،	سبک	و	فرم	نو	و	گیرا،	و	زبان	نافذ	در	روزنامه	نگاری	به	دست	داد.	»کتاب	هفته«	
)نشر	کیهان(	که	اوایل	سالهای	1340	به	همت	شاملو	زاده	شد،	الگوی	درخشان	و	ماندگاری	برای	



مجالت	فرهنگی	اجتماعی	حتی	تا	به	امروز	به	حساب	می	آید.	بعدها	این	مجله	توسط	مسئوالن	374
کیهان	از	سردبیری	شاملو	خارج	شده	و	به	نماینده	توده	ای	های	راه	آمده	با	دستگاه	ستمشاهی	
یعنی	به	آذین	سپرده	شد.	شاملو	در	سالهای	59	ـ	58	به	انتشار	مجله	»کتاب	جمعه«	پرداخت	
که	تحت	تاثیر	فضای	متالطم	سیاسی	دوران	انقالب	و	نیازهای	عاجل	آن،	می	کوشید	در	مورد	
مهمترین	وقایع	و	موضوعات	دخالتگری	سیاسی	کند.	به	مسئله	کردستان	و	ترکمن	صحرا	و	سایر	
مناطق	تحت	ستم	می	پرداخت.	مسئله	زنان	و	ستم	جنسی	را	به	میان	می	کشید.	زندگی	و	کار	
توده	های	محروم	را	می	شناساند.	وضعیت	کارگران	و	حاشیه	نشینان	را	منعکس	می	کرد.	عقاید	
پوسیده	و	اعمال	جنایتکارانه	نیروهای	ارتجاعی	مذهبی	که	تحت	رهبری	خمینی	به	قدرت	رسیده	
نگاهی	می	افکند.	 در	سایر	کشورها	 مبارزاتی	 و	 انقالبی	 تجارب	 به	 و	 نقد	می	کشید،	 به	 را	 بودند	
»کتاب	جمعه«	در	حد	توانش،	خواسته	های	اقشار	مختلف	خلق	را	تبلیغ	کرد	و	همزمان	پرده	از	
سرکوبگری	ها	و	ترفندهای	ارتجاع	تازه	به	قدرت	رسیده	برمی	داشت.	این	مجله	نیز	خیلی	زود	بر	

اثر	فشار	و	تهدید	حکومتیان	از	انتشار	بازایستاد.	

افق و میراث شاملو

شاملو	محصول	توده	های	نه	فقط	ایران،	که	سراسر	جهان	بود.	او	نه	فقط	از	طریق	شعر	و	
ادبیات،	که	بر	اساس	اندیشه	کلی	و	جهان	نگری	اش،	خود	را	با	ساکنان	محروم	و	پای	در	زنجیر	
این	کره	خاکی	همخون	و	همسرنوشت	می	دانست.	علیه	تحقیر	ملل	ستمدیده	از	سوی	فرهنگ	
سلطه	گر	امپریالیستی	ایستادگی	می	کرد	و	در	عین	حال،	با	آغوش	باز	فرهنگ	انقالبی	و	پیشرو	
انسانی	می	دانست	که	 را	خویشاوند	هر	 را	پذیرا	می	شد.	شاملو	خود	 از	هر	گوشه	جهان	 توده	ها	
خنجری	در	آستین	پنهان	نمی	کند.	نه	ابرو	به	هم	می	کشد،	نه	لبخندش	ترفند	تجاوز	به	حق	و	
نان	و	سایبان	دیگران	است.	و	می	گفت:	»من	یک	لر	بلوچ	کرد	فارسم،	یک	فارس	زبان	ترک،	یک	
آفریقائی	اروپائی	استرالیائی	آمریکائی	آسیائی	ام،	یک	سیاه	پوست	زردپوست	سرخ	پوست	سفیدم	
که	نه	تنها	با	خودم	و	دیگران	کم	ترین	مشکلی	ندارم	بل	که	بدون	حضور	دیگران	وحشت	تنهائی	و	
مرگ	را	زیر	پوستم	احساس	می	کنم.	من	انسانی	هستم	در	جمع	انسان	های	دیگر	بر	سیاره	مقدس	
زمین	که	بدون	دیگران	معنائی	ندارم.«16	عشق	او	به	محرومان	و	ستمدیدگان	نمی	توانست	با	نفرت	
از	ستمکاران	و	استثمارگرانی	که	در	هارلم	و	برانکس	شیشه	ها	را	از	صمغ	خون	سیاهان	سرشار	
می	کنند،	در	آوش	ویتس	کوره	های	مرگ	را	بر	پا	می	دارند،	شباهنگام	به	کشتن	چراغ	می	آیند	و	
آتش	را	با	سوختبار	سرود	و	شعر	روشن	می	کنند،	همزاد	و	همراه	نباشد.	شاملو	آشتی	ناپذیری	
خود	و	آثارش	را	با	نظام	امپریالیستی	حاکم	بر	جهان	به	صراحت	اعالم	می	کرد:	»ما	نظام	موجود	در	
جهان	را	برای	ابداعات	هنری	و	توسعه	دانش	و	بینش	آدمی	انگیزه	ئی	سخت	نیرومند	می	شناسیم،	



375 گیرم	تنها	در	جهت	امحاء	این	نظام!	یعنی	در	جهت	تنها	هدفی	که	تالش	ادبی	و	شعری	این	عصر	
وحشت	و	گرسنگی	را	توجیه	می	کند.«17	

او	می	دانست	که	این	دورنما	با	گذر	بشر	از	مسیری	طوالنی	محقق	خواهد	شد	و	به	عمر	وی	
وصلت	نمی	دهد.	اما	این	اعتقاد	که	سرانجام	روزی	ستمدیدگان	می	توانند	دنیائی	شایسته	بسازند	
و	رویاهایشان	را	از	بختک	تنگدستی	و	بی	عدالتی	و	بی	فرهنگی	برهانند	به	شاملو	انگیزه	تالش	
و	مبارزه	می	داد.	او	به	امید	فرارویاندن	روز	مبارکی	زنده	بود	که	انسان	دریابد	گرفتار	وحشت	بی	
روشنفکران	 فرهنگی	 خدمات	 شاملو،	 است.	 محض	 اطاعت	 ثمره	اش	 نخستین	 که	 است	 پایه	ای	

متعهدی	نظیر	خود	را	سند	حضور	در	جشن	طلوع	آن	روز	می	دانست.18
امید	بود	که	شاملو	علیرغم	محدودیت	ها	و	موانع	بسیاری	که	مرتجعین	حاکم	طی	 این	 با	
دو	دهه	اخیر	در	راه	انتشار	آثارش	ایجاد	کردند،	از	آفرینش	و	تحقیق	باز	نایستاد:	با	پرکاری	و	
پشتکاری	شگفت	انگیز	که	گوئی	از	مجال	اندک	عمر	پیشی	می	گرفت.	و	با	آثاری	پربار	که	بی	
اختیار	زمزمه	حسرت	را	بر	زبان	ماندگان	جاری	می	کند	که	»فرصت	کوتاه	بود.	.	.«	آثار	ماندگار	و	
خاطره	راهگشائی	ها	و	نافرمانی	های	شاملو،	نهیبی	است	که	جوانان	و	نسل	های	پا	در	راه	را	با	چشم	

باز	و	امیدوار،	به	گشودن	قفل	دروازه	های	فردا	برمی	انگیزد.	
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طرف	که	باد	بیاید	آنها	امر	خود	را	پیش	می	برند.	مفهوم	این	اصطالح،	تبعیت	کردن	از	جریان	روز	و	پیروی	از	شیوه	
فرصت	طلبی	و	ابن	الوقتی	است.	.	.	.	توضیح	از	احمد	شاملو	در	بخش	پاسخ	به	خوانندگان	کتاب	جمعه	شماره	32،	

اردیبهشت	1359	

4(	نقل	قول	اول	از	مقاله	»برنامه	طلوع	خورشید	لغو	شده	است!«	منتشره	در	مجله	تهران	مصور	شماره	22	اول	تیر	
ماه	1358	نقل	قول	دوم	از	کتاب	جمعه،	شماره	34	18	اردیبهشت	ماه	1359	

5(	رجوع	کنید	به	کتاب	نقد	آیات	شیطانی	نوشته	عطااهلل	مهاجرانی.	در	این	نوشته،	مهاجرانی	تالش	در	القای	این	
نکته	دارد	که	سلمان	رشدی	»ولدالزنا«	است	و	حاصل	تجاوز	یک	انگلیسی	به	یک	زن	هندی	است.	نویسنده	بر	اساس	
ذهنیت	بیمار	و	ارزش	های	پوسیده	و	زن	ستیز	مذهبی	خود،	اعالم	می	کند	که	فقط	یک	»ولدالزنا«	می	تواند	چنین	
افکاری	را	در	مورد	محمد	بن	عبداهلل	به	سر	راه	دهد	و	به	روی	کاغذ	بیاورد!	کتاب	مهاجرانی	قرار	بود	پشتوانه	فرهنگی	



و	توجیه	کننده	فتوای	خمینی	برای	کشتن	سلمان	رشدی	باشد.	376

6(	اظهار	نظرات	پرسشگران	مجله	فرهنگ	توسعه	در	مصاحبه	با	عبداهلل	کوثری	شماره	42	و	43	)اسفند	1378(	
صفحات	119	تا	121	

7(	درباره	هنر	و	ادبیات	گفت	و	شنودی	با	احمد	شاملو	به	کوشش	ناصر	حریری	صفحه	173	

8(	همانجا	صفحات	125	و	134

9(	رجوع	کنید	به	شعر	»23«،	مجموعه	»قطعنامه«	و	شعر	»مرگ	نازلی«	)باز	تکثیر	در	مجموعه	اشعار	احمد	شاملو،	
مجلد	اول(

10(	نقل	به	معنی	از	مقاله	»من	به	هیات	ما	زاده	شدم«	)شعر	شاملوئی(	نوشته	جواد	مجابی	مجموعه	شناختنامه	
احمد	شاملو	1377	

11(	مقدمه	کتاب	»همچون	کوچه	ئی	بی	انتها«	)گزینه	ئی	از	اشعار	شاعران	بزرگ	جهان(	ترجمه	احمد	شاملو	1374

12(	»حقیقت	چقدر	آسیب	پذیر	است«	سخنرانی	در	دانشگاه	برکلی	فروردین	1369	نقل	شده	در	شناختنامه	شاملو	
اثر	جواد	مجابی	صفحات	509	508

13(	نقل	به	معنی	از	مقاله	»من	به	هیات	ما	زاده	شدم«	)کتاب	کوچه(	نوشته	جواد	مجابی	مجموعه	شناختنامه	شاملو	
	1377

14(	درباره	هنر	و	ادبیات	گفت	و	شنودی	با	احمد	شاملو	به	کوشش	ناصر	حریری	صفحه	145

15(	همانجا	ضمیمه:	گفت	و	گو	با	فرج	سرکوهی	صفحات	193	و	194	)اولین	انتشار	در	آدینه	شماره	72،	مرداد	71(	

در	همین	زمینه،	می	توانید	به	نقد	صریح	و	کوبنده	شاملو	از	موسیقی	سترون	و	مخدری	که	در	ایران	به	»موسیقی	
سنتی«	مشهور	است	و	پاسخی	که	او	به	نظرات	کهنه	پرستانه	محمد	رضا	لطفی	داده،	رجوع	کنید.	]مقاله	»موسیقی	

سنتی:	حرفه	ای	سیاه«	نقل	از	مجله	آدینه،	شماره	52،	آذر	1369(

اسطوره	های	 و	 جاافتاده	 تاریخ	 به	 وی	 نقادانه	 برخورد	 جوان،	 نسل	 برای	 بویژه	 شاملو	 روشنگری	های	 از	 دیگر	 یکی	
تقدیس	شده	طی	قرون	بود،	که	برایش	دشمنی	بسیار	خرید	و	آفرید.	او	برای	پاک	کردن	ذهن	جامعه	از	ضدارزش	ها،	
از	قهرمانان	و	الگوهای	دروغین،	و	از	خرافات	توجیه	گر	ستم	و	بهره	کشی،	پا	جلو	گذاشت	و	گام	های	ضروری	آغازین	
را	برداشت.	به	قول	خودش:	»می	گوئید	چه	کنیم؟	دست	به	ترکیب	هیچی	نزنیم	و	به	هیچ	چیز	نظر	انتقادی	نکنیم	
که	دل	اهل	باور	نازک	و	شکننده	است	و	تا	گفتی	غوره	سردی	شان	می	کند؟	.	.	.	.	مگر	بدآموزی	توی	شاهنامه	کم	
است؟	کمند	آدم	های	شیرین	عقلی	که	در	اثبات	نظر	پست	عقب	افتاده	شان	به	فردوسی	استناد	می	کنند	که	آن	حکیم	

علیه	الرحمه	فرموده:	

زن	و	اژدها	هر	دو	در	خاک	به
جهان	پاک	از	این	هر	دو	ناپاک	به

یا
زنان	را	ستائی	سگان	را	ستای

که	یک	سگ	به	از	صد	زن	پارسای!
یا

اگر	خوب	بودی	زن	و	نام	زن



377 مر	او	را	مزن	نام	بودی	نه	زن!
	.	.	.	.	.

شما	هر	چه	دلتان	می	خواهد	بگوئید.	من	می	گویم	واقعاً	اینها	شرم	آور	است	و	باید	از	ذهن	جامعه	پاک	شود.	گیرم	
وقتی	کسی	تو	ذهن	این	پاسداران	بی	عار	و	درد	فرهنگ	ایران	زمین	متحجر	شد	دیگر	جرات	پدر	دیارالبشری	نیست	

که	بگوید	باالی	چشمش	ابرو	است.	.	.	.	

حقیقت	الزاما	همان	چیزی	نیست	که	تو	گوش	ما	خوانده	اند	و	گاه	می	تواند	درست	معکوس	باورهای	ارث	و	میراثی	ما	
باشد.«	)به	نقل	از	مقدمه	جزوه	»مفاهیم	رند	و	رندی	در	غزل	حافظ«	فروردین	1370(

16(	درباره	هنر	و	ادبیات	گفت	و	شنود	با	احمد	شاملو	به	کوشش	ناصر	حریری	صفحه	131	

17(	سخنرانی	در	اجالس	بین	المللی	نویسندگان،	آلمان	شهریور	1367:	

18(	نقل	به	معنی	از	درباره	هنر	و	ادبیات	گفت	و	شنودی	با	احمد	شاملو	به	کوشش	ناصر	حریری	صفحه	104	

	



نگاهی به فیلم »بانوی اردیبهشت« ساخته رخشان بنی اعتماد378

سینمای »آشتی ملی«؛ سینمای مردساالر
را	 این	فیلم	 اثری	شایسته	بررسی	است.	 اعتماد،	 اردیبهشت«	ساخته	رخشان	بنی	 »بانوی	
نمی	توان	در	رده	فیلم	های	»فستیوالی«	و	»هنر	برای	هنری«	رایج	قرار	داد.	این	یک	فیلم	صریح	
سیاسی	و	ایدئولوژیک	است	که	مخاطبانش	را	عمدتا	در	بین	زنان	و	جوانان	ایرانی	در	داخل	و	خارج	
از	کشور	جست	و	جو	می	کند.	دیالوگ	های	فیلم	روان	و	منطبق	بر	شخصیت	هاست؛	مونتاژ	و	
ریتم	فیلم	نیز	مناسب	است.	بنی	اعتماد	برخالف	بسیاری	از	همکارانش	که	دل	شان	نمی	آید	در	
اثر	خود	دست	ببرند	و	بخش	های	زائد	را	بچینند	و	دور	بیندازند،	دست	به	ویرایش	بیرحمانه	فیلم	
زده	و	با	این	کار	از	به	ستوه	آمدن	تماشاگر	جلوگیری	کرده	است.	فیلم	به	واسطه	رعایت	این	نکات،	
نسبت	به	فیلم	های	ایرانی	از	کیفیت	هنری	خوبی	برخوردار	است.	اما	این	کیفیت	خوب	به	یک	

مضمون	بد	خدمت	می	کند.	
داستان	فیلم	حول	زندگی	یک	زن	کارگردان	به	نام	فروغ	کیا	و	تضادها	و	معضالت	عاطفی	
او	می	چرخد.	بنی	اعتماد	از	دریچه	دید	فروغ	و	در	متن	زندگی	روزمره	اش،	مسائل	سیاسی	و	
اجتماعی	بزرگتری	را	به	میان	می	کشد.	او	از	زبان	شخصیت	ها	و	وقایع	به	تماشاگر	می	گوید	که	

رابطه	زن	با	مرد،	و	رابطه	مردم	با	قدرت	سیاسی	حاکم	چگونه	باید	باشد.	
فروغ	چندین	سال	است	که	به	علت	اختالفات	سیاسی	از	همسر	سابقش	جدا	شده	است.	
همسرش	به	خارج	فرار	کرده	و	برادر	شوهرش	که	زندانی	سیاسی	بوده	را	رژیم	اعدام	کرده	است.	
فروغ	پسر	جوانی	به	اسم	مانی	دارد.	پدر	مانی	قصد	داشته	او	را	هم	از	کشور	خارج	کند،	اما	فروغ	
مخالفت	کرده	و	با	پا	در	میانی	مادر	شوهرش،	فرزند	را	نزد	خود	نگاه	داشته	است.	خارج	رفتن	یا	
نرفتن	هنوز	هم	موضوع	بحث	و	جدل	فروغ	و	مانی	است.	مدتی	است	که	مرد	دیگری	به	نام	دکتر	
رهبر	در	زندگی	فروغ	پیدا	شده	که	شغلش	مشخص	نیست؛	اما	از	قرائن	بر	می	آید	که	کاره	ای	
است	و	خرش	زیاد	می	رود.	فروغ	و	رهبر	به	یکدیگر	عالقه	دارند؛	اما	وجود	مانی	و	مخالفتش	با	
ازدواج	این	دو،	دست	و	پای	فروغ	را	بسته	است.	بنی	اعتماد،	جدال	دائمی	درونی	و	بیرونی	فروغ	و	



379 تردیدها	و	نگرانی	هایش	را	به	ما	نشان	می	دهد	و	سرانجام	او	را	به	تصمیم	گیری	یعنی	پیوستن	به	
رهبر	می	رساند:	یک	»پایان	خوش«!

