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ادامه از صفحه اول دریچه

هنر

درگذشت نقاش و معمار ارمنی براثر «کرونا»
عاشق زندگی

زندگي را دوست داشت. شوقش مثل جواني بود  �
که اولین بهار عاشــقي را تجربه مي کند. شوخي هاي 
ساده اي همیشه در آســتین داشت تا فراموش نکني 
بزرگ شده یکي از قدیمي ترین محله هاي تهران است. 
یك بار باهم به ســراغ خانه قدیمي شان رفتیم؛ گوشه 
میدان شــاهپور، اول خیابان ارامنه. وقتي دوباره توي 
ماشین نشست «بنجامین باتن» شده بود. برگشته بود 
به ۸۰ سال قبل. چشمانش پر بود از بهانه  مادربزرگي 
که روزهاي کودکي اش را رنگ زده بود. شــاید همان 
روزها بود که نمایشگاه «رنگ هاي سرزمین مادري ام» 
را در فرهنگ سراي نیاوران گذاشته بودیم. یك بار وقتي 
در ایروان بودیم و بعد از نمایشــگاهش در موزه ملی 
ارمنستان، قهوه مي خوردیم؛ گفت: ببخشید که کشور 
مــا این قدر به هم ریخته اســت. بعدهــا وقتي براي 
نمایشگاه سرزمین مادري نوشتم که ادمان آیوازیان دو 
موطن دارد. گفت که من فقط یك وطن دارم. همان جا 
که تو االن هســتي و من صدها کیلومتــر از آن دورم. 
آنجا ســرزمین مادري من است و من وقتي عشق او را 
به این خاك مي دیدم، هر روز رنج دوري اش را بیشــتر 

مي چشیدم.
دو هفته قبل بود که تلما، همسرش، گفت ادمان 
تــوي بخش ویژه ای بســتري شــده اســت. مثل یك 
عاشــق تازه کار غمگین بود؛ نگران تب و بي اشتهایي. 
نمي خواســت بگویــد دچــار «کرونا» شــده اســت، 
زبانش نمي چرخیــد. منتظر بود کــه زودتر با هم به 
خانه برگردند. ســه روز مانده بود به نبودن ادمان که 
خوشحال خبر داد مانیتورها از بهبود وضعیت تنفس 
و ضربان قلــب و پایین آمدن تب خبر می دهند و بهتر 
شده است. اما بهتر شده بود؟ شاید آمده بود که براي 

آخرین ساعات دوباره تلما را ببیند.
حــاال ادمان آیوازیان رفته اســت. مــن مانده ام و 
کوهي از خاطرات که هر لحظه روي دوشــم سنگیني 
مي کند. به خودم لعنت مي فرســتم که چرا این چنین 
شیفته کساني مي شوم که نبودنشان تا ابد در دلم جا 
گیــرد: عباس آقا (کیارســتمي)، مرتضي ممیز، بهمن 

جاللي!
ادمان یعني ممارســت و اصرار بر کاري داشــتن 
و او بیــش از انــدازه مي خواســت که زندگــي کند. 
نقاشــي هایش را که نگاه کني متوجه مي شــوي. فام 
رنگ ها، اســتواري قاب هــا و مهم تــر از همه تحول 
مداوم. حداقل ســه سبك مختلف را توي قاب هایش 
تجربه کرد. من به یــاد ندارم هنرمندي از میان ارامنه 
که خط ثلث بنویسد؛ دست خط او احتماال هنوز روي 
دیوارهاي کاخ سلطان قابوس و مساجدی در عربستان 

مي درخشد.
یکي از بناهایي که بســیار دوســت داشــت، این 
روزها شــده است آسایشگاه جانبازان؛ یك جایي وسط 
فرمانیه. در آخرین ســفرش، درســت آخرین روز، به 
زحمت نشــاني را به یاد آورد. با هــم رفتیم و خانه را 
پیدا کردیم. شاید آخرین عکس هاي مان را همان جا با 
هم گرفتیم. روي پله ها، میــان راه روهاي تودرتو و در 
باغ بنایي که ســاخته بود. دنبالش راه مي رفتم. حال 
عجیبي داشــت. وقتي از یك دهلیز قدم برمي داشت 
و ســر از دهلیز بعدي درمي آورد؛ خنــده کوچك اما 
ماندگاري گوشه  لبش مي نشست. وقتي مي خواست 
حرف بزند، مي گفت که چطور ســنگ ها را تهیه کرده، 
سفارش دهنده  خانه که بوده و چه مي خواسته است. 
او سنگ ها را به چه کســي داده براي تراش دادن و...، 
اما یك حرف را گوشــه  دلش پنهان مي کرد. حاال که 
کاربري بنا تغییر کــرده و میهمان ها کارهایي کرده اند 
که او نمي خواســته، با این همه خوشحال بود که به 
خوب کسانی رسیده  است؛ بیش از آنکه به عمر رفته 
و امیدهاي به بار ننشسته فکر کند؛ دل خوش است که 
در همه  طول زندگي کاري را کرده که دوســت داشته 

