
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548 4

ادامه از صفحه اول دریچه

ادامه از صفحه 2

زیر آسمان فیروزه اى

هنر

تناولی؛ رودخانه جاری
 از دریای هنر ایرانی

هنــر بدوی گــری همــواره در حاصــل کار دور از  �
بازنمایی بوده اســت و با درک خود به جهان پیرامون 
نگاه کرده و از خود اثری به جا گذاشــته اســت و اگر 
تقلیــد و بازنمایی هــم رخ داده یا تــالش کرده بدان 
برسد، همواره این بازنمایی از فیلتر ادراکات شخصی 
او گذشــته و حاصل نه یک تصویر ســطحی که یک 
هنر چندالیه را موجب شــده اســت. هنــر مدرن در 
ایــن وجه خود بــا هنر بدوی گری متناســب و همراه 
شده است و از کوبیســم تا مینیمالیسم را می توان در 
این راستا دانست. از پیشــروترین کسانی که به کشف 
هنر بدوی ایرانی دســت پیدا کرد و هنر دست ایرانی 
را همچون سرچشــمه و دریایی بی نهایت شــناخت، 
پرویز تناولی بود. او که امروز در آســتانه ۸۳ ســالگی 
قرار داد، خود به سرچشــمه ای بدل شــده است که 
هنرمندان بسیاری می توانند از کشف های او بهره ببرند 
و از آثار او برداشــت های شــخصی و ادارکی خود را 
داشــته باشند و هنر مدرن ما را که به همت تناولی ها 
به دریای هنر بومی، محلی، سنتی ایرانی متصل است، 
به افق های تازه ای برســانند. پرویــز تناولی امروز که 
آوازه منطقــه و جهانی یافته اســت و هیچ های او در 
موزه های سرشــناس جهان جا خوش کرده اند، بیش 
از تــالش بی وقفه در تولید اثر خالقه، کشــف رازهای 
هنر ایرانی و شناخت هنر مدرن جهان، زاده و حاصل 
پژوهش جدی و عمیق و وســیع در شئون هنر بدوی 
و بومی ایرانیان اســت. او از فرش، تا قفل، تا گلیم، تا 
جواهرسازی، تا هر آنچه را که ایرانیان در آن خالقیتی 
به کار بســته بودند، محل کنــدوکاو خود قرار داد و از 
آثار کهنه حرف نو و بیان تازه را بیرون کشید و گویی از 
دریای سنت و خالقیت کاربردی ایرانی، مسیر و رودی 
را به دشت خشکیده هنر ایران جاری کرد؛ مسیری که 
همو و در ادامه دوستان همراهش آن را فراخ تر کردند 
و هنرمنــدان جوان را از یک ســو و مخاطب داخلی و 
خارجی ایرانی را با منظرهایی تازه  آشــنا کرد. ســوم 
فروردین زادروز این هنرمند ارزشــمند و این ســرمایه 
نمادین کشور اســت که ما را نه تنها با مجسمه که با 
هنر عمومی ازطریق آوردن مجسمه هایش به فضای 
شهری در ۵۰ سال اخیر آشتی داد و تمام همت خود 
را بر ترویج این عمومی ســازی گمــارد، هرچند در این 
مســیر کم لطمه نخورد و آثارش کم مورد بی مهری 
قرار نگرفت.عمرش دراز باد و هنرش همچنان جاری 

و مترقی و بس دریغ به دست مخاطبانش برساند.