در	سراسر	فیلم،	با	اینکه	فروغ	جلوی	صحنه	قرار	دارد،	اما	شخصیت	اصلی	و	هدایت	کننده	
را	نشان	 اعتماد،	چهره	رهبر	 به	عهده	رهبر	گذاشته	شده	است.	بنی	 این	نقش	 داستان	نیست.	
نمی	دهد.	اما	صدای	مسلط	و	کالم	شاعرانه	وی	را	به	گوش	تماشاگر	می	رساند	و	بدین	ترتیب	
تصویر	مقدس	و	خدای	گونه	ای	از	رهبر	القاء	می	کند.	زمزمه	ها	و	نامه	های	رهبر	به	فروغ	آرامش	
می	بخشد؛	در	پشت	سر	گذاشتن	سختی	ها	و	کنار	زدن	تردیدها	به	او	یاری	می	رساند؛	او	را	جهت	
می	دهد	و	به	سوی	تصمیم	گیری	می	راند.	رهبر	در	محیط	کارش	هم	رئیس	است؛	آنقدر	در	
دستگاه	حاکم	نفوذ	دارد	که	بتواند	برای	مانی	پارتی	بازی	کند	و	او	را	از	بازداشتگاه	نجات	دهد؛	
و	آنقدر	به	ایدئولوژی	حاکم	اعتقاد	دارد	که	دوست	داشتنی	ترین	خاطره	از	مادرش	را	صحنه	نماز	
خواندن	و	ندای	اهلل	اکبر	و	به	سجده	رفتن	او	ذکر	می	کند.	فروغ	نیز	مثل	یک	کبوتر	جلد	می	نشیند	

و	وقت	خود	را	با	گوش	دادن	به	این	یاوه	های	خرافی	و	جاهالنه	تلف	می	کند.	
فروغ	به	هیچ	وجه	یک	شخصیت	پیشرو	و	آگاه	و	مستقل	نیست.	به	گفته	خودش	از	این	می	
ترسد	که	مجبور	شود	از	بین	»دو	اصل	مهم	زندگیش،	یکی	را	انتخاب	کند.«	یعنی	از	این	نگران	
است	که	نتواند	همزمان	دو	حلقه	وابستگی	را	بر	گردن	داشته	باشد:	مادر	بودن	و	همسر	بودن؛	
همان	دو	اصل	»جاودانه«ای	که	جامعه	طبقاتی	مردساالر	برای	زنان	مقدر	کرده	است.	فروغ	علیرغم	
توانایی	های	شغلی	و	موقعیت	اجتماعی	اش،	بیش	از	هر	چیز	با	مادر	مانی	بودن،	یا	همسر	آتی	

رهبر	بودن	معنا	می	شود	و	خود	را	معنا	می	کند.	
البته	این	نحوه	نگرش	فروغ	در	فیلم	به	نقد	کشیده	نمی	شود.	ممکن	است	بنی	اعتماد	ادعا	
کند	که	او	فقط	واقعیات	را	نشان	داده	و	مو	به	مو	آنچه	در	زندگی	روزمره	آدم	هائی	مثل	فروغ	و	
مانی	و	رهبر	می	گذرد	را	تصویر	کرده	است.	اما	افراد،	واقعیت	را	بر	مبنای	نگرش	خود	به	شکل	های	
متفاوتی	تصویر	می	کنند.	یک	رابطه	واقعی	اما	نادرست	را	می	توان	به	اصطالح	بیطرفانه	و	در	واقع	
جانبدارانه	روایت	کرد؛	می	توان	طوری	مسئله	را	جلو	گذاشت	که	»همین	است	که	هست«	و	از	آن	
گریزی	نیست؛	می	توان	با	پیش	کشیدن	این	بحث	که	»از	این	بدتر	و	زشت	تر	هم	هست«	توجیهش	
کرد؛	و	باالخره	اینکه	می	توان	نگاهی	بیرحمانه	و	عمیق	به	آن	واقعیت	انداخت	و	به	مصافش	طلبید.	
البته	انتظار	این	مصاف	جوئی	از	بنی	اعتماد،	انتظار	بیهوده	ای	است؛	چرا	که	خود	گرفتار	تعاریف	و	
باورهای	»ازلی«	و	»ابدی«	و	به	اصطالح	طبیعی	از	زنان	است.	حتی	عنوانی	که	بر	فیلمش	نهاده	نیز	
تبلوری	از	وابستگی	زن	به	مرد	است:	»بانوی	اردیبهشت«	نامی	است	که	رهبر	بر	فروغ	نهاده،	زیرا	در	
این	ماه	با	او	آشنا	شده	است.	مبداء	تاریخ!	انگار	فروغ	از	روزی	هویت	یافته	که	رهبر	را	یافته	است.	

»بانوی	اردیبهشت«	آن	چنان	محدودنگر	است	که	مهم	ترین	فعالیت	اجتماعی	خود	یعنی	



کارش	را	در	ردیف	اصول	مهم	زندگی	قرار	نمی	دهد؛	گویی	این	عامل	هیچ	نقشی	در	تضادها	و	380
روابطش	بازی	نمی	کند.	جالب	اینجاست	که	بار	دیگر	رهبر	وارد	میدان	می	شود	و	به	وی	می	آموزد	
که	با	سه	مسئله	روبروست:	رهبر،	مانی	و	کار؛	و	به	جای	در	مقابل	هم	قرار	دادن	این	تعلقات،	باید	
بین	آن	ها	تعادل	برقرار	کند.	فروغ	آن	چنان	مسحور	شخصیت	رهبر	است	که	حتی	یک	بار	هم	به	
این	فکر	نمی	افتد	که	مناسبات	این	مرد	با	همسرش	سابقش	چگونه	بوده؟	چرا	متارکه	کرده	اند؟	
چرا	»غزل«	)دختر	رهبر(	نزد	پدرش	زندگی	می	کند؟	آیا	او	را	به	زور	قانون	حضانت،	فشار	خانواده	
یا	تهدید	از	مادرش	نگرفته	است؟	این	ها	سئواالتی	واقعی	است	که	به	ذهن	هر	زنی	در	موقعیت	
فروغ	به	هنگام	رابطه	با	مردی	در	مرقعیت	رهبر	راه	می	یابد؛	اما	به	هنگام	نوشتن	سناریوی	»بانوی	
اردیبهشت«	به	ذهن	بنی	اعتماد	نیامده	است.	این	بازتاب	نگرش	عقب	مانده	فیلمساز	از	نقش	و	
جایگاه	زن	در	جامعه	است؛	همان	نگرشی	که	در	فیلم	»روسری	آبی«،	دختر	جوان	کارگری	به	نام	
نوبر	را	در	جستجوی	امنیت،	عاشق	سرمایه	دار	هفتاد	ساله	ای	به	اسم	رسول	کرد.	چقدر	مسخره	
است	ادعای	افراد	و	محافلی	که	»بانوی	اردیبهشت«	را	اثری	فمینیستی	ارزیابی	می	کنند	و	در	
زمینه	مسئله	زن،	آن	را	نسبت	به	فیلم	های	قبلی	رخشان	بنی	اعتماد	قدمی	به	جلو	می	بینند.	
پاسخ	اینان	را	فروغ	روشن	تر	از	هرکس	دیگر	در	صحنه	ای	از	فیلم	می	دهد:	»کاش	من	هم	جسارت	
نوبر	و	رسول	را	داشتم.«	بنی	اعتماد	با	گنجاندن	این	جمله،	قربانی	شدن	دختران	جوان	را	در	
ازدواج	های	ناخواسته	توجیه	می	کند.	او	به	بهانه	ترسیم	واقعیات	موجود	می	کوشد	به	همان	ستمی	
رنگ	و	لعاب	بزند	که	بسیاری	از	نوعروسان	جوان	با	فرار،	خودکشی	و	حتی	قتل	شوهری	که	جای	
پدر	یا	پدر	بزرگشان	است،	در	برابرش	مقاومت	می	کنند.	دیدگاه	بنی	اعتماد	را	به	هیچ	ترتیب	نمی	

توان	فمینیستی	نامید.	نامش،	تسلیم	به	پدرساالری	و	مردساالری	است.		
مضمون	کهنه	»بانوی	اردیبهشت«	در	مورد	مسئله	زن،	با	پیام	سیاسی	ارتجاعی	فیلم	تکمیل	
می	شود.	این	پیام	را	باید	در	ماجراهای	کناری	و	»جزئیات«	فیلم	جست	و	جو	کرد.	در	یک	سکانس،	
مانی	و	دوستانش	را	می	بینیم	که	به	جشن	تولد	می	روند؛	ماموران	به	این	مهمانی	یورش	برده	و	آن	ها	
را	بازداشت	می	کند.	طرح	این	موضوع	به	هیچ	وجه	نشانه	شجاعت	بنی	اعتماد	در	مقابل	دستگاه	
سانسور	جمهوری	اسالمی	نیست.	او	می	خواهد	نتیجه	دلخواه	خود	را	بگیرد:	اینکه	سرکوب	جوانان	
در	جمهوری	اسالمی	از	فقدان	روحیه	تحمل	نظرات	متفاوت	و	نبود	تفاهم	در	بین	مردم	بر	می	خیزد!	
این	یک	ارزیابی	نادرست	و	گمراه	کننده	از	معضالت	اجتماعی	و	سیاسی	است.	این	ارزیابی	بر	ماهیت	
و	منافع	ارتجاعی	طبقه	حاکم	سرپوش	می	گذارد؛	این	واقعیت	را	پنهان	می	کند	که	این	ها	برای	سر	
کار	ماندن	مجبور	به	سرکوب	و	ارعاب	مردمند؛	و	این	حقیقت	اساسی	را	زیر	سئوال	می	برد	که	مردم	
حق	دارند	مرتجعین	را	تحمل	نکنند؛	حق	دارند	با	آن	ها	هیچ	تفاهمی	نداشته	باشند	و	نباید	داشته	

باشند.	جمهوری	اسالمی	با	این	پیام	های	گمراه	کننده	»بانوی	اردیبهشت«	هیچ	مخالفتی	ندارد.	



381 اما	پیام	سیاسی	فیلم	به	اینجا	ختم	نمی	شود.	در	پی	بگو	مگوی	فروغ	با	پسرش،	مانی	قهر	
می	کند	و	از	خانه	بیرون	می	زند.	او	که	به	شدت	عصبانی	است	سریع	رانندگی	می	کند؛	بسیجی	ها	
به	او	ایست	می	دهند	ولی	نمی	ایستد؛	به	دنبالش	می	روند	و	متوقفش	می	کنند.	مانی	بی	توجه	
به	عواقب	کار	یکی	از	آن	ها	را	کتک	می	زند	و	دستگیر	می	شود.	سپس	فروغ	را	می	بینیم	که	
پریشان	حال	به	دیدار	مادر	آن	بسیجی	که	از	قضا	»مادر	شهید«	هم	هست	می	رود.	مادر	با	متانت	و	
دمکرات	منشانه	به	او	اطمینان	خاطر	می	دهد:	»این	ها	جوان	هستند؛	اگر	مسئله	ای	بین	شان	بروز	
کرده	خودشان	می	نشینند	و	حلش	می	کنند.«!	فروغ	سراغ	فرد	کتک	خورده	را	می	گیرد	و	بیرون	
مسجد	منتظرش	می	ماند	تا	دعای	کمیل	تمام	شود.	در	اینجا	چهره	غریبی	از	یک	عنصر	سرکوبگر	
ارائه	می	شود؛	و	این	شنیع	ترین	و	عوامفریبانه	ترین	بخش	فیلم	است.	فرد	بسیجی	که	بنی	اعتماد	
آگاهانه	نامش	را	»صادق«	گذاشته،	یک	»جنتلمن«	واقعی	است؛	یک	جوان	مظلوم	و	سر	به	زیر	که	
یک	نفر	از	راه	رسیده	و	به	ناحق	زیر	چشمش	بادمجان	کاشته	است؛	بسیجی	سابقه	اش	را	به	رخ	
فروغ	می	کشد:	»از	زمان	انقالب،	وقتی	پسر	شما	بچه	بود،	من	با	فشنگ	و	تیربار	بازی	می	کردم.«	
حدس	اینکه	طرف	از	چه	قماشی	است	کار	دشواری	نیست.	هرکس	با	دیدن	این	مزدور	که	هنوز	
دعای	کمیلش	ترک	نمی	شود	و	شب	ها	سر	گردنه	می	گیرد،	از	خود	می	پرسد	تا	به	حال	چند	نفر	
را	در	خیابان	اش	و	الش	کرده	است؟	چند	نفر	را	شناسایی	و	دستگیر	کرده	است؟	چند	نفر	را	به	
شکنجه	گاه	فرستاده	یا	خود	به	گلوله	بسته	است؟	اما	فروغ	به	این	واقعیات	خونین	کاری	ندارد	و	
از	ته	دل	به	او	می	گوید:	»این	ارزش	هایی	که	شما	می	گویید	را	همه	قبول	دارند.«	بسیجی	هم	
آنقدر	دل	رحم	است	که	در	مقابل	اشک	فروغ	تاب	نیاورد	و	رضایت	دهد.	در	صحنه	بعد،	مانی	که	
نادم	بنظر	می	رسد	به	استقبال	بسیجی	می	رود	و	با	او	دست	می	دهد.	او	هم	مثل	یک	برادر،	دست	
بر	شانه	اش	می	گذارد؛	و	آن	دو	در	حال	دیالوگ	از	پله	ها	پایین	می	آیند!	پایان	خوش	اصلی	فیلم	
اینجاست:	»آشتی	ملی«	با	جالدان	مردم.	این	دقیقا	همان	خطی	است	که	رژیم	امروز	دارد	از	زبان	
امثال	خاتمی	بیان	می	کند:	با	خودسری	و	قهر	بچگانه	کاری	از	بیش	نمی	رود؛	بیایید	کینه	از	رژیم	
را	کنار	بگذارید؛	جنایات	گذشته	ما	را	فراموش	کنید؛	و	به	جنایات	کنونی	ما	گردن	نهید	و	دم	بر	
نیاورید.	در	عوض،	ما	هم	شما	را	می	بخشیم	و	با	شما	آشتی	کنیم!	بدین	سان،	»بانوی	اردیبهشت«	
مردم	را	به	تحمل	و	تفاهم	در	مقابل	رژیمی	دعرت	می	کند	که	به	قدرت	سرمایه	و	تفنگ	و	زندان	و	
قانون	ارتجاعی	حکومت	می	کند؛	جوخه	های	مرگش	فعالند	و	سربازان	گمنام	امام	زمانش	پر	کار؛	
نیروهای	ویژه	ضد	شورش	اش	به	اعتصابات	و	خیزش	های	توده	محروم	وحشیانه	هجوم	می	برند	
و	می	زنند	و	دستگیر	می	کنند.	»بانوی	اردیبهشت«	مردم	را	به	کوتاه	آمدن	و	گفت	و	گوی	متقابل	
با	نظامی	دعوت	می	کند	که	سنگ	بنای	آن	را	استثمار	زحمتکشان	و	ستم	جنسیتی	و	ملی	و	

مذهبی	تشکیل	می	دهد.	