است.
دلم مي خواهــد بگویم: رفیق قدیمي خدانگهدار. 
اگرچه مي دانم جایش در ســرزمین مادري دلم خالي 
نمي شــود، اما هر روز دلتنگ شنیدن صدایش هستم 
که دلم غنج برود، وقتي گوشي را برمی دارد، با لحني 
که فقط خودش می دانست چطور می سازدش بگوید: 

«سالم زهرا جان». 
*ادمان آیوازیان در سال ۱۳۱۰ در خانواده ای ارمنی 
در تهران متولد شد و خیلی زود استعداد خود را نشان 
داد. از ۱۳ ســالگی شــروع به طراحی کرد. طراحی ها 
و نقاشــی های اولیه  او مناظــری از طبیعت بودند و 
زندگی جاری در بازارها و روســتاهای اطراف پایتخت 
ایران. کار او زمانی صورتی جدی تر به خود گرفت که 
یکی از نقاشی هایش به یکی از نمایشگاه های کودکان 

یونسکو در سال (۱۳۲۶) راه یافت.
اثر ادمان در ۱۸ سالگی به نمایشگاهی گروهی که 
یک انجمن فرهنگی ارمنی ترتیــب داده بود، راه پیدا 
کرد. او همچنین در نمایشگاه های متعدد هنر معاصر 
شــرکت کرد و دو جایزه  اول را نصیب خود کرد. اولین 
نمایشــگاه انفرادی او را جامعه  ایران آمریکا در سال 
( ۱۳۳۵) برگزار کرد. فقط به فاصله  دو ســال، ادمان 
برنده  جایزه  نخست نمایشــگاه گروهی ایران، آمریکا 
شــد. وزارت فرهنــگ در ســال ۱۹۶۰ بــه او به خاطر 
راه یافتــن به بی ینال ونیز جایــزه داد و این موفقیت او 
را تشویق کرد تا در سال (۱۳۴۴) در گیلدهال لندن در 
یک نمایشگاه گروهی شــرکت کند، اما ۲۰ سال طول 
کشــید تا او باالخره در ســال (۱۳۶۴) اولین نمایشگاه 
انفــرادی خود را در نیویورک در مــاه مه و نیز در تاالر 

گولبنکیان در لندن در ماه نوامبر برگزار کند.
*کیوریتور نمایشگاه های «ادمان آیوازیان»

