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ایمان عبدلی

دربــاره »آقــازاده« نوشــتن کار 
دشواری ست، نه از آن جهت که با سریالی 
چندالیه و یا غیرقابل کشف مواجهیم، 
که اتفاقا یکی از ایرادات »آقازاده« همین 
بعضا شعارزدگی ها است که توی ذوق 
می زند. اما آن چه که نوشتن در این باره را 
دشوار می کند بی گمان عوامل فرامتنی 
است. یعنی وقتی اسم یک نهاد خاص 
پشــت کار اســت به قضاوت ها خواه و 
ناخواه جهت می دهد. این پیش زمینه 
ســاخته می شــود که »آقازاده« قرار 
اســت تا انــدازه ای و در جهتی خاص 
افشاگری کند. البته این گمان در میان 
منتقدین و آن قشــر حرفه ای تر ایجاد 

می شــود و همان طور که نوشــتم در 
ابتدا یک »گمان« اســت اما به مرور و با 
بازخوردهای مخاطبان، گمان تبدیل 
به یک فکت می شــود؛ بله این سریالی 
توصیف گر و بی طرف درباره مفاســد 
پرتعداد این سال ها نیست، این سریال 

»طرف« دارد.
قطعا یک سریال قرار نیست نقش 
اصالح گر مفاســد اقتصادی راداشته 
باشد اما باید اندازه ادعاهایی که داشته 
رفتار کند. اصال وقتی سریال با تاکید بر 
شــعار »این قصه با خون تموم میشه« 
ارائه می شــود انگار با کاری طرفیم که 
در افشاگری و الیه برداری رحم ندارد اما 
»آقازاده« اتفاقا سریال پرتعارفی ست. 
آقــازاده اش زمینــی نیســت، کامال 

کلیشــه ای، ســورئال و مقدس رفتار 
می کند. او به ندرت عصبانی می شود، 
اگر هم شود بر خودش مسلط است. او 
زن بدنام را برای نیــل به هدف مقدس 
تحمل می کند، حتی عاشق او می شود. 
اندازه از خودگذشــتگی اش طعنه به 
اساطیر افســانه ای می زند. پراید سوار 
می شود، در خانه  پدری اش حوض دارند 
کف حیاط دائما می درخشد! اینجا البته 
فیلم »مادر« اثر علی حاتمی نیســت 
که میزانسن در خدمت مضمون باشد 
اینجا میزانســن در خدمت و خیانت 
کلیشه ها است که باید خانه  حوض دار 
را »آســمانی« و »معنوی« نشان دهد. 
یعنی سازندگان از حس گذشته گرایی 
پرطرفدار این روزهای جامعه در خدمت 

القــای مفاهیم موردنظرشــان کمک 
گرفته اند؛ کلیشه در خدمت ایدئولوژی! 
همین نگاه بسط داده شده در خدمت 

تمام خرده روایت ها.
مثال نیما بحری اگر به روز است، اگر 
مهمانی می گیرد و اگر خودروی مدل 
باال سوار می شود، خب قطعا فاسد است! 
تابلوی هنری می خرد، گالری می رود 
در حراج هنری شرکت می کند، فاسد 
است. این شکل از فیلمسازی البته در 
بلندمدت، رفتار معلم پرورشــی را به 
یاد می آورد که زنگ پرورشی را تبدیل 
به زنگ تزریق عقاید کــرده بود. معلم 
پرورشی شــاید خوش پوش و جذاب 
باشد، شاید خودش را رفیق نشان بدهد 
اما به مرور و در بلندمدت دســتش رو 
می شود. در این میان ناخودآگاه افرادی 
از میان جمع تحت تاثیر قرار می گیرند و 
گمان می کنند آن که سرمایه دارد، لزوما 
دزد است. اگر کسی با خودروی مدل باال 
از کنارش رد شد باید عصبانی شود، باید 
خودش را تلخ کند، باید زندگی کردن را، 