بنی	اعتماد	در	توجیه	پیام	ارتجاعی	فیلمش	می	گوید:	»این	نسلی	که	در	فیلم	می	بینید،	382
نسل	مانی،	نسل	من	و	شما	نیست.	نسل	بچه	های	ماست.	این	ها	انقالب	را	جور	دیگری	معنا	می	
کنند	و	می	بینند.	و	آن	که	سیلی	خورده	هم	مال	االن	است.	این	یک	واقعیت	است.	کینه	هایی	که	
در	نسل	ما	نسبت	به	هم	وجود	داشته	با	نسل	بچه	های	ما	متفاوت	است.	این	ها	را	منتقل	نکنیم.	
بیایید	با	یک	جور	تحمل	و	پنیرش	و	کنار	هم	قرار	گرفتن	به	ایده	ها	و	نظرات	نو	و	طراوت	زندگی	

معاصر	نگاه	کنیم.«1	
این	یک	بحث	عوامفریبانه	است.	بنی	اعتماد،	انقالبیون	و	مبارزان	نسل	گذشته	را	از	انتقال	
یا	القای	افکار	و	عقاید	و	نگرش	خویش	به	نسل	جوان	منع	می	کند؛	فقط	برای	اینکه	میدان	برای	
انتقال	و	القای	دیدگاه	و	سیاست	مسالمت	جویانه	امثال	خودش	خالی	باشد.	بنی	اعتماد	از	یک	سو	
انتشار	افکار	انقالبی	را	نکوهش	می	کند؛	و	از	دیگر	سو	فروغ	را	وا	می	دارد	که	دوره	بیفتد،	بسیجی	

و	مانی	را	آشتی	دهد،	تا	بدین	ترتیب	ایده	سازش	را	به	مغز	تماشاگران	جوان	تزریق	کند.	
پیام	»بانوی	اردیبهشت«	توجیه	وضع	غیر	قابل	تحمل	کنونی	است.	در	جمهوری	اسالمی	
میلیون	ها	جوان	از	حاکمیت	ارتجاع	و	ستم	و	سرکوبش	در	رنجند.	این	ستم	ها	به	بگیر	و	ببند	در	
جشن	تولدها	محدود	نمی	شود؛	آن	ها	نه	آینده	دارند؛	نه	کار؛	نه	تحصیل	درست	و	حسابی؛	نه	
آزادی	و	امکان	رشد	فکری	و	فرهنگ.	راه	خالقیت	و	ابتکار	عمل	شان	سد	شده	است.	علت	همه	
این	ها،	منافع	ضد	مردمی	حاکمان	این	جامعه	است.	علت	این	بیدادگری	ها	نه	بخت	و	اقبال	بد	
جوان	ایرانی	است	و	نه	جنون	و	بد	ذاتی	دولت	مردان.	پای	سلطه	و	منافع	تمامی	استثمارگران	
اسالمی	در	میان	است.	این	ها	نماینده	نظامی	کهنه	و	پوسیده	و	فرتوت	هستند	که	گورس	تان	تاریخ	
صدای	شان	می	زند.	این	ها	هستند	که	طراوات	و	هر	جنبه	نو	در	زندگی	معاصر	را	می	کشند.	منافع	
و	خواسته	های	نسل	جوان	با	موجودیت	این	رژیم	تحقق	نخواهد	یافت.	کینه	ای	که	بین	مردم	و	
جمهوری	اسالمی	شکل	گرفته	و	انباشته	شده	و	تعمیق	یافته	نیز	به	این	یا	آن	نسل	محدود	نمی	
شود.	این	کینه	بازتاب	تضادهای	واقعی	و	پایه	ای	در	جامعه	ما	است	و	تا	زمانی	که	این	تضادها	
حل	نشده	و	ستم	های	طبقاتی	و	جنسیتی	و	غیره	نابود	نشده،	نسل	به	نسل	بازتولید	خواهد	شد	
و	ادامه	خواهد	یافت.	این	یک	حکم	عینی	تاریخی	است	و	با	اندرزهای	»بانوی	اردیبهشت«	ملغی	
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383 در حاشیه گبه ساخته محسن مخملباف 

رنگ، فریب است! 
ارتجاعی	و	ضد	مردمی	و	 اثر	خوش	آب	و	رنگ	محسن	مخملباف	یک	فیلم	 فیلم	»گبه«،	
ضد	ملی	است.	این	فیلم	به	سفارش	سازمان	صنایع	دستی	استان	فارس	تهیه	شده	و	هدف	تهیه	
کنندگان	)سرمایه	گذاران(	آن	بسیار	روشن	است:	تبلیغ	»گبه«	در	سطح	جهانی	برای	افزایش	
فروش	این	نوع	فرش.	بنابراین،	سنگ	بنای	فیلم	را	دالل	منشی	و	تجارت	بین	المللی	گذاشته	است.	
البته	یک	فیلم	را	صرفاً	بر	مبنای	نیات	تهیه	کنندگانش	نه	میتوان	تایید	کرد	و	نه	تکذیب.	باید	
»گبه«	را	بعنوان	یک	اثر	هنری	در	مضمون	و	قالب	مورد	بررسی	قرار	داد؛	پیام	فیلمساز	را	فهمید	

و	ارزیابی	کرد؛	تاثیراتش	را	بر	بینندگان	دید	و	به	قضاوت	نشست.	
»گبه«	روایت	چیست؟	مخملباف	از	زبان	شخصیت	های	اثرش	به	ما	میگوید	که	این	فیلم	
روایت	عشق	است	و	رنگ	و	رنج.	ابتدا	قرار	نبوده	که	»گبه«	یک	فیلم	داستانی	باشد.	مخملباف	و	
اکیپش	به	میان	ایل	قشقائی	رفته	اند	تا	یک	مستند	بسازند.	اما	مستندسازی	درباره	قالیبافی	دردها	
و	دردسرهای	خود	را	دارد؛	آن	هم	زمانی	که	قرار	است	یک	اثر	تبلیغی	در	ستایش	فرش	ارائه	شود.	
با	نشان	دادن	انگشتان	کوچک	و	کج	و	معوج	شده،	یا	پشت	خمیده	کودکان	و	دختران	نوجوان	که	
نمی	شود	در	بازارهای	دنیا	مشتری	پیدا	کرد.	با	به	تصویر	کشیدن	کار	یکنواخت	و	خسته	کننده	و	
طوالنی	زنان	جوان	زیر	اخم	پدر	و	برادر	یا	در	معرض	نگاه	هیز	تاجر	و	کارمند	جهاد	سازندگی	که	
نمی	شود	برای	گبه	تاییدیه	و	شناسنامه	تهیه	کرد.	پس	مخملباف	باید	همه	هنرش	را	بکار	گیرد	و	
محمود	کالری	را	بعنوان	یک	فیلمبردار	زبردست	با	خود	همراه	کند	تا	با	حربه	شعر	و	رنگ	و	مونتاژ	

و	موسیقی	همه	چیز	را	وارونه	جلوه	دهد.	
او	می	گوید	در	جریان	کار،	سناریو	قدم	به	قدم	شکل	گرفت	و	داستان	مرکزی	فیلم	به	وجود	
آمد.	واقعیت	اینست	که	داستان	مرکزی	به	فیلم	تحمیل	شد	تا	بیننده،	درد	گبه	بافان	را	چیزی	

غیر	از	استثمار	و	غارت	بداند.	داستان	»گبه«	چیست؟
ایل	قشقائی	در	آستانه	کوچ	بهاری	است.	معلم	و	شاعر	پیری	که	از	فرزندان	ایل	است	و	مدت	ها	



در	شهر	زندگی	کرده،	قصد	بازگشت	و	سر	و	سامان	گرفتن	و	ماندن	با	ایل	را	می	کند.	برادر	زاده	او	384
که	دختری	جوان	است	منتظر	توافق	پدر	نشسته	تا	با	پسری	که	دوستش	دارد	ازدواج	کند.	پدر	
هر	روز	بهانه	ای	می	تراشد	و	دختر	به	فکر	فرار	با	معشوق	می	افتد.	در	این	میان	معلم	پیر،	همسری	
می	گزیند	و	در	ایل	مستقر	می	شود.	دختر	نیز	سرانجام	از	امروز	و	فردا	کردن	های	پدر	خسته	شده	

و	با	یارش	می	گریزد.	
»گبه«	حدیث	عشق	است.	از	آن	عشق	های	پر	سوز	و	گدازی	که	قبال	جایش	در	قصه	ها	بود،	
ولی	حاال	حتی	از	قصه	هم	رخت	بر	بسته	است.	عاشق	باالی	کوه	است	و	سوار	بر	اسب.	و	معشوق	
در	دشت	است	و	چشم	انتظار.	داستان	از	اول	تا	آخر	دور	این	می	چرخد	که	باالخره	چه	وقت	این	
دو	به	وصال	هم	می	رسند.	هق	هق	دختر	ایالتی	که	»گبه«	نام	دارد،	یا	غر	زدن	هایش	در	سراسر	

فیلم،	فقط	و	فقط	برای	همین	است.	
به	گرد	شخصیت	»عمو«	 را	 فیلمش	 نیست.	مخملباف	 اصلی	داستان	 اما	دختر،	شخصیت	
فردی	»دوست	 است	 قرار	 او	 ساله.	 پیشه	57	 عاشق	 و	 رنگرز،	شاعر	 استاد	 معلم،	 است:	 ساخته	
بیارامد.	دنبال	زن	 و	 بماند	 ایل	 از	زندگی	شهری	خسته	شده	و	آمده	است	در	 باشد؛	 داشتنی«	
می	گردد	و	در	این	جامعه	عقب	مانده	مردساالر،	»طبیعی«	است	که	همسری	هم	سن	و	سال	خود	
نمی	خواهد.	عمو	به	ایل	برگشته	تا	از	میان	دختران	ایل،	یکی	را	برگزیند.	و	مخملباف	حاضر	و	
آماده	در	صحنه	ایستاده	تا	با	رنگ	و	لعاب	زدن	بر	این	مناسبات	زشت	و	ارتجاعی	مناسباتی	که	
در	شهر	و	روستا	برقرارست	و	مرتبا	از	زنان	قربانی	میگ	یرد	نقش	واسطه	را	ایفاء	کند.	عمو	خواب	
دیده	که	»جفتش«	را	کنار	چشمه	خواهد	یافت	و	او	را	از	صدای	خوشش	خواهد	شناخت.	عمو	
به	دنبال	آواز	»قناری«	است.	و	باالخره	در	کنار	چشمه،	دختر	بخت	برگشته	اهلل	داد	را	می	یابد	و	

»قناری«	را	به	قفس	می	اندازد.	
فصل	مشترک	این	»زوج«	چیست؟	هر	دو	شاعر	هستند!	دختر	از	عمو	می	پرسد:	اگر	از	دستم	
عصبانی	شدی	چکار	می	کنی؟	و	عمو	با	لوس	بازی	بچگانه	ای	جواب	می	دهد:	هیچی!	می	نشینم،	
زانوهایم	را	بغل	می	کنم	و	شعر	می	خوانم!	دوربین	فریبکار،	مستندسازی	را	رها	می	کند	و	به	جای	
ثبت	درد	و	رنج	ده	ها	زن	که	جای	لگد	وکمربند	شوهر	یا	پدر	یا	برادر	بر	پهلو	دارند	و	درون	کپرها	

خزیده	اند،	مهمالت	»شاعرانه«	مخملباف	را	به	خورد	تماشاگر	می	دهد.	
فصل	رویای	عشق	با	صحنه	آغاز	ماه	عسل	عمو	و	کنیزش	در	برابر	ده	ها	گبه	به	پایان	میرسد.	
مخملباف	هزار	رنگ	را	به	مدد	می	گیرد	تا	این	صحنه	زشت	را	زیبا	جلوه	دهد.	بعد	از	این	صحنه،	
دیگر	از	دختر	اهلل	داد	خبری	نیست.	می	شود	حدس	زد	که	در	عالم	واقعیت،	در	خلوتی	نشسته	و	

به	زندگی	جهنم	شده	اش	می	اندیشد.	
»گبه«،	حدیث	رنج	است.	مخملباف	برای	اینکه	رنج	های	عمیق	و	روزمره	مردم	رنج	هائی	که	



385 نظام	ارتجاعی	و	مناسبات	اسارت	بار	حاکم	سرمنشاء	آنست	را	بپوشاند،	آالم	فردی	و	گذرا	را	بزرگ	
و	منحصر	می	کند.	برای	مثال،	رنج	عمو	از	ندیدن	مادرش	قبل	از	مرگ؛	رنج	»گبه«	از	عقب	افتادن	
وصال	معشوق؛	رنج	پیرمردی	نیمه	مجنون	که	بچه	ای	ندارد	و	زنش	را	مقصر	می	داند؛	رنج	همین	
پیرمرد	از	اینکه	»گبه«	به	او	روی	خوش	نشان	نمی	دهد	و	نمی	خواهد	زنش	شود.	حتی	مرگ	خواهر	
کوچک	»گبه«	که	باعث	رنج	و	تاسف	وی	شده	بر	اثر	یک	حادثه	یعنی	بازیگوشی	و	تعقیب	بزغاله	ای	
گریزپا	و	سرانجام	سقوط	از	بلندی	اتفاق	می	افتد،	و	نه	مصائبی	رایج	نظیر	بیماری،	سوء	تغذیه،	نبود	

درمانگاه،	نبود	وسیله	سفر	به	شهر	و	غیره.	
»گبه«،	حدیث	رنگ	است.	عمو	که	استاد	رنگرز	است	با	خود،	طبیعت	و	رنگ	هایش	را	با	زبان	
شعر	به	کالس	درس	بچه	ها	در	مدرسه	عشایری	می	آورد.	به	آن	ها	زیبائی	ها	را	می	آموزد	و	لذت	
می	برد.	اما	در	واقع	این	مخملباف	»رنگرز«	است	که	دارد	بیننده	را	رنگ	می	کند.	در	یک	بخش	
کوتاه،	دوربین	صحنه	رنگ	کردن	خامه	قالی	به	شیوه	سنتی	را	می	گیرد.	چند	دختر	جوان،	دیگ	ها	
را	بار	آتش	کرده	اند	و	خامه	ها	را	در	آب	رنگ	گرفته	جوشان	فرو	می	برند.	عمو	بر	کار	آن	ها	نظارت	

می	کند	و	خود	نیز	همانند	سایر	استادکاران	دست	بکار	می	شود.	
است.	 سنتی	 شیوه	 به	 رنگرزی	 دشواری	 می	ماند،	 پنهان	 دید	 از	 سریع	 گذر	 این	 در	 آنچه	
مخملباف	می	داند	که	یک	معیار	مرغوبیت	فرش	دستباف	ایران	در	بازار	بین	المللی،	همین	سنتی	
بودن	هاست.	مشتری	شکم	سیر	و	آسوده	خیال	در	غرب	میل	دارد	اتاق	پذیرائیش	را	با	گبه	ای	
فرش	کند	که	به	طور	طبیعی	رنگ	شده	باشد.	مخملباف	هم	سفارش	گرفته	که	همین	چیزها	را	
تبلیغ	کند.	او	می	کوشد	تماشاگر	را	آن	چنان	مجذوب	رنگ	ها	کند	که	از	خود	نپرسد:	این	همه	
زحمت	برای	چه؟	آیا	نمی	شود	این	کار	را	به	شیوه	ساده	تری	انجام	داد؟	به	همین	خاطر	ما	در	
فیلم	سختی	کار	را	در	حرکات	دخترانی	که	به	رنگرزی	مشغولند	مشاهده	نمی	کنیم؛	نمی	بینیم	که	
دود	هیزم	چشم	شان	را	می	سوزاند؛	نمی	بینیم	که	دستشان	می	سوزد	یا	پایشان	بی	خون	و	خسته	
می	شود.	در	عوض،	شور	و	حال	و	حرکات	فرز	عمو	را	می	بینیم.	مخملباف	»مستند«ساز،	شادی	
عمو	را	تصویر	می	کند	اما	علتش	را	ناگفته	می	گذارد.	در	واقع،	دل	عمو	برای	خرده	سهمی	که	از	کار	
رایگان	دختران	ایل	خواهد	برد،	غنج	می	زند	سهمی	که	نهادهای	زالوصفت	دولتی	یا	تجار	گردن	

