


شامره چهارم، فروردین 2۱۳۹۲



5 شامره چهارم، فروردین ۱۳۹۲

قوطی کنسرو جامعٔه من و تو
آکادمی یا عکدمی؟ مس��اله این نیس��ت! یعنی که مس��الٔه من و تو این نیست. مساله  من و تو این 
است، یا باید این باشد، که من و تو، و من و تو های دیگر، چگونه شبکه ای مثل »من و تو« می سازند 
و پروبال می دهند. می توانیم به خودمان ببالیم که من و تو توانس��تیم ش��بکه ای تلویزیونی را که 
در خارج از کش��ور برنامه می س��ازد و پخش می کند به جایی برس��انیم که اس ام اس هایش دارد به 
پای برنامٔه نود می رس��د. نه فقط در جهان رس��انه ای می توانیم بگوییم نوش جانشان یا حتی نوش 
جامنان، که در جهان اجتامعی هم می توانیم از همین مخترص توافق برای دیدن یک برنامه خوشحال 
باشیم، آن هم در زمانه ای که کمرت چیزی توجه عدٔه زیادی از ما را به شکل مشرتک جلب می کند و 

به توافقی نسبی می رساند. 
جالب تر اما، این که همین جمع ش��دن ما در حول و حوش یک برنامه - که نشانی ظاهری از توافق 
دارد - نش��ان داد ما در همین جمع ش��دن هامان هم چقدر اختالف که نداریم. و باز دملان خوش 
بود اگر فقط به اختالف می گذش��ت. اما اختالفات وقتی ناموس��ی ش��د، وقتی به ارمیا و امیرحسین 
رسید، وقتی پای تعصب های قومی رابه میان آورد، هنگامی که بساط همیشه حارض توطئه بینی را 
پهن کرد، و به لشکرکش��ی های فیس بوکی انجامید، دوباره فیل ما را یاد هندوس��تان وطنی انداخت 
که همه آمادٔه ش��اخ و ش��انه کشیدن برای چیزهایی هس��تیم که تِه ته اش انگار ارزش شاخ و شانه 
کشیدن ندارد، حاال می خواهد سپر به سپر شدن ماشین هامان باشد در خیابان یا دست به یقه شدن 

کامنتهامان در پای صفحٔه برنامه. 
ش��اید همین بود که من و توهایی هم پا به میدان گذاش��تند که فکر می کردند و می کنند که ما چه 
چیزهای مبتذلی می بینیم و می پس��ندیم، رس چه چیزهای بی خاصیتی دعوا می کنیم، که چه راحت 
رسمان را گرم می کنند، که این راهی اس��ت برای رسگرم کردن خالیق و گم کردن رد هزاران مش��کل 

اساسی در های و هوهایی برای هیچ. 
هر چه بود و هر چه هس��ت و هر چه خواهد بود، این گونه رویداد ها بار دیگر در قوطی کنرسو 
جامع��ٔه ایران��ی را باز کرد و هیواله��ای درون قوطی را دوباره نش��امنان داد، هیوالهایی که منتظر 
کمرتین بهانه برای بیدار ش��دن هستند. این هیوال ها را ش��اید نتوانیم به خوابی ابدی بفرستیم، اما 

شاید با فهمیدنشان بتوانیم رام و آرام کنیم. 
بگذریم. آنچه در این مجموعه برای ش��ام گرد آورده ایم تالش��ی اس��ت در این جهت؛ تالش��ی برای 
فهمیدن جنبه های متفاوتی از مس��اله که ش��اید به ما کمک کند به جای خواباندن پاشنٔه کفش های 
مجازی، باد رگ های به تعصب برآمدٔه گردمنان را حقیقتاَ بخوابانیم و کمی بیشرت هم دیگر را تحمل 

کنیم. 
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متامی حقوق تصاویر اسممتفاده شممده در این شمماره تابلو از 
آکادمممی موسممیقی گوگمموش، محفمموظ و متعلق به شممبکه 

تلویزیون مرجان است. 
عکاس ها از: سعید جودت

مسئولین شممبکه من و تو درخواست مصاحبه با مجله 
تابلو درباره برنامه آکادمی موسیقی گوگوش را رد کردند.
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تعداد کل رشکت کنندگان: نامعلوم
تعداد قبول شدگان مرحله اول: ۱۴ نفر

هفته اول ۱۴ هرنجو انتخاب شدند: 
شممهرزاد ۲۶ سمماله، متولد تهران. آریا ۲۸ سمماله، متولممد تهران. هلن، ۲۰ سمماله، متولد 
فردریکستاد نروژ. ادرین، ۲۳ ساله، متولد تهران و ساکن لندن انگلستان. روشنا، ۲۰ ساله، 
متولد و سمماکن اسممتکهلم سوئد. امیر حسین، ۲۶ سمماله، متولد تهران و ساکن نروژ. امیر 
بهمن، ۲۲ سمماله، متولد چهار محال و بختیاری و سمماکن بن اآملان. دلسا، ۱۸ ساله، متولد 
بیرمنگهام انگلسممتان. ارمیا، ۳۱ ساله، متولد خمین و ساکن آملان. مجید، ۲۰ ساله، متولد 

دوبی و ساکن اسکاتلند. ندا، ۲۳ ساله، متولد کاسل آملان و ساکن آملان

هفته ششم

۴ هرنجو با انتخاب اساتید کنار گذاشته شدند:

کیان، شاهین، اریا و شهرزاد

هفته هفتم

روشنا و احسان با رای مردم حذف شدند. 

هفته هشتم

هلن و ادرین با رای مردم حذف شدند 

هفته نهم

دلسا حذف شد

هفته دهم

امیر بهمن فرد حذف شد 

هفته یازدهم

امیر حسین حذف شد 

هفته دوازدهم

با رای مممردم ارمیا نفر اول، مجید دوم و ندا به 

عنوان نفر سوم انتخاب شدند
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پرده اول
 »مارال« از ورودیهای ۸۲ دانشگاه عالمه است و 
معتقد اسممت: »ما یکی از آخرین نسل های ورودی 
دوره اصالحممات در دانشممگاههای بزرگ هسممتیم. 
دورانی که دانشگاه زنده بود، دانشجو محور برنامه 
ریزی بود و فعالیت صنفی دانشممجویان مشتاق به 
رسمیت شناخته شده بود« وقتی از آن دوره حرف 
می زند، می شممود ردپای دلگیری را در حرف هایش 
دید: »واقعا قابل مقایسممه با االن نیسممت. من آن 
روز ها بیشرت با بچه های دانشکده اجتاعی دانشگاه 
تهران مرتبط بودم. دانشممگاهی زنده و رسشممار از 
انرژی، که همین شمموق هم در دانشممگاه خودمان 
بود« او که االن دانشممجوی ارشممد دانشگاه عالمه 
است وهمین بهاری که از راه می رسد، از پایان نامه 
خود دفاع می کند معتقد است که آکادمی از    هان 

رسی اول در جامعه مخاطب پیگیر داشممت ولی تا 
این حد گسرتده نبود. به گفته مارال: »مخاطبین این 
مجموعه در رسی های پیشین بیشرت بچه هایی بود 
کممه عالقه واقعی آن ها موسممیقی بود و یا ماهواره 
بین حرفممه ای بودند و جالب آنکه خانواده ها کمرت 
درگیر این برنامه می شممدند و بیشرت برنامه ای بود 
که جوانممان آن را می دیدند و به تنهایی! مثال رسی 
قبل کممه در فینال »آوا و مهممران« بودند، من تنها 
دوقسمممت آخر درگیر برنامه شدم، آن هم بواسطه 
دوستی که خانه مجردی داشت و یک ماهواره بین 

حرفه ای بود«. 
 »آکادمممی گوگمموش« راه خممود را بممه آرامی در 
خانه های مردم پیدا کرد و این شاید نشان دهد که 
جامعه روز به روز از صدا وسیای ملی بیشرت فاصله 
می گیممرد. وقتممی از »مارال« می پرسممم دور جدید 
آکادمممی را چممه جوری می بیند بمما خنده می گوید 
»سمموده، یکی از هم کالسممی هایم، هر قسمممت را 

ضبط می کند و شممب می آورد خوابگاه می بینیم.« 
برای او جالب اسممت که مخاطبان آکادمی همه جا 
هستند و این بار آکادمی برخالف دوره های قبل به 
برنامه ای خانوادگی تبدیل شممده که همه با هم آن 
را می بینند »رسی قبل تعداد کمی از خانواده هایی 
که می شممناختم پیگیر آکادمی بودند، ولی این بار 
میممزان گسممرتدگی مخاطبان برنامه بممرای خود من 
هممم جالب بممود« او در مورد تناقضممات این رسی 
از برنامممه می گویممد »من واکنش هممای فیس بوکی 
را می دیممدم و برایم جالب بود آنقدر که پوشممش 
ارمیا برای مخاطب ایرانی خارج از کشممور مسممئله 
برانگیز است برای ایرانیان داخل کشور نیست. در 
اطرافیان خودم همه بیشرت درگیر اجرای هرنجویان 
بودند و جالممب آنکه اجرای هرنجویممان لهجه دار 
بممرای آن همما جذاب تر بممود« ولی پوشممش ارمیا از 

نظر او بر روی بخشممی از مخاطبان خوابگاه تاثیر 
گذاشممت »زینب یکی از بچه های خوابگاه ست که 
دوست دارد مریم صدایش بزنیم! وقتی برای اولین 
بار آکادمی را دید برایش ارمیا تازه و سئوال برانگیز 
بود. زینممب بعد از این رسی آکادمی موسممیقی را 
جدی تر گرفته و جالب این اسممت که معتقد است 
آخوند ها از اسممالم چیزی منی دانند و این چیزی که 
تا به حال بعنوان رشع به آن عمل می کردم بیشممرت 

او را بی اعتقاد کرده است«. 
***

واقعیت این است که محدودیت های اجتاعی و 
الگویی که جمهوری اسممالمی برای اداره کشممور به 
دنبال آن اسممت به گونه ای در جامعه چند دستگی 
بوجممود آورده که هر پدیده تازه و نویی به رسعت 
بحث برانگیز می شود. ظاهر »ارمیا« برای بسیاری 
از خانواده هممای مذهبی جالب و قابل بحث بود و 
توانایی های تازه ای را به زنان مذهبی یادآوری کرد. 

زنانی که زیر بار سممنت مردساالر مجبور بودند به 
پوششی خاص تن بدهند و قرار بود که این پوشش 
در ایران بعد از انقممالب برای زن مصونیت بیآورد، 
حمماال نه تنها مانع نیسممت، بلکه با    هان پوشممش 
می توان به رفتارهایی متفاوت روی آورد. پوشممش 
امیا شاید به بحرانی در نظام اسالمی تبدیل شود. 

پرده دوم
 »امیممد« اهممل شممال و دانش آموختممه فیزیک 
دانشگاه اصفهان در سالهای بحرانی دوره اصالحات 
اسممت. او ورودی ۷۷ دانشممگاه اصفهممان بمموده و 

»ما  است  معتقد 
یممن  عجیب تر
دانشجویی  دورٔه 
دوره  از  بعممد  را 
فرهنگی  انقالب 
در ایممران تجربه 
از  ممما  کردیممم. 
وارد  دبیرسممتانی 
شدیم  دانشممگاه 
امورتربیتی  کممه 
را  اول  حممرف 
و  مممی زد  آن  در 
پوشممیدن  حتممی 
نیز  لممی  شمملوار 
امری قبیح و تابو 
بممود. نسمملی که 
برای سمماده ترین 
بممه  عاشممقانه ها 
شممکل  بد تریممن 

از سمموی خانواده هممای مذهبی و مدرسممه تحقیر 
می شد.« 

او حاصممل پیونممدی جالب و ایدئولوژیک اسممت، 
خانواده پدری او گرایش به سوی سازمان مجاهدین 
خلق داشممتند و خانممواده مممادری از مذهبی های 
حکومتی که این روز ها هر کدام سفیر و یا دیپلات 
هسممتند. وقتی از آکادمی برایم حرف می زند بهرت 
می شممود میزان نفوذ و گسممرتش ایممن برنامه را در 

بین خانواده هایی مذهبی و سیاسممی فهمید. امید 
می گویممد »هدی دخرت دایی من هم در خانواده ای 
مذهبی بزرگ شممده. پدرش دیپلات ایران در یکی 
از کشورهای عربی اسممت. ارمیا خیلی شبیه هدی 
اسممت و همیشممه بحث مممن در خانه بمما خواهرم 
نازی این بود که چقدر این دو شممبیه هم هسممتند 
تا اینکه در دید و بازدید عید آن ها را دیدیم. خیلی 
اتفاقممی بحث آکادمممی در این محفممل خانوادگی 
پیش آمد و جالب این بود که خانواده دایی جان از 
پیگیر ترین مخاطبان بودند و اسممم همه هرنجویان 
را بهرت از خواهر من که معروف به عشممق آکادمی 
می دانستند.  بود 
هدی  بممه  وقتی 
»دقممت  گفتممم: 
تو  قیافه  کممردی 
چقممدر  ارمیمما  و 
نزدیممک  بهممم 
اسممت« با خنده 
گفممت: »آره این 
را همممه خانواده 
مممادری هممم به 
می گویند«  مممن 
و جالب تممر آنکه 
مادری  خانممواده 
هممدی، زن دایی 
عزیز را می گویم، 
ثابت  پاهممای  از 
حکومتی  مراسم 

هستند«. 
بخممش جممذاب 
نممگاه امید و خانواده اش ایممن بود که از نظر آن ها 
ارمیا هیچ خالف رشعی انجام نداده و حتی جسارت 
او را هم تحسممین می کردنممد. »امید« که به تازگی 
ازدواج کرده و خانواده همرسش اصلیتی جویباری 
دارند از دید و بازدید های خانوادگی در شممب عید 
نیممز حرفهایی دارد: »محمد، بممرادر زنم در یکی از 
ارگانهممای دولتی مشممغول به کار اسممت و یکی از 
وظایف او این اسممت که هممر برنامه را ضبط و در 
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چند نسخه تکثیر و به دست همکاران زنی برساند 
کممه به دلیل موقعیت شممغلی منی تواننممد ماهواره 
داشته باشند ولی شیفته این برنامه هستند. گفتنی 
است که در شممهرهای کوچک به دلیل محدودیت 
روابممط اجتاعی، قدرت نظارت نیروهای حکومتی 
بر روی کارمندان دولتی بسیار زیاد است و نیروهای 
حراستی ادارات سعی می کنند کوچک ترین تخلفی 

را بمما قاطعیت جواب دهند. حفظ ظاهر و رعایت 
ارزش هممای منادیممن جمهوری اسممالمی از نظر این 
نیرو ها بسممیار جدی ست و نباید تابویی در ظاهر 
شکسممته شممود. از نظر این نیرو همما خانواده های 
حکومتممی می توانند در خلوت هممر جور که متایل 
دارنممد زندگی کنند ولی باید ظاهر را حفظ کرده و 

مراقب هنجار شکنی خود باشند. 
***

ایران امروز، ایرانی سممت کممه در آن تناقض ها به 
همزیستی مسمماملت آمیز رسیده اند. مدت هاست 
که حاکمیت به سممویی می رود و مردم به سممویی 
دیگممر! به تازگی سممایت تابناک مطلبممی در مورد 
برنامه »آکادمی موسممیقی گوگمموش« منترش کرده 
کممه نظرات خوانندگانممش از اصل مطلب جذاب تر 
اسممت. در متام این نظرات می توان فهمید که رفتار 
ارمیمما چگونه طیفی از جامعه ایرانی را به واقعیت 

متناقض اما حقیقیشان نزدیک کرده است. 

پرده سوم
 »احمممد« راننممده خطی یکممی از خطهای جنوب 
شهر تهران است و سیستم کوچکی در ماشین خود 

دارد کممه با آن فیلم می بیند. یک روز بعد از پخش 
برنامممه آکادمی خیلممی اتفاقی گذرم به ایسممتگاه 
او افتمماد. همممراه چنممد نفممر از راننده های خطی 
برنامه های شممب قبممل را می دیدند و بحث جالبی 
در مممورد رشکت کننده ها می انشممان درگرفته بود. 
احمد با ارصار می خواسممت اثبممات کند که ارمیا از 
همه بهرت اسممت و حق اوسممت که اول بشممود. او 
معتقد بود کممه ارمیا دارای حجب و حیایی سممت 
که بممه دل می نشممیند و ارزش اول شممدن را دارد. 
جالب اینجاست که در میان خانواده های مذهبی، 
ولممی غیرحکومتی، ارمیا ارج و قرب بیشممرتی دارد. 
این خانواده ها که گرایشممات مذهبی از نوع عرفی 
دارند، در اجرای ارمیمما هیچ خالف رشع و یا رفتار 

اروتیک منی بینند و به راحتی او را می پذیرند. 
احمممد می گفت که از نظر مممادرش ارمیا مناد یک 
دخرت موفق مذهبی اسممت که هیچ جلف بازی در 
اجممرا و رفتارش دیده منی شممود. او حتممی از احمد 

خواسته بود تا به ارمیا رای دهد. 
***

واقعیت این اسممت تا قبل از آکادمی بخشممی از 
مممردم کامال طبیعی انتخابشممان را کممرده بودند و 
دیگر تلویزیممون ایران را منی دیدنممد. این بخش از 
متاشاچیان موضع مشخصی نسممبت به برنامه های 
ایران داشممتند و تکلیفشممان معلوم بممود، ولی تب 
»آکادمی گوگوش« نکته تازه ای در ریزش مخاطبان 
سممیای جمهوری اسالمی را نشان داد. اینک چهره 
بخشممی از بینندگان ثابت سیای ملی آشکار شده 
که در مواجه با جذابیت آکادمی موسیقی گوگوش، 
برنامه ماهممواره را انتخاب می کنند. بعبارتی ریزش 
جدید از میان مخاطبان پیگیر تلویزیون است و این 
نشممان می دهد که به آرامی همین اندک مخاطب 
فعال سیای ج. ا نیز حداقل به مخاطبی دومنظوره 
تبدیل شممده اند. مخاطبانی که در مدت نه چندان 
طوالنی به سممئوال های ریشممه ای از خممود و آنچه 
درگیرش هستند می رسند و تغییرات ایجاد شده در 
سبک زیستی آن ها همین پایگاه کوچک اجتاعی 
حاکمیت را به امری بی اثر در معادالت کالن تبدیل 

می کند. 