کرونا ویروس: مصیبتی بیولوژیک 
یا مصیبتی اجتماعی؟ 

وضعیــت به نظر مــا تا جایی کــه می توان در 
نخستین قدم ها مطرح کرد، نســبتا روشن می کند 
باوجود تالش بسیار زیادی که در سال های گذشته 
برای نولیبرالی کــردن کامل اقتصاد و فعالیت های 
مورد نیاز مــردم انجام گرفــت (به ویژه در بخش 
بهداشت) خوشــبختانه این اتفاق نیفتاد و همین 
بــه نظر ما عاملی بــوده که بحــران کرونا به یک 
فاجعــه غیر قابل تصور - و بســیار بدتر از هرآنچه 
امروز می بینیم- نرســد. کمااینکه می بینیم تمایل 
و گرایش هــای نولیبرالی در اروپــای غربی به ویژه 
در ایتالیــا و اســپانیا چگونه این کشــورها را امروز 
در بدتریــن وضعیــت قــرار داده و چگونــه نظام 
بهداشــتی، اجماعی و فرهنگــی آمریکا که صرفا 
بر اســاس رقابت و پولی کردن طراحی شده، امروز 
هزاران میلیارد هزینه برای جبران خســارات قابل 
پیش بینی، هزینه بر دوش مردم این کشور گذاشته 
که با فاصله ای کوتاه گریبان اقتصاد چین و سپس 
سراســر جهان را خواهد گرفــت. وقتی بزرگ ترین 
قدرت هــای جهــان بــه توصیــه اقتصاددانــان 
ســرمایه داری و برای بازتولید این نظام در بدترین 
نمونه نولیبرالی اش، ســکان مدیریــت خود را به 
دســت دیکتاتورها، رئیس جمهــوران مادام العمر 
و یا مانند آمریکا به دســت فردی مجنون و فاسد 
و کالهبــردار می دهنــد تا منافع کوتاه مدتشــان را 
در بازارهــای بــورس و در تثبیــت سیاســت های 
پوپولیســتی و راســت و محافظه کارانه به انجام 
رســانند، نتیجه همین اســت که امروز شــاهدش 
هستیم؛ بحرانی جهانی که قربانیان اصلی آنچه در 
کوتاه مدت و چه در درازمدت، فرودستان و به طور 
خاص و با فاصله ای زیاد، فرادســتان و کشورهای 
فقیر جهان خواهند بود. ایاالت متحده از هم اکنون 
بســته ای دوهزارمیلیارد دالری را بــرای مبارزه با 
کرونــا و جبران خســارت های اقتصادی ناشــی از 
آن تصویب کرده و ســخن از بســته ای هفت هزار 
میلیــارد دالری برای جبران خســارت های جهانی 
اســت. اما چنین منابعی چگونه در کشورهای در 
حال توســعه که  امروز بیش از هر زمان وابســته 
بــه اقتصاد بــازار بی ضوابط بین المللی هســتند، 
مؤثر خواهند بــود؟ تنها نکته مثبــت اگر بتوانیم 
به درســتی و به فوریت عمل کنیم، آن اســت که 
تغییری اساســی در برنامه ریزی های پیش رو برای 
دوره ای ۱۰ تا ۲۰ ســاله در کشــور پیش بینی کنیم 
و آن حمایت قدرتمند از بازشــدن فضای سیاسی، 
به حداکثر رســاندن حقوق دموکراتیک و آزادی ها 
در ســبک زندگی و حرکت به سوی تقویت هرچه 
بیشــتر یک اقتصاد مبتنی بر سوسیال دموکراســی 
و تضمین حوزه های نیاز مردم در غذا، بهداشــت، 
مسکن و آموزش برای همه مردم برویم و باالترین 
و ســخت ترین شــکل مبارزه با فســاد همــراه با 
سیاســت دیپلماسی قدرتمند، صلح جویانه و آرام، 
به دور از هرگونه تنشی در سطح بین المللی است. 
 ســیالب ها، آتش ســوزی های بزرگ، فرو نشســتن 
زمین، خشک شدن جنگل ها و گســترش بیابان ها، 
طوفان های خاک و گردبادهــای مخرب، با همان 
ســرعت و با همــان فراوانــی فزاینــده  در جهان 
پیش رو، در حال افزایش هستند که امواج پی در پی 
بیماری هــای اپیدمیــک، ویروســی یــا میکروبی، 
پزشــکی و پزشــکی کردن هر چــه بیشــتر جوامع 
به شــدت مصرف گرا هرگز به تنهایــی نمی توانند 
با ایــن موقعیت های خطرناک مقابلــه کنند. اینها 
مصیبت هــای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی اند 
و نــه مصیبت هایــی طبیعی و فقط بــا رویکردی 
اساســی در تغییــر روش های زندگــی و مدیریت 

اجتماعی شاید بتوان از آنها گره گشایی کرد. 
*استاد انسان شناسی دانشگاه تهران

  
کرونا و من

شــاید هنوز عــده ای کم ســواد و بی خیال پیدا 
شــوند کــه بــرای از رو نرفتــن و اعــاده جایگاه 
دروغین شان، حرف های خرافی شان را تکرار کنند 
و جویای آبروی ازدست رفته شــان باشــند؛ اما من 
یقین دارم اکثر مردم دانا و فرهیخته و هرکه اندک 
نشانه ای از خرد و فراست در وجودش باشد، حتی 
اگر در گذشــته از روی عادت و رسوبات عقیدتی، 
خرافه ای را باور داشــته بوده، باالخره به این باور 
رسیده باشــد که بدون دانش پیشرفته نمی توانیم 
زنــده بمانیــم و جهان امروز ما بیش از همیشــه 
به قدرت وحــدت و هماهنگی و مدیریت علمی/ 
اجتماعی نیــاز دارد. بله؛ آرزو کنیم ســیاره زیبا و 
منحصربه فــرد ما که در بین میلیاردها کهکشــان 
تنها و منحصر به خودش است، تا میلیون ها سال 
دیگر مردمی آگاه، هوشــمند و الیق خود را به دور 

خوشید حقیقت و دانایی و سعادت بگرداند. 
و آرزو کنیــم دولتمــردان نادان مــا این دنیای 
ســبزآبی درخشــان و دوست داشــتنی را منهدم 

نکنند.  
چراکــه او بدون ما هم باقــی خواهد بود و به 

گردش زاینده خود ادامه خواهد.
 تصــور کنید که اگر حیات همــه مردم دنیا به 
دلیــل تصمیم های غلط حاکمان خودشــیفته، با 
شــیوع این ویروس کوچولــو و نامرئی به نابودی 
می کشید، افالک و کائنات باید دست کم ۱۴ میلیارد 
سال دیگر صبر می کرد تا آیا موجودی مثل انسان 