کلفت	مفتخور	به	سویش	پرتاب	می	کنند.	
دوربین	به	روی	بافندگی	که	مهم	ترین	بخش	از	کار	تولید	فرش	است،	تمرکز	ندارد.	تماشاگر	
به	حرکت	سریع	دختران	قالیباف	می	نگرد	و	بی	احساس	از	آن	می	گذرد.	صدا	گذاری	و	مونتاژ	
نوزاد	متمرکز	شود.	پیوندهای	 بزغاله	ای	 اولین	حرکات	 بر	 انجام	شده	که	توجه	تماشاگر	 طوری	
تصویری	چنین	است:	بافندگی	تولد؛	بافندگی	تالش	برای	سر	پا	ایستادن؛	بافندگی	شیر	خوردن	از	
پستان	مادر.	پیام	مخملباف	اینست	که	ایل	با	گبه	بافی	می	تواند	دوباره	متولد	شود،	روی	پای	خود	



بایستد،	قدرت	بگیرد	و	از	»مادر«	سرمایه	گذاری	در	رشته	فرش	تغذیه	کند!386
مخملباف	خصلت	اجباری	گبه	بافی	را	عامدانه	پنهان	می	کند.	در	فیلم،	همه	گبه	می	بافند.	
دشت	از	گبه	فرش	می	شود.	اما	برای	که؟	برای	چه؟	روشن	نیست.	انگار	در	این	کار	هیچکس	به	
دیگری	زور	نمی	گوید	و	همه	برای	دل	خودشان	می	بافند:	برای	یار	یا	به	قصد	فرار؛	برای	عروسی	یا	
تولد	بچه؛	برای	مرگ.	انگار	نه	انگار	کسانی	آمده	اند،	سفارش	داده	اند	و	دیگرانی	را	بکار	گمارده	اند	
تا	سرانجام	حاصل	کار،	یعنی	ارزش	نهفته	در	گبه	را	تصاحب	کنند	و	بروند	تا	سفارشی	دیگر.	در	
فیلم	از	»آشناترین«	چهره	های	روستا	یعنی	دالالن	و	تاجران	یا	نهادهائی	نظیر	جهاد	سازندگی،	
شرکت	سهامی	فرش	و	امثالهم	که	بر	تولید	و	تجارت	فرش	مسلطند،	خبری	نیست.	ایل	قشقائی	

در	اثر	»مستند«	مخملباف،	مجرد	از	زمان	و	مکان	زندگی	می	کند	و	می	بافد.	
فیلم	»گبه«	پایانی	بی	معنا	و	در	عین	حال،	فریبکارانه	دارد.	سرانجام	»گبه«	و	یارش	سوار	بر	
اسب	فرار	می	کنند.	پدر	برنو	برمی	دارد	و	به	تاخت	تعقیب	شان	می	کند.	ایل	صدای	دو	شلیک	را	
می	شنود	و	پدر	تنها	باز	می	گردد	و	دستبافته	دخترش	را	روی	زمین	می	اندازد.	گبه	باز	می	شود	با	
تصویر	زن	و	مردی	سوار	بر	اسب:	گبه	فرار.	پدر،	عبوس	روی	برمی	گرداند.	همه	نگرانند.	اما	صدای	
دختر	خیال	تماشاگران	را	راحت	می	کند:	پدر	ما	را	نکشته	بود.	برای	اینکه	خواهران	کوچکترم	
جرات	فرار	به	خود	ندهند،	چنین	جلوه	داد!	فریبکاری	مخملباف	مضاعف	است.	هم	یک	»پایان	
مناسبات	 خشونت	 هم	 کند؛	 خانه	 روانه	 راضی	 را	 بینندگان	 تا	 تراشیده	 فیلمش	 برای	 خوش«	
پدرساالرانه	حاکم	بر	جامعه	را	پوشانده	است.	یعنی	گمان	نکنید	که	اگر	پدری	اسیر	افکار	فئودالی	
و	تحت	مناسباتی	که	جمهوری	اسالمی	حافظ	و	مبلغ	آنست،	به	فکر	کشتن	دختر	نافرمان	خود	
متن	 و	صفا	حکمفرماست.	مخملباف	می	کوشد	 را	عملی	می	کند.	همه	جا	صلح	 فکر	 این	 افتاد	
لطیف	و	رنگین	گبه	اش	به	قهر	و	خشونت	نیآالید.	او	به	جای	مستندسازی	از	زندگی	واقعی	توده	
مردم	به	فانتزی	و	فریب	چنگ	می	اندازد.	و	این	سیاستی	است	که	به	طور	کلی	بر	سینمای	ایران	
تحت	جمهوری	اسالمی	حاکم	است.	مناسبات	اجتماعی	هیچگاه	اجازه	نمی	یابد	صریح	و	روشن	به	
نمایش	درآید؛	و	همیشه	زشتی	ها	و	ستم	ها	به	صورتی	جانبی	و	تعدیل	شده	به	روی	پرده	می	آید	
خصوصا	آنجا	که	پای	ستم	بر	زن	در	میان	باشد.	در	چارچوب	این	سیاست،	زن	نباید	بدست	پدر،	
شوهر	یا	برادرش	به	قتل	برسد	و	حتی	اگر	قرارست	کتک	بخورد	این	صحنه	نباید	مستقیم	در	مقابل	
چشم	تماشاگر	قرار	بگیرد؛	مبادا	به	وی	احساس	خشم	و	نفرت	دست	دهد!	جزء	دیگر	این	سیاست،	
سازش	نهائی	ستمگر	و	ستمدیده	علیرغم	همه	درگیری	ها	و	تضادهای	آن	هاست.	»کانون	گرم	

خانواده«	به	هر	ترتیب	باید	حفظ	شود.	در	فیلم	»گبه«	این	اصول	رعایت	شده	است.	
به	طور	کلی	خط	امتداد	داستانی	»گبه«،	ضعیف	و	کمرنگ	است.	برخالف	زندگی	واقعی،	اوج	
و	فرود	ندارد.	حتی	صحنه	مرگ	خواهر	گبه	و	احتمال	کشته	شدن	گبه	و	یارش	آن	چنان	تعدیل	



387 شده	و	بیحال	ارائه	شده	که	در	تماشاگر	نه	احساس	هیجان	می	کند	و	نه	تاسف	و	اندوه.	انعکاس	
زیبائی	و	گوناگونی	طبیعت	در	دوربین	هم	نتوانسته	دردی	از	»گبه«	دوا	کند.	و	تاسف	بارتر	از	همه،	
موسیقی	توانا	و	موثر	حسین	علیزاده	است	که	نه	با	فضا	و	روحیه	فیلم	می	خواند	و	نه	با	مضمون	
صحنه	ها.	علیزاده،	لحظات	زیبا	و	غنی	موسیقی	محلی	را	در	خدمت	یک	اثر	موسیقائی	زنده	و	
امروزی	قرار	داده	تا	عمال	بازار	فرش	را	رونق	بخشد	و	فریاد	»بخر!	که	تاجرش	بیچاره	شد«	را	در	

کشورهای	امپریالیستی	به	گوش	مشتریان	بیشتری	برساند.	
خالصه	آنکه،	»گبه«	فیلم	گیرائی	نیست.	مخملباف	برای	مستند	وانمود	کردن	اثرش	اکثرا	
مردم	عادی	را	به	بازی	گرفته	است.	شاید	با	اینکار	تماشاگر	قانع	شود	که	با	واقعیات	روبروست؛	
باور	کند	که	مردم	همین	طور	کار	و	زندگی	می	کنند	که	مخملباف	نشان	می	دهد	و	دل	 شاید	
مشغولی	هایشان	البد	همین	هاست.	به	عالوه،	استفاده	)یا	سوء	استفاده(	از	مردم	عادی	کم	خرج	تر	
است.	هنرپیشگان	»گبه«	نیروی	کار	ارزانند.	شاید	هم	درست	مثل	دختران	و	زنان	قالیباف	کارگر	
بدون	مزد	باشند.	به	هر	حال	مخملباف	سینماگر	هم	می	تواند	از	رشته	قالیبافی	چیزی	یاد	بگیرد	

یا	بهره	ای	بجوید.	
دست	آخر،	نگاهی	به	نظرات	مخملباف	پیرامون	تاثیرات	بافتن	گبه	بر	زندگی	روستائیان	و	
ایل	نشینان	محروم	می	اندازیم.	او	در	مصاحبه	با	ماهنامه	»فیلم«	شماره	185،	اسفند	74	برای	
ارزشمند	نشان	دادن	انگیزه	اش	در	ساختن	»گبه«	می	گوید:	»احیای	گبه	اتفاق	مثبتی	است	که	
شاید	شهرنشینان	با	آن	برخوردی	نداشته	باشند	و	به	این	زودی	به	تاثیرهای	آن	پی	نبرند.	شبیه	
کاری	است	که	مائو	در	چین	و	گاندی	در	هندوستان	کرد؛	یعنی	استفاده	از	ابزار	و	امکانات	و	مواد	

و	نیروهای	پراکنده	به	شیوه	های	سنتی	در	مناطق	غیرشهری	برای	تولید«.	
این	یک	قیاس	تاریخی	نامربوط	است.	»دوک	نخ	ریسی«	گاندی	ربطی	به	رشته	قالیبافی	
ایران	ندارد.	گاندی	بر	مبنای	سیاستی	مسالمت	جویانه	موسوم	به	»مبارزه	منفی«	در	برابر	 در	
استعمار	بریتانیا،	از	اهالی	هند	خواست	که	خود	نخ	بریسند	و	البسه	ساده	تهیه	کنند.	این	به	معنای	
تحریم	منسوجات	وارداتی	از	خارج	بود؛	هر	چند	این	سیاست	محدودیت	های	ذاتی	خود	را	داشت	
و	سرانجام	با	شکست	روبرو	شد.	حال	آنکه	بافتن	گبه	بر	مبنای	سفارشات	بازار	بین	المللی	صورت	
می	گیرد	و	به	عنوان	یک	بند	وابستگی	به	سرمایه	های	خارجی	مطرح	است.	هدف	دولت	و	سرمایه	
داران	خصوصی	درگیر	در	قالیبافی،	کسب	ارز	خارجی	به	حداکثر	است	تا	بتوانند	قرض	هائی	که	
از	منابع	مالی	امپریالیستی	گرفته	اند	را	بازپرداخت	کنند.	این	تولید	نه	تنها	روستائیان	را	مستقل	
بازار	 نوسانات	 و	 امپریالیستی	 نظام	جهانی	 به	 پیش	 از	 بیش	 را	 کارشان	 و	 زندگی	 که	 نمی	کند،	
بین	المللی	وابسته	می	سازد.	آن	سان	که	تعمیق	بحران	اقتصادی	جهانی	می	تواند	یکشبه	باعث	
رکود	بازار	فرش	شود	و	میلیون	ها	نفر	را	که	سرنوشت	شان	به	این	رشته	گره	خورده	خانه	خراب	



کند.	مخملباف	مثال	مائو	و	انقالب	چین	و	دگرگونی	حیات	روستا	را	به	میان	می	کشد	تا	برای	388
قالیبافی	اعتبار	کسب	کند	و	این	رشته	را	مردمی	معرفی	کند.	چه	کسی	است	که	نداند	انقالب	
چین	تحت	رهبری	حزب	کمونیست	آن	کشور،	پیش	از	هر	چیز	مناسبات	تولیدی	و	اجتماعی	
حاکم	را	دگرگون	کرد؛	حال	آنکه	تولید	فرش	دستباف	نه	فقط	مناسبات	کهنه	را	دگرگون	نمی	کند	
بلکه	با	تکیه	به	همین	مناسبات	ارتجاعی	می	تواند	به	پیش	برود.	و	سودآوری	در	این	رشته	وابسته	
تجاری	 ربائی	 شبکه	 به	 روستائی	 خانوار	 وابستگی	 و	 خانوادگی	 کار	 و	 مانده	 عقب	 مناسبات	 به	
اربابان	 و	 حاکم	 مرتجعین	 علیه	 را	 درازمدت	 انقالبی	 جنگ	 یک	 مائو	 است.	 و	خصوصی	 دولتی	
امپریالیست	آن	ها	رهبری	کرد	که	توده	ها	در	جریان	آن	قدرت	نوین	انقالبی	خود	را	به	وجود	آوردند	
و	سرنوشت	خویش	را	در	دست	گرفتند؛	حال	آنکه	قالیبافی	بندهای	کنترل	دولت	ارتجاعی	را	بر	
گرده	مردم	محکم	تر	می	کند	و	پشتوانه	مالی	طبقه	استثمارگر	را	از	قبل	استثمار	روستائیان	فقیر	
فزونی	می	بخشد.	انقالب	چین،	یکسره	رهائی	بود	و	بندهای	مختلف	وابستگی	اقتصادی	سیاسی	و	
فرهنگی	چین	به	نظام	امپریالیستی	را	گسست.	درست	به	همین	علت	امپریالیست	ها	و	کلیه	قوای	
مرتجع	جهان	کوشیدند	با	محاصره	و	فشار	و	تجاوز	آن	را	به	زانو	درآورند؛	حال	آنکه	تولید	گبه	و	
سایر	فرش	ها	و	به	طور	کلی	اقتصاد	وابسته	موجود	کاماًل	باب	میل	و	منافع	امپریالیست	هاست	و	

به	هر	نحو	ممکن	به	تحکیمش	یاری	می	رسانند.	
دروغ	پردازی	مخملباف	در	مصاحبه	فوق	الذکر،	صرفاً	تکرار	طوطی	وار	اظهارات	رفسنجانی	
گروهی	 رسانه	های	 و	 رژیم	 مطبوعات	 استقبال	 است.	 قالیبافی	 درباره	 سازندگی	 جهاد	 وزیر	 و	
امپریالیستی	از	»گبه«،	تایید	آگاهانه	اهداف	ضد	مردمی	این	فیلم	و	مضمون	ارتجاعی	آن	است.	
تحسین	»گبه«	به	معنای	تحسین	استثمار	کمرشکن	و	وحشیانه	میلیون	ها	کودک	و	نوجوان	و	
اپوزیسیون	 نشریات	 به	 دامنه	اش	 که	 مخملباف	 از	 قدردانی	 است.	 حاکم	 مردساالرانه	 مناسبات	
ضدانقالبی	نظیر	»ایران	زمین«،	»کار	اکثریت«،	کیهان	)چاپ	لندن(	و	امثالهم	نیز	بسط	یافته،	

ارتجاعی	است.	 از	عوامفریبی	یک	سینماگر	 قدردانی	
1996
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 نگاهی به نظرات 
 هیئت حاکمه اسالمی 

پیرامون هنر
می	خواهیم	به	دیدگاه	رسمی	و	غیر	رسمی	هیئت	حاکمه	از	هنر	بپردازیم.	یعنی	حربه	هنر	را	
در	دست	دشمن	بشناسیم	و	نحوه	به	کار	گرفتن	و	اثرات	آن	را	نیز	دریابیم.	برای	این	کار	از	نقدها	
و	تفسیرها	و	پاره	ای	مقاالت	پراکنده	ای	که	طی	چند	ساله	اخیر	توسط	قلم	به	مزدان	جمهوری	
اسالمی	نگاشته	شده	گذشتیم	و	لب	مطلب	را	در	مجموعه	آثار	هنری	سید	علی	خامنه	ای	رهبر	
فعلی	جمهوری	اسالمی	جست	و	جو	کردیم.	منظورمان	همان	کتابی	است	که	تحت	عنوان	»هنر	از	

دیدگاه	خامنه	ای«	چند	ماه	پیش	از	سوی	دفتر	نشر	فرهنک	اسالمی	منتشر	شده	است.	
از	میان	حرف	های	رهبر	جمهوری	اسالمی	که	طی	سال	های	اخیر	به	عنوان	تنها	هنرشناس	
یا	مرجع	هنری	رژیم	در	سطح	جامعه	معرفی	شده	و	به	قول	جیره	خواران	مطبوعاتی	»آنقدر	فهم	
هنریش	باالست	که	تمام	هنرمندان	قدیمی	ماست	ها	را	کیسه	می	کنند	و	جا	می	زنند«	به	دو	نکته	

پایه	ای	رسیدیم:	
یکم،	هنر	یکی	از	اشکال	ایدئولوژیک	است	که	نیازهای	ذهنی	و	معنوی	بشر	را	به	طور	کلی	
و	قشرها	و	طبقات	مختلف	را	به	طور	خاص	و	در	مضامین	و	قالب	های	گوناگون	پاسخ	می	گوید	و	

فقیر	و	غنی،	حاکم	و	محکوم،	بدان	نیاز	دارند.
ایدئولوژیک	و	سیاسی	است	در	دست	طبقه	حاکم	برای	حفظ	سلطه	 دوم،	هنر	یک	حربه	
طبقاتی	خود	بر	کل	جامعه	از	طریق	تخدیر	و	تحمیق؛	و	در	موارد	لزوم	تهییج	عامه	یا	پایه	های	