سیاسی شدِن مرگ
چراکــه از نمودهای حاکمیت، قــدرِت صدور این 
حکــم هم هســت که چه کســی می توانــد زنده 
بماند و چه کســی بایــد بمیــرد. وضعیتی که در 
وهله نخســت صرفا اخالقــی می نماید، اما بیش 
از آن، بزنگاهی سیاســی است که این بار دولت ها 
با ســاختارهای متفاوت، به خاطر شیوع نامنتظره 
ویروس کرونا بــه آن دچارند. بی تعارف، امکانات 
درمانی و پزشــکی به فراخوِر موقعیت هر کشــور 
اجازه پوشــِش تمام بیماراِن حــاد مبتال به کرونا 
را نمی دهــد و به همین دلیل برخی از کشــورها 
ازجمله کشــور چین، به ســاخِت بیمارستان های 
ســیار یا صحرایی پرداختند تا این ظرفیت را تا حِد 
ممکن ارتقا بخشــند. اما دیری نیست که کشورها 
با تراکم بیماران مواجه شــوند و در ازای هر چند 
بیمار امکاِن پذیرش و درمــاِن تنها یکی از آنها را 
داشته باشند (که این روند هم اکنون نیز در برخی 
کشورها آغاز شــده). دولت ها در چنین وضعیتی 
ناگزیر بــه انتخاب اند، گزارش ها نیــز حاکی از آن 
است که در برخی کشورها برای نمونه ایتالیا بحث 
بر ســر این بوده که برای بســتری کردن و پذیرش 
بیماران اولویت های ســنی در نظر گرفته شــود. 
از طرف دیگر، مســئله وضعیت اقتصادی مطرح 
اســت که طبعا با رکود مواجــه خواهد بود و در 
نگاهی رئالیستی فارغ از هرگونه موضع گیری چپ 
یا راســت، تصمیم سخت و چه بسا تلخ اینجاست 
که دولت ها باید ناگزیر بیِن ادامه قرنطینه و حفِظ 
حیات انســان ها یا برهوِت اقتصــادی (که برخی 
معتقدنــد تبعات آن دســت کمی از مرِگ بیماران 
مبتــال به کرونا ندارد)، دســت به انتخــاب بزنند. 
تقابلی کــه هم اکنون رگه هایی از آن را در رویکرِد 
میانه روی دولــت بریتانیا و جانبداری اش از حیات 
اقتصادی توأمان با کنترل شــیوع کرونا، و رویکرد 
متفاوِت دیگر دولت های اروپایی ازجمله فرانســه 
شــاهدیم، و بااین همــه هنوز وقــِت تحلیِل آنچه 
کرونا بر ســر جهان آورده و خواهد آورد، نرسیده 
اســت و تنها ایده هایی برای ترسیم وضعیت و نه 
تحلیل آن مطرح می شــود که حجــم انبوهی از 
آنها در همان زماِن نوشته شدِن متوقف می مانند، 
چراکــه فاصله ای بعید از واقعیتی دارند که اینک 

بر ما پوشیده است.  
 ۱. «وضعیت اســتثنایی»، جورجو آگامبن، ترجمه 

پویا ایمانی، نشر نی
۲. ســایِت تز یازدهم، «ویــروس کرونا ضربه کیل 
بیلی به ســرمایه داری اســت و می تواند منجر به 
بازآفرینی کمونیسم شود»، اسالوی ژیژک، ترجمه 

تایماز افسری
۳.  «تنهایی دم مرگ»، نوربرت الیاس، ترجمه امید 

مهرگان و صالح نجفی، نشر گام نو

بخش ویژه کرونا به دومین دوره 
جایزه جمالزاده اضافه شد

به گزارش ســتاد خبــری جایزه جمالــزاده، این جایزه 
با هــدف ایجــاد انگیزه نوشــتن و احســاس امید به 
زندگی در این روزهای فراموش نشــدنی، از روایت های 
واقعی روزمــره، در تجربه رویارویی بــا ویروس کرونا 
و حاشــیه های پیرامون آن، بخش ویژه ای را به همین 
نــام به جایزه الحاق کرده اســت. بنا بر این خبر، بخش 
ویژه «کرونــا» در این جایزه ملــی زیرمجموعه بخش 
زندگی نگاره و ناداستان ها تعریف شده و عالقه مندان به 
ناداستان نویســی می توانند تجربیات خود را از روزهای 
کرونــا و مواجهه با آن در هر جای جهان در این بخش 
ثبت کننــد. این تجربیات شــامل زندگــی در روزهای 
قرنطینــه و مواجهه با دنیای بیرون می شــوند و آنچه 
بیش از همه برای دســت اندرکاران این جایزه اهمیت 
دارد، پیداشدن نســبت کرونا با شهر در نوشته هاست؛ 
نویســندگان می تواننــد در بخــش ویژه کرونــا هم از 
تجربیات خود به عنوان پرستار، پزشک، بیمار و شهروند 
با این موضوع بنویســند و هم حسرت روزهای کرونا و 
آنچــه را که در این ایام به آن می اندیشــند، به نگارش 
دربیاورند. آثار متقاضی در این بخش شامل قوانین کلی 
جشنواره می شــوند و هر شرکت کننده می تواند سه اثر 
به بخش کرونا ارســال کند.نویسندگان سه اثر برتر این 
بخش، سه جایزه ۰۴ میلیون ریالی دریافت خواهند کرد. 
همچنین آثار برگزیده «کرونا» در کنار آثار دیگر بخش ها 
منتشــر خواهد شد.شایان ذکر اســت که  دومین دوره 
جایزه جمالزاده به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در راستای ارتقای فرهنگ 
شــهروندی و جایــگاه اصفهان در داستان نویســی در 
بخش های داستان کوتاه و زندگی نگاره  (ناداستان) در 
حال برگزاری است. مهلت ارســال آثار به این جایزه تا 
۲۵ فروردین   است و عموم عالقه مندان می توانند برای 
دریافت فرم ثبت نام جایزه جمالزاده و اطالعات بیشتر 
به پایگاه اینترنتی ri.drawahedazlamaJ مراجعه کنند.