از نظر برخی نیرو های حکومتی، 

خانواده های آن ها می توانند در خلوت 

هر جور که متایل دارند زندگی کنند 

ولی باید ظاهر را حفظ کرده و مراقب 

هنجار شکنی خود باشند

توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست است. وی 
در سال ۱۳۶۶ از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشتٔه معاری فارغ التحصیل شده است. او 
فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کتاب جمعه« به رسدبیری احمد شاملو 
آغاز کرد. توکا سممابقٔه همکاری با بیش از ۵۰ نرشیه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار 
به عنوان بهرتین کارتونیسممت در جشممنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب شده است. توکا در سال 
۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا سکنی گزید. توکا قرار است با » تابلو« همراه باشد 
و در هر شاره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو نصب کند. این بار توکا در ویدیویی 

که ساخته یکی از کارتون هایش را اینگونه رشح می دهد.

http://www.youtube.com/watch?v=z_8N-6CErsU
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از     هممان اولین روزهایممی که ارمیا بممه آکادمی 

موسیقی گوگوش راه پیدا کرد، آکادمی 

برای کسممانی که می خواستند بدانند 

رسنوشممت یممک زن با حجمماب چه 

می شممود، جذاب شممد. ارمیا، منونه 

زنی بود که جمهوری اسممالمی سال 

هاست تالش می کند در ایران پرورش 

دهممد، او مادری بمما حجاب و متین 

است. بلند منی خندد، ورزش منی کند 

و منی رقصد. کنار مرد ها منی نشممیند، با 

نامحرم دست منی دهد و از همه 

مهم تر لباس هایش به 

شممدت پوشیده اند، 

حمماال شمماید کمی 

از گردنممش دیممده 

مو هایش  یا  شممود 

ریخته باشممد روی 

اممما  پیشممانیش، 

وقتی کنار دخرتکانی 

می نشممیند کممه هیچ 

محدودیتی در برقراری 

»نامحممرم«  بمما  ارتبمماط 

ندارند و هر چه بخواهند 

وقت  هممر  و  می پوشممند 

بخواهند، مردان رقیبشان 

را در آغمموش می گیرند، 

ارمیمما تبدیممل بممه یک 

قدیسممه می شممود. قدیسه ای که رسممیدن به سبک 

زندگی او می تواند الگوی بسیاری از دخرتان 

و زنانی باشممد که در خمماک ایران زندگی 

می کنند. زنی زیبا، ساکن »رسزمین های 

آزاد« که با مردی خارجی اما مسلان 

ازدواج کممرده، به اعتقاداتممش پایبند 

اسممت و او یک مادر است. مادری که 

از دو فرزنممدش با مهربانی یاد می کند 

و دلش برایشممان تنگ می شود. با همه 

این ها اما، ارمیا آواز می خواند. 

ارمیا آواز می خواند و اصال مهم نیست 

که صدایش خوب اسممت یا 

بد، نفسش تاب ترانه ها 

را دارد یمما نممه، گام و 

ریتم بلد است یا نه، 

ارمیا، قدیسه ای که 

ایرانی  میلیون ها 

هر چهارشممنبه 

و جمعممه به 

یش  شمما متا

می نشستند، 

می خوانممد. 

کمممی هممم 

دست هایش 

حرکممت  را 

گاهی  می دهممد، 

هم بممه دوربین لبخند 

می زنممد و به قول برخی عشمموه می آید، اما همین 

ارمیا حجاب هم دارد. 

اینجاسممت که ارمیا بممه تهدیدی بممرای جمهوری 

اسممالمی تبدیل می شود. زنی که همه قواعد جاری 

در ایممن مممرز و بمموم را رعایت می کنممد جز یکی، 

خوانممدن. ارمیا تهدیممدی برای جمهوری اسممالمی 

اسممت زیرا هممزاران و بلکممه میلیون همما ایرانی ای 

کممه او را تشممویق می کنند، بممه او رای می دهند و 

برایممش کامنت می گذارند، نشممان می دهند که هر 

کدام قابلیت تبدیل شدن به ارمیا را دارند، اطاعت 

همه قوانین تخطی از تنها یکی از قواعد جمهوری 

اسالمی. 

آرای میلیونی آکادمی موسیقی گوگوش شاید برای 

جمهوری اسالمی چیزی کمرت از اعرتاضات میلیونی 

مردم به نتایج انتخابات نداشممت. آنجا نیز همه به 

قوانین جمهوری اسالمی احرتام گذشتند، آرایشان را 

درصندوق های رای ریختنممد و در انت ها تنها یک 

پرسش داشتند، رای ما کجاست؟ 

آرای میلیونی ارمیمما و دیگر دخرتان و پرسانی که 

در ایممن آکادمی رشکت کردند، خاطممره اعرتاضات 

مردمممی را برای جمهوری اسممالمی زنممده کرد. یک 

بار دیگر، آنهم کمرت از سممه ماه مانده به انتخابات 

ریاست جمهوری، ایرانیان کنار هم ایستادند، از سد 

تلفن های کنرتل شممده گذشتند و برای رای دادن به 

ارمیا پول خرج کردند. هرچند سممود این متاس های 

تلفنممی به طور خالص به جیب جمهوری اسممالمی 

رفممت، اما ترس آن ها را کم نکرد. برای رای دادن به 

ارمیا بیش از شممش میلیون نفر از کنرتل تلفن های 

متاسشان نرتسیدند. 

همین ها کافی است تا ارمیا را به سازمان مجاهدین 

خلق وصل کنند، رسممانه ها درایممران او را اورینب 

نممام گذاشممتند و همممرسش را وابسممته مجاهدین 

خلق دانستند. شمماید برای جمهوری اسالمی، خطر 

همرس مسمملان شده ارمیا از مجاهدین خلق کمرت 

نباشد، مرد مسلانی که به حجاب همرسش احرتام 

می گذارد و می گوید: »می شممود هم حجاب داشت 

و هم ترانه خواند.« حاال جمهوری اسممالمی جواب 

ده ها هممزار دخرتی را که از ایممن پس می خواهند 

حجاب داشممته باشممند و ترانه بخوانند چه بدهد؟ 

در کشمموری که تعداد کنرست های لغو مجوز شده 

از تعداد کنرست های اجرا شممده بیشممرت است، در 

کشوری که بعد از ۳۴ سال تنها یک گروه موسیقی 

زنان مجوز کار گرفته، مسممئوالن جمهوری اسالمی 

به دخرتانی که به قوانین او احرتام می گذارند و اما، 

فقممط از یکی از حقوقشممان منی گذرند، چه جوابی 

بدهند؟ 

رسممانه های وابسممته به حکومت همه دسممت به 

دسممت همه می دهند، پشممت صحنه های آکادمی 

را منتممرش می کنند که ارمیا دسممت پرسی را گرفته، 

تصاویر لب خوانی آن ها را نشان می دهند که ارمیا 

از امیر می خواهد دسممتش را نگیرد، لباس تنگ اما 

پوشیده اش را بهانه می کنند، قر و غمزه و ترانه هایش 

را بهانممه می کننممد، فیلم هممای گفت و گو هایش را 

بی هیچ ابایی در وب سممایت های جمهوری اسالمی 

به منایش چند باره می گذارند فقط برای اینکه بت 

ارمیا را برای جوانان ایرانی بشکنند. 

بمما این حال هنوز و با گذشممت بیش از دو هفته 

از انتخاب برنده آکادمی گوگوش تب آرمیا درمیان 

جوانان ایرانی باالست و باید دید آیا ارمیا در بسرت 

جامعه ایرانی باز تولید خواهد شد یا خیر؟ 

ارمیا آواز می خواند و اصال مهم نیست 

که صدایش خوب است یا بد، نفسش 

تاب ترانه ها را دارد یا نه، گام و ریتم 

بلد است یا نه، ارمیا، قدیسه ای که 

میلیون ها ایرانی هر چهارشنبه و جمعه 

به متاشایش می نشستند، می خواند.
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در آخرین روزهای اسفند ۹۱، در فیسبوک و سایر 
شممبکه های اجتاعی یا خرب از هفت سین هایی از 
هر گوشممه دنیا بممود یا خرب از زندانیان سیاسممی و 
البته آکادمی گوگوش شممبکه مممن و تو! از آنجا که 
ممما ایرانی ها ذهن تحلیل گری داریم و در مورد هر 
چیزی و هر کسممی تحلیل ویممژه خود را داریم، راه 
نیافممن امیر حسممین به فینال و برنده شممدن ارمیا 
در سممومین دوره مسممابقه آکادمی گوگوش هم به 

موضوع داغ روز تبدیل شد. 
تنها سممه سممال پس از آغمماز، آکادمی موسممیقی 
گوگوش که بناسممت مثل برنامه های مشممابهش در 
سایر کشور ها، اوقاتی رسگرم کننده برای متاشاچیان 
مهیمما کند و در کنارش اسممتعدادهای خوانندگی را 
هم کشف کند، به یکی از محبوب ترین برنامه های 
تلویزیونی فارسممی زبان تبدیل شده است. حضور 
خانم گوگوش هم به عنمموان مادرخوانده، مربی و 

داور آکادمی، آن هم بعد از سال ها سکوت در این 
محبوبیت بی تأثیر نیسممت. آکادمی گوگوش عالوه 
بممر اینکه چهره ها و صداهایی تازه معرفی می کند، 
معرف سممبک زندگی عده ای از جوانان دیاسپورای 
ایرانی هممم هسممت؛ جوانانی که یا خودشممان در 
فرآینممد مهاجرت خانممواده رشیممک بوده اند یا در 
خانواده هایی مهاجر به دنیا آمده اند و به موسیقی 

ایرانی و فارسی خواندن عالقه دارند. 
برنده این دوره آکادمی ارمیا بود. زنی ۳۱ ساله که 
چند سممالی است با مردی آملانی ازدواج کرده است 
و صاحب فرزندی هم هسممت و – از همه مهم تر! 
- در متام مراحل مسابقه با نوعی از حجاب اسالمی 
ظاهر شممد. برنده شممدن او به عنوان تنها کسی که 
رورسی بر رس داشت هم اعرتاضات و هم موجی از 
حایت  از او بر انگیخممت. نکته اصلی مورد بحث 
این دو گروه، رورسی و پوشممش ارمیا بود. خیلی ها 

او را با ترازوی اسممالم سممنجیدند و گفتند مسلان 
نیستی و شنیدن صدایت حرام است. گروهی او را 
مناینده زن ایرانی دانستند که سنت و مدرنیته را با 
هم دارد. عده ای گفتند او عضو سازمان مجاهدین 
خلق اسممت! خیلی ها هم او را زنی موفق دانستند 
که هم در تشممکیل خانممواده موفق بوده و هم در 
آوازخوانی. خالصه فشار بر ارمیا چنان زیاد بود که 
صفحه فیسبوکش هدف انواع توهین ها و هم انواع 
تشویق ها قرار گرفت. ارمیا بار ها گفت و نشان داد 
که آواز خواندن و حجاب داشممن برای او تناقضی 
ندارند. او موضعش را در مورد برداشممتش از اسالم 
با استناد به روشممنفکری مذهبی چون عبدالکریم 
رسوش مشممخص کممرد و در حوزه سیاسممی خود را 
مستقل از هر جریان و گروه سیاسی معرفی کرد. 

تنهمما موضمموع داغ دور سمموم مسممابقه آکادمی 
گوگمموش اممما برنده شممدن ارمیمما نبممود. تنها چند 
هفته قبممل از اعالم برنده نهایممی، صفحه »کمپین 
تجاوز گروهی به امیرحسممین آکادمی گوگوش« در 
فیسممبوک ساخته شممد. کمپینی که در توضیحاتش 
آمده بود: »ما با دموکراسممی مخالف نیسممتیم!! با 
همجنسگرایان هم همینطور!! مشکل نداشن جنبه 
و جوگیری یه آدم مجهولممه!« این توضیح توجیهی 
اسممت برای هر اهانتی به بهانه دموکراسممی و رفع 
اتهام همجنسگراستیزیشممان. پست ها و کامنتهایی 
که در ایممن صفحه می دیدیم، یمما اعرتاضی بود به 
لباس پوشیدن و گوشممواره بر گوش کردن و آرایش 
احتالممی امیرحسممین یمما توهین بممه او به همین 
دالیل. نقطه مشممرتک همه این حمالت به او - که 
بنا بود در قالب یک »تجاوز گروهی« صورت پذیرد 
- اسممتفاده از هر آنچه در رفتار و گفتار و پوشممش 
امیرحسممین زنانه تلقی می شد، برای تحقیرش بود! 
این رفتارهای خشن، همه یادآور کلیشه های جاری 
رفتارهممای زن سممتیزی اسممت که مممردی را که در 
چارچوب استانداردهای »مردانه« منی گنجد، »زن« 
می خوانند. این خشونت ها به آنجا رسید که روزی 
امیرحسممین مقابل دوربین دسممتالی به صورتش 
کشممید که ثابت شممود - یا ثابت کند - آرایشممی بر 
چهره نممدارد. این حرف و حدیث همما حتی بعد از 
خروج این رشکت کننده از مسابقه هم ادامه دارد. 
حجاب اجباری، همجنسگراستیزی و حبس صدای 
زنان خواننده برای ما نسل بعد از انقالب آشناست، 

چممرا که این ها اصول اصلممی حکومت کنونی ایران 
هستند. اما وقتی پای حکومتی که آزادی را محدود 
می کند در میان نیست، ما چه می کنیم؟ ما مردمی 
که از سبک و سیاق این حکومت زیاد هم خوشان 
منی آیممد، در برابر حجاب ارمیا و گرایش جنسممی و 
چهره امیرحسممین چه می کنیم؟ جممز زخم زبان و 
توهین هایی ستمگرانه به آن ها که شبیه ما نیستند 

و شبیه ما فکر منی کنند؟ 
واقعیت امروز ما تلخ است، خیلی تلخ. ما ستمگر 
شممده ایم، همچون حکومتان. ما یاد گرفته ایم هر 
حجابی را، حجابی سیاسممی ببینیممم که انتخاب در 
آن معنی و مفهومی ندارد. یعنی هر زن ایرانی که 
حجاب را انتخاب کرده باشممد، جز پرچم جمهوری 
اسممالمی نیسممت. اسممالم را تنها و تنها آن اسالمی 
می بینیم که حکومت ایران ابزار خود کرده اسممت. 
یاد گرفته ایممم همجنسممگرایان را اقلیتی کوچک و 
ناپیدا بدانیم که احتاال »در ایران وجود ندارند!« و 
یا بر خالف آنچه سازمان بهداشت جهانی می گوید، 
بیارانی هسممتند کممه باید درمان شمموند. خواهی 
نخواهممی یاد گرفته ایم انواع و اقسممام توهین های 
ریممز و درشممت را نثار کسممانی بکنیم کممه مثل ما 
نیسممتند و این درشممتی را به آنجا برسانیم که برای 
تجاوز گروهی، خشممونتی چنین سممهمگین، کمپین 

تشکیل دهیم. 
ما که هستیم؟ جز انسممان هایی متمدن با سابقه 
درخشممان فرهنگی و علمی، با پرسپولیس و حافظ 
و سممعدی و... که بعد از سممال ها و نسل ها زندگی 
با سیاستمداران و حکومت هایی مستبد و ستمگر، 
خممود بممه مردمانممی سممتمگر تبدیل شممده ایم. نه 
امیرحسممین را می پذیریممم، نه حجمماب ارمیا را، نه 
برهنگی گلشیفته را، نه لباس لیال حامتی را و نه... 

ممما یمماد نگرفته ایم بحث و گفتگمموی برابر، یعنی 
هانقدر که گوینده ایم، شنونده هم باشیم. بپذیریم 
که این همه آموزش و پرورش و سیاست و رسانه ها، 
باالخره کار خودشان را کرده اند و خواهی نخواهی، 
ممما را به بیاری دیگر سممتیزی مبتال کرده اند. کاش 
بپذیریم خشونت و سممتمگری جز تفرقه و جدایی 
بین ما حاصلی ندارد و از صد ها شممکنجه و زندان 

آسیب زننده تر است. 