حکومتی.
در	ضمن،	این	کتاب	به	روشنی	نشان	می	دهد	که	بر	خالف	بحث	های	نادرستی	که	عموماً	از	
جانب	سلطنت	طلب	ها،	بورژوا	لیبرال	های	غیر	اسالمی	و	رویزیونیست	ها	دامن	زده	می	شود،	این	
رژیم	ضد	هنر	نیست.	بلکه	هنر	طبقه	ارتجاعی	را	با	رنگ	و	لعاب	و	حدود	و	ثغور	اسالمی	میطلبد.	
به	عالوه،	ضدیتش	با	هنر	رواج	داده	شده	در	رژیم	سلطنتی	و	به	طور	کلی	هنر	امپریالیستی	نیز	



چندان	مطلق	نیست.	سد	کردن	برخی	آثار	هنری	یا	محدود	کردن	فعالیت	برخی	هنرمندان	به	390
قول	خودشان	»طاغوتی«	می	تواند	تحت	شرایط	معین	-	مثال	دوره	ای	که	میدان	دادن	به	بخشی	
از	جناح	های	بورژوازی	کمپرادور	خارج	از	قدرت	سیاسی	الزم	افتد	از	سوی	دستگاه	اسالمی	کنار	
گذاشته	شود.	برخی	سازش	های	سیاسی	رژیم	نیز	می	تواند	باعث	میدان	دادن	هرچند	موقتی	به	

اشکال	ایدئولوژیک	غیر	اسالمی	شود.
بگذارید	دو	نمونه	روشن	را	به	یادتان	آوریم.	به	سال	1358	برمی	گردیم.	آبان	ماه	بود	که	
یورش	قوای	اشغالگر	ارتجاع	به	کردستان	انقالبی	با	شکستی	مفتضحانه	روبرو	شد	و	رژیم	به	ناچار	
عقب	نشینی	کرد.	حیله	اعزام	هیئت	حسن	نیت	را	به	کار	بست	و	از	در	مذاکره	و	سازش	با	جنبش	
خلق	کرد	بر	آمد.	آن	روزها،	رادیوی	رژیم	اسالمی	به	یکباره	به	پخش	ترانه	ها	و	سرودهای	کردی	
پرداخت.	رژیم	به	خیال	خود	با	این	کار	حسن	نیت	خود	را	ثابت	می	کرد.	بعد	از	چندی	این	کار	
متوقف	شد.	نمونه	بعد،	به	آغاز	جنگ	ایران	و	عراق	بر	می	گردد.	پیش	از	این	واقعه،	رسانه	های	
گروهی	جمهوری	اسالمی	کارزار	وسیعی	را	علیه	ناسیونالیسم	بورژوایی	و	شووینیسم	فارس	البته	
از	نوع	جبهه	ملی	و	بختیاری	اش	به	راه	انداخته	بودند	و	حتی	در	ضدیت	با	سرود	»ای	ایران،		ای	
مرز	پر	گهر«	مقاله	می	نوشتند	و	آن	را	فاشیستی	و	رضاخانی	می	نامیدند.	اما	به	محض	اینکه	جنک	
شروع	شد	و	لزوم	بسیج	بورژوا	ناسیونالیست	ها،	شووینیست	ها	و	خصوصاً	افسران	و	درجه	داران	
کماکان	متاثر	از	ایدئولوژی	عظمت	طلبانه	آریایی	به	میان	آمد،	سرود	»ای	ایران،	ای	مرز	پر	گهر«	

مرتباً	از	رادیوی	رژیم	پخش	شد.
به	 به	سرعت	 بر	گردیم.	آخوندهای	حاکم	که	 به	بحث	اصلی	خود	 و	 بگذریم	 این	موارد	 از	
آثار	هنری	خصوصاً	شعر	و	 به	 یافتند،	 ارتقاء	 ایران	 بورژوا	کمپرادور	-	مالک	در	 از	طبقه	 جزئی	
موسیقی	به	عنوان	یک	نیاز	معنوی،	به	مفهوم	تفریح	و	سر	گرمی	نگاه	می	کنند	و	خود	به	چنین	
آثاری	محتاجند.	از	جانماز	آب	کشیدن	ها	و	جلوه	ای	که	بر	محراب	و	منبر	می	کنند	که	بگذریم،	در	
می	یابیم	که	گرایش	آن	ها	اتفاقاً	به	هنر	بزمی	است.	به	همان	شعر	و	موسیقی	که	خود	عرفانیش	

می	خوانند؛	که	به	اصطالح	وسیله	اتصال	اینان	با	خداوند	است.
خامنه	ای	در	سخنان	خود	برای	این	هنر	تجملی	و	بزمی	طبقه	حاکم،	که	البته	می	تواند	
و	 اسالمی	 پوششی	 دارد،	 و	 باشد	 داشته	 محکوم	 طبقات	 برای	 آور	 انفعال	 و	 تخدیری	 تاثیر	
روحانی	درست	می	کند	تا	گناهی	متوجه	مصرف	کنندگانش	نشود.	کم	نیست	شایعات	پیرامون	
رژیم	 سردمداران	 توسط	 عرفانی	 موسیقی	 و	 بزم	 و	 افیون	 استعمال	 وسیع	 مجامع	 برگزاری	
اسالمی	و	هنرمندان	اجیر	شده	شان.	خامنه	ای	می	گوید:	»در	مورد	موسیقی	باید	اعتراف	کنم	
که	هنوز	در	این	مسئله	ما	آن	پاسخ	روشن	و	کامل	را	نداریم،	الاقل	من	ندارم.«	البد	ایشان	در	

پاسخ	می	گردد! این	 دنبال	 عرفانی	 بزم	های	



391 او	ادامه	می	دهد:	»اما	دستگاه	ها،	فرض	کنیم	دستگاه	شور	یا	ابوعطا	یا	همایون	و	امثال	آن.	
همه	کسانی	که	حنجره	آن	ها	نوائی	را	بیرون	داده	با	یکی	از	همین	دستگاههای	دوازده	گانه	بوده	
است.	پس	این	حرام	نیست.	نظر	امام	بر	این	است	که	ساز	به	طور	مطلق	حرام	نیست	و	ترانه	هم	
همینطور.	اما	اگر	یک	ساز	جلفی	بود	و	محتوای	نادرستی	هم	داشت	هر	کدامش	موجب	حرمت	

می	شود«.
این	ها	همه	فلسفه	بافی	است.	ساز	جلف	کدامست؟	تار	و	تنبک	و	کمانچه	و	سنتور	و	نی	که	
حتما	از	دید	هیئت	حاکمه	جلف	نیستند؛	ترانه	هم	که	به	طور	مطلق	حرام	نیست.	خواندن	شور	
و	ابوعطا	و	همایون	و	غیره	هم	که	طبیعی	است.	پس	رامشگران	بنوازند	تا	نیازهای	معنوی	افراد	
طبقه	حاکمه	تامین	شود.	تمام	آن	بحث	های	شرعی	بر	سر	غنا	و	حرام	بودن	موسیقی	غنایی	را	هم	
برای	فریب	یا	راضی	نگه	داشتن	خشک	مغزهای	مذهبی	به	کار	می	بندند.	اما	خیال	نکنید	این	ها	
اسالمی	نیستند	و	تظاهر	می	کنند.	در	صدر	اسالم	هم	همین	بساط	بوده.	روایت	است	که	وقتی	
مطربان	یمانی	برای	زدن	موسیقی	به	کوچه	و	بازار	می	آمدند	و	مردم	گرداگردشان	حلقه	می	زدند،	
خود	محمد	همراه	با	عایشه	برای	شنیدن	موسیقی	غنایی	یمانی	ها	به	آنجا	می	رفته	و	حتی	برای	

آن	که	عایشه	بتواند	مطربان	را	ببیند	او	را	قلمدوش	می	گرفته	است.
این	مختصری	بود	در	مورد	رابطه	هنر	با	خود	هیئت	حاکمه	اسالمی.	اما	همان	طور	که	در	
آغاز	گفتیم	هنر	یک	عملکرد	و	تاثیر	معین	اجتماعی	هم	دارد	و	از	این	زاویه	مورد	توجه	و	کنترل	
ابزار	تحمیق	توده	ها،	تخدیر	 به	 خاص	طبقه	حاکم	در	هر	کشوری	قرار	می	گیرد.	هنر	می	تواند	
ارتجاعی	حکومت	طی	مقاطع	معین	بدل	شود.	 به	روی	سیاست	های	 تهییج	آن	ها	 یا	 و	 توده	ها	
هنر	ارتجاعی،	هنر	طبقات	استثمارگر	و	ستمکار	جزئی	از	دستگاه	سرکوبگر	حاکم	است	که	ارکان	
حکومت	را	از	طریق	تقویت	موضع	ایدئولوژیک	-	سیاسی	مرتجعین	در	جامعه	حفاظت	می	کند.	
جمهوری	اسالمی	به	چنین	هنری	نیاز	دارد.	این	هنر	یک	جانبه	و	تک	چهره	نیست.	می	تواند	از	
هنر	اسالمی	تا	هنر	غیراسالمی	اما	به	همان	درجه	ارتجاعی،	تا	هنر	به	اصطالح	مدرن	و	مترقی	اما	
در	واقع	رویزیونیستی	و	امپریالیستی	را	در	بر	گیرد.	برای	هیئت	حاکمه	مهم	آن	است	که	به	اهداف	
کلی	اش	خدمت	می	کند	یا	نه.	هیئت	حاکمه	هر	اثر	هنری	را	با	این	معیار	می	سنجد	که	برای	نظام	
ستم	و	استشمار	مایه	خطر	است	یا	باعث	قوت.	به	همین	خاطر	است	که	خامنه	ای	معیار	گل	و	
گشادی	را	برای	هنر	مطلوب	خود	و	هیئت	حاکمه	اسالمی	جلو	می	گذارد.	او	می	گوید	:»اگر	همه	
مسائل،	مذهبی	به	معنای	خاص	آن	نیست	بلکه	اجتماعی	با	سیاسی	و	امثال	آن	هاست،	در	آن	ها	
هم	نباید	با	اصول	اسالمی	مغایرتی	وجود	داشته	باشد.	این	ها	را	که	تامین	کردید	آن	مقاله	اسالمی	
است.	حداقل	ضد	اسالمی	یا	غیر	اسالمی	نیست.	هستند	کسانی	که	با	شما	نیستند	اما	بر	شما	هم	

نیستند	و	می	توانند	در	خدمت	انقالب	اسالمی	قرار	بگیرند.«



به	یک	کالم	کافیست	به	ایدئولوژی	طبقه	حاکم	حمله	نبرده	باشند	و	به	آن	ضربه	نزنند.	این	392
پیام	خامنه	ای	به	تمام	هنرمندانی	است	که	قصد	بی	خطر	بودن	و	ادامه	حیات	هنری	خود	تحت	
سایه	دستگاه	جبار	کرده	اند.	و	امروز	بعد	از	رهبر	شدن	خامنه	ای	می	بینیم	کم	نیستند	از	این	
هنرمندان	سرشناس	که	به	خامنه	ای	و	جمهوری	اسالمی	دست	بیعت	دادند	و	تسلیم	شدن	در	برابر	

حکومتی	ضد	خلقی	و	سرسپرده	امپریالیسم	را	بر	شهرت	خویش	افزودند.	
رهنمودهای	خامنه	ای	در	زمینه	انتخاب	موضوع	و	محتوای	کلی	آثار	هنری	نیز	جالب	توجه	
است.	او	که	به	عنوان	یک	نماینده	و	مظهر	نیروهای	ارتجاعی	جامعه،	با	تاریخ	و	سیر	تکامل	آن	در	
تضاد	و	جنک	است	و	وقایع	و	تحوالت	تاریخی	همگی	حکم	بر	محکومیت	او	و	طبقه	اش	می	دهند،	
چاره	ای	جز	تحریف	و	واژگون	جلوه	دادن	تاریخ	نمی	یابد.	این	درست	است	که	خامنه	ای	مانند	
هر	مرتجع	دیگری	تاریخ	را	بر	مبنای	منافع	خود	تفسیر	و	تعبیر	می	کند،	اما	گاهی	اوقات	وقایع	
تاریخی	و	راستای	تکاملی	آن،	چنان	صریح	و	روشن	و	ستبر	است	که	حتی	مرتجعین	را	هم	تکان	
انجام	می	گیرد.	 به	عمد	 و	 آگاهی	کامل	 با	 اینان	 از	جانب	 تاریخ	 اینجاست	که	تحریف	 می	دهد.	
خامنه	ای	یکی	از	راه	های	تحریف	تاریخ	را	استفاده	از	هنر	دیده	است.	او	در	واقع	می	خواهد	چند	اثر	
هنری	سراپا	دروغ	را	به	جای	وقایع	تاریخی	به	خورد	جامعه	بدهد.	بیخود	نیست	که	چنین	تبلیغ	
می	کند:	»انسان	های	قرن	های	بعد	چطور	بفهمند	در	جامعه	امروز	ما	چه	می	گذشته	است...	واقعا	
پنجاه	سال	دیگر	خیلی	مشکل	است	به	آیندگان	این	جامعه	و	فرزندان	ما	که		این	روزگار	را	ندیده	
اند	فهماند	که	در	روزگار	انقالب،	در	روزگار	جنگ	تحمیلی،	هنگام	پیروزی	انقالب،	هنگام	ورود	
امام	در	این	مملکت	و	در	این	جامعه	چه	گذشته.	تنها	چیزی	که	می	تواند	]دقت	کنید	می	گوید	تنها	
چیزی	که	می	تواند[	این	پیام	را	به	نسل	های	بعد	منتقل	کند	همین	شعر	و	هنر	و	ادبیات	است.«	
خامنه	ای	می	کوشد	هنر	را	به	جای	تاریخ	مدون	مبارزه	طبقاتی	بنشاند	چون	فکر	می	کند	در	
شکل	پرداخت	شده،	اغراق	شده	و	رنک	و	لعاب	دار	هنری،	می	توان	حقانیت	دروغین	حاکمیت	
ارتجاع	را	به	نسل	های	بعدی	و	حتی	نسل	حاضر	قالب	کرد.	این	روش	را	جمهوری	اسالمی	در	مورد	
وقایع	روزمره	که	مردم	هر	لحظه	با	آن	دست	به	گریبان	اند	هم	به	کار	می	برد	چه	رسد	به	آیندگان.	
بر	همین	مبناست	که	خامنه	ای	به	هنرمندان	مزدور	فراخوان	می	دهد:	»از	جمله	مسائل	دیگری	
اثر	جالبی	در	زمینه	مسائل	 اگر	 که	برای	گفتن	و	نوشتن	وجود	دارد	مسئله	ضدانقالب	است...	
گروهک	ها	ترسیم	و	منتشر	شود	اثر	زیادی	خواهد	داشت.	باید	هنرمند	را	به	طرف	این	سوژه	سوق	
داد.«	این	چنین	است	که	فیلم	های	سراپا	دروغ	و	ارتجاعی	نظیر	»حماسه	دره	شیلر«	و	»کانی	

مانگا«	و	»ایستگاه«	و	امثالهم	ساخته	می	شود	تا	به	اصطالح	تاریخ	از	نو	نوشته	شود.
باید	قبول	کنیم	که	نظرات	خامنه	ای	طی	سال	های	اخیر	بر	مبنای	ضروریات	روز	تکامل	پیدا	
کرده	و	ساکن	نمانده	است.	علتش	را	باید	قبل	از	هر	چیز	در	گشایش	های	هنری	جمهوری	اسالمی	



393 به	سوی	مجامع	و	محافل	هنری	و	ادبی	امپریالیستی	و	لزوم	بکار	گرفتن	هنرمندان	غیر	اسالمی	
اما	آماده	کار	برای	رژیم	در	مقابل	امتیازاتی	حقیر	جست	و	جو	کرد.	به	قول	معروف،	خامنه	ای	به	
خاطر	گفت	و	شنود	و	مباحثه	بهتر	با	این	قبیل	مجامع	و	افراد	مجبور	است	ذهنش	را	در	همان	
حیطه	هنر	ارتجاعی	بازتر	کند.	و	البته	چند	عبارت	کهنه	کلیشه	ای	که	مثال	این	یا	آن	صاحب	نظر	
خارجی	در	انتقاد	از	سینمای	آمریکا	بیان	کرده	اند	را	طوطی	وار	تکرار	کند.	از	همین	روست	که	

اهلل	بختکی	می	گوید:	»باید	در	سینمای	ما	نشانی	از	سکس	و	خشونت	نباشد.«	
و	با	این	حرف	خود	را	مضحکه	مردم	می	کند	و	آتش	خشم	شان	را	از	این	فریبکاری	و	جانماز	
آب	کشی	فروزان	تر	می	کند.	آخر،	مالیانی	که	بخش	بزرگی	از	ذهنیت	و	آثار	ادبی	شان	بر	این	دو	
عامل	آن	هم	به	غیرانسانی	ترین	و	کثیف	ترین	شکلش	استوار	شده	است،	مالیانی	که	سنگسار	
و	 عام	 مالء	 در	 زدن	 دار	 و	 درآوردن	چشم	 و	 انگشتان	 قطع	 نظیر	 قصاص،	 اقسام	 انواع	 و	 کردن	
شکنجه	و	فرستادن	جوانان	ناآگاه	به	میدان	های	مین	را	طی	دوران	حاکمیت	شان	به	عنوان	امور	
معمول	و	مطلوب	به	اجراء	گذاشته	اند،	کسانی	که	صیغه	و	انواع	و	اقسام	فحشاء	اسالمی	را	در	زیر	
سایه	قوانین	کهنه	و	پوسیده	و	مردساالرانه	مذهبی	و	درافشانی	های	امثال	محمد	باقر	مجلسی	و	
روایات	آنچنانی	از	»معصومین«	اشاعه	داده	و	می	دهند	با	وقاحت	به	حضور	خشونت	و	سکس	در	
سینمای	امپریالیستی	خرده	می	گیرند.	و	در	این	رفتار	پر	تناقض	به	آنجا	می	رسند	که	از	فیلمسازان	
بروید	و	آن	بهشت	صفاتی	که	رزمندگان	در	آن	هستند	و	خود	متوجه	 می	خواهند:	»به	جبهه	

نیستند	را	برایشان	ترسیم	کنید.«
بله.	بهشت	اجساد	متالشی	و	بدن	های	ِکرم	زده؛	بهشت	معلولین؛	بهشت	موج	زدگان.	