۱۲ ماه پیش از روزی  که مصدق 
نخست وزیر شد

همان آفتاب از همان افق برمی آید و همه چیز آن چنان 
می نماید که دیروز می نمود بااین همه روزی دیگر گذشته 
است و ما از خطی که بر پیکر زمانه نهاده ایم آن سوی تر 
رفته ایم و همه چیز غبــاری از گذر عمر بر چهره گرفته 
اســت و اکنون گویند روزی از سالی نو است. اگر زمانه 
با برآمدن ها و فرورفتن های آفتاب اندازه شود، برگزیدِن 
روزی از روز دیگر کاری اســت بی پایــه. اما زمانه بیرون 
از زندگی ما انبوه نابســامانی از چرخش های یکنواخت 
سیاره ای گرد خورشــیدی است و این زندگی ما، ضربان 
نبض ما و دید چشــم ما، جنبش تن ما و کوشــش مغز 
ماســت که بــه زمانه رنگــی از جان و نظــم می دهد. 
همه چیزش را از روی هســتی خویش می ســنجیم و 
می شناســیم و از وجود خودمان است که به آن معنی 
می دهیم. و اگر تاری را از کالف غلتنده زمانه برمی گیریم 
و نام ســال و قرن بر آن می نهیم بدین ســبب است که 
در پودی از عمر بشــریت رفته است و نقش آمیزش با 
آن گرفته اســت. و اگر نقش این بافته یکدســت بماند، 
شکفتن شــکوفه  و بردمیدن گل را آغاز سالی نو نتوانی 
خواند چون این همان ســت که پارسال بود و به دنبال 
دیــروز فردایی نیامده اســت و تو در پار و پیرار زیســت 
داری. عصرهــا و دهرهــا رفته اند و نســل ها و حوادث 
گذشته اند تا نوبت به من و کار من، و تو و امروز تو رسیده 
است. از ته آفاق قرون، شعله ای دست به دست گشته 
اســت تا به نسل ما رسیده اســت، و امروز، میان عرصه 
جهان، فروزنده تر از هر زمان بر راه ها روشــنی می پاشد. 
از گرمی اش طلسم اوهام تاب خورده است و از پرتوش 
حاشیه دنیای فردا نور سپیده دم گرفته است.  گذشته، به 
افسون یادبودها، ردایی پر رنگ فریب چنان به لطافت بر 
اندام خود می آراید که سست دالن ناآگاه از سرنوشت را 
مفتون می سازد تا به همان دیروز بس کنند و در خطوط 
گمشده چهره گذشته، زیبایی دلخواه بیابند. اما تو، در پرتو 
شعله ای که در میان دایره زمانه ات فروزان است، بنگر 
که گذشته آن گاه که حال بوده است جز محرومیت های 
بیشــتر، دردهای فراوان تر و درماندگی های ســخت تر 
چیزی نبوده اســت. اگر امروز به همان نقش گذشــته 
بسازی روزت نو نشده است و تو مانده ای و کاروان رفته؛ 
تو مانده ای و اجاق های خامــوش و آغل های خراب و 
مانــده گند نشــخوار جانوران کاروان. و تــو جرقه ای از 
شعله فروزان میان دایره زندگی نسل خود برگیر و تاریکی 
زاویه های جانت را بزدا. به گرداگرد خویش بنگر و ببین 
که در کدام منزل طریق تاریخ ایســتاده ای؛ به چه سوی 
باید روی و به کدام سرود باید هماهنگ شوی  - زمزمه 
جادوی مرگ یا نشید جان بخش پیشرفت. از پود عمرت 
و از تــار زمانــه ات جامه ای نو بباف. روز تــو با درآمدن 
آفتاب به برج حمل نو نمی شود و از این، تو تنها یادآوری 
توانی گرفت. سال ســتاره ها و برج ها، سال یخی که بر 
تارک کوهستان آب می شــود و سال چکه عرق شوری 
که از چهره می چکد، ســال الله کدویی که در کشــتزار 
می خزد و سال خار وحشی که در بیابان می خشکد، سال 
پرستوهایی که از گرما می گریزند و سال مگس هایی که 
از گرما جان می گیرند امروز نو می شــود. اما سال من و 
تو؟ دل به نو شــدِن سال درخت و پرنده خوش مدار که 
اگر پیش چشــمت افقی گشاده تر نگشــوده ای و اگر به 
زندگی ات معنایی عمیق تر نبخشــوده ای، اگر به نبضت 
فرمان نداده ای که به آهنگی خوش تر میزان شود و اگر 
کوشش تن و جان تو نشانه ای بیش تر نیافته است روز تو 
نو نیست - روز نیست. تو انسانی. روزت باید نو شود. روز 

نو، آماده در انبار زمان نیست، تو آن را بیافرین.  