روی این کره گرد و قلنبه پیدا شود یا نشود؟! 
 * ۱۹۵۹ / استنلی کرامر/ هالیوود

سال هفدهم    شماره 3682 دوشنبه   11 فروردین 1399

زهرا راد *

 تردیــدی نیســت کــه در یکــی از بحرانی ترین 
دوره هــای اجتماعی و اقتصادِی بعــد از انقالب به 
ســر می بریم. جــدا از آثار و تبعــات روحی و روانی 
ایــن دوره، بیــش از همه فشــار مالــی و اقتصادی 
واردشــده بر آن دسته از تشــکل های صنفی که با 
رکود کاری مواجه می شــوند و منبع درآمدشــان را 
از دســت می دهند، می تواند وضعیــت بغرنجی را 
به طیف وســیعی تحمیل کند. شــرایط اضطراری 
پیش آمده ناشــی از شیوع ویروس کرونا، شمار قابل 
توجهی از صنوف تحت پوشــش خانه سینما را در 
نقطه ای آســیب پذیر قرار داده است. حال در چنین 
اوضــاع نامطمئن و بی پشــتوانه ای، نقش و جایگاه 
تشکل هایی مانند «خانه سینما» و میزان بضاعتشان 
در حمایــت از اعضای صنوف خــود بیش از پیش 
آشــکار می شــود. اگر بخشــی از وظایــف این نهاد 
صنفی را در چارچوب اساســنامه کنونی اش «ایجاد 
امنیت شــغلی»، «کمک به فراهم کــردن امکانات 
رفاهی مناســب برای اعضا» و «حفظ  شأن فرهنگی 
و هنری دســت اندرکاران سینما به منظور صیانت از 

حیثیت حرفه ای آنها» بدانیم، باید پرسید که توانایی 
و بنیه مالی اش در این گونــه رخدادهای غیرمترقبه 
بــرای تحقق اهداف مذکور تا چه حد اســت؟ جدا 
از منتفی بودن جایگاه مســتقل شــخصیت حقوقی 
«خانه ســینما »، به نقش تعیین کننده وزارت ارشاد 
در این زمینه پی می بریم. با این وصف، در شــرایطی 
کــه موجودیت و حیات اقتصــادی این نهاد صنفی 
بــدون وزارت ارشــاد محلی از اعراب نــدارد، برای 
این گونه مطالبات بحــق و عدالت خواهانه اش چه 
شــرایط الزام آوری وجــود دارد؟ نمونه دم دســت 
اخیر آن که به یک ســیکل فرسایشی تا امروز تبدیل 
شده اســت، مبلغ پیش بینی شــده برای تعدادی از 
اعضای صنوف به عنوان «عیدی» است. از یک سو با 
ضرب االجل تعیین شده ازسوی مدیریت خانه سینما 
برای شناســایی اعضای در اولویت و اعالم فهرست 
نهایی شــان مواجه می شــویم و از سوی دیگر هنوز 
تا این تاریخ به هیچ صنفی مبلغ درنظرگرفته شــده 
پرداخت نشــده اســت. اگر بخواهیم اصرار اعضا با 
شــرایط بد معیشــتی را در چنین اوضاع و احوالی 
مدنظر قرار دهیم و تســریع در انجام این امر بتواند 
رضایت خاطر هــای مجموعه را فراهم کند، مفهوم 
عیدی  باید نسبتی با این محدوده زمانی داشته باشد، 
در غیــر این صورت هرگونه اقدام  خیر و ثوابی اگر با 
اعمال شاقه و نوشــدارو بعد از مرگ سهراب باشد، 

تأثیر انســانی و صنفی خود را از دست خواهد داد. 
حال که بخش اعظم تولیدات ســینمایی متوقف و 
بی کاری و عســروحرج ناشــی از آن دامن گیر تعداد 
قابــل توجهی از اهالی ســینما و اعضــای صنوف 
مختلف ســینمایی شده اســت، جا دارد در تعامل 
میان خانــه ســینما و وزارت ارشــاد ردیف بودجه 
مناســبی برای حمایت مالی این افراد، جدا از عیدی 
پرداخت نشــده، منظور شود. در اساسنامه های تیپ 
پیشنهادی خانه ســینما که در دستور کار انجمن ها 
و صنوف ســینمایی به ثبت رســیده و وزارت کار قرار 
گرفته اســت، منابع مالی هر صنــف عالوه بر موارد 
ناچیزی همچون هزینه ثبت نام برای عضویت، حق 
عضویت ساالنه و کمک های داوطلبانه اعضا شامل 
کمک هــای مالی اشــخاص حقیقــی و حقوقی که 
عضو صنف مربوطه نیستند، با اطالع وزارت کار نیز 
می شود. قدر مسلم بر اساس توافقات به عمل آمده 
تاکنون که منتهی به طی شــدن مراحل قانونی ثبتی 
در مورد بســیاری از صنوف ســینمایی شــده است، 
متقاباًل می باید برای جامه عمل پوشــاندن بخشــی 
از وظایــف انجمن های صنفی که امنیت شــغلی و 
حرفه ای و امکانات رفاهی اعضا را شــامل می شود، 
تعامــل الزم میان هیئت مدیره ایــن صنوف و خانه 
ســینما و وزارت کار صورت گیرد؛ برای مثال انجمن 
منتقدان و نویســندگان آثار سینمایی نیز در حد توان 