و	 گفت	 این	ها	 از	 بیش	 می	توان	 خامنه	ای	 نظرات	 و	 اسالمی	 هنرارتجاعی	جمهوری	 درباره	
جوانب	دیگر	این	جزء	از	دستگاه	ایدئولوژیک	دشمن	طبقاتی	را	افشاء	کرد؛	البته	در	فرصت	های	

دیگر.
1989
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بررسی یک اثر ارتجاعی داستانی
آثار	هنری	به	درجات	متفاوت	می	تواند	در	خدمت	اشاعه	سیاست	یا	پیاده	کردن	یک	سیاست	
طبقاتی	خاص	قرار	گیرد	و	این	هم	در	مورد	سیاست	ارتجاعی	صدق	می	کند	و	هم	انقالبی	یا	انوا	
ع	سیاست	های	رفرمیستی.	می	خواهیم	نمونه	ای	از	آثار	ارتجاعی	را	مورد	بررسی	قرار	دهیم.	این	
از	آن	 البته	 را	که	می	شناسید.	 نشریه	رسمی	رژیم	مراجعه	می	کنیم؛	مجله	سروش	 به	یک	 بار	
مجالتی	نیست	که	خریدار	زیادی	داشته	باشد.	برای	قشر	به	خصوصی	نوشته	می	شود	و	با	چاپ	
اعالء	به	پشتوانه	بودجه	صدا	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	انتشار	می	یابد.	هدف	از	انتشارش	ارضاء	
نیازهای	روشنفکرانه	و	اطالعات	فرهنگی	قشر	هنردوستان	وابسته	و	خرده	بورژوای	بوروکرات	و	
تکنوکرات	مدرن	و	اساسا	متمایل	به	غرب	است.	»سروش«	ارگانی	مکتبی	نیست	و	اگر	از	چند	
صفحه	کلیشه	ای	تبلیغات	اسالمی	اش	که	بگذریم	بقیه	اش	را	تحت	هر	رژیم	کمپرادوری	می	توان	
چاپ	کرد.	بااین	حساب	اگر	نقدی	یا	گوشه	کنایه	ای	هم	در	صفحات	سروش	مشاهده	می	شود	بیان	
صف	بندی	ها	و	یار	و	یارکشی	ها	در	صفوف	روشنفکران	حکومتی	و	کادرهای	برنامه	ریز	و	مجری	

دستگاه	است.
با	در	نظر	گرفتن	چنین	چارچوبی	و	چنین	مخاطبانی	است	که	باید	به	قصه	کوتاه	»من	در	
اردیبهشت	ماه	 بازسازی	به	شما	کمک	خواهم	کرد««	منتشر	شده	در	»سروش«	)	شماره	34	
1383(	نگاه	کرد.	ظاهرا	قصه	را	دو	نفر	نوشته	اند	یا	الاقل	ایده	از	آن	یکی	بوده	و	قلم	از	آن	دیگری.	
چرا	که	باالی	صفحه،	دو	نام	)مهدی	و	رضا	بدلی(	به	چشم	می	خورد.	عنوان	قصه	پیشاپیش	موضوع	
اصلی	اش	را	برمال	می	کند.	اگر	در	فهرست	مجله	جلوی	این	عنوان،	کلمه	داستان	را	در	پرانتز	
نگذاشته	بودند	ممکن	بود	فکر	کنیم	تیتر	مصاحبه	ای	با	مقام	عالیرتبه	یک	کشور	خارجی	است.	به	

هر	صورت	قصه	حول	مسئله	بازسازی	می	چرخد.	
خالصه	ماجرا	چنین	است.	دهکده	ای	کنار	یک	دره	خشک	و	عمیق	قرار	دارد.	این	دهکده	
این	 وجود	 بدون	 اهالی	دهکده	 زندگی	 به	جاده	شهر	وصل	می	شود.	 قدیمی	 پل	سنگی	 با	یک	



395 پل	معنایی	ندارد.	چون	که	به	قول	نویسندگان:	»از	روی	همین	پل	بود	که	اهالی	ده	محصوالت	
کشاورزی	یا	دامی	خود	را	به	شهر	می	بردند	و	نیازهای	روزانه	خود	را	به	ده	می	آوردند.«	و	با	حسرت	

ادامه	می	دهند	که:	»پل	نعمتی	بود.«
القصه	یک	شب	تندری	در	می	گیرد	و	کیسه	آب	آسمان	پاره	می	شود.	و	در	حالی	که	مردم	
ده	فکر	می	کنند	آخرالزمان	رسیده،	پل	فرو	می	ریزد.	البته	مردم	متوجه	این	مسئله	نمی	شوند	و	
چون	هم	زمان	توفان	هم	پایان	گرفته،	آرامش	پس	از	توفان	را	با	خوابیدن	جشن	می	گیرند.	فردا	
که	متوجه	می	شوند	پل	فرو	ریخته،	افسرده	و	غمگین	و	دل	شکسته	به	این	فکر	می	افتند	که	باید	
پل	جدیدی	ساخت.	چون	بدون	رفت	و	آمد	با	شهر،	ادامه	زندگی	امکان	پذیر	نیست.	کدخدا	به	
نیابت	از	سوی	اهالی	سراغ	سنگ	تراش	پیر	ده	می	رود	و	از	او	می	خواهد	که	پل	جدیدی	بسازد.	اما	
سنگ	تراش	که	دست	تنهاست	آن	ها	را	پاک	ناامید	می	کند	و	می	گوید:	»من	به	تنهایی	حتی	در	

طول	صد	سال	هم	نمی	توانم	پلی	چون	آن	بسازم.«
خالصه	آه	از	نهاد	همه	بر	می	آید،	زاری	و	شیون	باال	می	گیرد.	و	نویسندگان	نیز	موذیانه	پا	به	

عرصه	تخیالت	می	گذارند	تا	پس	کله	اهالی	را	بخوانند.	به	ادعای	نویسندگان:
»در	خاطر	هر	کس	خیالی	بود	که	به	کندی	می	جوشید.	مادری	که	داروی	کودک	بیمارش	در	
ُحقه	داروفروش	شهر	بود	و	کشاورزی	که	دستمزدش	در	گرو	واسطه	حقه	باز	شهر	بود	و	جوانکی	
که	هنوز	شهر	را	ندیده	بود	و	پدرش	قول	داده	بود	آخر	هفته	او	را	با	خود	به	آنجا	ببرد	و	کدخدا	و	

همسرش	و....«	
در	این	گیر	و	دار،	نویسندگان	شخصیتی	کلیدی	را	وارد	داستان	می	کنند.	مردی	قد	بلند	و	
غریبه	که	از	کوه	به	پایین	می	آید.	اندکی	می	لنگد	و	بی	تردید	ارباب	زاده	ای	است	در	لباس	هایی	به	
غایت	گران	و	درخشان	از	ابریشم.	یک	جفت	سگ	سیاه	هم	دارد.	به	پیش	می	آید	و	با	روی	خوش	
به	اهالی	ده	پیشنهاد	کمک	می	کند.	در	اینجا	حرف	هایی	که	از	دهان	کدخدا	خارج	می	شود	جالب	
است:	»مگر	شما	بتوانید	کاری	بکنید	ارباب؛	ما	پل	مان	را	طی	توفان	دیشب	از	دست	داده	ایم	و	

حاال	بدون	آن،	ارتباط	ما	با	کل	عالم	قطع	شده.«
غریبه	به	حرف	می	آید	و	می	گوید:	»من	پل	شما	را	دیده	بودم	و	از	رویش	هم	عبور	کرده	بودم	

و	اگر	شما	امروز	مرا	نمی	شناسید،	من	مسئول	فراموشی	های	تان	نیستم.«
از	حرف	هایش	معلوم	می	شود	که	این	غریبه	آشنا	پل	ساز	قهاری	است	که	در	جهان	پل	های	
قشنگ	زیادی	ساخته	است.	اما	ساختن	این	پل	ها	خرج	بر	می	دارد.	خیلی	بیشتر	از	سه	تا	از	بهترین	
گاوهای	ده؛	یا	صد	سکه	طال،	یا	سرائی	بزرگ	در	ده	برای	غریبه	و	سگ	هایش.	غریبه	برای	آن	که	
دهاتی	ها	را	از	رو	ببرد،	دو	سه	چشمه	شعبده	بازی	می	کند:	آب	گل	آلود	را	به	شیر	تبدیل	می	کند،	
از	دکمه	کت	کهنه	کدخدا،	سکه	طال	می	سازد	و	برای	آنکه	اهالی	ده	یا	بهتر	بگوییم	خوانندگان	



قصه	کامال	ایشان	را	به	جای	آورند	می	گوید:	»شاهان	و	ملکه	های	بسیاری	در	سراسر	جهان	است	396
که	در	حقیقت	بردگان	روزمزد	من	اند.	چطور	شما	هنوز	مرا	به	جا	نیاورده	اید.«	البته	طراحان	و	
صفحه	آرایان	مجله	»سروش«	هم	سنک	تمام	گذاشته	و	برای	رفع	هر	گونه	شبهه،	طرحی	قلمی	
از	این	غریبه	با	کاله	و	عصای	مخصوص	عموسام	نماد	امپریالیسم	آمریکا	کشیده	اند	و	ضمیمه	

قصه	کرده	اند.
و	 انواع	روح	ها	 را	مطرح	می	کند	و	می	گوید:	»من	جمع	کننده	 پیشنهادش	 باالخره	غریبه	
روان	ها	هستم.	بنابراین	پل	را	به	یک	شرط	برای	شما	می	سازم	که	اولین	فردی	که	از	روی	پل	دست	

ساز	من	بگذرد	روحش	را	به	من	بدهد.«
کدخدا	که	مستاصل	شده	و	از	بی	پُلی	جان	به	لبش	رسیده	تصمیم	می	گیرد	ریسک	کند	و	
قرارداد	را	با	پل	ساز	ببندد.	قرارداد	با	خون	امضاء	می	شود.	غریبه	هم	در	یک	چشم	بهم	زدن	البته	
دور	از	چشم	مردم	پل	را	می	سازد.	تازه	و	زیبا.	از	روز	اولش	هم	بهتر.	اهالی	ده	تازه	دارند	از	پل	
تازه	حظ	می	برند	که	فریاد	غریبه	آن	ها	را	به	خود	می	آورد.	غریبه	مزدش	را	می	خواهد.	کدخدا	
داوطلب	عبور	می	شود؛	بعد	جوانی	جلو	می	آید	و	می	گوید	حاضر	است	خود	را	فدا	کند.	خالصه	
این	اصرار	و	انکار	ادامه	دارد	و	غریبه	هم	دیگر	کفرش	باال	آمده	است	که	سنگ	تراش	پیر	ناغافل	
از	این	طرف	دره	پایین	می	رود	و	از	آن	طرف	خود	را	باال	می	کشد	و	داد	می	زند	که:	»مردم	غریبه	
ما	را	فریب	داده.	این	پل	هرگز	برای	عبور	امن	نیست	و	هرکس	از	رویش	رد	شود	همراه	با	پل	به	

دره	سقوط	می	کند.«
غریبه	از	این	ادعای	توهین	آمیز	سنگ	تراش	عصبانی	می	شود	و	با	عصا	و	سگ	هایش	برای	
زدن	وی	هجوم	می	برد	و	از	روی	پل	می	گذرد	.	سنگ	تراش	برای	آنکه	قصه	بازسازی،	پایان	خوشی	

بگیرد	می	گوید:	»که	اولین	عابر	پل	خود	شما	بودید.	روح	خودتان	را	بجای	دستمزد	بردارید.«	
علیرغم	 غریبه	 که	 می	نویسند	 اند	 کرده	 فرض	 احمق	 را	 خوانندگان	 که	 قصه	 نویسندگان	
	عصبانیت	مجاب	شده	بود.	اما	قصه	تمام	نشده	است.	در	همان	ستون	آخر	دو	سه	نکته	مهم	مطرح	

شده	که	بعد	از	بررسی	کلی	قصه	از	آغاز	تا	بدین	جا	به	آن	ها	می	پردازیم.
ساخت	قصه	کامل	است.	البته	برخی	تناقضات	در	تشبیهات	به	چشم	می	خورد	که	باید	علتش	
را	در	گرایشات	مختلف	درون	ذهن	نویسندگان	جست	و	جو	کرد.	روشن	است	که	منظور	از	ده،	
ایران	یا	اقتصاد	ایران	است	و	منظور	از	شهر،	دنیای	خارج،	جهان	امپرپالیستی	یا	به	قول	کدخدا،	

کل	عالم.
طبق	داستان،	این	ارتباط	میان	ایران	با	دنیای	خارج	سابقا	برقرار	بوده؛	آن	هم	توسط	پلی	
قدیمی	که	قاعدتا	قدمتش	به	نفوذیابی	استعماری	انگلیس	و	روسیه	تزاری	و	سپس	نفوذ	و	سلطه	
امپریالیستی	از	ابتدای	قرن	بیستم	می	رسد.	نکته	اینجاست	که	از	دید	نویسندگان،	این	رابطه	به	



397 خوبی	برقرار	بوده	و	اهالی	ده	واقعا	به	چنین	مناسباتی	نیاز	داشته	اند.	محصوالت	کشاورزی	و	دامی	
آن	ها	از	این	طریق	به	شهر	می	رفته	است.	البته	باید	منظورشان	از	محصوالت	کشاورزی	و	دامی،	
نفت	و	سایر	مواد	اولیه	و	سنگ	های	معدنی	و	ارزش	اضافه	ای	باشد	که	با	استفاده	از	نیروی	کار	
ارزان	و	استثمار	توده	های	شهر	و	روستا	به	جیب	امپریالیست	ها	ریخته	شده	و	فوق	سودهایش	را	