سال هفدهم    شماره 3676 دوشنبه   4 فروردین 1399

حسین گنجى .  منتقد

مازیار معاونی:اکنون که ششــمین ســری از مجموعه 
دنباله دار پایتخت به عنوان مجموعه نوروزی شبکه اول 
سیما روی آنتن رفته و در همین شب های آغازین پخش، 
همان جو اقبال عمومی مورد انتظار را در میان مخاطبان 
ایجاد کرده اســت بد نیست مروری داشته باشیم بر پنج 
فصل پیشــین این مجموعه کــه در حد فاصل نوروز ۹۰ 
تا نوروز ۹۷ از همین شــبکه پخش می شدند. بی شک ۹ 
سال پیش که اولین فصل این سریال در کنداکتور نوروزی 
شبکه اول ســیما قرار گرفت، حتی سفت و سخت ترین 
طرفداران ســاخته های سیروس مقدم و خوش بین ترین 
همکاران ســینماگِر محســن تنابنده که از جوهر ناب و 
آینده درخشــان او اطمینان داشــتند هم نمی توانستند 
حدس بزنند که از نتیجه همکاری این دو چهره مستعد 
پایدارترین، ادامه دارترین و یکی از موفق ترین سریال های 
کل تاریخ ۵۴ ســاله مجموعه ســازی تلویزیونی متولد 
خواهد شــد؛ مجموعه ای به شدت محبوب و پرطرفدار 
که در تمام طول دهه جاری اســتمرار داشته و احتماال 
دامنه اســتمرار آن به دهه آینده و قرن آینده هم کشیده 

خواهد شد.
بد نیست تأملی داشته باشیم بر داشته های سریالی 
که بــه چنین موقعیت منحصربه فردی دســت یافته و 
میلیون ها بیننده ای را که برخی از آنها در طول ســال به 
زحمت چند ساعت تلویزیون می بینند، این گونه با خود 
همراه کرده اســت! احتماال در پاســخ به این پرســش، 
می توان مؤلفه های بســیاری را برشمرد ولی به اعتقاد 
نگارنده بیشــتر و مهم تر از هر عامــل و مؤلفه ای، آنچه 

پایتخت را پایتخت کرده، صداقت اســت و خالقیت؛ دو 
عنصری که می توان از آنهــا به عنوان عنصر مفقوده یا 
دســت کم عنصر کم رنگ اکثریــت قریب به اتفاق دیگر 
ســریال های نمایشــی تلویزیون، به ویژه مجموعه های 
طنز، یاد کــرد. بیننده پایتخت چیــزی را در آن می بیند 
که به جریان طبیعی زندگی و به برداشــتش از آدم ها، 
نیات و اعمال و مناسباتشان بسیار نزدیک است، بنابراین، 
برقــراری ارتباط بــا این فضای ملموس که به وســیله 
کاراکترهایی دوست داشتنی ترسیم شده نه تنها برای او 
دشوار نیست بلکه به احساس دلنشینی منجر می شود 
که به این زودی ها و به این آســانی ها دســت از سرش 

بــر نمی دارد. بیایید بــه قضیه مصداقی تر نــگاه کنیم؛ 
قهرمان محبوب ســریال در تمام پنج فصل گذشــته (و 
فصل جدیــد در حال پخش) یک شــخصیت خاص با 
ویژگی های فیزیکی، کالمی  و رفتاری خاص (آن گونه که 
از بسیاری از کمدین های تلویزیونی سراغ داریم) نیست، 
قهرمان پایتخت و محور ماجراهای شلوغ و پررفت وآمد 
و خنــده دار آن، یــک آدم خیلی معمولی اســت که با 
خالقیت هرچــه تمام تر، نام بامســمای نقی معمولی 
را بــرای او انتخاب کرده اند؛ کاراکتری دوست داشــتنی 
با بازی نبوغ آمیز خود محســن تنابنده، یعنی کســی که 
خلق کننده اش بوده و شــاید هیچ کســی به اندازه خود 