خود در یک ســال اخیر به بخشی از وظایف صنفی 
و فرهنگــی  خــود ازجمله ثبت قانونــی انجمن در 
وزارت کار، دریافت شناســه ملی بررسی پرونده ها، 
پاالیش شماری از اعضای غیرفعال و قبول عضویت 
متقاضیان واجد شــرایط که در یک بازه زمانی ســه 
ماهه ازســوی ۴۰ نفر از اعضا از نســل های مختلف 
انجــام گرفــت، قبول عضویــت متقاضیــان واجد 
شــرایط برگزاری ششــمین جشن نوشــتار سینمایی 
و ســیزدهمین جشــن بزرگ منتقدان و نویسندگان 
ســینمای ایران در سال گذشــته، برگزاری جلسات 
نقد و بررســی فیلم های جشنواره کودک و نوجوان، 
پیشنهاد و بسترســازی مناسب برای حضور اعضای 
انجمــن در هیئت انتخاب و داوری جشــنواره فیلم 
فجر عمل کرده است، اما آنچه در این شرایط خطیر 
و آســیب پذیر جامعه بــه بخش قابــل توجهی از 
اعضای انجمن و به ویژه دیگر صنوف ســینمایی که 
زندگی خانوادگی آنهــا ازطریق فعالیت حرفه ای و 
تخصص ایشــان در حوزه کاری خود تأمین می شود، 
اختصاص دارد بحران مالی و از دست دادن بازار کار 
متعارف است. با توجه به پیش بینی تداوم چند ماه 
این وضعیت نامســاعد هم به نظر می رســد که در 
همفکری میان وزارت ارشاد و خانه سینما و وزارت 
کار می باید راهکاری منطقی و اصولی برای رفع این 

معضل اتخاذ شود.

ســعید احمدی پویا:«چیزی که درباره نیکول 
دوســت دارم این اســت که او کاری می کند 
که آدم ها حتی در موقعیت های خجالت آور، 
راحت باشــند؛ وقتی کســی حرف می زند، او 
واقعــا گوش می دهــد...». ایــن جمالتی که 
از زبــان چارلی، همســر نیکول، بــا جزئیات 
تصویری بیان می شود، سکانس آغازین فیلم 
«داســتان ازدواج» اســت. چارلــی از نیکول 
می گویــد و بعد نیکــول از چارلی می گوید و 
با همان جمله شــروع می کنــد: «چیزی که 
درباره چارلی دوســت دارم این است که سر 
نترسی دارد و هیچ وقت نمی گذارد مشکالت 
یا حرف هــای مــردم، مانع کاری بشــود که 

می خواهد انجام بدهد».
پازل های تصویری پی درپی ای   که جزئیات 
یک زندگــی را بیان می کنــد، در چند دقیقه 
کوتاه روایت یک زندگی شــاد و عاشــقانه را 
برای مخاطب می ســازد و در همان سکانس 

آغازیــن فیلم، شــخصیت ایــن زوج دوست داشــتنی 
برای مخاطب ســاخته و بعد تصویر کلوزآپ می شود 
به نوشــته های نیکول. مخاطب متوجه می شــود این 
سکانس پاسخی است ازسوی این زوج به درخواست 
روان کاو زوج درمان شــان برای نوشتن از خصیصه های 
مثبت طرف مقابل و یادآوری دالیل ازدواجشان؛ همین 
سکانس، شــوکی به مخاطب وارد می کند که به دنبال 
واکاوی این نکته باشند که چرا این زوج دوست داشتنی 

در جلسه تراپی به نقطه جدایی فکر می کنند.
روایت فیلم «داستان ازدواج» آغاز می شود؛ روایتی 
که می تواند داستان زوج های بسیاری باشد که در کنار 
یکدیگــر، راهی را آغاز کرده انــد و ناباورانه تصویر یک 