دیگری پذیرفتن را فراموش کند.
خانه ای که پلکان دارد، محله ای که 
گذر و بازارچه دارد، حتما شرافت دارد! 
مدرنیته اَخ است، پیشرفت نخواهید، در 
گذشته بمانید، اصال اگر به مهمانی رفتید 
که رقص نور داشت، حتما چند فاسد در 
آن جا جمع شده اند. مهمانی خوب در 
حیاط است، دور حوضش میوه چیده اند 
که شخصا دلم برای چنین میزانسنی 
غنج می زند، اما ذهنم نه. حاال با این همه 
نیرنگ، اگر پای منافعی هم وسط باشد 

که هیهات!
آیا فساد اقتصادی در این سال ها به 

یک وزیر و وکیل محدود مانده؟ آیا این 
نوعی از تخلیه انرژی نیست؟ البته این 
را هم باید نوشــت که این بهترین کار 
بهرنگ توفیقی ست. یعنی از لحاظ فرم، 
واقعا خوش ساخت و خوش ریتم است. 
»آقازاده« نبض دارد، از نفس نمی افتد، 
قصه به موقع فراز و فــرود دارد و تعادل 
قابل قبولی میان فاز درام و فاز معمایی 
کار برقرار اســت. موسیقی، گرافیک و 
البته خود قصه واجد ارزش هایی ست 
که استقبال قابل توجهی برای سریال 
به ارمغان آورده اما این ها همه کمتر از 

ادعای سازندگان است.
اگر گفت و گوهای این چند وقت 
اخیر حامد عنقــا که بــه نوعی مغز 
متفکر کار اســت و حتی بازیگران که 
البته در یک سیکل تبلیغاتی از ابعاد 
افشــاگرایانه فیلم می گفتند را مرور 
کرده باشــید، میان آن چه که هست 
و آن چه که ادعا شــده فاصله زیادی 
می بینیــد. به هر حال اگر 50 ســال 
پیش به تهران آمدن نماد آلوده شدن 
و از معصومیت دور شدن بود پذیرفته 
نیست که تنه اصلی روایت یک سریال 
در ایــن دوران همچنان بــر چنین 
مفهومی بنا شده باشد. تهران و تهرانی 
بودن، شهرستانی بودن، معصومیت، 
این ها همه مفاهیمی ست که در گذر 
این نیم قرن دچار تحوالت شــگرفی 
شــده، این نگاه منکوب می کند، این 
نگاه قطعا پیشرو نیست، فکر نمی سازد 

و حرکت نمی آورد.
راضیه  سودای تهرانی شدن داشته، 
خب چه ایرادی دارد؟ چرا حق بیشتری 
از زندگی خواستن، دائما با برچسب ولع 

و طمع طرد می شود؟ »آقای هالو« در 
زمانه  خودش پیشــرو بود اما نه در این 
سال ها. این حد از کلیشه سازی و اصرار 
به آن به نوعی تخدیر مخاطب اســت. 
آدرس غلط دادن است. همه حق دارند 
چیزهای بیشتر و بهتری بخواهند؛ اما 
مسیر درست، روش صحیح، احترام به 
حقوق دیگران، آن چه که خالصه اش 
»راســتی« اســت چیز دیگری ست. 
سهل انگاری ست اگر گمان کنید آدم ها 
به همین راحتی به فساد می افتند و یا به 
همین راحتی مسیرها اشتباهی می شود. 
بله، تب مصرف و تجمل در جامعه ایران 
متناسب با امکانات بالفعلش نیست اما 
ریشه یابی و آسیب شناسی وظیفه چنین 
محصولی ســت که ادعای روشنگری 
برمی دارد. توپ را در زمین مردم انداختن 
که اسمش ریشه یابی نیست. شاید درمان 
مشخص نباشــد اما درد که مشخص 

است رفقا. 