آری، ما ستمگریم و خود اولین قربانی. 
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پدیدٔه اجتامعی ارمیا
اینکه یک هرنجوی محجبٔه ایرانی- آملانی به ستارٔه 
یکی از شممبکه های ماهواره ای فارسی زبان )تحت 
پارازیت حکومتی که حجمماب اجباری از بنیادهای 
آن اسممت( تبدیل شممود پدیدٔه نوظهوری است که 
به خرب سممازی و عامه پسند شممدن برنامٔه آکادمی 
گوگمموش یمماری کرده اسممت. بی حجابممی و خوش 
پوشممی مجریان، سممتارگان و چهره های شاخص زن 
در تلویزیون های ماهواره ای فارسممی زبان )غیر از 
چند زن فعال سیاسممی اصالح طلممب و مهاجر که 
گهگاه در شممبکه های تلویزیونی ماهواره ای ظاهر 
می شمموند( در دو دهٔه گذشممته همیشممه یکی از 
وجمموه متایز جممدی آن ها با شممبکه های تلویزیونی 

دولتی جمهوری اسالمی بوده است. 
پدیدٔه ارمیا باالخص در برنامه ای که از اسمماس در 
تقابل با فرهنگ رسمممی جمهوری اسالمی است با 
ایممن وجه متایز بازی می کنممد. ارمیا نه تنها محجبه 
اسممت بلکه مممردان نامحرم را بغل نیممز منی کند یا 
دسممت منی دهد اممما در برابر میلیون همما نفر آواز 
می خوانممد. این امر گرچه در سمماختار حقوقی یک 
جامعٔه آزاد حق اوست اما چنین رفتاری در ساختار 
ذهنی اکممر بینندگان برنامممه در داخل و منتقدان 
جمهوری اسممالمی در خممارج و نیز سممبک زندگی 

رسمی در داخل کشور سازگار منی مناید. 
بیش از پنج دهه  است که روحانیت و روشنفکران 
دینی از جامعه خواسممته اند با دستورات رشیعت، 
گزینشممی رفتار نکننممد و اکنون سممتاره ای بر روی 
صحنه اسممت که چنین می کنممد. در حالی که رفتار 
گزینشممی با رشیعت علی رغم گسممرتدگی این امر 
در جامعه به یک گفتممان غالب در میان ایرانیان 
تبدیل نشده است. همین موضوع بینندگان برنامه 
را تشممویق می کند که برنامه را تا به انت ها دنبال 
کننممد و ببینند در    نهایت آیا به دلیل محجبه بودن 
تبعیض مثبت یا منفی به نفع ارمیا صورت می گیرد 
یمما خیر و آیا بینندگان بممه دلیل محجبه بودن ارمیا 
او را علی رغم اجراهای خوب حذف می کنند یا نه. 
پدیدٔه حجاب ارمیا وقتممی به عرصٔه عمومی وارد 
می شممود بسممیار شممبیه به مسممئلٔه همجنسگرایی 

برخممی خواننممدگان در برنامٔه »بتمموارٔه امریکایی« 
)برنامممه ای کممه آکادمممی گوگمموش تممالش می کند 
نسممخٔه ایرانی آن باشد( اسممت. »بتوارٔه امریکایی« 
برنامممه ای با ده ها میلیون بیننممده و مخاطبانی که 
بیشرت خانواده ها هسممتند همیشه از معرفی شدن 
گرایش جنسممیتی مسابقه دهندگان ابا داشته است 
)به دالیل حرفه ای( اما این امر مانع از شممایعات یا 
جلب و دفع آرا بواسممطٔه گرایش جنسی هرنجویان 
نشممده است. جالب است که شممایعات مربوط به 
همجنسممگرا بودن امیر حسین یکی دیگر از رشکت 
کنندگان برنامممه و کارزارهممای اینرتنتی حایت یا 
طرد وی بسیار شبیه به همین موضوع در مسابقٔه 

»بتوارٔه امریکایی« بوده است. 
همجنسگرا هراسی و زن ستیزی معموال دست در 
دسممت در عرصٔه عمومی جوامع ظاهر می شوند با 
این تفاوت که در برخی جوامع امکان مقابلٔه قانونی 
و نظممری با آن همما وجممود دارد و در برخی جوامع 
چنین نیست. گام گذاشن در مرزهای دوگانگی های 
مردانگی و زنانگی هانند گام گذاشن در مرزهای 
دوگانگی های ایدئولوژیک عرفگرایی و اسالمگرایی 

به جذابیممت برنامه های تلویزیونی و سممینایی و 
دیگر آثار ادبی و هرنی یاری رسانده است. 

حجاب سنتی، حجاب غیرتی یا حجاب دولتی؟ 
این پرسش از آغاز برای بینندگان آکادمی گوگوش 
مطممرح بود کممه آیا حجاب و نامحممرم گریزی ارمیا 
هاننممد حجمماب و نامحرم گریزی مممادران و مادر 

با پایان دورٔه سمموم مسممابقٔه خوانندگی آکادمی گوگوش این سوال اذهان را به خود مشغول داشته که چرا 
یک خوانندٔه محجبه رای باالی متاشمماگران یک شممبکٔه ماهواره ای فارسی زبان را جلب کرده و در مسابقه تا 
انتها باقی مانده است؟ مگر مخاطبان این برنامه اکرا دخرتانی نیستند که می خواهند در دنیای آزاد بیکینی 
و مینی ژوپ و تاپ )پیرهن هایی بدون آستین و باالتنه( بپوشند و مانتو ها و مقتنعه ها و چادرهای سیاه را 
به دور بریزند؟ آیا این مقبولیت ناشممی از صدای خوب وی اسممت، یا جنجال هایی که پیرامونش شکل گرفته 
است؟ یا شاید این برنامه است که توانسته افراد مذهبی را در داخل و خارج تا آن حد به خود جلب کند که 
مذهبی ها با رای خود ارمیا را در میدان نگاه داشته باشند؟ آیا برگزار کنندگان مسابقه می خواهند وی را در 
برنامه نگاه دارند تا با اتکا بر مسمماله دار بودن بسممیاری از افراد نسل جوان با حجاب اجباری یا ناهمخوانی 

حجاب/آوازخوانی بر تعداد متاشاگرانشان افزوده شود )نظریٔه توطئه(؟ 

ارمیا ها را باید در شوی »رنگارنگ« یا 

به عنوان یکی از خربخوانان تلویزیون 

دولتی یا مهامندار هواپیام یا وزیر 

و وکیل در دهٔه پنجاه می داشتیم تا 

مذهبی های ایدئولوژیک یک باره همٔه 

بی حجابان را از تلویزیون دولتی و 

دستگاه های دولتی بیرون نریزند
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بزرگ هممای برخممی از ما حجمماب و نامحرم گریزی 
سنتی است یا شبیه بسیاری از دخرتان ازدواج کرده 
با مردان اقتدارگرای سممنتی/ مکتبممی )با »غیرت«( 
از فشممار شوهر نشات می گیرد یا حجاب و نامحرم 
گریزی ایدئولوژیک تحمیل شممده از سمموی دولت 
جمهوری اسممالمی با تنبیهممات خیابانی یا امتیازات 
و رانت های دولتی است )در خارج کشور تنبیهات 

خیابانی نیست اما رانت های دولتی هست(. 
آن ها که این پرسممش را جدی گرفتند تالش کردند 
در زندگممی ارمیا در دنیای مجممازی و واقعی کند و 
کاو کنند تمما ببینند آیا وی از یممک خانوادٔه اصالح 
طلب مذهبی، مجاهدین خلق یا وابستٔه اقتصادی 
دولممت احمدی نژاد در خارج اسممت )سممه گروهی 
که بمما انگیزه هممای اسممالمگرایانه یا وامنممود کردن 
به اسممالمگرایی هنوز سممبک زندگممی حکومتی در 
جمهوری اسممالمی یا رشیعت ایدئولوژیک شده را 
رعایممت می کنند( یا نه. اما احتال دیگر آن اسممت 
که حجاب یک زن هانند بی حجابی وی یا انتخاب 
نوع لباس وی مبتنی بر یک انتخاب شممخصی باشد 
و نممه یک همراهی ایدئولوژیممک یا تبعیت از یک 
سممنت یا مرد خانواده. مشممکل اینجاسممت که در 
غیاب قدرت انتخمماب فردی و تضمین رشایط برای 
آزادی های فردی منی تمموان دقیقا حجاب و نامحرم 
گریممزی افممراد را حتممی در جوامممع آزاد حجاب و 
نامحرم گریزی اختیاری دانست چون در این جوامع 
نیز ممکن اسممت فشار خانواده بر زنان )دخرتان و 

همرسان( وجود داشته باشد. 

چرا این همه رس و صدا؟ 
رس و صدای حضور یک دخرت محجبه در مسابقٔه 
خوانندگی )درسممت هانند برهنگی دخرت دیگری 
در برابممر دوربین( تنها در جوامع و گروه هایی اوج 
می گیممرد که درصممد قابل توجهممی از آن ها عادت 

داشته یا دارند
۱( مدام دیگران را مورد داوری اخالقی و ارزشممی 
قرار دهند، حتی در مورد اموری که رضری به کسی 

منی زنند یا حقی از کسی ضایع منی کنند؛ 
۲( بممدن و لبمماس زن را )هر چه باشممد، از عریان 

تا کامال پوشممیده، از عرضٔه آن بممر روی اتومبیل تا 
جلسممٔه خواسممتگاری، و از برقع و مانتو و چادر تا 
بیکینی و مینی ژوپ و تاپ( نه متعلق به خود وی 
بلکه کاالیی اجتاعی در بازار سیاست و اقتصاد و 

مذهب تلقی کنند؛ و
۳( شکلی از منودهای بدن و لباس زن )مثل چادر 
سیاه یا مقتنعه تیره رنگ( را به مناد سلطه و رسکوب 
یا اشکال دیگری )مثل مینی ژوپ یا تاپ( را به مناد 
تحقیر و تخفیف )جهت فحاشممی و توهین( تبدیل 

کنند. 

تاخیر فرهنگی
پدیدٔه ارمیا بمما چند دهه تاخیر به عرصٔه فرهنگ 
و هممرن ایرانی پا گذاشممته اسممت. اگممر ارمیا ها در 
موسیقی و سممینا و تلویزیون ایران بدون فشار از 
باال و تبعیض سممتاره می شممدند )نه در نقش کسی 
دیگممر بلکه در زندگی واقعی( شمماید این شممکاف 

پر ناشممدنی با حجاب/بی حجاب و ده ها شممکاف 
فرهنگممی و اجتاعممی دیگر در دهه های سممی تا 
پنجاه خورشیدی ایران و بعد از آن با احرتام به حق 
پوشممش )بدون انگیزه یابی( و دیگر حقوق بنیادی 

آدمیان اندکی التیام می یافت. 
ارمیا همما را باید در شمموی »رنگارنگ« یا به عنوان 
یکی از خربخوانممان تلویزیون دولتممی یا مهاندار 
هواپیا یا وزیر و وکیل در دهٔه پنجاه می داشتیم تا 
مذهبی های ایدئولوژیک یک باره همٔه بی حجابان 

را از تلویزیون دولتی و دسممتگاه های دولتی بیرون 
نریزنممد و به انتخمماب مجری یا مهانممدار یا وزیر 
و وکیممل در با حجاب یا بی حجمماب بودنش احرتام 
بگذارنممد. اتفاقا آکادمممی گوگوش بممه عنوان یک 
برنامٔه عامه پسند نقطٔه رشوع خوبی برای تصحیح 
آن اشتباه تاریخی است. حضور زنان محجبٔه اصالح 
طلب یا مجاهدین خلق که به انتخاب خود محجبه 
هسممتند در تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان 

نیز این ایده را تقویت می کند که باید به حجاب و 
بی حجابی زنان اگر انتخاب خود آنان باشممد احرتام 

گذاشت. 

عرف و مقتضیات آن
پس از امواج هولناک تضاد ایدئولوژیک و سیاسی 
در خانواده ها در دهٔه شصت و کشته شدن برادر و 
خواهر توسممط برادر و خواهر هم خون، به تدریج 
اعضای خانواده یاد گرفتنممد علی رغم تفاوت ها با 
هم کنممار بیایند. امممروز در درون محیط خانواده 
بی حجمماب و با حجاب، هم جنس گرا و دگر جنس 
گممرا، حکومتی و غیممر حکومتی، و نو مسممیحی و 
مسمملان در کنار هم بیش از گذشته می نشینند و 
غذا می خورند یا نمموروز را گرامی می دارند. اما در 
فضاهای عمومی حکومت اسالمگرا مانع این فرایند 
التیام یابی و تکر در عین جمع شممدن در کنار هم 
است. اگر قوای قاهرٔه اسالمگرایی بگذارند جامعٔه 
ایران ایممن ظرفیت را دارد که زنممان ایرانی هم در 
سواحل شال و جنوب کشور با بیکینی به دریا و با 
تاپ به پارک بروند و هم با چادر و مانتو و مقنعٔه 

اختیاری به دانشگاه و تلویزیون و مجلس. 
البتممه اکممر افممراد در جامعممه ای عممادی و بدون 
حاکمیممت روان پریش ها عرف و مقتضیات هر یک 
از عرصه های عمومی را رعایت می کنند: عرف کنار 
دریمما البته جدا سممازی زن و شمموهر و زدن به آب 
بمما چادر و چاقچول نیسممت    هان طور که کسممی 
در برنامممٔه تلویزیونی با بیکینممی و روبنده حارض 
منی شممود. اگر به لباس رشکت کننممدگان در برنامٔه 
»بتوارٔه امریکایی« نگاه کنید در جامعه ای که افراد 
آزادنممد هر چه می خواهند بپوشممند عممرف اقتضا 
می کنممد که رشکت کنندگان لباس مهانی و شممب 
بپوشممند. دخرتان رشکت کننده در آکادمی گوگوش 
نیممز همین عرف را با همٔه تکرش رعایت کرده اند. 
اگر رسانه های فارسممی زبان خارج کشور بخواهند 
در حمموزٔه فرهنگ عامه بر خالف مسممیر توسممعٔه 
نفرت و دشمممنی در نهاد ها و رسانه های جمهوری 
اسالمی حرکت کنند مسیر آکادمی گوگوش مسیری 

بهداشتی است. 
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از اولیممن لحظه ای که ارمیمما بر روی صحنه آمد تا 
ترانممه ای را در مقابل خانم گوگوش- خواننده ای که 
حدود ۲۰ سممال از خواندن و به روی صحنه آمدن 
به خاطر زندگی در کشمموری کممه حکومت آن یک 
حکومت مذهبی است، محروم شده بود- بخواند،     
هان زمانی که ارمیا چشم در چشم خانم گوگوش 
می خواند، با خود گفتم: این خواننده ای که پس از 
سال ها خواندن و حتی بزرگ شدن بر روی صحنه، 
طعممم محرومیممت از خواندن را چشممیده، حاال به 
چه فکر می کنممد؟ او در دل به ارمیا چه می گوید؟ 

آیا لبخندهای او به ارمیا از دل اسممت، یا به ظاهر 
می خندد و در دلش غوغای دیگری است؟ 

البته من پاسخ هیچ یک از این سوال ها را منی دانم 
ولممی همین قدر می دانم کممه به روی صحنه آمدن 
ارمیمما به مانند زلزلممه ای بود کممه بنیان های فکری 
جمع کثیری را به لرزه درآورد! این جمع کثیر الزاما 
افممراد مذهبی نبودند بلکه غیممر مذهبی ها هم به 
اندازه مذهبیون سممنتی به تکاپو افتاده بودند تا از 

کلیشه های خود دفاع کنند! 
پیش از ایممن وقتی اولین خواننده هممای زن پا به 

صحنه گذاشممتند، جامعه مذهبی ایممران این عمل 
آن همما را نپذیرفت و فقط برخی از جوانان و فرنگ 
رفتممگان بودند که از این حضور اسممتقبال کردند تا 
آنکممه آرام آرام خواندن زنممان از یک عمل ممنوعه 
بممه امری عادی تبدیل شممد. البته این حق از طرف 
جامعه سنتی - مذهبی فقط و فقط برای زنانی به 
رسمیت شناخته شد که در نحله زنانی قرار داشتند 
که بی اعتنا به سممنت های جامعه خممود بودند، نه 
همه گرایشممات فکممری زنان. ولی رفتممه رفته، این 
خود رویه ای شممد ثابت و غیر قابل تغییراز سمموی 
مذهبیون و غیممر مذهبیون، بدان معنی که حضور 
زنان، زمانی در برخی رشممته های هرنی به رسمیت 
شممناخته می شممد که در قالب نرم ها و کلیشه های 
تعیین شممده قرار می گرفتند. مدیران و گردانندگان 
این عرصه هممای هرنی با لحمماظ همین مفروضات 
ورود زنممان محجبه به بسممیاری از این عرصه ها را 
ممنوع می دانسممتند. بممه عنوان مثممال در قبل از 
انقممالب آیا هرنپیشممگی زنان محجبممه امکان پذیر 
بممود؟ آیا زنان محجبه می توانسممتند برنامه ای اجرا 
کنند و یا در اجرای یک منایش رشکت داشته باشند؟ 
در بسممیاری از رشته های ورزشی فعالیت کنند؟ در 
نتیجه زنان محجبه، ممنوعیت خود نوشته ای برای 
ورود بممه برخممی از حوزه های هرنی و ورزشممی را 
برای خود قائل شممدند و داوطلبانه به این تبعیض 
تن دادند و آن را بخشممی از پایبندی به آموزه های 