بن بست را مقابل خود می بینند.
روایــت فیلــم پیرنگ کالســیکی دارد که بــا بیان 
تصویری و جزئیات دراماتیک، سعی در به تصویر کشیدن 
رابطه چارلی و نیکول و واکاوی به بن بست رسیدن این 
رابطه دارد. در همان ســکانس آغازین، شخصیت دو 
کاراکتر اصلی ساخته می شود ؛ چارلی در زندگی روزمره 
خویش وابســته به نیکول است؛ کوتاه کردن موهایش 
و حتی بازکردن دِر کنســروها به عهده نیکول اســت. 
ازســوی دیگر، چارلــی در کارش موفق اســت و یکی 
از بهتریــن کارگردان های تئاتر نیویورک اســت. نیکول 
حواســش به جزئیات زندگی اســت و چارلی دقتی به 
این جزئیات ندارد. هر دو شخصیت اهل رقابت هستند 
و در تعاریفی که هر دو از یکدیگر در ســکانس آغازین 
دارند، صحنه بــازی مونوپولی وجود دارد که هر دو با 
هم رقابت می کنند و البته شــخصیت ســومی هم این 
وســط وجود دارد و آن هم فرزندشان هنری است و او 
همیشه در بازی مونوپولی برنده می شود و البته از نظر 

نیکول، برنده بازی همیشه چارلی است.
نیکول احســاس می کند که در بازی زندگی بازنده 
شــده و در مقابل، چارلی پله های افتخار را طی کرده 
اســت. نیکول دچار خشم بسیار نسبت به چارلی است 
و همین ســبب می شــود که نخواهد در جلسه تراپی، 
نامه اش خوانده شود و جلسه تراپی با روان کاو را ترک 
می کند. «خشــم» یکی از هفت گنــاه کبیره در الهیات 
کاتولیــک به شــمار می رود که فرد به ســبب آزردگی 
خاطــری که پیدا کرده اســت، به محیــط اطراف خود 
واکنشی ناشــی از احساســات و عاری از منطق نشان 
می دهــد. «خشــم» نیکول نســبت بــه نادیده گرفتن 
خودش ازســوی چارلی، ســبب می شــود درخواست 
طالق و جدایی را مطرح کند. نیکول به صراحت عنوان 
می کند کــه چارلی او را نمی بیند و به تقاضای او برای 
تجربه کردن موقعیت کارگردانــی تئاتر توجهی نکرده 
اســت و حاال او برای رهایی از ســلطه چارلی و یافتن 
«خود» سرکوب شده اش، تصمیم گرفته است که برای 
بازی در یک ســریال به لس آنجلــس برود. «نیویورک» 
و «لس آنجلــس» ماننــد دو کاراکتــر، در روایت فیلم 
حاضرند و حضور خود را به رخ مخاطب می کشــانند. 
چارلی مردی اســت که تمام رشــد هنــری و ارتقای 

موقعیــت کاری خود را در تئاترهــای نیویورک تجربه 
کرده اســت و از سوی دیگر زادگاه نیکول لس آنجلس 
اســت و تمامی خانواده و دوســتانش، آنجا هستند و 
موقعیت های ســینمایی و هالیوودی در لس آنجلس 
برای نیکول فراهم اســت. این چالش، در پوستر فیلم 
هم نمایان اســت و کارگردان در پس زمینه دو کاراکتر، 
تصویر دو شهر را قرار داده است که کنایه ای به جدال 

تاریخی دو فرهنگ متفاوت و رقیب باشد.
روایــت، المان هــای رفتاری از نیکــول و چارلی را 
نشــان می دهد کــه در تقابل با خصیه هــای اخالقی 
یکدیگر هســتند و به جــای یافتن راه حــل میانه برای 
هم زیستی، از کنار آنها به ســادگی عبور می کنند. برای 
نمونه، شــخصیت چارلی، به شدت بی خیال و بی دقت 
به جزئیــات اســت. آن قــدر موضوع طــالق برایش 
بی اهمیت اســت و همواره تصور می کند که نیکول از 
این بازی طالق خسته می شــود و به خانه برمی گردد، 
که زمــان کافی برای یافتن وکیل را از دســت می دهد 
و در روزهای پایانی، با تلفــن وکیل نیکول، به اهمیت 
موضوع واقف می شــود. جالب اســت کــه هم زمان 
با پاســخ دادن به این تلفن، پاســخ طراح صحنه تئاتر 
را هم دربــاره دکور می دهد! در مقابــل نیکول تمایل 
بیمارگونه ای بــه مراقبت از خانــواده اش دارد؛ مادر، 
خواهر، چارلی و هری زیر نگاه نگران و مراقبتی نیکول 
هستند. این دو شــخصیت به جای قدم برداشتن برای 
نزدیک کــردن المان های رفتــاری، از کنار آن بی تفاوت 
می گذرند. چارلی نوع نگاه مراقبتی نیکول را می پذیرد 
و بــدون نیکــول، حتــی نمی دانــد بــرای کوتاه کردن 
موهایش ، چه کار کند و به کدام آرایشــگاه برود؛ حتی 
هری، فرزند این زوج، هم واکنشــی مانند پدرش دارد 
تا جایی که برای اجابت مزاج، منتظر جایزه از ســمت 