»آقازاده« تمام شد؛ آقازاده ها تمام نمی شوند
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نشــر نی به تازگی دو رمان با موضوع 
ادبیات زنان با ترجمه مزدک بلوری منتشر 
کرده است. دو کتاب »باتالق شنی« و »آری 
ای پیشگامان« به ترتیب نوشته نال الرسن و 
ویال کارتر هستند که به ادبیات از منظر زنانه 
توجه دارند. »آری ای پیشگامان« داستان 
دختری است که در میانه تعصب های کور 
باید برای رســیدن به هدفش با جامعه و 
خانواده اش بجنگد. »باتالق شــنی« نیز 
چالش های زیستی یک دختر سیاه پوست 
را که نه بــه جامعه سیاه پوســتان و نه به 
جامعه سفیدپوستان تعلق دارد، به تصویر 
می کشــد. در ادامه گفت وگوی ایبنا را با 

مزدک بلوری می خوانید:
    

 دو کتابی که شما ترجمه کرده  اید به 
مسائل زنان می  پردازد و به  نوعی ادبیات از 
منظر زنانه اســت. چه شد که شما تصمیم 
گرفتید کتاب هایی در این زمینه ترجمه 

کنید؟
 زنان جهان برای دستیابی به حقوق خود راه 
ســختی پیموده  اند. تفکرمردساالری به شکلی 

ساختاری برای زن جایگاه پایین  تری در جامعه 
قائل می  شود و با در نظر گرفتن نقش های 
سنتی برای زن و مرد جایگاه هر یک را در 
مناسبات قدرت اجتماعی تعیین می کند، 
نقش هایی که مرد را منطقی، قدرت مند، 
اســتوار و حامی زن می داننــد در حالی 

که زن را احساساتی، بی منطق، 
ضعیف و سلطه پذیر قلمداد 
می کنند. همین نقش ها 
مبنایــی بــرای توجیه 
نابرابری های جنسیتی 
مثل کنار گذاشتن زنان 

از مناصب مدیریتی یا پرداخت دستمزد کمتر به 
زنان است.  مسائل جنسیتی به طور کلی جایگاه 
ویژه- ای در تجربه های انســانی از جمله ادبیات 
دارند. ادبیات زنان با به نمایش گذاشتن وضعیت 
زنان در جامعه هم آگاهی  بخشــی می کند هم 
راهکارهایی برای پیشبرد اهداف زنان ارائه می دهد. 
در این دو کتاب قهرمانان داستان زن هستند؛ یکی 
دختر مستقلی است که با اتکا به توانایی ها و پشتکار 
خود به موفقیت بزرگی می  رسد و الگوی خوبی 
برای دختران و زنان جوان اســت؛ دیگری دختر 
سیاه پوست زیبایی است که در وضعیت بغرنجی 
گرفتار می شود و داستان زندگی اش رنجی را که 
زنان در جوامع بشری متحمل می شوند به تصویر 

می  کشد.
 رمان »آری ای پیشگامان« با محوریت 
مسائل مهاجران و زنان پیش می رود. درباره 
قهرمان زن این رمان و مسائلی که همزمان با 

آن درگیر است، توضیح دهید.
 الکساندرا برگســون، قهرمان داســتان، با 
خانواده اش از ســوئد به امریــکا مهاجرت کرده 
است. آن ها در منطقه نبراسکا مزرعه ای می خرند 
و پس از چند سال تالش موفق می شوند بدهی  ها 
و وام هایشــان را پرداخت کنند. اما شرایط 
سخت می  شــود؛ خشکســالی و عمل 
نیامدن محصــول و بی رحمِی طبیعِت 
سرزمینی وحشی کار را دشوار می کند. 
کل منطقه ناامید می شود و کشاورزان که 
حاال پس از گذشت چند سال مقروض 
شــده اند زمین هایشان را 
رها و به شهرهای دیگر 
مهاجرت می  کنند. با 
این حال، الکساندرا 
می مانــد و مبارزه 
می کند. او فکرهای 

بزرگی در سر دارد، اما نخست باید بر کوته  فکری 
برادران و مردهای اطرافش فائق آید. سرانجام بر 
اثر تالش و پشتکار به موفقیت می  رسد اما همچنان 
ناچار است با تعصب ها و غرض ورزی های برادرانش 
دربیافتد تا بتواند موانعی را که بر ســر راه عشق او 
و مرد موردعالقه  اش قرار گرفته اســت از پیش 

رو بردارد. 
 درباره نگاه ویال کاتر و نال الرســن به 
ادبیات رهایی بیشــتر بگویید. این دو چه 
اشتراکات و تفاوت هایی در نگاه به ادبیات 