مذهبی تلقی کردند. 
اممما در دو دهه اخیر زنان در ایممران با یک خانه 
تکانممی فکری و بمما تردید به همممه نقش هایی که 
تا کنممون در خانممواده و جامعه ایفمما کرده اند، به 
نقش های جدیممد و جایگاه های نو اندیشممیدند و 
نیممز به راه های میان بر. ایممن تردید و خانه تکانی 
در نقش ها، شممامل همه گروه ها، اقشممار، طبقات، 

گرایشات فکری و ایدئولوژیک مختلف آنان شد. 
در چنین رشایطی اسممت که ارمیا با وجود داشن 
دو فرزند و در سممی و یک سممالگی، یممک باره در 
مقابل خانم گوگوش می ایسممتد و می خواند، بدون 
آنکه دغدغه تن دادن به کلیشه های رایج در ایران 
را داشته باشد. زمانی که پشت صحنه تست صدای 
ارمیا در شممبکه من و تو پخش می شود، ارمیا شال 
سممبزی بممر رس دارد و نیمی از مو هایممش به مانند 
بسممیاری از زنممان ایرانی بیرون از آن شممال سممبز 
قممرار دارد و زمانممی که در مسممابقه در کنار دیگر 

رقبایممش قرار دارد حتی تار مویممی هم از او دیده 
منی شود و در چنین رشایطی می خواند و می خواند 
و خانممم گوگوش و دیگر داوران مسممابقه نیز او را 

سخاومتندانه مورد تشویق قرار می دهند. 
اما نتیجه نهایی این مسممابقه با قضاوت مردم به 
پایان می رسممد. ارمیا که از نگاه مذهبیون سممنتی، 
کلیشممه ابا و اجدادی مذموم بودن شممنیدن صدای 
زنان را خط بطالن کشممیده، آن هممم از منظر یک 
فممرد مذهبی، مورد حمله قرار می گیرد ولی او با پا 
فشمماری هم بر خواندن و هم بر حجاب خود، این 
پیام را به جامعه متعصب ایرانی منتقل می کند که 
با داشممن حجاب هم می توان رس از یک مسممابقه 
پممر رس و صدا درآورد. رای مردم هم بطور نسممبی 
نشممان دهنده این اسممت که جامعه مذهبی ایران 
هنوز بدنبال حجاب های درونی و شممخصیت های 
عفیفانممه )با تلقی جوامع رشقی از این مفاهیم( از 

زنان است. 
انتخاب ارمیا از سمموی مردم بیانگر این نکته مهم 
اسممت که جامعه مذهبی ایران این بار با روش های 
اصالحی و نه انقالبی بدنبال پس زدن کلیشممه ها و 
باورهای خممود در خصوص زنممان و نیز آموزه های 

دینی است. 
انتخاب ارمیا بمما آرای میلیونی متاشمماگران ایرانی 
نشممان دهنده این اسممت که نظر مسلانان مطلق 
اندیممش از مطلق گرایی در خصمموص احکام دینی 
خصوصا در مورد زنان، به نگرشممهای نسممبی تر در 
بسممیاری از موضوعات و حتی تابو ها در حال دگر 

دیسی است. 
نکته پایانی این نوشممتار با تاکید بر این نکته مهم 
اسممت که جامعه ایران، جامعه ای اسممت متکر که 
شامل گرایشات فکری متنوعی است. کسانی که از 
حضممور و نیز حایت جمع کثیری از موافقان ارمیا 
دچممار حیرت شممدند، آنان افرادی هسممتند که این 
تکرو تنوع را منی خواهند ببینند. رویارویی مردم با 
دیکتاتمموری حکومت مذهبی را به مثابه رویارویی 
با مذهب تلقی می کنند و خواهان آن هسممتند که 
پایان دینممداری را در جامعه ایران اعالم کنند و در 
چنین رشایطی، بخاطر نداشممن شممناخت دقیق از 
چند و چون فرهنگی در ایران دچار شوک، بحران و 
عدم مدارا با چنین پدیده ای می شوند. اما شاید این 
شمموک فرهنگی زمینه ای شود برای مطالعه و دقت 

بیشرت در تحلیل و قضاوت فضای فرهنگی ایران. 
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واقعیممت این اسممت کممه ارمیا را منی تمموان اولین 
زن خواننممده محجبممه ایرانی دانسممت، پیش از او 
ارکیده حاجی وندی، خواننده زن ایرانی توانسممته 
بممود همراه بمما گروهش بر روی صحنممه برود و با 
داشن حجاب اسالمی و نیز مجوز جمهوری اسالمی 
ترانه بخوانممد. با این همه ارمیمما را می توان اولین 
زنی دانسممت که فارغ از محدودیت های جمهوری 
اسممالمی، حجاب را انتخاب کممرده و البته بر روی 

صحنه رفته و ترانه خوانده است. 
ارمیا در گفت و گوهایی که در حاشیه 

موسممیقی  اکادمی  در  اجرا هایممش 
گوگوش انجممام داد گفت که فوق 
لیسانس فلسممفه اش را از دانشگاه 
تهممران گرفتممه و همممرسش مردی 

مسمملان  اما  آملانی 
بممه  اسممت. 
گفته او بنا 
بر توصیه 

همرسش در آکادمی موسیقی گوگوش رشکت کرده 
زیرا همرس مسمملانش اعتقاد داشته که »می شود 

هم حجاب داشت و هم ترانه خواند.« 

اما آیا می ش��ود هم حجاب داش��ت و هم ترانه 
خواند؟ 

پاسممخ برخی از مراجع شیعه به این پرسش مثبت 
اسممت. آیت الله منتظری در جلد سوم استفتائات 
خود در پاسممخ به این سمموال کممه خواندن زن 
چه حکمممی دارد؟ همخوانی زنان با مردان 
همخوانی  شممنیدن  چطممور؟ 
داده  پاسممخ  چطممور؟ 
غنمماء  اگممر  اسممت: 
نباشممد  مهیممج  و 
بممر  ومفسممده ای 
آن مرتتب نشممود 
حممرام نیسممت. 
 : منبممع ( «

استفتائات۳، ص۱۴۵( 
آیممت اللممه صانعی نیز در پاسممخ به سمموالی در 
سایت خود که اسممتاع غنا چه حکمى دارد و چه 
غنایى حرام اسممت؟ نوشته است:»به نظر اینجانب 
تبعمماً لبعض األعالم من الفقهاء )قدس رسه( حرمت 
موسیقى و غنا، حرمت محتوایى است و هر صوت 
و غنا و موسیقى اى که در آن ترویج ىب بند و بارى 
و ىب عفتى باشممد حرام اسممت.«)منبع: سایت آیت 

الله صانعی( 
با اینکه نظرات مخالفی در مورد حرمت خوانندگی 
زنان در میان علای شیعه جاری است امادرجمهوری 
اسالمی از اولین سالهای پس از انقالب، خوانندگان 
زن بطممور اخص اجازه پیدا نکردنممد که بخوانند و 
تنها در محافل زنانه این اجازه به آن ها داده شممد. 
حتی در خصوص مسممابقات قرآن و اذان هم زنان 
اجممازه پیدا نکردنممد که با حضور مممردان بخوانند. 
احمد صدری جامعه شممناس و استاد دانشگاه لیک 
فارست در امریکادر پاسخ به این سوال که آیا منع 
زنان از خواندن، منعی حکومتی است یا یک حکم 
فقهی با پیشنیه تاریخی مبتنی بر سیره نبوی و امئه 
شممیعه می گوید: »بدیهی است که استخراج احکام 
رشع از متون اصلی و سممیره بممزرگان دین با توجه 
بممه رشایط اجتمماع در زمان هممای مختلف صورت 
می گیرد. همین احکام رشعی مجتهدین امروز مانند 
جواز موسیقی و شطرنج و خوردن ماهی قزل آال و 
پوشاندن موی رس )به فتوای آقای قابل(   و خواندن 
زن )بممه فتوای آقممای کدیور(   صد سممال قبل قابل 
تصممور هم نبودند. البته سممیالن این قوانین رشعی 
بعلت باز بودن باب اجتهاد در شممیعه بیش از اهل 

تسنن دیده می شود.« 
اما محمد جواد اکربین، دین پژوه سمماکن فرانسه 
از اسمماس مخالف نگاه دین شناسانه به خوانندگى 
زنان است و آن را مساله ای جامعه شناختی می داند 
و می گویممد: »بررىس زمینممه و زمانه ى من مقدس 
مسلانان، نشان مى دهد که یکى از اولویت هاى 
اسممالم، حفظ حرمممت و امنیممت زن در جامعه اى 
اسممت کممه در آن زن حتى جنس دوم هم نیسممت 
بلکه جنس اضاىف اسممت، جامعه اى که زایش دخرت 
را ننگ مى داند و خود را به هرگونه ترصف در تن 

و جان و حق او مجاز مى داند. 

حاال بیش از یک هزاره از آن زمینه و زمانه گذشته 
و ما مى بینیم به تناسممب رشد فرهنگ هر جامعه 
اى، فقیهان چه شیعه چه سّنى، من را متفاوت مى 
فه مند. زن مسلان در لبنان آزادى هایى را سازگار 
با دیندارى مى داند که مثال زن مسلان افغان آن ها 
را حرام مى شناسممد؛ شممیعه و سنىشممان هم فرقى 
ندارد، این اسممت که مى گویم بممه این مقوله باید 

نگاهى جامعه شناسانه داشت نه دین شناسانه.« 
اکربین معتقد اسممت که یک دیندار حق دارد اگر 
گزاره اى متناسممب با جامعه ى زمان نزول وحى در 
قممرآن آمممده، از حکم فرا تر بممرود و به حکمت آن 
بیندیشممد و من را در زمینممه و زمانه خود بفهمد. 
وی می گوید: »در سال هاى نخست انقالب هم که 
شمما به آن اشاره کردید مشکل از آنجا آغاز شد که 
با حذف حلقه نخستین دینداران عاقىل که مؤسس 
جمهورى اسالمى بودند کساىن حاکم شدند که منى 
خواسممتند اسممالم را در ترازوى امروز بفه مند بلکه 
مى خواسممتند تاریخ را به عقب برگردانند و جامعه 
امروز را در ترازوى یک تاریخ دور و سممپرى شممده 
بسممنجند و البته واکنش منفى جامعه به این باور 

عبث را هم امروز دارند مى بینند.« 
در میممان نظممرات متفاوت علای شممیعه به نظر 
می رسد که تنها آیت الله سیستانی است که حرمت 
غنا را با تاکید بیشممرتی یاد آور شده است آنجا که 
در پاسممخ به این سوال که آیا گوش دادن به صداى 
خوانندگممى زن در حاىل که محتواى آن اصال فاسممد 
نیست مثال اشعار مولوى و یا حافظ ویا... که کامال 
از نظر فسمماد در امان هستند و فقط خواننده آن 

زن است اشکاىل دارد؟ 
پاسممخ داده است: »اگر با تلذذ شهوى باشد حرام 
اسممت و اگر بدون آن و آهنگ همراه آن مناسممب 
مجالس عیاىش و خوشممگذراىن باشممد باز هم حرام 

است.« 
اما پرسممش اینجاسممت کممه معیار سممنجش لذت 
شهوانی چیسممت؟ از کجا می توان صدا و شعری را 
شممهوت برانگیز اعالم کرد و صدا و شعری دیگر را 
خیر؟ محمد جممواد اکربین این ایممراد را به فتاوای 
صادر شممده وارد می داند و می گویممد: »فتوا ها در 
این باره گرفتار همین ابهامند؛ یکى از منضبط ترین 
و دقیق ترین فتوا ها را در این باره مرحوم آیت الله 
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منتظرى داشممتند. ایشممان غنا را در شکل موسیقى 
و اجراى آن منى دانسممت بلکه حرمت را در محتوا 
جستجو مى کرد و بر این باور بود که گوش سپردن 
به محتواى محّرک، براى فرد دیندار مجاز نیسممت، 
اینجاست که مى توان گفت محتوا دیگر ربطى به 
نوع موسیقى و خواننده آن اعم از زن و مرد ندارد، 
تنها مى توان پرسممید محتواى محرک چیسممت؟ و 
پاسخ اش مى تواند محتوا و متنى باشد که انضباط 
جنىس جامعه را بر هممم بزند چون قدر متیّقن در 

متون دینى، تأکیممد بر انضباط جنىس 
اسممت کممه تشممخیص اش 

هم با فممرد دیندار 
براى  اسممت؛ 

همیممن 
هممم 

مممت  حکو
منممى  و  نبایممد 

توانممد در ایممن زمینه 
دخالت کند و تشممخیىص فردى 
را به قانوىن جربى تبدیل کند.« 

ارمیا، محجبه یا ساختار شکن؟ 
بمما اینکممه آرای میلیونممی ارمیا در برنامممه نهایی 
آکادمی موسیقی گوگوش حیرت برانگیز بود اما آن 
گونممه که از واکنش های فضممای مجازی بر می آید، 
کسانی هم بودند که علی رغم اینکه شادمانی خود 
را از محجبه بودن او پنهان منی کردند، نوع رفتار و 
حرکات او را مخالف شممئونات اسالمی می دانستند 
و او را به واسممطه حرکاتش در حین اجرای ترانه ها 
تقبیح می کردند. محمممد جواد اکربین می گوید که 

تعابیر مختلف فقهی در تطبیق رفتار ارمیا با قوانین 
اسممالمی وجممود دارد: »مثال مرحوم اسممتاد عالمه 
فضل الله )مرجع شممیعیان لبنان( یک فقیه سممنتى 
از مکتب نجف بود و دسممتگاه استنباط فقهى اش 
از معیارهمماى سممنتى خارج نبود اممما خوانندگى و 
آرایش زن را مجاز مى دانسممت؛ مستندش هم آیه 
٣٢ از سوره احزاب بود که مضمونش این است: »از 
تلطیف و عشوه ى صدا بپرهیزید تا صاحبان دلهاى 
بیار در شمما طمع نکنند« عالمممه فضل الله مى 
گفت از علت وارده در آیه پیداست 
که صممدا و آرایممش اگر 
تجاوز  همماى  راه 
تعممّدى و  و 
را  طمع 

هموار 
کنممد 

و  محممدود 
شممود؛  مى  ممنمموع 
خوب حاال اگر چارچوب هاى 
حقوقممى و فرهنگى جامعه به شممعور و انضباطى 
رسممیده که دیگر این نگراىن همما جایى ندارد آن آیه 
هممم دیگر دامنه و فراگیرى سممابق را ندارد. نتیجه 
مى گیرم که حتى بنا بر دسممتگاه اسممالم فقهى هم 
منى توان تجربه ارمیا را غیردینى دانسممت چه رسد 

به یافته هاى روشنفکرى دینى.« 
احمد صدری اما واکنش های متفاوت نسممبت به 
حجمماب ارمیا و حرکات او را بممه عنوان یک معیار 
تغییر ارزشهای اجتاعی بررسی می کند و می گوید: 
»طرفداران جامعه مدرن رواداری با دگر اندیشان و 
دگر باشان را می پسندند و بنظر می رسد که جامعه 

ممما نیز به این سممو حرکت می کند. البتممه ارمیا به 
علت همین قالب شممکنی از سوی دو گروه جزمی 
)یعنی دینداران و دین سممتیزان دگاتیست( مورد 
حمله قرار گرفت. اما نکته جالب اینجاست که در 
آنجامعه آماری )متاشاکنندگان ماهواره و طرفداران 
برنامممه خانم گوگوش که تعدادشممان کم هم نبود(   
ارمیمما با اکریت قابل مالحظه ای پیروز شممد. یعنی 
چه؟   یعنی اکریت آن گروه با حجاب داشممن یک 
خانم خواننده مشممکلی نداشممته اند! گفته می شود 
که بعضی تنها به این جهت که او حجاب داشته به 
او رای داده اند. بسیار خوب. در این صورت مساله 
جالب تر می شممود چون آن ها اصالَ به قالب شکنی 
او رای داده انممد نه به صدایش! در هر حال به نظر 
می رسممد قوالب دگم رفتاری دیندار و بی دین برای 

اکریت اینجامعه آماری قداستی نداشته است.« 
این جامعه شممناس ناهمگنی اعتقممادات و احیاناً 
تناقض بین عمل و رفتار را منحرص به ارمیا منی داند 
در رشایممط  »تناقضممات مخصوصمماَ   و می گویممد: 
گذار اجتاعممی به وفور و در همه سممطوح دیده 
می شممود. زندگی اغلب ما مشحون از تناقضهاست. 
ولی البته تناقض هر کسممی به چشم خودش قابل 
اغاض می آید. کم نیستند افرادی که ظاهراَ  ادعای 
الئیسممیته می کننممد اممما در اعال خود به شممدت 
وابسممته سنت ها هسممتند و برعکس، بسیارند دین 
ورزانی که از بسیاری جهات ارزشهای مدرن غربی 
را پذیرفته اند. خالصه خوبست به جای اینکه قاضی 
و واعظ و محتسممب تناقضات دیگران شویم از این 
سممخن حرضت عیسممی پند بگیریم:   »آنگونه نباش 
که خسممی کوچک را در چشم همسممایه ات ببینی 
ولی تیر سقف را در چشم خود نادیده بیانگاری.« 
برخممی هم اینگونه تلفیق ها را بممه تحقیر »پیتزای 
قرمه سممبزی« نامیده اند. بسیارخوب. راه بر کسی 
بسممته نیست. سنتی ها قرمه سبزی نوش جان کنند 
و مدرن ها پیتزا به دندان بکشممند. اما پیتزای قرمه 
سممبزی خمموران را هم باید به حال خود گذاشممت. 
خالصه اگر می خواهیم مدرن باشممیم باید در مورد 
نحوه زندگی دیگران ولو اینکه باب طبع ما نباشممد 