تامین	کرده	است.
اما	به	یکباره	این	رابطه	دوستانه	و	معقول	با	در	گرفتن	تندری	به	هم	می	خورد.	صدای	سقوط	
سهمگینی	به	گوش	می	رسد.	آرامش	پس	از	توفان	می	آید	و	مردم	با	خوابیدن	جشن	می	گیرند.	
شک	نیست	که	منظور	نویسندگان،	وقوع	انقالب	57	است.	صحبت	کردن	از	جشن	گرفتن	مردم	و	
بی	خبری	از	به	اصطالح	بالیی	که	سرشان	آمده	کنایه	ای	است	از	این	واقعه؛	البته	از	دید	یک	بورژوا	
کمپرادور	یا	یک	بوروکرات	و	تکنوکرات	در	رژیم	سابق	یعنی	کسی	که	فکر	می	کند	پل	خراب	شده	
است.	این	یک	موضع	ضدانقالبی	بیش	نیست.	و	در	عین	حال	یک	دروغ	بزرگ.	چرا	که	رابطه	میان	
ایران	تحت	سلطه	با	جهان	امپریالیستی	در	نتیجه	انقالب	57	قطع	نشد	و	این	دقیقاً	بیان	ناموفق	
بودن	این	انقالب	بود.	چرا	که	نیروهایی	بر	راس	حکومت	جدید	تکیه	زدند	که	خواهان	قطع	این	
رابطه	نبوده	و	تنها	خواست	شان	تکیه	به	ماشین	کهنه	دولتی	و	سیستم	موجود	ستم	و	استثمار	بود.
از	این	جای	قصه	به	بعد،	گرایشات	متضاد	این	روشنفکر	کمپرادورمنش	و	طرفدار	امپریالیسم	
که	مسلماً	هم	در	رژیم	قبل	مداح	حکومت	بوده	و	هم	در	رژیم	کنونی	بیشتر	عیان	می	شود؛	تا	
جایی	که	آدم	شک	می	کند	نکند	آقا	مهدی	و	رضا	بدلی	)نویسندگان	قصه(	بیان	ائتالف	روشنفکران	
وابسته	به	دو	حکومت	پهلوی	و	جمهوری	اسالمی	باشند.	شخصیت	ها	البته	بدون	آن	که	نویسندگان	
بخواهند	افشاگر	ماهیت	طبقه	حاکمه	هستند.	مثال	سنگ	تراش	پیر	که	باید	از	قماش	واقع	بینان	
حکومتی	باشد	اعتراضی	به	نفس	وجود	پل	ندارد؛	اما	می	گوید	که	این	کار	از	او	بر	نمی	آید؛	حتی	
اگر	صد	سال	هم	به	او	وقت	بدهند.	او	می	داند	که	بازسازی	چنین	پلی	فقط	از	عهده	پل	سازان	
جهانی	یعنی	خود	امپریالیسم	ساخته	است	و	از	این	کمپرادور	پیر	کاری	ساخته	نیست.	گفتگوی	
عموسام	و	اهالی	ده	و	التماس	مردم	به	کدخدا	که	کاری	بکن	پل	ساخته	شود	برای	آن	در	قصه	
قرار	داده	شده	که	خواسته	ها	و	مطالبات	روزمره	توده	ها	و	لزوم	پاسخگویی	به	آن	توجیهی	برای	
حرکت	کدخدا	در	امضاء	قرارداد	با	خون	شود.	منظور	از	قرارداد	خونی	احتماال	باید	فشار	نظامی	و	
جنگ	ارتجاعی	خلیج	باشد.	به	هر	حال	قرارداد	امضاء	می	شود	و	دوره	بازسازی	آغاز	می	شود.	عمو	
سام	در	یک	چشم	به	هم	زدن	پل	را	می	سازد.	البته	این	قسمت	داستان	یعنی	بازسازی	و	به	روی	
غلتک	افتادن	کارها	خیلی	راحت	و	بی	دردسر	انجام	می	شود.	برخالف	خوشخیالی	نویسندگان،	خر	
هیئت	حاکمه	بیشتر	از	این	ها	در	گل	فرو	رفته	که	اربابان	امپریالیست	با	همه	شعبده	بازی	شان	

بتوانند	مشکلش	را	چاره	کنند.



مسخره	ترین	بخش	قصه	و	در	واقع	بخش	توجیهی	برای	بسط	مناسبات	با	جهان	امپریالیستی	398
و	استفاده	از	امکانات	و	منابع	و	تخصص	قدرت	های	جهانی	و	بستن	قراردادهای	خونی	با	اربابان،	

آنجا	است	که	این	کار	نوعی	کلک	زدن	به	امپریالیسم	جلوه	داده	می	شود.
به	 روحی	 وابستگی	 بدون	 را	 بازسازی	 و	 می	مالد	 شیره	 را	 عموسام	 سر	 پیر	 تراش	 سنگ	
امپریالیسم	به	انجام	می	رساند.	انگار	نه	انگار	پل	همان	مناسبات	موجود	میان	ایران	تحت	سلطه	
و	جهان	امپریالیستی	است	که	مستحکم	شده	است.	در	واقع	کسی	که	طبق	قصه،	فریبکار	اصلی	
است،	سنگ	تراش	پیر	است	که	اول	کار،	خود	را	ظاهرا	از	پل	سازی	کنار	می	کشد	و	بعدا	با	نمایشی	
که	ترتیب	می	دهد،	و	مسلما	این	نمایش	را	قبال	با	غریبه	و	سگ	هایش	تمرین	کرده،	بر	وابستگی	
ده	به	شهر	پرده	می	افکند.	همین	سنگ	تراش	فریبکار	است	که	قهرمان	بازسازی	شده	است	و	در	
پایان	داستان،	یکی	از	آن	راه	های	ناب	»نه	شرقی،	نه	غربی«	را	برای	دستیابی	به	خودکفایی	کامل	
در	پایان	برنامه	پنج	ساله	جلو	می	گذارد!	او	به	اهالی	ده	می	گوید:	»من	می	خواهم	که	شما	و	زنانتان	
و	کودکانتان	هر	بار	که	برای	هر	کاری	از	روی	پل	جدید	می	گذرید،	ریگی	هم	در	دره	بیندازید؛	و	
این	عادت	را	به	نسل	های	آینده	هم	منتقل	سازید.	امیدوارم	روزی	برسد	که	دهان	این	دره	عمیق	
ده	مان	پر	بشود	دیگر.«	و	با	این	پیشنهاد	»صد	در	صد	ضدامپریالیستی«	اهالی	را	دعوت	می	کند	

که	برای	انجام	کارهای	شان	مرتبا	از	روی	پل	جدید	بگذرند.
و	اما	آن	یکی	دو	نکته	مهم	در	بخش	پایانی	قصه:

هنگامیکه	عموسام	به	اصطالح	رودست	خورده	و	قصد	ترک	ده	را	دارد،	برای	اهالی	خط	و	
نشان	می	کشد	و	می	گوید:

»شما	به	من	کلک	زدید.	اما	من	بشما	اخطار	می	کنم.	سرانجام	روزی	ارواح	تک	تک	شما	را	به	
چنک	خواهم	آورد.	من	می	دانم	که	چه	کسانی	از	شما	حقیقتاً	دوست	داشتند	روحشان	را	نصیب	
من	کنند	و	حاال	آن	ها	هم	از	دست	این	سنگ	تراش	عصبانی	اند.	این	چند	نفر	هم	بدانند	که	من	

آن	ها	را	فراموش	نمی	کنم.«
نویسندگان	ناخواسته	در	البالی	حرف	های	عموسام	واقعیتی	را	قرار	داده	اند	.	و	آن	تضادهای	
درون	ارتجاع	حاکم	اسالمی	است.	تضاد	میان	کسان	دیگری	که	حقیقتاً	دوست	دارند	نوکر	درجه	
یک	امپریالیسم	شوند	با	سنگ	تراش	پرچمدار	بازسازی	و	جناحش	)یعنی	کدخدا	و	زن	کدخدا	
و	جوان	دهاتی	که	قاعدتاً	باید	تمثیلی	از	سپاه	پاسداران	باشد(	در	این	است	که	او	گوی	سبقت	را	
در	مبارزه	قدرت	ربوده	و	غریبه	آشنا	وی	را	به	نوکری	قبول	کرده	است.	البته	امپریالیسم	به	آن	ها	

دلداری	می	دهد	که	فراموششان	نخواهد	کرد.
در	خاتمه،	جمله	ای	پیدا	کردیم	که	با	توجه	به	سیر	قصه	بسیار	معنی	دار	است.	می	خوانیم	
که:	»اهالی	روستا	به	یکباره	گریستند	و	خندیدند	و	پیش	دویدند	تا	به	این	سوی	پل	نزدیک	سنگ	



399 تراش	رسیدند.	باری	جملگی	اولین	عابران	پل	شده	بودند.«
طبق	قصه	قرار	بر	این	بود	که	اولین	عابر	پُل	روحش	را	به	امپریالیسم	بدهد	و	وابسته	شود.	
در	اینجا	نویسندگان	بدون	آنکه	تعهدی	داشته	باشند	از	این	وابستگی	عمومی	پرده	برمی	دارند.
لحاظ	 به	 است	 ممکن	 کرد«	 به	شما	کمک	خواهم	 بازسازی	 در	 »من	 قصه	 کنیم،	 خالصه	
ارزش	های	هنری	مقامی	نازل	داشته	باشد،	اما	از	حیث	پیام	و	محتوای	ارتجاعی	خود	با	توجه	به	
موضوع	روز	بودن	بازسازی،	بسیار	جالب	توجه	است.	همانطور	که	نویسندگان	خود	اذعان	کرده	اند،	
این	قصه	بر	اساس	یک	افسانه	قدیمی	نوشته	شده	است.	افسانه	ای	قدیمی	به	قدمت	جامعه	تحت	
سلطه	امپریالیسم.	این	قصه	تمایالت،	بحث	ها	و	استدالالت	و	توجیهات	درون	روشنفکران	قلم	به	
مزد	حکومتی	را	منعکس	می	کند	و	شخصیت	های	ریز	و	درشتش	بیانگر	تصورات	ارتجاعی	و	محدود	
آن	ها	از	دنیای	پیرامون	است.	در	تصور	این	ها	توده	ها	جایی	ندارند	و	آنچه	به	عنوان	اهالی	تصویر	
می	شود	خیل	طالبان	وابستگی	به	امپریالیسم	است.	کمپرادورها	همه	را	به	کیش	خود	می	پندارند.
اما	این	افسانه	قدیمی	در	دنیای	واقعی	از	دیدگاه	انقالب	طور	دیگری	نوشته	خواهد	شد.	در	
واقعیت	آهنگران	و	کشاورزان	ده	که	این	پل	جدید	و	آن	پُل	قدیم	و	عابرانش	جز	ستم	و	استشمار	
و	بدبختی	و	فالکت	برایشان	سوغات	نیاورده	سر	به	شورش	برمی	دارند.	وقتی	برای	نخستین	بار	
غریو	طبل	جنگ	اهالی	در	دره	می	پیچد؛	سنگ	تراش	پیر	و	کدخدا	و	اعوان	و	انصارش	که	در	
تدارک	میهمانی	برای	پل	ساز	و	سگ	هایش	هستند	دچار	رعشه	می	شوند.	هر	چه	صدای	طبل	
بلندتر	می	شود	بیشتر	به	وحشت	می	افتند.	روی	پل	سر	و	کله	غریبه	و	سگ	هایش	پیدا	می	شود	
که	برای	سورچرانی	می	آیند.	هنوز	به	وسط	پل	نرسیده	اند	که	بردگان	روزمزدش	را	می	بیند؛	آن	ها	
سراسیمه	به	طرفش	می	آیند.	نیزه	های	آتش	است	که	از	جانب	ده	به	سوی	همگی	شان	باریدن	
می	گیرد.	پایه	های	پل	در	آتش	می	سوزد	و	سرانجام	پل	با	صدایی	سهمناک	فرو	می	ریزد	و	عابرانش	

را	با	خود	به	قعر	دره	می	برد.	هلهله	شادی	اهالی	به	همراه	طنین	طبل	به	گوش	می	رسد.
1989
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دگردیسی مخملباف
	بارها	از	جایگاه	و	نقشی	که	هنر	بعنوان	یک	ابزار	و	حربه	در	شکل	دهی	جهانبینی	و	نگرش	
طبقات	 و	 قشرها	 ناگزیری	 از	 و	 ایم	 گفته	 سخن	 می	کند،	 بازی	 جامعه	 افراد	 سیاسی	 اجتماعی	
گوناگون	حاکم	یا	محکوم	در	بکارگیری	این	حربه.	در	این	زمینه	به	اشکال	بس	رایج	و	موثر	هنری	
اشاره	داشتیم:	اشکالی	فراگیر،	پیچیده	و	جذاب.	اشکالی	که	حس	زیبائی	شناسی	مخاطبانش	را	به	
حداکثر	برمی	انگیزد	و	فعال	می	کند	و	به	همان	نسبت	در	ذهن	آن	ها	تاثیرات	عمیقتری	را	حک	

می	کند.	ما	از	سینما	به	عنوان	نمونه	بارز	چنین	شکلی	از	هنر	گفتیم.	
آثار	سینمایی	 تولید	 در	 رکود	 کوتاه	 دوران	 علیرغم	یک	 نیز	 اسالمی	 در	جمهوری	 	مسلماً	
داخلی،	این	ویژگی	سینما	در	ارتباط	گیری	با	توده	های	وسیع	مردم	و	تاثیر	بر	آن	ها	باقی	ماند.	حتی	
در	سال	های	اولیه	استقرار	رژیم	اسالمی	که	دکان	سینمای	ایرانی	تخته	بود،	فیلم	های	وارداتی	
که	اکثرش	هم	بنجل	بود	یا	قیچی	سانسور	دیده	بود	نیاز	جامعه	به	این	شکل	از	هنر	را	برطرف	
البته	وضع	بدین	گونه	باقی	نماند.	جمهوری	اسالمی	پا	به	پای	برقرار	کردن	و	تحکیم	 می	کرد.	
نهادها	و	موسسات	شکل	گرفته	حکومتی،	به	ناچار	باید	به	سیستم	تبلیغاتی	و	کنترل	عرصه	های	
ادبی	و	هنری	جامعه	سروسامانی	می	داد؛	و	با	توجه	به	اهمیت	درازمدت	این	مسئله،	می	باید	هرچه	
سریع	تر	ابزار	تزریق	یا	اشاعه	ایدئولوژی،	نگرش	و	سیاست	منطبق	با	منافع	طبقه	حاکم	از	نوع	
اسالمی	اش	را	فراهم	می	ساخت.	در	این	دوره	بود	که	چهره	های	انگشت	شماری	از	میان	روشنفکران	
خشک	مغز	و	جزم	گرای	مذهبی	ظاهر	شدند	و	به	آنان	پر	و	بال	داده	شد	تا	رسالت	تولید	و	توزیع	
آنچه	»هنر	اسالمی«	نام	گرفت	را	به	انجام	رسانند.	کسانی	که	یا	به	دلیل	عالقه	شخصی	و	بدون	
تحصیالت	آکادمیک	توانایی	چنین	کاری	حداقل	شروع	چنین	کاری	را	داشتند	و	نیز	کسانی	که	
خود	در	جرگه	هنرجویان	سابق	بودند	و	سپس	مذهبی	شده،	کوشیده	بودند	ایدئولوژی	اسالمی	
را	در	آثارشان	منعکس	سازند.	این	حرکت	در	عرصه	سینما	اساساً	با	یک	فرد	مشخص	شد.	فردی	
بنام	محسن	مخملباف	که	در	مدتی	کوتاه	چندین	نمایشنامه	و	فیلمنامه	به	چاپ	رساند؛	به	پای	



401 کارگردانی	فیلمنامه	های	خود	رفت	و	آثارش	به	جلوه	ای	هنری	از	حاکمیت	ارتجاعی	جمهوری	
اسالمی	و	جزم	گرایی	مذهبی	تبدیل	شد.	دیگر	روزنامه	ها	و	مجالت	رژیم	پر	شد	از	اسم	مخملباف	
و	نقد	و	بررسی	فیلم	هایش.	بعد	هم	مسئله	جشنواره	بازی	در	داخل	و	شرکت	در	جشنواره	های	
فیلم	در	اروپا	پیش	آمد	و	درست	همانند	زمان	شاه،	این	شد	اقدامی	آگاهانه	برای	جلب	و	ارضای	
روشنفکران	مرفه	و	هنرمندانی	که	خیال	خطر	کردن	نداشتند؛	و	نیز	چهره	نمایی	دمکراتیک	و	

مترقی	در	محافل	بین	المللی.	
این	چنین	بود	که	هم	سینماگران	قدیمی	و	صاحب	نام	دوباره	میدان	یافتند	و	به	تولید	در	
چارچوب	جمهوری	اسالمی	پرداختند	و	هم	خشکه	مقدسی	مانند	مخملباف،	جشنواره	ای	شد.	
می	خواهیم	به	شرح	یک	دگردیسی	بپردازیم؛	به	دگردیسی	مخملباف.	این	شرح	استحاله	نه	یک	
آمیز	هیئت	 فریب	 تبلیغات	 باختن	 رنگ	 و	 اسالمی	 ایدئولوژی	 ورشکستگی	 از	 تصویری	 فرد	که	
حاکمه	تازه	به	قدرت	رسیده	در	برابر	هجوم	واقعیات	و	تحوالت	پی	در	پی	در	ایران	تحت	سلطه	
امپریالیسم	است.	این	دگردیسی	هم	از	جهت	گیری	ناگزیر	جمهوری	اسالمی	به	آستان	بوسی	
آشکارامپریالیسم	خبر	می	دهد،	هم	از	ظهور	روشنفکران	و	هنرمندانی	که	آگاهانه	یا	ناآگاهانه	خود	
را	با	شرایط	و	معیارهای	جدید	در	مناسبات	میان	هیئت	حاکمه	و	اربابان	غربی	و	شرقی	منطبق	
می	کنند.	این	قشر	هرچند	ممکن	است	نظرات	جدید	خود	را	در	لفافه	و	با	نقاط	ابهام	و	ناروشن	
عرضه	کند،	ولی	به	هرحال	تغییر	نظراتش	محسوس	و	قابل	بررسی	است.	این	چنین	است	که	اینک	
با	یک	مخملباف	ایده	آلیست	نسبی	گرا،	به	جای	مخملباف	جزم	گرای	ایده	آلیست	سابق	روبروئیم.	