دارند؟
ایجاد تغییر در باور و نــگاه و کمک به رهایی 
خواننده از قالب های کهنه هدفی است که در آثار 
هر دو نویسنده دنبال می  شود. ویال کاتر نویسنده 
رمان های ناحیه  ای اســت و عمدتــا بر زندگی 
مهاجران و مرزنشیناِن دشت های امریکا متمرکز 
می شود. زنان داستان های او کلیشه های مرسوم 
جامعه را به چالش می  کشند و مستقل و قدرتمند 
و با اتکا به توانایی های خود زندگی می کنند. آن ها 
در انتظار شــاهزاده قصه ها نیستند، قرار نیست 
مردی از راه برسد و منجی  شان شود، هدف غایی 
زندگی را در ازدواج کردن و گنجیدن در قالب های 
تعریف شده جامعه برای زنان نمی  بینند. در آثار او 
خواننده بیشترین همدلی را با زنان نشان می  دهد، 
داستان را از زاویه دید آن ها می  بیند و از تعصب  های 
مردانه احساس بیزاری می کند. اما نال الرسن که از 
نویسندگان مطرح رنسانس هارلم، یک جنبش 
فرهنگی، اجتماعی و هنری سیاه  پوستان در دهه 
1920، است مسائل جنســیتی را با مساله نژاد و 

تبعیض نژادی درمی آمیزد.
تجربه زنان سیاه پوست در جوامع مردساالر 
تفاوت عمده  ای با تجربه زنان سفیدپوست طبقه 
متوســط جوامع اروپایی و امریکایی دارد. ظلم 
جنسیتی به زنان سیاه  پوست را نمی  توان بدون 

در نظر گرفتن تجربه نژادی آن  ها درک کرد. زن 
سیاه  پوست هم به دلیل نژادش در بین مردان و نیز 
زنان سفیدپوست به حاشیه رانده می شود، هم بر 
مبنای جنسیتش مورد ظلم مردان سیاه پوست 
قرار می- گیرد. او بر تصویر ایده آل زن در جوامع 
مردساالر، یعنی زیبایی و ظرافت، منطبق نیست، 
از این رو ناچار است وارد دنیای سخت کار در مزارع و 
خانه ها شود و کسی از او حمایت نمی کند. در نتیجه 
زن سیاه پوست هم به دلیل پوست تیره  اش و هم 
به دلیل بدن زنانه اش مورد ســتم قرار می  گیرد و 
تجربه- ای کامال متفاوت دارد. نال الرســن این 

تجربه متفاوت را خیلی خوب به تصویر می کشد.
 کار قبلی که از نال الرسن ترجمه کرده 
بودید از منظر توجه به مساله زنان و سیاه -
پوستان با رمان »باتالق شنی« یک دغدغه را 
دنبال می کنند. نال الرســن این بار از چه 

دیدگاهی به این مسائل پرداخته است؟
در رمان »نقاب« با زنان دورگه آفریقایی  تباری 
روبه  رو هستیم که در ظاهر شــبیه ایتالیایی ها، 
اسپانیایی ها یا مکزیکی ها هستند. آن ها برای فرار 
از تبعیض نژادی دهه 1920 امریکا و اســتفاده از 
مزایای سفیدپوستی، نقاب بر چهره می گذارند و 

خود را سفیدپوست جا می زنند. اما بریدن از جامعه 
ســیاهان، از فرهنگ، رسم و رســوم، مهمانی ها 
و رقص ها، برای یکی از شــخصیت ها تجربه  ای 
آزاردهنده است، شخصیتی که با مرد سفیدپوست 
نژادپرستی ازدواج کرده و سیاه پوست بودن خود 
را از او پنهان کرده و در تمام دوران بارداری از این 
می  ترسیده که مبادا فرزندش نشانی از نژاد سیاه 
بر چهره داشته باشد. میل شدید او به بازگشت به 
جمع سیاهان و رفت  وآمد کردن با آن ها زندگی 
زناشــویی  اش را به خطر می  اندازد و در نهایت به 
اتفاقی ناگوار می  انجامد. در رمان »باتالق شنی«، 
قهرماِن داســتان دختر سیاه پوستی است که از 
پدری آفریقایی تبار و مــادری دانمارکی متولد 
شــده اســت. دورگه  ای که هم زندگی در هارلِم 
سیاه پوستان و هم زندگی در اروپا را می  آزماید تا 
بفهمد به کدام یک تعلــق دارد، اما درمی یابد که 
انطباق یافتن با هریک از این جوامع کار دشواری 
است. گویی به هیچ یک از آن ها تعلق ندارد. تجربه 
او بازتاب  دهنده وضعیت کسانی است که در یک 
فضای ســوم، در مرز بیــن فرهنگ- ها، زندگی 
می کنند و از لحــاظ فرهنگــی و قومی هویتی 