کمی آسان تر بگیریم.« 
بمما اینکه پدیممده ارمیا برای اولین بممار در جامعه 
ایرانیان فارسممی زبان مطرح شممده اما سایر جوامع 

اسممالمی مدت هاسممت که مواردی شممبیه به او را 
تجریممه کرده انممد. از تزکیه تا هند زنان مسمملانی 
هسممتند کممه با حفظ حجاب اسممالمی خممود ترانه 
می خواننممد، کنممرست می دهنممد و می رقصند. اگر 
ارمیا، فتح بابی بممرای حضور زنان خواننده محجبه 
فارسممی زبان باشممد، دین با این حرکت جدید چه 

برخوردی خواهد کرد؟ 
محمد جواد اکربین پاسممخ می دهد: »اگر قرآن را 
مممن دین بدانیم بسممتگى دارد که این من دسممت 
کدام خواننده بیفتد؛ قرآن در سمموره إرساء آیه ٨٢ 
مى گویممد: همین من مى تواند شممفا و رحمت و 
مهر تولید کند اگر دسممت خواننده ى مؤمن بیفتد 
و مى تواند خسممارت و رضر تولید کند اگر دسممت 
ظممامل بیفتد. جالب اسممت که این آیممه ایان را در 
برابر ظلم قرار داده نه در برابر کفر؛ پس بهرت است 
بپرسممیم دینداران و به طور مشخص کدام دسته از 
دینداران با این مقوله چگونه برخورد خواهند کرد؟ 
اینجاسممت که فکر می کنم تجربه ارمیمما از تجربه 

حجاب زنان در ابتداى انقالب جدا نیست.« 
اکربین می افزاید: »دیممن در یک روند تاریخى به 
ایممن صورت درآمده و نوعى طالبانیسممم در فضاى 
نظرى و عمىل بسیارى از مسلانان جهان سنگینى 
مممى کند؛ تاریممخ را آدمیان با تجربه هاىشممان مى 
سممازند، مى توان به تعبیر شمما فتح باب کرد و با 
ارصار و تکممرار بر همین تجربه ها تاریخ جدیدى را 
در دیندارى گشممود، تجربه ارمیا را در کنار تجربه 
خانم »توکل کرمان« در یمن که برنده جایزه صلح 
نوبل شممده بسنجید، بحث هاى عمیقى که بعد از 
بهار عرىب در جهان اسالم مطرح شده و محصوالت 
روشنفکرى دینى را بخوانید تا ببینید افق این تاریخ 

تازه به روشنى پیداست.« 
محمد جممواد اکربین، این گونه کالمش را به پایان 
می رسمماند: »البته دوست دارم همین جا بگویم که 
تجربه شممجاعانه ارمیا بدون رفتار معلانه آکادمى 
به سامان منى رسید، آکادمى گوگوش متام کینه ها و 
کنایه ها را در کنار ارمیا تحمل کرد تا جامعه بتواند 
در بسرت همین مدرسه، نه تنها موسیقى بلکه آزادى 

و اخالق و مدارا و شکیبایى را نیز مترین کند.« 
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»امیرحسممین« یکی از رشکت کننممدگان »آکادمی 
موسیقی گوگوش« بود که حضورش در این مسابقه 
تبدیل به یک چالش بزرگ شممد؛ چالشممی که با راه  
افتادن یممک کمپین فیس  بوکی بمما عنوان »کمپین 
تجاوز گروهممی به امیرحسممین آکادمی گوگوش«، 

هویت او را مورد خشونت قرار داد. 
اما چه چیزی »امیرحسین« را تبدیل به این چالش 
کرد؟ این پرسشممی اسممت که برای یافن پاسخ آن، 
بایممد به بطن فرهنگ کنونممی جامعه ایرانی رفت. 
جامعممه ای که هنمموز در گیر گذار به دموکراسممی 
است و هنوز با مفاهیمی چون »جامعه مردساالر« 
و تقسممیم بنیادین »همه چیز« به دو قطب، سیاه 
و سممفید/ زنانه و مردانه/ زشممت و زیبا / تاریک و 

روشن، دست و پنجه نرم می کند. 
یکی از مهم ترین مسممائلی که باید در کشورهایی 
در حال گذر به دموکراسممی مورد توجه قرار گیرد، 
همیممن مسممئله آزادی بیممان و تعریف درسممت از 
دموکراسممی است. اما آیا این آزادی بیان و تعریف 
درسممت آن در چه نوع دموکراسی به بهرتین شکل 
ممکن بممروز می یابد؟ و آیا در یک نظام سیاسممی 
که به »دموکراسی اکریت« ختم می شود می توان 
انتظار احرتام به آزادی اندیشه و بیان را داشت؟ 
 »ایممران«، کشمموری اسممت که یممک انقالب 
سیاسممی را در نیم قرن اخیر از رس گذرانده 
اسممت. انقالبی که به ظاهر به »دموکراسی 
اکریت« ختم شممد. نوعی از دموکراسی که 
خممود نیز از اشممکاالت اساسممی و بنیادین 
حوزٔه دموکراسی محسوب می شود؛ نظامی 

کممه »اکریت« )توده( در آن به تدریج قدرت را در 
دسممت می گیرد و »اقلیت« را به حاشیه برده و گاه 

اقدام به حذف آن می کند. 
نوعممی از دموکراسممی کممه خممود بممه دیکتاتوری 
تبدیل شممده اسممت و این دیکتاتوری نممه تنها در 
عرصه سیاسممی که در همممه حوزه ها چون تعریف 
ارزش همما، هنجار همما و قوانین نانوشممته اجتاعی 
بروز یافته اسممت. دیکتاتوری که حتی اگر فشار ها 
و محدودیت همما از قوانین مدنی حذف شممود باز 
هم پتانسممیل ایجاد محدودیت های بی شار، برای 

اقلیت ها را خواهد داشت. 
در این مممورد برای مثال می توان به دیدگاه ارزش 
گذاری شممده قرش سنتی )اکریت( جامعه در مورد 
»حجاب، و نوع پوشممش زنان« اشاره کرد که خارج 
از محدودیت های تعبیه شممده در قانون، به شکل 
گسممرتده ای بر انتخاب آزادانه زنممان در مورد نوع 
پوشششان، فشممارهای اجتاعی خاص خود را وارد 

می کند. 
این محدودیت ها و فشممارهای اجتاعی، تنها به 
مسائل »زنان« ختم منی شود؛ بلکه حجم گسرتده ای 
از مفاهیمممی چممون »هم جنس گرایی«، »دوسممتی 
دخرت و پرس«، »سممکس پیش از ازدواج« و »احرتام 
بممه سمملیقه های مختلف در انتخاب لبمماس« را نیز 
در بممر می گیرد. جامعه ای که نه تنها احرتامی برای 
انتخاب آزادانه نوع پوشش زنان قائل نیست که به 
سلیقه و طرز پوشش و نوع پیرایش برخی از مرد ها 
هم وقعی منی نهد و کسانی را که تا حدی پوششی 

متفاوت دارند، مورد متسخر قرار می دهد. 
 »امیر حسین«، رشکت کننده در برنامه تلویزیونی 
»آکادمی موسممیقی گوگوش« که از شممبکه »من و 
تو« پخش شممد؛ یکی از کسممانی بود کممه به علت 
داشن پوششممی تا حدودی متفاوت، در شبکه های 

اجتاعی، مورد اهانت و متسخر قرار گرفت. 
نام »امیرحسممین« بعممد از واکنممش وی به ضبط 
ویدیمموی یکممی از آهنگ های »فرهمماد مهراد« رس 
زبان همما افتاد؛ بمما ادامه برنامه آکادمی موسممیقی 

گوگمموش حساسممیت ها روی او گسممرتش یافت. به 
گونه ای که پس از چند هفته، در شممبکٔه اجتاعی 
فیس بمموک، صفحه ای به نام »کمپین تجاوز گروهی 
بممه امیرحسممین آکادمممی گوگوش« شممکل گرفت. 
صفحه ای که شممعار خود را، احرتام به »دموکراسی 
و هم جنس گرایممی« ذکر کرده بود ولی با این حال، 
اعضممای آن به خاطر متفاوت بودن »امیرحسممین« 
در انتخاب لباس و شکل ظاهری، او را مورد متسخر 
قرار دادند و شوخی هایی با مضامین جنسی در آن 

صورت گرفت. 
اما چه چیزی باعث رخ دادن چنین اتفاقاتی شد؟ 
این پرسشی اسممت که برای یافن پاسخ آن، نیاز به 
باز شناسی دوباره فرهنگ جامعه کنونی ایرانِ امروز 
داریم که مبانی جامعه شناختی این بررسی در حد 
و قواره این یادداشممت منی گنجممد. اما آنچه که در 
ایممن مورد به اختصار می توان گفت این اسممت که 
درباره این واکنش ها و توهین ها به رسممم معمول 
منی شممود تنها نظام حاکم بر ایران را مقرص دانست 
و مسممئولیت کمبود ها و رخداد ِچنین واکنش های 

ضد فرهنگی را بر عهده نگرفت و فرافکنی کرد. 
از آنجا که این توهین ها و واکنش های اهانت بار، 
چهرٔه رسمممی خود را در شبکه های اجتاعی بروز 
داده است، می تواند تا حد بسیاری حقیقت را عریان 
نشان بدهد. زیرا از طرفی، می توان گفت که بیشرت 
کاربران فیس بوک ایرانممی به دلیل محدودیت های 
حکومتممی در زمینه سانسممور رسممانه های مجازی، 
جزو طبقه متوسممط شممهری هسممتند و برای یافن 
زمینه هممای بممروز چنیممن واکنش هایی دیگممر تنها 
حکومت و سیستم حاکم را منی توان مقرص دانست 
که در کنار آن باید بخش مهمی از توجه را به آنچه 
در بطن فرهنگ جامعٔه ایرانی در حال وقوع است 
مبذول داشممت. زیرا وقتی اکریت جامعه متوسط 
شممهری درگیر بحث هایی از این دسممت می شوند 
دیگر منی توان از عموم مردم انتظار داشممت که به 
عقاید اقلیت ها به خصوص در زمینه دین و مذهب 

احرتام بگذارند. 
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بر این اسمماس می توان گفممت آنچه که در جامعه 
ایممران امروز هنمموز شمماهد آن هسممتیم روابط و 
پدیده های بین »مرد ها« و »زن ها« است. دیدگاهی 
که نسبت به »زنان« وجود دارد و تفکری که جامعه 
را بممه دو گممروه »مممرد« و »زن« تقسممیم می کند. 
تفکری که از نهاد یک جامعه »مردسمماالر« نشات 
می گیممرد و متامی ارزش گذاری ها را بر روی همین 
محممور صورت می دهممد. جامعه ای که گممروه اول 
)مممردان( را با حس همما و پدیده هایی مردانه مانند 
»غیرت، صدای کلفت، زور زیاد، خشممم، زورگویی، 
نوع آلت تناسمملی و فاعل بودن در رفتار جنسی«، 
پذیرفتممه و بازتعریف می کند و گممروه دوم )زنان( 
را با حس ها و پدیده های زنانه مانند »احساسمماتی 
بودن، لطافممت، عادات ماهیانه و مفعول بودن در 
رابطه جنسی«، باز می شناساند. فرهنگی که هنوز 
در حممال تنزیل »زن« با تعریف ارزشممهایی مبتنی 
بممر دیدگاهی »مردانه« اسممت و بر همین اسمماس 
»مرد ها« را واال تر از »زنان« دانسممته و هر چه که 
به خصوصیات »مردانه« نزدیک باشممد مورد احرتام 
و بالعکس آن مورد متسخر و اهانت قرار می گیرد. 
 »امیرحسممین« نیز دقیقمماً به علممت همین نوع 
تقسممیم بندی، قربانی و مورد تحقیر و اهانت واقع 
شممد. فرهنگی که بر اساس تقسممیم بندی مردانه و 
زنانه اش، »مرد« بممودن را دارای ویژگی های خاص 
ظاهری تعریف کرده و »امیرحسممین« که به دلیل 
تفمماوت ظاهممری با دسممتٔه اول این تقسممیم بندی 
)مردانه( مقامی کمرت از سایر »مرد ها« پیدا می کند 

ودر    نهایت مورد متسخر و اهانت قرار می گیرد. 
فرهنگی که نیاز دارد تا به شایسممتگی مورد تامل 
همممگان قرار گیرد و خود را در بوته نقد قرار دهد 
تا بتواند ریشممه های غیممر انسممانی اش را بزداید و 
تعریفی درسممت از »انسممان« را فممارغ از هر گونه 

تقسیم بندی قدرت مابانه ارائه دهد. 
بی شممک در آن روز اسممت که »امیرحسممین«  ها، 
»زنان« و دیگر »اقلیت همما« می توانند آزادانه نوع 

پوشش خود را انتخاب کنند. 
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مادرم می گفت: »اگر انقالب نشده بود و شئونات 
دینی و اسممالمی رعایت منی شد مطمنئ باش پدرت 
اجازه منی داد که ادامه تحصیل بدهی و به دانشگاه 
بروی. ایممن انقالب هر بدی داشممت این خوبی را 
برای امثال تو داشت که وارد جامعه بشوید و درس 

بخوانید.« 
سال ها تجربه چادر رس کردن و پوشاندن موهای 
رسم جلمموی نامحرم در حالی که دمل می خواسممت 

رسخوشممانه مو هایم را به طالیی آفتاب بسپارم 
مرا باالخره وادار کرد که قدم به قدم با حجاب 

خداحافظی کنم و این بازی برخالف قاعده 
کم هزینه نداشممت. اما بعد ها خواهرانم 
گفتند که تو جاده صاف کن ما شممدی و 

بعد از تو ما آزاد تر زندگی کردیم. 
دو سممال اول دانشگاه با چادر وارد 
دانشگاه تهران شممدم. یادم هست 
کممه هر بار که در کنار دوسممتانم 
که هیممچ کدام چممادری نبودند 
خجالت  احسمماس  می نشستم 
می کممردم. چممادری را که به 

روی  از  نممه  داشممتم  رس 
اعتقاد کممه از روی اجبار 
انتخمماب کرده بممودم و 
می شممد  باعث  همین 
از حمممل هممر روزه 
این پارچه سممیاه بر 
احساس رشم  رسم 
باشممم.  داشممته 
بعممد  وقتممی 
دوسممال  از 

ج  ا و د ز ا
و  کممردم 
م  همرس
ا  مممر

مختار گذاشممت که هر جور دوست دارم بپوشم و 
زندگی کنم باز نتوانستم تا مدت ها از این حس سیاه 
فرار کنم. از »قضاوت« می ترسیدم. همیشه و همه 
جا شممنیده بودم که به بچه هایی که ظاهرشان در 
سممالهای اولیه دانشگاه عوض می شد برچسب های 
مختلف می زدند: »تازه به دوران رسممیده«، »تهران 

ندیده«، »جو گیر«، »فاحشه« و... 
منی دانسممتم روزی کممه چممادر را از رس بممر دارم 
اسممتاد هایم، همکالسی ام رضا که در حال ترجمه 
کتابممی از هابرممماس بممود، دوسممتانم و حتممی 
آبدارچی دانشکده به من به چه چشمی نگاه 
خواهند کرد. چنان خجالت می کشممیدم که 
حتی از فکر کردن به این سمموژه هم فرار 

می کردم. 
با وجود آنکه تقریبا در مهانی هایی 
که بمما همممرسم می رفتممم حجاب 
درسممتی نداشتم و شممالی    رها به 
رس می کممردم اما هنمموز دو جا 
حجمماب کامل داشممتم: خانه 
پدری و دانشممگاه. صبح ها 
پیش از آنکه راه پله خانه 
را تا خیابممان و خیابان 
را تا دانشممگاه تهران 
چممادر  بپیایممم، 
تمما شممده  سممیاه 
روی میممز اتممو 
تهوع ام  دچار 

می کرد. 
اینکه  تا 

یممک 
شممب 
بمما 

یادداشتی برای ارمیا
از زنی محجبه که حجابش را برداشت

همرسم به رستورانی رفته بودم و شال سفید زیبایی 
به رس داشممتم با آرایشممی مالیم، چنممد نفر از هم 
دانشکده ای هایم مرا دیدند. رساپا رسخ شدم و رسم 
سوت می کشید. دوست نداشتم بیشرت در رستوران 
مبانممم و از همممرسم خواسممتم زود تر از رسممتوران 
برویم. آن شممب در برابر سمموال های مدام همرسم 
فقط اشممک ریختم. او معتقد بود من باید تکلیف 
خودم را روشممن کنم و از این بازی که فقط خودم 
را آزار می دهد دست بردارم. او معتقد بود یا رومی 
روم یمما زنگی زنگ! و در برابر متممام توجیهات من 

فقط می گفت: »خودت باش.« 
صبح روز بعد وقتی با رسعت پله های دانشگاه را 
باال می رفتم پاشنه کفشم به درز چادرم گیر کرد و 
نه تنها چادر که مقنعه هم از رسم کشممیده شممد و 
من بی حجاب وسط تاالر دانشکده مضحکه پرسانی 
شدم که بلند بلند می خندیدند و متلک می گفتند؛ 
متلک هایی بعضا رکیک و تلخ که چادرم را نشممانه 
گرفته بودند. هیچکدام از آن ها اما منی دانستند که 
من هیممچ اعتقادی به آن چادر ندارم. شممب وقتی 
داستان را برای همرسم تعریف کردم تنها یک پاسخ 

شنیدم: »چادر را بردار« 
متام شممب نخوابیدم. صبممح از میممان مانتو هایم 
بلند ترین و گشاد ترین را انتخاب کردم. یک رورسی 
بزرگ سیاه هم انتخاب کردم. هیچ آرایشی نداشتم. 