تحولی	که	بازهم	تاکید	می	کنیم،	به	هیچ	وجه	شخصی	نیست.	
استواری	 نا	 آنان	 به	 تجربه	 که	 است	 آلیست	هایی	 ایده	 از	 طیفی	 هنری	 ادبی	 او	سخنگوی	
آرمان	هایشان	را	آموخت	و	لزوم	تعدیل،	انعطاف	پذیری	و	همرنگ	جماعت	شدن	را.	حتی	اگر	همه	
این	ها	تحت	توجیه	»حقیقت	مطلق	در	انحصار	هیچکس	نیست«	بیان	شود.	مخملباف	همانگونه	
که	خود	در	کتاب	»هنر	اسالمی«	نوشته،	بدین	خاطر	به	عرصه	هنر	پا	نهاده	بود	که	»امروز	ما	خواه	
ناخواه	مجبور	به	بکارگیری	هنر	هستیم.	اگر	ما	از	این	سالح	موثر	در	جهت	اهداف	حقه	خویش	
استفاده	نکنیم،	دیگران	آن	را	بر	علیه	ما	بکار	خواهند	گرفت.«	آری	مخملباف،	آگاهانه	بعنوان	
مدافع	ارتجاع	تازه	بقدرت	رسیده	اسالمی	پا	به	میدان	گذاشت	تا	هنر	را	همانند	گلوله	های	مزدوران	
پاسدار،	علیه	قشرها	و	طبقات	مردمی	و	نمایندگان	سیاسی	هنری	شان	بکار	گیرد.	پس	طبیعی	
بود	که	دولت	همه	جور	امکانات	در	اختیار	وی	قرار	بدهد.	آری	همه	امکانات	نادر	و	حتی	»حرام	
بر	سایرین«	بر	او	حالل	شد.	در	این	زمینه	می	توانید	رجوع	کنید	به	یکی	از	مصاحبه	هایی	که	در	
آن	مخلمباف	درباره	دسترسی	اش	به	آخرین	آثار	سینمایی	جهان	بی	آنکه	تیغ	سانسور	به	آن	ها	

رسیده	باشد	می	گوید.	



»یک	402 بود:	 گفته	 مغزی	 خشک	 با	 زمانی	 که	 او	 کرد.	 پیشروی	 عرصه	 این	 در	 	مخملباف	
مارکسیست	نمی	تواند	زیبائی	عبادت	را،	زیبائی	خداوند	را،	زیبائی	های	مذهب	را	و	حتی	زیبائی	های	
آرایش	مذهبی	)از	جمله	داشتن	ریش	برای	مردان(	را	به	حساب	آورد.«	با	دریایی	از	سبک	ها	و	
روش	ها	و	ارزش	های	هنری	ادبی	و	تکنیک	های	رنگارنگ	روبرو	شد.	با	طیف	سینماگرانی	روبرو	
شد	که	از	یلماز	گونه	ی	هوادار	کمونیسم	و	مائوتسه	دون،	تا	لوئیس	بونوئل	آنارشیست	و	بی	خدا،	
از	هیچکاک	ضدکمونیست	تا	جان	فورد	ناسیونالیست	یانکی،	از	ناراضیان	بلوک	شرق	نظیر	وایدا	
و	تارکوفسکی	تا	فیلم	سازان	رویزیونیست	را	در	برمی	گرفت.	او	با	جهان	پهناور	سینما	روبرو	شد	
و	در	برابر	قدرت	و	عظمت	آثار	سینمایی	)بدون	در	نظر	گرفتن	محتوا	و	مضمون	شان(	جا	زد.	به	
یکباره	دید	آن	حرف	هایی	که	درباره	چیز	موهومی	بنام	»زیبائی	خداوند«	و	»زیبائی	مذهب«	و	
حتی	»زیبائی	ریش	برای	مردان«	زده	در	برابر	خدایان	سینما،	خدایان	زمینی	و	ملموس،	چقدر	
پوچ	است.	درست	شبیه	همان	احساسی	که	به	یک	جوجه	بوروکرات	خط	امامی،	روز	اول	به	سر	
کار	رفتن	در	پست	مدیریت	یک	واحد	صنعتی	عظیم	دست	می	دهد.	مارک	های	خارجی	را	به	روی	
ماشین	آالت	پیچیده	و	در	حال	کار	می	بیند	و	خدایان	جدید	بت	های	جدید	در	چهره	صاحبان	
صنایع	پایه	ای	در	کشورهای	امپریالیستی	در	ذهنش	نقش	می	بندد.	بر	سر	مخملباف	هم	همین	
بال	آمد.	نه	اینکه	فکر	کنید	المذهب	و	بی	خدا	شد.	خیر!	اما	رفته	رفته	ترجیح	داد	برای	هر	کاری	
خدایی	داشته	باشد.	عجز	در	مقابل	یکی،	به	عجز	در	مقابل	چند	تا	بدل	شد.	یکی	را	برای	نماز	و	
روزه	اش	نگه	داشت،	یکی	را	برای	پیروی	در	امر	فیلمنامه	نویسی،	یکی	را	برای	کارگردانی،	یکی	
را	برای	فیلمبرداری،	یکی	را	برای	مونتاژ	و	الی	آخر.	اما	شکستن	دگم	ها	در	ذهن	این	ایده	آلیست	
بدین	جا	محدود	نشد،	او	حتی	در	مناسبات	میان	قابلیت	های	هنری	خود	و	اقتدار	خداوندی	نیز	
شک	کرد.	مخملباف	قبال	معتقد	بود	که	خدایی	وجود	دارد	که	بر	جزء	جزء	کارها	نظارت	می	کند،	
و	خصوصاً	اقدامات	و	پیشرفت	های	مومنان	همگی	با	اشاره	و	به	قول	معروف	چراغ	سبز	وی	صورت	
می	گیرد.	مخملباف	این	اوهام	پوچ	را	چند	سال	پیش	در	کتاب	»هنر	اسالمی«	چنین	بیان	کرده	
بود:	»وقتی	تو	تیر	انداختی،	تو	نینداختی،	خدا	انداخت.	وقتی	تو	کشتی،	خدا	کشت.«	اما	اینک	بعد	
از	چند	سال	این	روشنفکر	مسلمان	با	خود	بزرگ	بینی	ویژه	و	فزاینده،	به	اقدامات	و	موفقیت	های	
خود	نظر	می	افکند؛	به	شهرتی	که	بدست	آورده	است.	حس	می	کند	که	این	ها	حاصل	کار	و	زحمت	
و	مطالعه	خودش	است؛	نتیجه	ابتکارات	شخصی	خودش	است.	حس	میکند	که	الاقل	در	محدوده	
تولید	فیلم،	شرکت	در	جشنواره	های	ملی	و	بین	المللی	و	جایزه	بردن	و	کسب	اشتهار	نیازی	به	
خدا	نداشته	و	ندارد.	حس	می	کند	که	این	تیر	را	خودش	انداخته	شاید	به	کمک	فالن	کارگردان	

خارجی،	شاید	با	مطالعه	و	بررسی	بهمان	فیلم	موفق،	اما	به	هرحال	خودش	انداخته،	نه	خدا.	
اینجاست	که	 بنظر	می	آید.	 و	غیر	موجه	 ناتوان	 آلیستی،	 ایده	 فلسفه	جزمی	 اینجاست	که	



403 احاطه	و	سلطه	چیزی	مطلق	و	کامل،	رنگ	می	بازد	و	نسبی	گرایی	موجه	جلوه	میکند.	اگر	تا	دیروز	
مخملباف،	لوئیس	بونوئل	فیلمساز	شهیر	اسپانیائی	را	به	خاطر	فیلم	های	صریح	و	نافذی	که	علیه	
انحطاط	بورژوازی،	علیه	مناسبات	سبعانه	بورژوایی	و	علیه	نهادهایی	چون	کلیسا	و	کل	دستگاه	و	
تفکر	دینی	ساخته	بود،	کثیف	لقب	می	داد،	امروز	به	جایی	می	رسد	که	می	گوید:	»چه	کسی	میتواند	
بگوید	سینمای	بونوئل	سینما	نیست؟«	آری،	او	شک	کرده	و	به	خالء	پرتاب	شده	است.	مخملباف	
خالء	عظیمی	میان	امروز	با	دیروزی	که	هنگام	عبور	از	جلوی	سینماها	چشم	و	گوشش	را	می	بست	
سردمداران	 و	 امامش	 واروهای	 پشتک	 که	 او	 نبیند؟	 چرا	 و	 می	بیند.	 دهد،	 انجام	 گناهی	 مبادا	
حکومت	مطلوبش	برای	حفظ	موقعیت	شان	و	منافع	شان	را	دیده؛	او	که	تغییر	احکام	»تغییر	ناپذیر«	
دینی	را	برای	بهبود	روابط	با	جهان	امپریالیستی،	استقراض	خارجی،	به	دست	آوردن	ارز	و	اسلحه	
از	سوی	فقیهان	و	مجتهدان	مورد	اعتمادش	مشاهده	کرده،	چرا	خود	در	فلسفه	و	دیدگاهش	،	به	
انعطاف	و	پراگماتیسم	رو	نیاورد؟	به	خودش	می	گوید	چه	فایده	دارد	مثل	سابق	بر	غیرمسلمان	های	
نجس	شمشیر	کشم؟	مگر	همین	غیرمسلمان	ها	نیستند	که	مرا	به	جشنواره	هایشان	راه	می	دهند	
و	جایزه	و	شهرت	و	افتخار	نصیبم	می	کنند.	درمی	یابد	که	نباید	آینده	خود	را	خراب	کند.	چه	
بسا	مهر	جزم	گرایی	و	فناتیسم	مذهبی	را	لکه	ای	خوارکننده	می	بیند	که	از	اعتبارش	در	محافل	
بین	المللی	می	کاهد؛	چه	بسا	پیشرفت	خود	را	در	گرو	روکردن	به	مبانی	فلسفی	»نو«	در	تهیه	
فیلمنامه	هایش	می	بیند.	فلسفه	ای	که	هرچند	ظاهراً	نو	است،	ظاهراً	علمی	تر	و	دمکراتیک	تر	است،	
اما	در	مضمون	و	محتوای	بیان	همان	ایده	آلیسم	ارتجاعی	سابق	است،	منتها	با	رنگ	و	لعاب	باب	
طبع	بورژوازی	خواه	داخلی،	خواه	خارجی.	این	ها	که	گفتیم	حدس	و	گمان	در	مورد	آنچه	در	ذهن	
یک	فرد	می	گذرد،	نیست.	این	ها	را	از	سیر	تحوالت	جامعه	و	جهت	گیری	های	غیر	قابل	انکار	درون	

دستگاه	حاکم	و	البته	آثار	و	عقاید	علنی	خود	مخملباف	نتیجه	گرفتیم.	
	مخملبافی	که	زمانی	در	نمایشنامه	اش	از	زبان	شیخ	فضل	اهلّل	نوری	مشروعه	چی	می	گفت:	
»مشروطه	ای	که	یپرم	ها	برای	آن	سینه	بزنند	به	درد	ما	مسلمان	ها	نمی	خورد«،	و	بدین	طریق	
ارتجاعی	ترین	ایده	را	در	قبال	نامسلمان	ها	و	گبر	و	ترسا	اشاعه	می	داد؛	اینک	در	مقاله	ای	از	جزم	
اندیشی	گذشته	خود	انتقاد	می	کند.	مخملبافی	که	در	کتاب	»هنر	اسالمی«	خود	معتقد	بود	آثار	
هنری	باید	پیامشان	این	باشد	»فقر	معنوی	بدتر	از	فقر	مادی	است«	و	»مجاهد	اسالم	چه	پیروز	
شود	و	چه	شهید،	پیروز	است«؛	اینک	به	جایی	رسیده	که	»عروسی	خوبان«	را	می	سازد.	فیلمی	
که	علیرغم	مضمون	و	محتوای	ارتجاعیش	و	نیت	سازنده	اش،	در	بیننده	این	احساس	را	برمی	
انگیزد	که	داوطلبان	شرکت	در	جنگ	ارتجاعی	خلیج،	فریب	خوردگانی	بیش	نبودند.	و	ایران	تحت	
جمهوری	اسالمی،	جامعه	است	که	در	آن	طبقات	دارا	اداره	امور	را	به	دست	دارند.	نشان	می	دهد	
که	سربازان	امام	زمان،	چه	زنده	باشند	چه	مرده،	چه	به	اصطالح	شهید	زنده،	هیچ	فرقی	نمی	کند؛	



در	هر	صورت	در	خدمت	این	دستگاه	ستم	و	استثمار	قرار	دارند؛	و	پیروزی	این	نظام	کهنه	را	تامین	404
و	تضمین	می	کنند.	

خالصه	کنیم،	از	لحاظ	مضمون	و	محتوا	می	توان	چرخش	یا	استحاله	مخملباف	را	با	واقعیت	
سلطه	 تحت	 سیستم	 کارکرد	 جریان	 در	 که	 کرد	 قیاس	 حاکم	 مالیان	 پراگماتیسم	 یا	 گرایی	
امپریالیسم	و	تالش	مداوم	برای	گرداندن	چرخ	دستگاهی	که	سرنخش	دست	امپریالیست	هاست	
سرنخ	و	دستگاهی	کاماًل	مادی	و	عینی	به	نتایجی	ماتریالیستی	و	ضددگماتیستی	دست	یافته	اند.	
آنچه	اینان	به	جامعه	عرضه	می	کنند،	همان	ستم	و	استثمار	است؛	هنرمندانی	نظیر	مخملباف	نیز	با	
آثارشان	کماکان	به	حفظ	همین	شرایط	خدمت	می	کنند	و	کماکان	توده	های	محروم	را	از	مشاهده	

ریشه	مسائل	و	مصائب	دور	می	دارند.	
ممکن	است	دیگر	از	زبان	امثال	مخملباف	این	کلمات	را	نشنویم	که:	»یک	نمایشنامه	نویس	
موظف	است	احساس	یک	مادر	منافق	را	که	سر	مزار	فرزند	ناخلف	و	معدومش	شیون	و	زاری	
می	کند	به	یک	نحوی	منتقل	کند	به	سر	مزار	یک	پاسدار	شهید	که	مادرش	شجاعانه	ایستاده	و	
لبخند	می	زند.«	ممکن	است	آثار	سینمایی	آتی	مخملباف	خالی	از	پیام	های	مستقیم	ارتجاعی	باشد	
و	افکار	و	عقایدش	را	در	پرده	مه	آلود	یا	شاید	رنگارنگی	از	فرمالیسم	پنهان	سازد؛	اما	بازهم	باید	در	
پی	کشف	و	تشخیص	محتوای	طبقاتی	آن	آثار	و	منافع	و	اهداف	ایدئولوژیک	و	سیاسی	نهفته	در	
آن	ها	بود.	حمالت	امروز	برخی	از	همفکران	سابق	مخملباف	به	وی	نظیر	بعضی	نویسندگان	مجله	
سروش	را	نباید	معادل	با	ترقیخواهی	مخملباف	قرار	داد.	جزم	گرایان	ایده	آلیست	کمابیش	بر	او	
مهر	ارتداد	را	کوبیده	اند	و	او	را	به	توبه	کردن	و	پشت	دست	گاز	گرفتن	فرا	خوانده	اند.	به	او	اندرز	
می	دهند	که	بهتر	است	همان	»بچه	مسلمان«	سابق	باشی	تا	یک	ایده	آلیست	نسبی	گرا؛	اما	باید	
دانست	که	دشمنان	طبقاتی	ما	هم	می	توانند	جزم	گرا	باشند،	هم	نسبی	گرا.	هم	می	توانند	معمم	
باشند،	هم	مکال.	اگر	امروز	این	دو	بخش	به	جان	هم	افتاده	اند،	تنها	باید	به	این	نتیجه	رسید	که	
ایدئولوژی	پوسیده	و	ارتجاعی	اسالمی	به	تبع	استیصال	و	شکاف	و	بحران	دامنگیر	حکومت	مذهبی	
ایران،	به	بحران	افتاده	و	دیگر	نمی	تواند	مانند	ده	یازده	سال	پیش	نقاب	برقراری	عدالت	و	برابری	و	
رهائی	بر	چهره	کشد.	باید	به	این	نتیجه	رسید	که	دشمنان	طبقاتی	ما	در	موضع	ضعف	قرار	دارند.	

استحاله	فلسفی	مومنانی	نظیر	مخملباف	جلوه	ای	از	این	ضعف	و	استیصال	است.	
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