متکثر دارند.

وجه مشترک دو کتاب »باتالق شنی« و »آری ای پیشگامان« از زبان مترجم:

زنان این داستان ها در انتظار شاهزاده قصه ها نیستند!

کتاب

قطعا یک سریال قرار نیست 
نقش اصالح گر مفاسد 

اقتصادی را داشته باشد، 
اما باید اندازه ادعاهایی که 

داشته رفتار کند. اصال وقتی 
سریال با تاکید بر شعار »این 

قصه با خون تموم میشه« 
ارائه می شود؛ انگار با کاری 

طرفیم که در افشاگری و 
الیه برداری رحم ندارد، 

اما »آقازاده« اتفاقا سریال 
پرتعارفی ست
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معرفی داوران مسابقه نمایش های 
خیابانی جشنواره تئاتر فجر 

اعضــای هیــات داوران بخش مســابقه 
نمایش های خیابانی ســی و نهمین جشنواره 

تئاتر فجر معرفی شدند.
به گــزارش روابط عمومی ســی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر، گلبرگ ابوترابیان، اردشیر 
صالح پور و محمد مظفری بــه عنوان داوران 
بخش مســابقه نمایش های خیابانی، ســی 
و نهمیــن جشــنواره تئاتر فجــر را همراهی 

می کنند.
 مدیریــت بخــش مســابقه نمایش های 
خیابانی را در این دوره از جشنواره تئاتر فجر، 

سامان خلیلیان برعهده دارد.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری 
حسین مســافر آســتانه 11 تا 20 بهمن 99 

برگزار می شود.

ورود گردشگر تا پایان اردیبهشت  
به هرمزگان ممنوع شد

اســتاندار هرمزگان اعالم کــرد که ورود 
گردشــگر و مســافرت های غیرضــروری تا 
پایان اردیبهشت ماه ســال آینده به هرمزگان 

ممنوع شد. 
ره کل  دا بط عمومــی ا ا ز رو به نقــل ا
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
هرمزگان، فریدون همتــی روز ۴ بهمن ماه در 
ستاد اســتانی مدیریت مقابله با کرونا، گفت: 
»محدودیت شــدید تردد برای جلوگیری از 
مســافرت های غیرضروری و ممانعت از ورود 
گردشــگر و خودروهای غیربومی به استان از 
این هفته تا پایان اردیبهشــت ماه سال آینده 
اعمال می شــود و فرمانداران در شهرستان ها 
باید نظــارت الزم را در این خصــوص انجام 

دهند«. 
اســتاندار هرمزگان بــا تأکید بــر این که 
تجمعــات در اســتان بــدون هماهنگــی 
و کســب مجوز از دانشــگاه علوم پزشــکی 
ممنوع اســت، ادامــه داد: »ورود خــودرو به 
ســاحل، نصب چادر در پارک ها و ســواحل 
 و رفت وآمــد بــه روســتاها بــرای تفریــح

 ممنوع است«. 
    

اختصاص ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان برای حمایت از فعاالن 

گردشگری و صنایع دستی

علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری  در یزد با ابراز 
امیدواری نسبت به از ســرگیری برنامه های 
گردشگری در ســال جدید و بازگشت رونق 
مجدد بــه این بخــش و کســب  و کارهای 
مربوطه از اختصــاص ۷000میلیارد تومان 
در بودجــه ســال آینــده بــرای حمایت 
 از فعــاالن گردشــگری و صنایــع دســتی 

خبر داد. 