حس می کردم برای مبارزه می روم نه برای درس. 
آن روز و چند روز بعد از آن همه دانشکده برایم 
شده بودند دو چشم. چشممم های خیره، پرسشگر، 
متسممخر کنان، بی رحم. هیچ چشمممی اممما بی اعتنا 

نبود. 
اول در برابر دوسممتانم خواسممتم دلیلممی بیاورم. 
گرمممای هوا، عدم اعتقممادم به چممادر و ریا کاری، 
خواسممت همممرسم. اما در برابر همممه این جمالت 
پاسممخی یکسممان می شممنیدم. پاسممخی که بعد ها 
در میممان پچ پچ دوسممتانم چیز دیگممری بود. همه 
می گفتند خوب کاری کردی. هر جور دوست داری 
زندگی کن. به کسی چه ربط دارد و از این قصه ها. 
اما پشممت رس حرف هایی از جنس دیگر رد و بدل 
شممده بود و حتممی ماجرا تا طالق مممن، ارتباطم با 
مردی دیگر و خواسممت او مبنی بر بی حجابی من 
پیممش رفت. بعضی متلک می انداختند که در چادر 
خوشگل تر بودم و سکسی تر. بعضی می گفتند پرده 

بممر انداخته ام. بعضی فقممط پوزخند می زدند. رضا 
حتی نگاهم هم منی کرد! 

ظاهرا ارمیا هم دانشکده ای من بوده. درست در    
هان سممال ها که من آنجمما درس می خواندم. فکر 
می کنممم او هم یکی از دخرتان محجبه دانشممکده 
ادبیات بوده. با    هان داسممتان سممالهای اصالحات 
و مقاومت همما و پذیرش همما، بچه هایممی از بطممن 
خانواده های سنتی و مذهبی، با پیشینه ای انقالبی 
که بممه همه آن آرمان ها و اصول پشممت پا زدند و 

راهی دیگر گزیدند. 
وقتممی او را بمما حجابی نیم بند و بممه قول مادرم 
»الکممی« روی صحنممه برنامه »آکادمممی گوگوش« 
دیدم، اول خوشممحال شممدم که یک زن محجبه بر 
خالف همه باور ها و سنت های دست و پا گیر این 
جسارت را داشممته که بیاید و آواز بخواند آنهم در 
چنین برنامه ای. بعد یادم خودم افتادم وقتی مادرم 
باالخره مرا بی چادر دید. او که زنی مذهبی اسممت 
هیچ وقت شممال مرا، آرایشم را و مانتوهای تنگ ام 
را حجاب منی دانسممت و معتقد بود من بی حجابم 
حتی اگممر مو هایم را پوشممانده ام. می گفت این ها 
همه اش بازی است. وقتی اینقدر تنگ می پوشی به 
این حجاب منی گویند. ارمیا عشمموه و غمزه داشت، 
گلوی باز داشممت، لباس تنگ داشت. اگر مادرم این 
برنامه را می دید حتا می گفت خودش را مسممخره 

کرده یا خدا را؟ 
از این فکر درگیر فکر دیگری شدم. آیا ارمیا واقعا 
بممه این تکه پارچه اعتقاد دارد یا فقط حفظ ظاهر 
اسممت؟ آیا جنگیدن و نه گفن به خانواده و سممنن 
و... آنهم در آملان و با شمموهری آملانی اما مسلان، 
این قدر سخت است که او حارض نشده و یا توانش 

را نداشته که رورسی را از رس بردارد؟ 
آیمما ارمیا از حجابش برای توجه دیگران اسممتفاده 
کممرده؟ آیا؟ آیا؟ آیا... وقتممی در جدال با همه این 
فکر ها و قضاوت ها بودم یاد خودم افتادم. سال ها 
قبممل روزی کممه برای اولیممن بار بدون چممادر وارد 
دانشکده شدم و با بی رحمی قضاوتم کردند. تلخی 
قضاوتی که تا همین حاال با من اسممت. همه جدال 
من بر رس داشممن یا نداشممن چادر را تنها از منظر 
یک تغییر می دیدند و بس. آن ها اما منی دانسممتند 
پشت این اتفاق چقدر ماجرا، تنش، بغض، دوراهی 

و تحقیر نهفته است. 
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آکادمی موسممیقی گوگوش هرچقدر 
هم که جنجال برانگیز باشممد، شبکه 
من و تو هرچقدر هممم که برای بهرت 
شممدن این شمموی تلویزیونممی هزینه 
کنممد، بمماز هممم کمرت کسممی مخالف 
این اسممت که آکادمممی اعتبارش را از 
گوگوش می گیرد، خواننده ای که روی 
صحنه ها بزرگ شممد و همه پدر ها و 
مادر ها خاطره ای از او را به یاد دارند. 
پممای صحبت هممای ابراهیممم نبوی، 
روزنامممه نممگار و طنزنویممس سمماکن 
بلژیک نشسممتیم تا او برایان بگوید 
که چرا گوگوش پدیده موسممیقی پاپ 

ایران است. 

آقای نبوی، چرا گوگوش به پدیده موس��یقی پاپ 
ایران تبدیل شد؟ 

این سوالی است که هر کسی که با موسیقی پاپ 
ایران ارتباط داشممته باشد الزم است به طور جدی 

به آن فکر کند و پاسخ دهد. 
واقعیت این اسممت که موسممیقی پاپ ایران روی 
شانه های چهار آدم منحرص بفرد سوار بوده است. 
ابممی، داریوش، گوگمموش و هایممده. در بین این ها 
گوگوش یک خواننده منحرص به فرد است، او بسیار 
باهوش است- تقریبا این موضوع مورد توافق متام 

تهیه کنندگانی است که با او کار کرده اند. -
کمرت پیممش آمده که برای یک اجممرا دوبار مترین 
کنممد، در تلویزیون ایران قبممل از انقالب در اجرای 
اول یا دومش کار ضبط می شده و بهرتین کار بوده. 
گوگوش اصال برای حضور تصویری خودش اسممتایل 

ویژه داشته. 
ممما از خواننده پمماپ صحبت می کنیممم، خواننده 
پاپ باید بلد باشممد چطور لباس بپوشممد، باید بلد 
باشممد چطور مو هایش را آرایش کند، باید بلد باشد 
چگونه رنگ بندی لباسممش را جور کنممد،  باید بلد 
باشممد چگونه عکس بگیرد، بایدبلد باشممد چگونه 
روی صحنه برقصد، باید بلد باشد چگونه میکروفن 
دسممتش بگیرد، باید بلد باشممد وقتی ترانه اش متام 
می شود با کسی که روبرو نشسته چه کند. خواننده 

پاپ به نحوی بازیگر هم هست. 

حاال این س��وال پیش می آید که باالخره گوگوش 
بازیگر خوبی است یا خواننده پاپ خوبی؟ 

در حقیقت موسممیقی با دو چیز پاپ شد: یکی با 
آمپلی فایر یکی با میکروفون. با آمپلی فایر ساز ها 
صدایشممان پخش شممد و پاپ وقتی بوجود آمد که 
هشت هزار نفر به آن گوش دادند، یا وارد تلویزیون 
شممد یا رادیو. در حقیقت میکروفن امتداد حنجره 
خواننده اسممت و آمپلی فایر امتداد ساز است. این 
دو موسیقی پاپ را بوجود می آورند. خواننده باید 
این دو را بفهمد تا درسممت کار کند. و گوگوش آدم 

منحرص بفرد جامعه ایران در این زمینه بود. 
آخریممن کنرستی که از گوگوش دیدم هشممت ماه 

پیممش در شممهر کلن بممود و او از لحظه ای که روی 
صحنممه آمد تا لحظه ای که خارج شممد کنرتل ۸۰۰۰ 
نفر را در دسممت داشت. او دقیقا می دانست وقتی 
ترانه اش متام می شود چطور باید با مردم حرف بزند 
چطممور باید جوک بگوید و از چه کسممی قدردانی 

کند. 

آق��ای نب��وی، گوگوش س��ال هاس��ت ک��ه روی 
صحنه های مختلف می خواند- جز بیس��ت س��الی 
که ب��ه اجبار از صحنه دور بود- آی��ا ترانه های او 
توانس��ته جایگاهی در موس��یقی پیدا کند یا فقط 
توانایی های برصی و صدایش است که او را تبدیل 

به یک پدیده کرده؟ 
قبال هم گفتم که گوگوش بسممیار باهوش اسممت. 
او در موجی که از سممال های ۴۷-۴۸ در موسممیقی 
پاپ ایرانی ایجاد شممد - و البته آدم های زیادی در 
آن نقش داشممتند - بخش بسممیار مهمی از بهرتین 

ترانه های ایرانی را خواند. تحولی که در آن سال ها 
رخ داد از دید من کمرت از شممعر نو نیسممت. ترانه 
رسایی ای که از سممالهای ۴۷-۴۸ تا سممال ۵۶-۵۷ در 
ایران بوجممود آمد، کارهای بسممیار خوبی که ترانه 
رسایانی مثل شممهریار قنربی رسودنممد و بخصوص 

کارهای گوگوش که ویژه و منحرص بفرد بودند. 
گوگوش روی چند اسممتایل خیلی خوب کار کرده 
است. به عنوان مثال او روی »باستا نوا« یک شیوه 
ترانه خوانی برزیلی مربوط به دهه شصت و هفتاد 

کار کرده است. 
گوگوش از سممن ۱۶-۱۷ سممالگی کممه روی صحنه 

فردی اعتقاد دارد باید رورسی به رس 

بگذارد، به ما چه ربطی دارد؟ اعتقاد 

دارد آواز هم باید بخواند، خب باز 

به ما چه ربطی دارد؟ حاال اینکه این 

آدم رورسی رسش می گذارد و آواز هم 

می خواند خب به کسی چه؟
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قممرار گرفت موفق بود تا آخرین روزی که در ایران 
دیگممر کار کرد. او از لحظه اولی که از ایران بیرون 
آمممد روی صحنه رفت و بممرای ۱۸۰۰۰ نفر خواند 
و در متام سممالن های بزرگ دنیمما برنامه اجرا کرد و 

همچنان موفق است. 
 

غیر از هوش و ق��درت بازیگری، چه ویژگی های 
دیگری در موفقیت او دخیلند؟ 

مسممایل مختلفی در این موفقیت دخیل هستند. 
خوب، گوگوش نه تنها در درک موسممیقی و شممعر 

در  کممه  ترانممه  و 
سیاسممی  مسممایل 
آدم  اجتاعممی  و 
بسممیار باهوشممی 
است. از آدم هایی 
اسممت کممه دایممم 
می خواند.  کتمماب 
دایممم  طممور  بممه 
در جریممان همممه 
اجتاعی  تحوالت 
کشور  سیاسممی  و 
هیممچ  و  هسممت 
که  منی شود  وقت 
مطالعممه اش  کار 
را کمرنممگ کنممد. 
و  طممور جدی  به 
نه با نممام خودش 
گفتگوهممای  در 
اینرتنتممی حضممور 

دارد و دنبال می کند. بممه نظر من گوگوش یکی از 
برجسممته ترین هرنمندان حوزه موسیقی پاپ ایران 
اسممت. من در آخرین متاسممی که باگوگوش داشتم 
بشممدت از او خواسممتم بنشممیند و خاطراتممش را 
بنویسد یا کسی مثل مسعود بهنود بنشیند و این ها 
را بنویسممد و متاسممف می شمموم اگر این خاطرات 
نوشممته نشود. گوگوش آدمی شناخته شده نه فقط 
در ایران که در منطقه ما، افغانستان، تاجیکستان، 
کشورهای عربی و بخصوص عراق است. در بلژیک 

ما کسممی را داریم که از ایران چهار تا چیز می داند 
و یکی از آن ها گوگوش اسممت. او صدای گوگوش را 
به طور خاص گوش می دهد. صد تا سممی دی دارد 
دو تا از آن ها گوگوش است. اوخواننده پاپ مولف 
نیسممت اما توانسته است همیشممه خودش را نگه 

دارد. 

آقای نبوی آیا به نظر ش��ام گوگوش پس از خروج 
از ایران،   هامن قدر موفق اس��ت که گوگوش پیش 

از انقالب؟ 
کارهممای  در 
اخیممرش کممه بعد 
از خروج از کشور 
انجام داده کارهای 
دارند  وجود  کمی 
کممه من دوسممت 
داشته باشم. شاید 
بممه ایممن دلیل که 
حاکم  پاپ  محیط 
ترانه های  آن  بممر 
اسممت.  قبلممی 
پمماپ در  محیممط 
لس آنجلس معنی 
محیط  منی دهممد. 
پاپ یعنممی تو در 
زندگممی  کشمموری 
کممه ۶۰  می کنممی 
جمعیت  میلیممون 
وجود  رادیو  دارد. 
دارد، سممی دی فروشممی وجود داشممته باشممد. این 
محیط منی تواند تکرار شممود شا می توانید کنرست 
در متممام دنیا بگذارید اما محیممط پاپ این را الزاما 
به شمما منی دهد. خیلممی از آدم ها بیرون ایران کار 
خوب ارایه داده اند اما آن ها سیطره شممان به اندازه 

گوگوش نبوده است. 
گوگمموش ویژگی ای دارد که شمما در هیچ کسممی 
منی توانیممد پیدا کنیممد. خیلممی از ایرانی ها کلاتی 
که از گوگوش در ذهنشممان هسممت پر طنین ترین 

س��ید ابراهیم نبوی، متولد ۲۲ آبان ۱۳۳۷ آس��تارا در ش��امل غربی ایران، 
نویس��نده، فعال سیاس��ی و طنزنویس اس��ت و تاکن��ون چندین کتاب در 
حوزه های مختلف منترش کرده است. نبوی همچنین چند جایزه بین املللی 

و داخلی به دست آورده و در حال حارض ساکن بروکسل بلژیک است.

کلاتی اسممت که شنیده اند. یعنی گوگوش بیش از 
حافممظ،  بیش از قرآن و بیش از همه چیز در ذهن 
جامعممه ما مانده اسممت. هیچ چیممزی وجود ندارد 
که از شممعر گوگوش بیشممرت در ذهن جامعه مانده 
باشد. این خیلی مهم است که بخشی از آن ویژگی 
خواننده پاپ است و یک بخش آن ویژگی خواننده 
پاپ ماندگار است. در کشور ما خواننده پاپ نباید 
مباند اما به طور تاریخی این اتفاق در مورد دو سه 

نفر افتاده است. 
 

 و ح��اال، با همه 
ای��ن تعاریفی که 
نظرت��ان  کردی��د، 
در م��ورد آکادمی 
گوگوش چیست؟ 

دمل  مورد  این  در 
منی آید که درمورد 
گوگوش  شخصیت 
خواننممده پمماپ را 
با کسی که در آن 
آکادمممی داور یمما 
تهیه کننده اسممت 
اسممتار  کنم.  یکی 
چنممد  آکادمممی 
موضمموع را در بر 
دارد یممک بخممش 
ماجرا این است که 
 reality یممک  این 
show اسممت، یک 

 reallty show منایش واقع گرای تلویزیونی. در کار
شمما با افکار عمومی بازی می کنید. مثال ده نفر را 
می آورید که در یک خانه زندگی می کنند. این ها با 
هم دعوا می کنند و هر هفته یکی بیرون می رود و 
آخر یک نفر برنده می شود صد هزار دالر. آکادمی 
جایی است که شا به آدم ها آموزش هایی می دهد. 
بممه آن ها می گوید چطممور لباس بپوشممند. چگونه 
ورزش کنند،  چگونه رژیم بگیرند، چگونه بخوانند. 
صبح ها چه سمماعتی بیدار شوند. فضایی می سازیم 

کممه این افراد را بممه هدف نهایممی، اینکه خواننده 
پاپ بشمموند، نزدیک کنیم. و بعممد در هر دوره ای 
از هر ۵۰ نفر آدمی که وارد آکادمی می شمموند سه 
یا چهار نفرشممان می شمموند شمماخص هایی که وارد 
موسممیقی پاپ می شوند. نه الزاما آدم هایی که فکر 
کنیم صدایشممان خوب اسممت. مثال یک پرسی بود 
به نام گری گوری که در فرانسممه تبدیل شد به یک 
ستاره عجیب غریب. طوری که وقتی رسطان گرفت 
و مرد جامعه فرانسممه عزادار شد. یا مثال یک پرس 
چینی بود که در امریکا سی دی اش منترش شد و به 
فروش رسید چون 
از بس پممررو بود 
می کرد  جممرات  و 
مشهور  بخواند  و 

شد. 