مادرش است. 
هری ناظر تمامی جدال های پدر و مادرش است اما 
ترجیــح می دهد با مادرش که نگاه مراقبتی و حمایتی 
دارد، در لس آنجلــس زندگی کند. چارلی این موضوع 
را می داند اما نمی خواهد در قضاوت آتی هری، چنین 
باشــد که پدرش برای گرفتن حضانت او، تالشی نکرده 
است. سرانجام در سکانسی که چارلی دست خودش 
را بریده اســت، به این حقیقت پی می برد که ۱۰ ســال 
زندگی با نگاه مراقبتی نیکول، از او شــخصیتی ساخته 
اســت که تــوان مراقبت از خــود را نــدارد و پذیرفتن 
مســئولیت مراقبت از هری، سبب آزار هری و خودش 

خواهد شد.
روایت داســتان هویت های مستقلی را می دهد که 
درهم آمیخته نشدند و به عبارت دیگر، چارلی و نیکول، 
هیچ تالشــی برای ســاختن «هویت به هم پیوســته» 

 «Love’s Bond» نکردنــد. رابــرت نوزیــک در مقالــه
می نویسد: «کسانی که پاره ای از «ما» می شوند، هویت 
تازه ای می یابند، عالوه بر آنچه داشته اند. این بدان معنا 
نیســت که تو دیگر هویتی از آن خود نداری یا هویتت 
به طور کامل در آن «ما» حل می شــود. وقتی به کسی 
عشــق می ورزی، هوش و حواست را وقف خوشبختی 
او و رابطه تــان می کنی. به کمک پــاره ای آزمون های 
تجربی می توان نشان داد که هوش و حواس شخص، 
متوجه هویت مســتقل خودش اســت امــا به کمک 
آزمون های مشــابه، می توان نشان داد که در مناسبات 
عاشقانه، چنین حساسیت هایی وجود دارد؛ برای نمونه 
وقتی شــخصی که پاره ای از یک «ما» است، محبوبش 
تنهایی به ســفر می رود، احساس نگرانی بیشتری دارد 
تا وقتی هر دو با هم به سفر می روند. عاشق و معشوق 
می خواهند با هم «ما» بســازند که در آن یکی شــوند. 
حتی پــس از آنکه «ما» شــکل می گیــرد، حرکت آن 
ارســطویی است، نه نیوتونی، یعنی برای تداوم حرکت 
آن باید مدام نیروی محرکه وارد شــود و زوج کارهای 
رمانتیک و خالقانــه انجام دهند. اما وقتی یکی از آنها 
می پرســد عشق چه منافعی برای من دارد، از حقیقت 
عشــق فاصله می گیرد. مقصود این نیســت که حال و 
روز طرفین بی اهمیت اســت، ارزش و جذابیت عشق، 
بســتگی به آن دارد که آن رابطه چه حد برای آن زوج 
دلنشین باشــد». بی توجهی به این نکته ، رابطه  چارلی 
و نیکول را ویران کرده اســت. نیکول احساس می کرد 
تمامی موفقیت ها از آن چارلی است و او در این رابطه 
زیان دیده و هیچ منفعتی کســب نکرده است. نیکول 
طالق گرفــت و در پایان روایت، به تمام موفقیت هایی 
که انتظار داشــت، رســید اما دیگر در رابطه جدیدش، 
عاشــق نبود؛ دیگر طعم دلنشــین عشــق را نداشت و 
هنوز برایش بســتن بند کفش چارلی، دلنشــین بود. از 
ســوی دیگر، چارلی هم ویران شد و دیگر حتی همان 
موفقیت های پیشین را کســب نکرد. شاید اگر «غرور» 
خود را کنار می گذاشت، خواسته های نیکول را می دید، 
نقطه عطفی در روایت شــکل می گرفت؛ وقتی نیکول 
بیان می کند که دوست دارد در سریال بازی کند، چارلی 
که کارگردان آوانگاردی در نیویورک به شــمار می رود، 
بیان می کنــد که هیــچ گاه تلویزیون تماشــا نمی کند، 
اما درســکانس بعدی، او را در حال تماشــای فیلمی 

ترسناک در تلویزیون است!
شــخصیت های دیگر، هــر کــدام خرده روایتی به 
داســتان اضافه می کنند که در خدمــت پیرنگ اصلی 
روایت اســت. اعضای گروه تئاتر، اولین کسانی هستند 
کــه خــارج از خانواده درگیــر این جدال می شــوند و 
نگــران اجراها و شــالوده گروه هســتند و بــه عبارتی 