تنابنده به پیچیدگی های شــخصیتی و مناسبات رفتاری 
او آگاه و مشــرف نباشــد. نقــی معمولی بــدون آنکه 
فاکتورهایی مثل نمک ناشــی از تپل بــودن ( نظیر اکبر 
عبدی، مهران غفوریان و...) یا عدم تناسب کمیک اجزای 
صورت (علیرضا خمســه، جواد رضویان) و مواردی از 
این دســت را در فیزیک خود داشــته باشد، فقط و فقط 
به دلیل همــان معمولی و خاص نبــودن و باورپذیری 
بســیار، خنده آور و خواستنی است. ســایر پرسوناژهای 
اصلــی مجموعه از ارســطو (احمــد مهران فر) گرفته 
تا رحمــت (هومن حاجی عبداللهی)، فهمیه (نســرین 
نصرتی) گرفته تا کاراکترهــای فرعی تری نظیر برادران 
دوقلوی رحمت، دختران دوقلوی نقی و... هم به همین 
سبک و ســیاق، پرداخت خوب و درســتی دارند که در 
ترکیب با جهان شــلوغ و کمدی اسلپ اســتیک (بزن و 
بکوب) جذاب مجموعه و آن لهجــه غلیظ مازندرانی 
که نمی توان دوســتش نداشــت، معجونی را به وجود 
می آورند که در دوره ۹ ســاله گذشــته پنج نوروز و یک 
رمضان را در جدول پخش شــبانه باســابقه ترین شبکه 
تلویزیونی به خود اختصاص داده است و حتی با وجود 
ازدســت دادن شخصیت باباپنجعلی (علیرضا خمسه) 
کــه به اقتضای درام بــوده و زنده یاد خشــایار الوند که 
مهم ترین و تأثیرگذارترین نویســنده ســریال بعد از خود 
تنابنده بوده باز هم به مســیر موفقش ادامه می دهد و 
دور از ذهن نیست که در پایان ششمین و تازه ترین فصل 
خود، همان جایگاه دور از دســترس همیشــگی اش را 

حفظ کند و حتی ارتقا ببخشد.  

سعید احمدی پویا: جوراب های آویزان، کفش های مردمی که در تردد هستند 
و مردی مست که کنار ســتون ادرار می کند؛ اینها چشم انداز خانواده کی وو از 
تنها پنجره خانه شان است. خانه ای که در واقع زیرزمینی پر از حشرات موذی 
اســت و باالترین جــای خانه، توالت قرار دارد و البته بهترین مکان اســت که 
«وای فای» آنتن می دهد. زندگی خانواده کی وو در زیرزمین است و آنها دوست 
دارند پیشرفت کنند و روی زمین برای خودشان، جایگاه اجتماعی داشته باشند. 
فیلم «انگل» روایت تالش های این خانواده برای ســاختن زندگی بهتر است؛ 

برای رسیدن به رؤیای خودشان، با هر رفتار و باوری که دارند. 
هری جی. گســلر در کتاب «درآمدی جدید به فلسفه اخالق» می نویسد: 
«قضیــه قاعده زرین به ما می گوید با دیگران فقط طوری رفتار کن که رضایت 
داری در همــان موقعیــت با تو رفتار کننــد. برای اینکه این قاعــده را به کار 
ببنــدم، خودم را به جای کــس دیگری تصور می کنم که عمل نســبت به او 
انجام می گیرد و نباید رفتار ما (نســبت به دیگری) با خواسته های ما (درباره 
رفتاری که در وضع معکوس نسبت به ما صورت می گیرد) ناهماهنگ باشد». 
روایت فیلم انگل، محک زدن همین اصل ساده اخالقی است. موقعیتی خلق 
می شود که خانواده کی وو می توانند از آن بهره برداری کنند و خانواده دیگری 

را فریب بدهند تا به زندگی رؤیایی خود برسند.  
موقعیتــی که در انگل خلق می شــود، مواجهه دو خانــواده از دو طبقه 
اجتماعی مختلف با یکدیگر است. کوین، مرد جوانی است که فرصت می یابد 
از طریق تدریس زبان انگلیســی وارد خانواده ثروتمند آقای پارک شود. کوین 
دانشگاه نرفته و در همان ابتدا، عذاب وجدان می گیرد و به پدرش قول می دهد 
ســال دیگر دانشجوی زبان انگلیسی باشــد؛ اما این ابتدای راه است؛ او وقتی 
می تواند اعتماد خانــواده پارک را جلب کند، به ترتیب اعضای خانواده اش را 
با ناراســتی، با عناوین و تخصص های غیرواقعی، وارد خانواده پارک می کند و 
این گونه خانواده کی وو زندگی انگلی را برمی گزیند. روایت از جزئیاتی شــروع 
می کند که شاید بی اهمیت باشد؛ اما عالقه به خوی انگلی را در خانواده کی وو 
در همان ابتدای روایت، نشــان می دهد؛ این خانواده از وای فای همســایه ها 
اســتفاده می کنند و وقتی همسایه پســورد می گذارد، برای پیداکردن وای فای 
همســایه ای دیگر، کنار توالت می نشینند و از وای فای رایگان همسایه ای دیگر 
لذت می برند. از ســوی دیگر، وقتی شهرداری خیابان را سم پاشی می کند، پدر 
خانواده با وجود اینکه ممکن اســت سالمتی اعضای خانواده به خطر بیفتد، 
اصرار می ورزد که پنجره ها باز باشــد که سم های شهرداری، حیوانات موذی 
زیرزمین آنها را از بین ببرند. با این توصیفات رفتاری، کارگردان پیش زمینه های 