رامین بهنام که   
در کار موس��یقی 
هس��ت  هم  راک 
که  ب��ود  نوش��ته 
اس��تار  پدی��ده 
صدد  در  آکادمی 
است که خواننده 
اما  کن��د.  تولی��د 
طرف دیگر قضیه 
این اس��ت که آیا 
به  آکادمی  استار 
معن��ای عموم��ی 
معن��ای  ب��ه  و 
ایران��ی اش جای��ی در فرهنگ،  سیاس��ت و هرن ما 

دارد؟ 
به نظر من این موضوع بخشی از آن » تب«  است 
و در همه جای دنیا هم هسممت. در فرانسممه یکی 
از مسممایلی که روشنفکران و موسیقی دان ها دارند 
همین اسممتار آکادمی ها است. این آکادمی ها مانع 
تولید فرهنگی می شوند. این پدیده نشان می دهد 
کممه ایرانی ها می توانند بد تریممن حرف ها را به هم 
بزنند، بد باشممند از خودشممان الکی تعریف کنند،   
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الکی به هم بد بگویند. این اصال چیز جالبی نیست. 
شمماید کنرتل این ماجرا از دست گروه برگزار کننده 
من و تو بیرون رفت. یعنی کشیده شد به یک رسی 
دعواهای احمقانه لفظی افکار عمومی فارسممی که 
ما عموما داریم. به نظرم اخالقیات خیلی بدی بعد 
از ایممن ماجرا بروز کرد که اصال قابل فهم نیسممت. 
تفکر نژاد پرستانه،  تفکر غیر انسانی، رفتارهای غیر 
رشافتمندانه. یک رسی آدم های سیاسی هم افتادند 
دنبال اینکه »پدیده ارمیا به ما نشممان می دهد که 
….«. به نظر من هیچ چیز را هم نشممان منی دهد. 
همممه صبح دیدند چیزهایی در فیس بوک نوشممته 

شممده، آن همما هم 
نتیجممه  نوشممتند. 
الکی  گیری هممای 
هممم از این منظر 
همه  شممد.  ایجاد 
این همما ناشممی از 
پوپولیسممتی  نگاه 
یادمممان  اسممت. 
وقتی  مثال  باشممد 
مدونمما  کنممرست 
نفممر   ۵۰ هسممت 
هم غش می کنند، 
اسممت،  طبیعممی 
نکند  غممش  اگممر 
وجود  مسمماله ای 
دارد. طبیعی است 
که اگر کسی بیاید 
پیراهن اش  و  آنجا 

را دربیاورد و لخت شممود همه اش جزو   هان شور 
جمعی است. حاال ما اگر بخواهیم چنین رفتاری را 
تفسممیر کنیم من درکش منی کنم. بنظرم شخصیت 
گوگوش جای مشممخصی است و اگر خودش هم از 
آنجا بیرون آمد مقرص خودش هسممت ما باید یک 
یادداشت برایش بنویسممیم که » خانم گوگوش چرا 
بی خودی این کار همما را می کنی؟« کنرست خودت 
را برگممزار کن. اگر آکادمممی راه می اندازی هر کس 
که چیزی می خواند تاییدش نکن، یک جا باید دعوا 

کنی. یک جا باید بگویی این مزخرف است. یک جا 
باید بگویی این خوب است به این دلیل. اگر ایشان 
استاد است باید استادی خودش را نشان بدهد. اگر 
اسممتاد نیسممت برای چی اینجا نشسته است. بنظر 
مممن برنامه هایی که در فرانسممه یمما جاهای دیگر 
اساتید واکنش نشان داده اند برای اینکه قرار است 
به آدم ها چیزی یادداده شود. به نظر می رسد متام 

برنامه تحت تاثیر شخصیت گوگوش است. 
 entertainment شا وقتی می گویید استار یعنی
 academy می گویممی  هممم  وقتممی  می کنممی  کار 
هدفت ات آموزش است. این دو تا نی توانند با هم 
سازگار باشند. شا 
اسممت  قرار  وقتی 
آموزش بدهی یک 
را  چیز همما  رسی 
بایممد بگویی » نه« 
 یک رسی چیز ها را 
اگر  » آره«.  بگویی 
تممو باید این آره و 
نه را بگویی دیگر 
مردم  ندارد  معنی 
بممه تممو اس ام اس 
به چه  تممو  بزنند. 
کسی می گویی که 
بزنممد؟  اس  اس ام 
که  مردمی  بممرای 
منی توانند به لندن 
اس ام اس بزننممد؟ 
به کجا باید اس ام 
اس بزنند؟ چه کسممی نشممانه افکار عمومی است؟ 
خب می شود داسممتان رفراندم این تر نتی. رفراندم 

که اینرتنتی منی شود؟ 
 

 اگ��ر دوره اخی��ر آکادم��ی گوگ��وش را دنب��ال 
ک��رده باش��ید، حتام به موضوع حج��اب ارمیا هم 
برخورده اید. به نظر ش��ام چه عاملی باعث شد که 

زنی محجبه نفر اول آکادمی گوگوش شود؟ 
من جستجو نکردم. چون می دانستم که چاه ویلی 

است که هر چه بروم و بخوانم باز هم باید مساله 
را دنبممال کنم. با این حال به نظرم ما یک مشممکل 
جدی رس موضوع حجاب داریم و آن این است که 
عده ای به ما می گویند طرفدار حجاب اختیاری اند 
در حالیکه این حرف دروغ اسممت. در خیلی موارد 
کسممانی که می گویند ما با حجاب اجباری مخالفیم 
اصمموال با حجمماب مخالفند. بمما هر نمموع حجابی 
مخالفند، فرقی منی کند با اختیار باشممد یا با اجبار. 
مممن خودم بایکممی از خانم هایی که از جنبش زنان 
هسممت و االن بیممرون از کشممور بممه رس می بممرد، 
صحبت می کردم. زمانی کممه کمیته جهانی املپیک 

اعممالم کممرده بود 
که زنان با حجاب 
می تواننممد در این 
مسممابقات رشکت 
کنند، مممن معتقد 
بودم و هستم که 
خدمتی  عمل  این 
برای  بود،  به زنان 
از  زنممی  اینکممه 
سعودی  عربستان 
امممارات،  یمما  و 
به  می کند،  ورزش 
آزادی و سالمتی و 
اجتاعی اش  رشد 
می شممود.  کمممک 
به  ایممن خانم  اما 
زنان  گفممت  مممن 
نباید در مسابقات 

رشکممت کنند. می گفتم چرا؟  زن مسمملان هم آدم 
است و در کشمموری زندگی می کند که تحت فشار 
اسممت. حال اگممر این خانممم در یک مسممابقه دو 
در لندن رشکت کند بهرت اسممت یمما اینکه مباند در 
عربسممتان در خانممه اش و حرست بخممورد و نتواند 
ورزش کنممد؟ ایممن خانم می گفت کممه ما یک رسی 
کمپین هایی داریم در کشممور هلند که خانم های با 
حجاب در آن رشکت می کنند و بعد از دو هفته به 
درکی از حجاب می رسممند که بعد از آن حجابشان 

را بر می دارند. 
گفتم مشکل ما که با این جاعت نیست. مشکل 
ما با کسممانی است که رورسی خود را بر منی دارند. 
ممما باید با آن همما حرف بزنیم. ما بایممد به فکر این 
باشممیم که آن ها در رشایط بهرتی قرار بگیرند. حاال 
اصال مگر قرار اسممت که ممما رورسی برداریم؟ اصال 
ایممن تصور که شمما رورسی را از رس مردم بردارید، 
تصوری مخالف آزادی پوشممش و آزادی های فردی 

است. 
فممردی اعتقمماد دارد باید رورسی بممه رس بگذارد، 
به ما چممه ربطی دارد؟ اعتقمماد دارد آواز هم باید 
بخوانممد، خب باز 
ربطی  ما چممه  به 
دارد؟ حمماال اینکه 
رورسی  آدم  ایممن 
و  می گذارد  رسش 
آواز هم می خواند 
خب به کسی چه؟ 
اکر خواننده های 
چممون  مطممرح 
 ، م کلثممو   م  ا
ی  ر سممکو مو نا نا
می خواننممد،  آواز 
درمی  بممازی  نممه 
آورنممد نممه از این 
فممرن  سممینه های 
ونممه  دارنممد  دار 
لیلممی گاگا بممازی 
ما  می آورنممد،  در 
موسیقیشممان را گمموش می کنیم. من بمما این قرطی 
بازی ها مخالف نیستم، در جای خودش هم خوب 
اسممت. اینکه ما بگوییم که کسی حجاب دارد و به 
همیممن دلیل نباید به ایممن آدم رای بدهیم این به   
هان اندازه احمقانه اسممت که بگوییم کسممی که 
حجمماب دارد و آواز بخواند، کمک به دموکراسممی 
اسممت. هیچ کدام از این دو موضوع به هم ربطی 
ندارند. اینکه ما در بسممیاری از رفتار هایان دچار 

تعارضیم خود یک اشکال خاص است.



43شامره چهارم، فروردین 42۱۳۹۲ شامره چهارم، فروردین ۱۳۹۲

عکس از: هوتن سالمت 

عکس از: حسن رسبخشیان 
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کاستی های آکادمی موسیقی گوگوش

اسممتودیویی بزرگ، نوری آبی، صدای دست زدن 
جمعیتی که به نظر چشمگیرند اما هرگز کامل دیده 
منی شود. این تصویر آغاز برنامه ای پر حاشیه به نام 
اکادمی موسممیقی گوگوش است. جدا از نتیجه آرا، 
موافقممان و مخالفان این برنامه، می توان از منظری 
دیگر نیز به نقد یکی از پر بیننده ترین برنامه های 
تلویزیونممی ماهواره ای نشسممت و آن بحث فنی و 

کیفی است. 
فاصله زیاد شبکه من و تو را به لحاظ کیفی نسبت 
به دیگر شممبکه های ماهممواره ای و وطنی منی توان 
نادیده گرفت، شممبکه هایی که برخی از آن ها اسأم 
و برخی رسممأم به صورت خصوصی اداره می شوند. 

در کنار هم قرار گرفن بودجه کافی، آرشممیو غنی، 
اسممتودیو خوب، امکانات مناسب، عوامل حرفه ای 
و مدیریت مجرب رسانه ای، برنامه  ای چشم نواز را 
در اختیار بیننده قرار می دهد که گوی سبقت را از 
دیگر رقیبان ربوده اسممت، با این همه منی توان بر 

لغزش هایی چند در این میان چشم پوشید. 
گرچه صحنه پردازی در نگاه اول تداعی کننده یک 
مجموعه حرفه ای اسممت، اما گاهممی میزان رنگ و 
نممور پس زمینه آنقدر زیاد اسممت که سمموژه اصلی 
)مجری یا رشکت کننده( در سممایه آن قرار می گیرد 
و بیننممده از همه کسممانی کممه روی صحنه اند تنها 
تصویممری محو با پس زمینه ای به شممدت پر نور را 

مشاهده می کند، نوری که نه در خدمت بهرت شدن 
تصویر است و نه کمکی به نشان دادن چهره افراد 

می کند. 
در دکور بزرگ اسممتودیو پله هایی تعبیه شده که 
معلوم نیسممت هممدف طراح از جای گممزاری آن ها 
چیست؟ پله ها نه آنقدر کوتاه و عریضند که بتوان 
بممه آسممانی از آن ها گذشممت و نممه آنقدربلند و با 
فاصله اند کممه خواننده بتواند روی آن ها به راحتی 
بنشممیند. اسممتفاده از پله هایی با این مشممخصات، 
بممرای خواننده هممای غیرحرفه ای، کممه هنوز درگیر 
خواندن خود هستند و به صورت کامال مشخص به 
آن ها میزانسممنی دیکته شده که: حرکت هم بکنید 
و گاهممی از پله ها باال و پاییممن بروید و گاهی در 
کناری بنشینید و لحظه ای بعد بلند شوید، نشان از 
کم دقتی در چیدمان کلیتی است که این بار اتفاقا 

در خدمت برنامه نیست! 
با اینکه به رخ کشممیدن میزان هزینه و مجموعه 
زیبای برصی بر بقیه پارامرتهای کار ارجحیت داشته 
و اینکممه این کلیت چقدر در خدمت اجزا اسممت، 
نادیده گرفته شممده اسممت، اما منی توان از حرکات 
خوب دوربین، سممویچینگ و کارگردانی مناسب و 
تعدد دوربین ها با دقت و وسممواس الزم در شممکار 

متامی لحظات به آسانی گذشت. 
در بخش لباس نیز مشخص است آرشیوی غنی به 
تناسب سممایز ورنگ و اندازه در خدمت مجموعه 
است. اما بی دقتی طراح لباس زمانی به رخ کشیده 
می شود که به تناسب لباس با شخصیت افراد توجه 
شممود و اینکه آیا لباس مناسب با قطعه  موسیقایی 

که قرار است اجرا شود انتخاب شده یا نه؟ 
این پرسممش نیز بی پاسخ می ماند که آیا فقط باید 
به زیبایی لباس بسممنده کرد یا تناسب اندام شخص 
نیز با کلیت لباس در نظر گرفته شممده اسممت؟ به 
عبارتی آیا انتخاب لباس به تناسب تصویر ارائه شده 
از افممراد کمک می کند؟ به عنوان مثممال در اقایان 
تصحیح عرض شممانه، افتادگی شانه ها یا تعدیل قد 
با انتخاب درسممت طرح و نقش لباس و یا در مورد 

خانم ها، پنهممان کردن خصوصیات منفی بارز اندام 
آن ها به گونه ای که توجه بیننده را از اجرا منحرف 

نکند، به کلی نادیده گرفته شد. 
در ایممن میممان حتممی تالش هممای امیر حسممین و 
ارمیا برای اعال سمملیقه شممخصی هم گاهی ناکام 
می مانممد، از جمله لباس های بلند ارمیا که گاه برای 
باال و پایین رفن از پله ها با مشممکالتی همراه بود 
و یمما کت های چهار خانه ای که قد امیر حسممین را 

کوتاه تر نشان می داد. 
اما مشممکالت تنها به خواننده های جوان آکادمی 
محدود منی شممد، بلکه ترکیب پوششممی نا مناسممب 
مثلث اصلی اکادمی-آقایان خلعتربی و سممعیدی و 
خانم گوگمموش- گاهی حتی مایممه رسزنش و مزاح 

خود آن ها هم قرار می گرفت. 
انعکاس های شممدید نور بممرای لباس های براق و 
اسممتفاده از گردن آویزهایی که با اسممتانداردهای 
معمول تلویزیونی فاصله زیاد داشممتند؛ نه تنها به 
پرزرق و بممرق کردن تصاویر منجر منی شممد، بلکه 
ارزش آن ها را تا تزئیناتی بی فایده کاهش می داد. 

پوشممش رس خانم گوگوش اعم از کاله گیس و رس 
پوش نیممز گاه چنان بدون دقت انتخاب شممده بود 
که هیچ منودی از وسممواس های شخصی ایشان در 
آن دیده منی شممد. پوشممش خانم گوگوش این اصل 
را یادآوری می کرد که »فقط پوشممش غیر معمول، 

نشان دهنده هرنمند متفاوت بودن نیست.« 
در سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش انتظار 
می رفت کممه نه تنها نکات مثبممت دوره های قبلی 
حفظ شممود بلکه نقاط ضعف آن برنامه ها برطرف 
شممود اما در این دوره برخالف دوره های پیشممین، 
اسممتفاده از تصاویر زنده حضور متاشاگر به صورت 
همزمممان و تکیه بممر عکس العمل هممای آنان برای 
حایممت از رشکت کنندگان به نسممبت سممال های 
گذشممته بسممیار کمرت شممده بود و گاهی حتی این 
شممائبه وجود داشممت که تنها از افکت های صوتی 
برای القای حضور متاشمماگر در اسممتودیو استفاده 

می شود. 
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شیوه داوری در هر رقابتی، چه هرنی و چه ورزشی 
و حتممی سیاسممی، اهمیتی اساسممی در نوع نگرش 
مخاطبان و کسانی دارد که با حساسیت و ساجت 
آن موضمموع را تعقیب می کنند. داوری در آکادمی 
موسممیقی گوگوش و نیز مکانیزمی که برای داوری 
صدای افراد انتخاب شده است، از این مسئله جدا 
نیست و به نظر می رسممد بخشی از اعرتاضاتی که 
به نوع انتخاب فرد برگزیده در آکادمی موسممیقی 

گوگوش انجامیده، به همین مکانیزم بازگردد. 
تجربه و سممابقه علمی و حرفه ای داوران یکی از 
مهم ترین ارکان در داوری اسممت. بممه اعتقاد اهل 
موسممیقی اگر یک موزیسممین باتجربه و باسممابقه، 

شممناخته شده و خوشممنام در جمع اهل موسیقی، 
در حوزه ای به داوری بپردازد، به دلیل اعتادی که 
افکار عمومی )چه شنوندگان و بینندگان و چه دیگر 
اهالی موسیقی( به آن فرد دارند، طبیعی است که 
دیدگاه او را مورد پذیرش قرار می دهند. در چرخه 
داوری رقابت آکادمی گوگوش به نظر می رسد، سه 
اهل موسممیقی که به نظاره کار ها مشغولند، تقریبا 
دخالتی در این امر ندارند و مکانیزم انتخاب بیشرت 
در دستان مخاطبان و نرم افزارهای اینرتنتی است. 
برخی از اهالی موسممیقی معتقدنممد این دخالت 
نداشممن، حسممنش بر عیبش غلبه دارد، چرا که هر 
سممه داور، به خصوص در مرحله ای که ۱۴ نفر وارد 
گود اصلی ماجرا می شمموند، بممه دلیل روابط کاری 
زیادی که در مترینممات و آموزش ها با هرنجویان و 
رشکت کنندگان پیدا می کنند، عمال نوعی دوسممتی 
د رکارشممان شممکل می گیرد که می تواند در    نهایت 

بممه تاثیر بر آرای آن ها بینجامد و از این منظر رای 
آن ها نباید مالکی برای نتیجه نهایی باشد. 