دیگر، نگران «خود»شــان هســتند و حتی در 
سکانســی یکی از بازیگران خوشــحالی خود 
را از حــذف نیکول و گرفتن نقــش او، اعالم 
می کند. شخصیت های ســریال نیز، از طالق 
نیکول خوشحال اند که چنین بازیگر خوبی به 
تیم آنها اضافه شده اســت؛ به عبارت دیگر، 
همه از زاویه منفعت «خود»شــان به رابطه 
یک زوج نــگاه می کنند. حتی «نورا» که وکیل 
نیکول اســت، ســعی می کند با هر ترفندی، 
برنده بازی دادگاه باشد. البته این تقال و تالش 
نورا، طعنه ای به ساختار فرهنگی، اجتماعی 
و حقوقی تبعیض آمیز میان زن و مرد است. از 
ســوی دیگر، چارلی وکیلــی انتخاب می کند 
که نگاهی انســانی به رابطه این زوج دارد و 
حاضر نیســت به هر بهایی، شخصیت طرف 
مقابــل را ویران کند. امــا چارلی در مقابله با 
ترفندهای نورا، تصمیــم می گیرد وکیلش را 
عوض کند و وکیلی از جنس فرهنگ و ادبیات 

«نورا» بیاورد.
تقابل دو وکیل، به زیبایی نقصان ســاختار حقوقی 
و نظام قضاوت را به تصویر می کشــد؛ ساختاری خشن 
و بدون انعطاف در برابر وضعیت های ویژه اشــخاص 
مختلف، ســبب می شــود دادگاه، صحنه بــازی وکال 
شــود و واقعیت بیان شده از زبان وکال، فاصله بسیاری 
بــا واقعیت جاری داشــته باشــد. وکال مــوکالن خود 
را مجبــور می کننــد واقعیت جدیدی خلــق کنند تا از 
امتیازات قانونی بهره مند شــوند؛ به چارلی پیشــنهاد 
می شــود آپارتمانی در لس آنجلس اجاره کند تا برای 
دادگاه ثابت شود که از یک خانواده لس آنجلسی است 

و بتواند حضانت فرزندش را به عهده بگیرد.
این رویکرد ســبب می شــود موقعیــت دادگاه  به 
تلخ ترین لحظات زندگی این زوج و تاریک ترین ســویه 
روایت تبدیل شــود. هــر دو وکیــل، از خصوصی ترین 
لحظات و شــخصی ترین عادات طرف مقابل ، برای به 
لجن کشیدنش بهره می جویند و استدالل هایی می کنند 
کــه هیچ کدام از این دو نفر، به آن بــاور ندارند و انگار 
می خواهند داد بزنند که این تصویر ارائه شده در دادگاه 
از چارلی و نیکول، اشــتباه اســت و همسر من به این 

فضاحت نیست.
پــس از هجمه ســنگین در دادگاه، دو شــخصیت 
ویران شــده، تمامی خشــم فروخورده خود در ۱۰ سال 
زندگــی را به صورت هم پرتــاب می کنند. بازی هر دو 
بازیگر، اســکارلت جوهانســون و آدام درایــور، در این 
ســکانس که بی شــک ســکانس طالیی فیلم است، 
بســیار درخشــان اســت. ســیر روایت و فوران خشم 
دو شــخصیت که منتهی به گریــه و درماندگی هر دو 
می شــود، به زیبایی تصویر بن بست زندگی این زوج را 
نشــان می دهد؛ زوجی که نه تاب جدایــی دارند و نه 

توان ساختن رابطه ای تازه.
ایــن ســکانس در تقابــل بــا تصویــر ســکانس 
جلســه تراپی قــرار دارد؛ در آن ســکانس، روان کاو از 
آنها خواســت که ویژگی های مثبت طرف مقابل خود 
را به روی کاغذ بیاورند. در ســکانس آخر، وقتی هری 
کاغذی را که نیکول در جلســه تراپی نوشت و نخواند، 
پیــدا کرد و بــا کمک چارلی خواند، این حســرت برای 
مخاطب ماند که ای کاش نیکول مهار خشــم ویرانگر 
خود را در دســت می گرفت و این نوشته ها را در همان 
جلسه می خواند؛ شاید روایت پایان دیگری پیدا می کرد 
و این گسســت ناباورانــه رخ نمــی داد. در کتاب کهن 
«هنر رزم» اثر ســون زو که از اولین کتب کهن بشــر در 
طراحی استراتژی و برنامه ریزی به شمار می رود، وقتی 
به صراحت از خصیصه های خطرساز سرداران صحبت 
می کند، به آنها هشــدار می دهد که اگر خشــم گیرند، 
به سرعت شــرمنده خواهند شد. ســکانس پایانی که 
نیکول بند کفش چارلی را برایش می بندد، حســرت و 
شرمندگی در نگاه نیکول دیده می شود و جمله پایانی 
نیکول در نوشته اش در جلسات تراپی به یاد می آید که 

نوشته بود تا ابد چارلی را دوست دارد.

نگاهی به نقش و جایگاه تشکل هایی چون «خانه سینما» در روزهای کرونایی

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟

نقدی بر فیلم «داستان ازدواج»، ساخته نوآ بامباک
یک گسست ناباورانه
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