اخالقی و رفتاری خانواده کی وو را نشان می دهد.
سیر روایت به گونه ای است که خانواده کی وو با رفتار انگل وار، درون خلوت 
خانــواده دیگر قرار می گیرند و از آرامش و ثروت آنان لذت می برند. کارگردان 
حضــور خانواده کــی وو درون خانواده ثروتمند پارک را به سوســک تشــبیه 
می کند؛ مادر این خانواده در شب نشــینی ای که این خانواده در غیاب خانواده 
پارک در منزل آقای پارک دارند، به صراحت خانواده کی وو را به سوســک های 
خانه خودشــان تشبیه می کند که با ورود صاحبخانه فرار می کنند. این تمثیل، 
اشــاره ای زیبا به داســتاِن «مســخ» کافکا دارد و به زیبایی خانــواده کی وو را 
نشــان می دهد که در خانه پارک به سوسک هایی مسخ شده اند که با برگشتن 

غیرمنتظره خانواده پارک، مانند سوسک ها، هرکدام به نقطه ای می گریزند.
موقعیت خلق شده توسط کارگردان، بسیار سمبلیک است. عنصر پنجره و 
باران برای خانواده پارک، لذت بخش است و با خیال راحت می گذارند پسرشان 
در چــادری که از آمریکا آورد  ه انــد، در زیر باران بخوابد و آنها از پنجره بزرگ و 
زیبا، از بازی کودک خود زیر باران لذا ببرند،  بی آنکه دغدغه داشــته باشند که 
کوچک ترین قطره باران در چادر فرزندشــان نفوذ کند. از ســوی دیگر، همین 
باران لذت بخش به ســیلی تبدیل می شــود که زندگی خانواده کی وو و همه 
همســایگان و مردمان فرودســت شــهر را در هم می ریزد و آنها را در لجن و 
کثافــت غوطه ور می کند و آنها فقط از پنجره زیرزمین خویش، شــاهد هجوم 
بدبختی و فاضالب به درون خانه خود هستند. در فاصله زیرزمین محل زندگی 
خانواده کی وو با خانواده پارک، پله های بســیاری است و آنها مجبورند برای 

رســیدن به خانه خود پایین و پایین تر بروند و از لذت بردن با نم نم باران زیبا به 
نقطه ای برســند که در فاضالب و لجن غرق بشــوند. پلکان عنصر سمبلیکی 
در فیلم اســت و تضاد و اختالف طبقاتی شدید جامعه سرمایه داری را نشان 
می دهد که به تمامی افراد نــگاه ابزاری دارد و هرکس بتواند ابزار مؤثر برای 
این جامعه باشد، می تواند از پلکان باال بیاید و سطح زندگی خود را ارتقا دهد 
و البته برای ماندن در باالی پلکان، تنازع بقا شکل می گیرد و با خشونت بسیار، 
ســعی در حفظ موقعیت خود در باالی پلکان دارند؛ در سکانسی که خانواده 
کی وو با خانواده پیشــکار سابق در جدال هستند، مادر خانواده کی وو، پیشکار 
ســابق را از پلکان به پایین هــل می دهد و باعث ضربه مغزی او می شــود و 

نمی گذارد آنها به باالی پله ها بیایند. 
عنصر دیگری که در فیلم نقش سمبلیک دارد، رسانه است؛ موبایل در این 
فیلم کارکرد عجیبی دارد، در تمام فیلم ابزار قدرت خانواده کی وو محســوب 
می  شــود و اعضای خانواده با بهره گیری از آن، با یکدیگر هماهنگ می شــوند 
و روایت را مطابق خواســته خویش پیش می برند؛ در ابتدای فیلم، پدر برای 
پیداکردن اینترنت وای فای بلند به فرزندانش فرمان می دهد که «موبایل هایتان 
را باال بگیرید» که بسیار شبیه فرمان حمله فرماندهان جنگ به شمار می رود و 
کارکرد سمبلیک این ابزار را تأیید می کند. در بزنگاه روایت، وقتی این ابزار قدرت 
در دســت خانواده رقیب می افتد، آنها با بهره گیری از این ابزار بازی را به نفع 
خود تغییر می دهند و حتی آن خانواده، موبایل خود را به دکمه یک بمب اتم 
تشــبیه می کنند که می تواند با یک کلیک، ویدئوی افشاگرانه واقعیت خانواده 
کی وو را برای خانواده پارک ارســال کند. از سوی دیگر، وقتی موبایل و تمامی 
 رسانه ها حذف می شــوند، این کد مورس است که به نشانه عالئم ضعیف از 
قدرت حیات و زندگی، از اعماق زیرزمین با آدم های روی زمین سخن می گوید 
و کارکردی مشابه ضربان زندگی را پیدا می کند؛ به عبارت دیگر نشان می دهد 
آدم های روایت های امروز، در کنار نیازهای اصلی، به ارتباط و ابزار ارتباطی هم 
برای زنده ماندن نیاز دارند، حتی اگر اطمینان نداشــته باشند کسی کد مورس 
آنها را می فهمد.   عنصر دیگری که در فیلم کارکرد ویژه دارد، ابزار سینما است. 
خانواده کی وو توانایی فوق العاده در نوشــتن سناریو و نقش بازی کردن دارند. 
برای اینکه یک نقش را از آِن خود کنند، می کوشند و به گونه ای در نقش خود 
فرو می روند، انگار سال هاســت با این نقش زیسته اند. این عنصر دو کارکرد در 
روایت فیلم دارد؛ نخســت وجه دراماتیک روایت را می ســازد و قصه را پیش 
می برد؛ از ســوی دیگر نشان می دهد این ابزار چه قدرتی در تطهیر واقعیت و 
مســخ واژه ها و معناها دارد و می تواند یک دنیای غیرواقعی شــیرین و دارای 
هزارتوهای پیچیده برای خانواده پارک بســازد، بی آنکه کوچک ترین شــک و 
شبهه ای ایجاد شود و حتی پس از مرگ هم کسی نفهمد واقعیت چیست و با 
چه انگیزه ای خانواده پارک مورد هجوم واقع شدند؛ چرا روابط صمیمانه پدر 

خانواده کی وو و آقای پارک، چنین سرانجامی  پیدا کرد؟
شــاید یکی از عناصر رمزگشای این سرانجام، عنصر «بو» باشد که تمثیلی 
از فقر و نشــان طبقه محروم است که با هیچ صابون و عطری از بین نمی رود 

و مشخصه شناســایی آدم های این طبقه به شمار می رود. وقتی در سکانس 
خلوت شــبانه آقــا و خانم پارک روی مبــل، آنها از بوی پــدر خانواده کی وو 
صحبت می کنند، موقعیتی خلق می شود که زیر میز، پدر در حضور فرزندانش 
فرومی ریــزد و ایــن «بو» تمامی  هویت او را به بــاد می دهد؛ حتی آقای پارک 
به صراحــت «بوی» پدر خانواده را مانند بوی تمام مردمی  می داند که از مترو 
اســتفاده می کنند و آن را مشــخصه طبقه فرودســت جامعه اعالم می کند؛ 
برای همین اســت که در ســکانس جشــن تولد و در میانه فشار روحی مرگ 
فرزنــد، با یک ارجــاع به «بو»، منفجر می شــود و آن واقعه رخ می دهد. یکی 
از تمهیدات زیبای کارگردان، فاصله گذاری اســت که با واقعه ایجاد می کند و 
فیلم روایت خبری از ماجرا را برای مخاطب پخش می کند و عنوان می شــود 
که موضوع این واقعه بســیار پیچیده، غامض و پر از ابهام است و هنوز پلیس 
نتوانســته است دلیل و انگیزه خلق این واقعه را کشف کند. این فاصله گذاری 
به مخاطب می فهماند که چه بسیار اتفاق ها که ممکن است رخ دهد و چون 
کســی با روایت همراه نبوده، درد را نمی فهمد و صرفــا به عنوان یک پرونده 
قضائی به آن نگاه می کند و اصرار دارد هرچه  هرکسی بگوید ممکن است در 
دادگاه علیه  او اســتفاده شود؛ برای همین است که کوین در پاسخ به مأموران 
قضائی و پلیس فقط می خندد و نمی  تواند واکنش دیگری نشان بدهد. واقعه 
و مواجهه عینی دو خانواده اســت که مضمون روایت را بیشــتر عیان می کند 
و به مخاطب نشــان می دهد بین این دو خانواده چه پله های بسیاری فاصله 
اســت و خانواده کی وو، نقشی در ایجاد این پله ها نداشته اند و امثال خانواده 
پارک بود  ه اند که بنای این پله ها را گذاشته اند؛ به عبارت دیگر، کارگردان تصویر 
زندگی انگلی خانواده کی وو را به تصویر نمی کشد، بلکه تصویر جامعه انگلی 
را به تصویر می کشد که هرکدام از اعضای این خانواده، ابزار قدرت به دستش 
بیفتد، به بهره کشی و مکیدن خون بقیه مبادرت خواهد کرد؛ آقا و خانم پارک 
به راحتــی راننده و خدمتکار باتجربه و ماهــر خویش را اخراج می کنند بدون 
آنکه حتی آنها بدانند برای چه اخراج شده اند؛ خانواده کی وو، به راحتی نقشه 
حــذف راننده و خدمتکار را می کشــند؛ خانواده خدمتکار پیشــین، در معدود 
لحظاتی که ابزار قدرت در دستشان بود، خانواده کی وو را تحقیر می کنند، این 
ابزار نفرین شــده قدرت، در دســتان هرکدام از اعضای این جامعه انگلی قرار 
بگیرد، او را مســخ کرده و به انگلی بی رحم تبدیل می کند که فقط به خودش 
می اندیشــد. دقیقا این موضوع در دیالوگ دختر خانواده در پاســخ به عذاب 
وجدان پدرش می آید که خاطرنشان می کند که پدرش به آن راننده فکر نکند 
و فقط به فکر خود و خانواده اش باشــد؛ برای همین است که در پوستر فیلم، 
هر دو خانواده کنار هم قرارگرفته اند و چشمان همه اعضای دو خانواده، مانند 

متهمان یک پرونده، پوشانده شده است. 
سکانس جشــن تولد، یک جنگ تمام عیار و طغیان فردی است علیه این 
جامعه انگلی؛ کســی که می خواهد زنجیره روابط انگلی را قطع کند و دیگر 
نقشــه انگلی نکشد و خود زندگی باشــد. در یک صحنه از فیلم، پدر خانواده 
به بچه هایش می گوید: «می دونید چه نقشه ای شکست نمی خوره؟ نقشه ای 
که وجود نداشته باشــه، چون برای زندگی نمی شه برنامه ریزی کرد». نتیجه 
تحول شــخصیت پدر خانواده می شود واکنش احساسی او به حجم سنگین 
خشــم و تحقیری که احاطه اش کرده اســت و به آن پایان خونین و تبعید به 
زندگی زیرزمین ختم می شــود. روی زمین قواعد جامعه انگلی برقرار است و 
برهم زننده زنجیره، باید از روی زمین محو شود. طنز تلخ روایت آن جایی است 
که پســر آرزو می کند در این جامعه انگلی  ارتقا یابد و ثروتمند بشود تا بتواند 

خانه را بخرد و پدرش را از زیرزمین خالص کند.
شاید اگر جامعه و شخصیت های این روایت به قاعده زرین که اصل جهانی 
است، باور داشتند، این روابط انگلی شکل نمی گرفت و این قاعده که هنجاری 
مشــترک میان همه انســان ها در همه زمان ها و مکان هاست، اساس روابط 
انسانی قرار می گرفت و پایان دیگری برای این روایت می توانست شکل بگیرد. 
قاعده زرین در حقیقت خالصه فلســفه اخالق است که در توصیه انجیل هم 
آمده که به همسایه ات مهر بورز؛ تا این همه پله های پرپیچ و بی انتها میان تو 

و همسایه ات نباشد.

هنوز فرصت هســت. هنوز دیر نشــده، اما اگر دیر هم شــده باشد، 
می گوینــد ماهــی را هروقت از آب بگیری تازه اســت. پس پیشــنهاد 
می شــود دولت به ســرعت اعالم کند؛ زمانی که ابرهای ســیاه کرونا 
دست از ســر ایران بردارد یا در دوران کاهش باشد، تعطیالت جبرانی 
اعالم خواهد شــد. براســاس این وعده مردم دل خوش خواهند کرد 
بــه ۱۰، ۱۵ روز تعطیلــی که ممکن اســت در مرداد یا شــهریور یا هر 
زمان دیگری باشــد. امروز در یکی از خروجی هــای تهران راننده ای به 
گزارشگر صداوسیما گفت: «اگر حاال به سفر نرویم تا نوروز بعدی باید 
صبر کنیم!». من و کســان بســیاِر دیگری ممکن است بگوییم خب، به 

درک،  نروید. مگر شــرایط ملتهب کشور را نمی بینید؟ اما به قاعده این 
رســم برخورد با انبوه کسانی که اگرچه شرایط را می فهمند و از خوف 
ویروس دلشــان نمی خواهد بروند، ولی زورشــان به پایشان نمی رسد 
و می روند. اگر پیشــنهاد عاقالنه ناخنک زدن  به ماه های تابستان برای 
جبــران تعطیلی کنونی مدارس و دانشــگاه ها درســت باشــد، پس 
تعطیالت جبرانی نوروزی هم می تواند در  آینده به مردم اهدا شــود. 
شکی نیســت که بخش قابل توجهی از آنهایی که زورشان به پایشان 
نمی رســد با آگاهی از این خبر با مهار پای سرکش خود نوروز سال ۹۹ 

را در خانه می مانند.

توصیه «عیارى» به اعالم تعطیالت جبرانى از سوى دولت

مروری بر مجموعه دنباله دار «پایتخت» به بهانه پخش ششمین فصل

یک «معمولیِ» خاص

نقد فیلم «انگل»، بهترین اسکار ۲۰۲۰
قصه پله هاى پرپیچ و بى انتها