در مقابل این دیدگاه گروهی از اهالی موسممیقی 
معتقدند، موزیسممین حرفه ای قاعدتمما کارش را از 
عالئممق شممخصی اش تفکیممک می کنممد و کمرت فرد 
باتجربممه ای می آیممد حیثیت و اعتبممار کاری اش را 
خرج یک رقابت و یا حتی یک فرد نا شناس کند. به 
همین دلیل بهرت اسممت اهل موسیقی یا    هان سه 
تنی که در جلوی صحنه نشسته و بر کار خوانندگان 
نظارت می کنند رایشان در جریان رقابت ها در کنار 
رای مخاطبان بر روند کلی داوری تاثیرگذار باشممد، 
به تعبیر دقیق تر با اضافه شممدن رای این سممه تن، 

مکانیزمی تلفیقی از رای سه داور با رای مخاطبان، 
فرد برنده را تعیین کند. 

این سممه تن البته به شممکل غیرمستقیم بر داوری 
مخاطبممان تاثیرگزارنممد، بممه این نحو کممه در پایان 
اجرای هر خواننده، با پرسممش مجری درباره اینکه 
نظرشممان درباره کیفیت خوانندگی چیست؟ اظهار 
نظر می کننممد. این اظهممار نظر از جهاتممی تعیین 
کننده و حتی تثبیت کننده نظر کسممانی است که 
خممارج از مسممائلی چممون قبیله و قومممی گرایی و 
دوسممت و فامیل بممازی می خواهند رای دهند. اگر 
چه آماری از نوع و طبقه رای دهندگان در دسممت 
نیست، اما می توان حدس زد، عمده رای دهندگان 
هیچ شممناخت قبلی از خواننممدگان ندارند و بدون 
پیش زمینه ذهنی به داوری و در    نهایت رای دادن 
می پردازنممد. این گروه عمدتا شممنوندگان آماتور تا 
حرفه ای موسممیقی را شامل می شمموند، شنوندگانی 

که امکان دارد گوش تربیت شممده ای داشته باشند 
و البتممه در ناخودآگاه داوری درسممتی را هم انجام 
دهند. داوری مبتنممی بر مالک های علمی )رس نت 
خواندن، از ریتم نینداخن، اجرای روان و راحت و 
بی اسممرتس در صحنه، تلفظ مناسب شعر و انتقال 
حس موسممیقایی قطعه و....( تنها از یک موزیسین 
بممر می آید، اما یک گوش تجربی آشممنا به نغات، 
می توانممد برخی از این نکات را در ناخودآگاه خود 
دریابممد و به نوعممی داوری در ذهنش نسممبت به 

قوت و ضعف یک اجرا برسممد. اینجاسممت که نظر 
یک اهل موسممیقی می تواند به او مدد برساند تا از 
شممک و تردید رهایی یابممد و رای نهایی خود را به 

سبد خواننده بریزد. 
نگاهممی به اظهممار نظر هر سممه اهل موسممیقی 
آکادمممی گوگمموش )خانممم گوگمموش، خلعتممربی و 
سعیدی(، نشان می دهد عمده نظرات آن ها همراه 
با نگاهی خوشممبینانه به اجرا ها و بیشرت مشوقانه 
اسممت، چنانکه آقممای خلعتربی )که شمماید از نظر 
اعتبار علمی موسیقایی، رس وگردنی از دو تن دیگر 
باال تر است و حتی زمانی برای رهربی دامئی ارکسرت 
سمفونیک تهران هم نامزد شده بود که در آخرین 

مراحل با زدن یک برچسممب غیرموسیقایی او را به 
کناری نهادند( سممعی کرده در متامی نظراتش این 
مسممئله را تکرار کنممد که از دید او هممر ۱۴ نفری 
که به مرحله نهایی آمده انممد، بالقوه این امکان را 
دارند که اول شمموند. اما هم او، به رغم آنکه سعی 
و اهتامممی جدی رصف می کند تا داوری اصلی اش 
را دربمماره افممراد واجرا ها پنهان کنممد، در    نهایت با 
ظرافت هایی حرفممه ای دیدگاه خود را به مخاطبان 
انتقال می دهد و سبب می شود تا خیل عظیمی از 

مخاطبانی که در تردید قرار دارند، بر اساس همین 
دو سممه کلمه ای که می شممنوند، در رایشممان دچار 
تردید شمموند و حتی جهت رای را تغییر دهند. این 
نکتممه راهممم اضافه کنم که نظر خانممم گوگوش به 
دلیل کاریزمایی که در نزد مخاطبان دارد، می تواند 
بسیاری از مالک ها را در هم نوردد و تغییر دهد. 

به اعتقاد برخی از اهالی موسممیقی این گونه، این 
سه تن ضمن آنکه مسئولیت های داوری را بر دوش 
خود حس منی کنند، اما در عمل نظر و دیدگاه خود 
را به شممکلی ظریف به مخاطب انتقال می دهند و 

در انتخاب او سهمی جدی ایفا می کنند. 

درباره مکانیزم داوری در آکادمی موسیقی گوگوش



پنج زاویه از آکادمی گوگوش

پخممش رسی سمموم برنامممه پرطرفدار و جنجالممی »آکادمی موسممیقی گوگوش« از 
تلویزیون من و تو، روز دوم فروردین به پایان رسممید و در     نهایت ارمیا عنوان اول 
این برنامه را به دسممت آورد. یادداشممت حارض نگاهی از پنج زاویه به این شمموی 

تلویزیونی است. 

۱ مدرسان: شهرت از راه می رسد

شممخصیت اصلی این برنامه تلویزیونی هانطور 
کممه از نامش بر می آید، گوگوش اسممت. در جریان 
برنامه از او به عنوان »ستاره آکادمی« یاد می شود 
که به نظر می رسممد ترکیب اغراق آمیزی نیسممت. 
گوگوش با پشتوانه چهل سال کار خوانندگی و اجرا، 
اعتبار این برنامه اسممت و شاید اگر نام و حضور او 
نبود، این برنامممه هیچگاه به موفقیتی که در حال 
حارض دارد منی رسممید. اممما در تقابل با گوگوش دو 

مدرس دیگر برنامه پیش از رشکت 
در آن برای بینندگان دیگر 

ایرانی کامال ناشممناخته 
بودند. 

خلعتممربی  هومممن 
درس  اتریممش  در 

سممیقی  مو
نممده  خوا

و رهرب 

ارکسرتهای مجلسممی و کوچک است. چندی پیش 
تلویزیون من و تو در یک برنامه مستند به بخشی 
از زندگممی او بممه عنوان رهرب ارکسممرت پرداخت که 
در یممک فسممتیوال محلی رشکت کممرده بود. من با 
کمی جسممتجو در اینرتنت به جز لینک های مرتبط 
بمما برنامممه آکادمی گوگوش، چیز دنممدان گیری در 
فستیوال ها، اپرا ها یا سممالن های موسیقی خارجی 
دربمماره او نیافتم. وب سممایت خلعتربی نیز تنها از 
یک صفحه »به زودی« تشکیل شده و اطالعاتی به 

مخاطب منی دهد. 
بابک سعیدی دیگر مدرس برنامه 

هم مانند خلعتربی نامی ناشممناخته برای مخاطبان 
موسممیقی بود. متام چیزی کممه در رسی اول برنامه 
درباره سمموابق سممعیدی گفته شممد عبارت بود از 
نقشممش به عنوان نوازنده گیتار در گروه »نارصیا« 
به خوانندگی و آهنگسازی نارص عبدللهی. سعیدی 
در بریتانیا درس موسیقی خوانده و پس از آکادمی 
گوگوش چند تک آهنگ ساخته است، از جمله سه 
آهنگ برای آلبوم جدید گوگوش. او یک بار در یک 
برنامه مستند که به ضبط یک آهنگ برای گوگوش 
می پرداخممت گفت کممه پیش از آکادمممی گوگوش 
بیشممرت با خوانندگان آماتور و جمموان کار می کرده 

است. 
نکته جالب اینجاسممت که پممس از رشوع آکادمی 
گوگوش یکباره شهرت هانطور که رشکت کنندگان 
را در بر گرفت به رساغ این دو نفر هم آمد و آنان 

ره صد ساله را یک شبه طی کردند. 

۲ شایعات: خاله زنکی، دایی مردکی

از خواص اصلممی برنامه های تلویزیونی پرطرفدار 
در بین مخاطبان ایرانی سمماخته شممدن شممایعات 
مفصممل و گاهی هممم عجیب و غریممب درباره آن 
اسممت و آکادمی 
سممیقی  مو
ش  گوگممو
نیز از این 
ه  عممد قا
ر  و د
مناند. 

در مدت پخش سممه رسی این برنامه از سال ۲۰۱۰ 
تا االن مخاطبان برنامه دسممت از ساخت شایعات 
مختلممف پیرامون آن برنداشممته اند. این شممایعات 
البته خط مشممخصی ندارند و متممام ابعاد برنامه را 
در برمی گیرند. از جمله از مهم ترین این شممایعات 
می توان به ارتباط فامیلی رشکت کنندگان و برندگان 
دوره های قبل با دسممت اندرکاران اشمماره کرد. در 
دوره اول برنامه گفته می شممد کممه رسوش تهرانی 
پیروز مسابقه با هومن خلعتربی نسبت خانوادگی 
دارد. گفته می شممد که دلیل این شممایعه این بوده 
که هر دو مو هایشممان را از ته می زدند. همینطور 
در دور دوم شممایعه شممده بود که مهممران آتش با 
بابک سممعیدی فامیل اسممت. دلیل این شایعه هم 
شممباهت چهره این دو نفر بود. از دیگر شممایعات 
دوروبممر برنامه آکادمی گوگوش می توان به ازدواج 
گوگوش و هومن خلعتربی اشمماره کممرد که در تنها 
واکنش رسمممی بممه آن هومن خلعتممربی اعالم کرد 
که این حرف، دروغ سممیزده بوده است. یکی دیگر 
از شممایعاتی کممه چند بار تکذیب شممد این بود که 
اجراهای زنده برنامه در واقع زنده نیست و ترانه ها 
از قبل ضبط شممده اند. همینطور شممایعه شده که 
ارمیا پیروز دور سمموم آکادمی به یکی از گروه های 
شممناخته شده اپوزیسیون خارج از کشور وابستگی 
تشممکیالتی دارد. به نظر می رسممد بیشرت این حرف 
و حدیث ها حرف هممای دایی مردکی و خاله زنکی 
باشند هانطور که از قدیم گفته اند »در دروازه رو 

می شه بست اما دهن مردمو نه!« 

۳ رشکت کنندگان قبلی: ستاره ای متولد نشد

رشکت کنندگان آکادمممی گوگوش در کمرت از یک 
ماه به شهرتی دسممت پیدا می کنند که خوانندگان 
دیگر باید سممال ها برای رسممیدن به آن تالش کنند. 
آن ها به رسعت تبدیل به سممتارگانی می شوند 
که میلیون ها نفر طرفدارشممان هسممتند. 
اما نکته اینجاسممت کممه رشکت کنندگان 
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دوره هممای قبل پس از خممروج از برنامه هیچکدام 
سممتاره باقی مناندند. حتی بسیاری از آن ها فعالیت 
خاصممی در حمموزه موسممیقی ندارنممد. از میان ۱۸ 
رشکممت کننممده دور اول و دوم آکادمی گوگوش به 
جممز مهران آتش )برنممده دور دوم( و ارغوان )دور 
اول( که پیممش از رشکت در آکادمی فعالیت جدی 
موسیقی داشتند، از بقیه رشکت کنندگان به جز آوا 
)دور دوم( فعالیت چشمممگیری دیده نشده است. 
آوا امسممال موفق شد یک آلبوم منترش کند. رسوش 
تهرانی برنده دوره اول برنامه تاکنون دو تک ترانه 
منترش کرده که چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. 
همینطور از ارسممالن )دور اول( یک ویدئو منترش 
شده و امیر )دور اول( نیز یکی دوبار در تلویزیون 
من و تو خرب از انتشممار آلبومش داده که هنوز در 

دسرتس نیست. 
کرسی فینالیست دور اول آکادمی در حال حارض 
از مجریممان و تهیه کننممدگان برنامه من و تو پالس 
تلویزیون من و تو است و رسوش تهرانی نیز در من 
و تو تهیه کنندگی می کند. او چندی پیش با سالومه 
سیدنیا مجری برنامه »سالی تالک« و »پشت صحنه 
آکادمی گوگوش« ازدواج کرد، ازدواجی که به شایعه 

سازان کمک شایانی کرد. 
همینطور پس از پایان برنامه انتقادهایی از جانب 
رشکت کنندگان به روند برنامه شممده اسممت. فروغ 
که از فینالیسممت های دور اول بود چندی پیش در 
صفحه فیس بوکش برگزار کنندگان را متهم کرد که 
بممه پیرشفت رشکت کننممدگان اهمیتی منی دهند و 
به صورت تلویحی از مشممخص بودن برنده برنامه 
پیش از رشوع مسممابقات خممرب داد و همینطور آوا 
در گفت و گویممی بمما صممدای آمریکا ایممن برنامه را 
یک شمموی تلویزیونی نامید کممه تنها به فکر جذب 

مخاطب است. 

۴ شبکه های اجتامعی: عکدمی یا آکادمی؟ 

آکادمممی گوگمموش نیممز مانند متامممی پدیده های 

پرطرفممدار دیگر در شممبکه های اجتاعی حضوری 
چشمممگیر دارد. صفحممه فیممس بوکی ایممن برنامه 
تمما حاال بیممش از ۶۶۰ هزار فن دارد که مشممتاقانه 
دربمماره برنامممه نظر می دهند. همینطممور در کنار 
صفحه رسمی و صفحات غیر رسمی درباره برنامه، 
تعدادی صفحه دیگر هم در فیس بوک در مخالفت 
با آن شکل گرفته است. رشکت کنندگان برنامه نیز 

برای خودشان فن پیج دارند. 
در شبکه های اجتاعی دیگر نیز آکادمی گوگوش 
طرفدار دارد. در توییرت می توان با هشتگ #آکادمی 
اخبار آن را دنبال کرد و البته در کنار آن توییرتباز ها 
از هشممتگ #عکدمی برای دسممت انداخن برنامه 
استفاده می کنند. این طرز نوشن عکدمی انتقادی 
اسممت به شممیوه خاص تلفظ کلمه آکادمی توسط 
برخی از دسممت اندرکاران و رشکت کنندگان برنامه 
کممه تالش می کنند با لهجه انگلیسممی آن را به زبان 

بیاورند. 

۵ گرافیک و 
صحنه آرایی: 
تقلید خوب

شممبکه 
تلویزیممون 

من و تو از ابتدا براسمماس ایده های گرافیکی خاص 
در فضممای تلویزیون هممای فارسممی، تممالش می کرد 
متفاوت بودن خود را به رخ مخاطب بکشممد. این 
شممبکه بمما بها دادن بممه مخاطب و با اسممتفاده از 
تیم خالقی متشممکل از طراحممان عمدتا غیر ایرانی 
موفممق شممد اسممتانداردهای جدیممدی را در میان 
تلویزیون های فارسممی به دست دهد. در این میان 
دقممت و وسممواس در سمماخت لوگوهممای متفاوت 
برای برنامه ها و همینطور تیرتاژهای فارسممی برای 
برنامه هممای خریممداری شممده مانند مسممتند ها و 
رسیال ها و همینطور ساخت انیمیشن ها و موشن 
گرافیک های جذاب، سممابقه خوبی از من و تو در 
اسممتانداردهای برصی به جا گذاشممته است. تیرتاژ 
خالقانممه برنامممه »بفرمایید شممام« و یمما مجموعه 
وله های نوروزی سممال ۱۳۹۰ از جملممه منونه های 

موفق این تیم طراحی هستند. 
بممرای  تممو  و  مممن 
طراحی مواد برصی 
گوگوش  آکادمی 
از  بیممش  اممما 
برنامممه  هممر 
دام  به  دیگری 
افتاده  کلیشه ها 
است. تقریبا متام 
ارکان تصویری این 
منونه هایی  برنامممه 
روش هممای  از 
امتحممان 

پس داده گرافیک و طراحی صحنه هسممتند که در 
کنار هم چیده شده اند. استفاده از رنگ طالیی برای 
لوگممو یا طراحی صحنه پممر زرق و برق با رنگ های 
درخشممان، صحنه آرایی به سبک برنامه های مشابه 
در تلویزیون هممای دیگممر و... نشممانه های دیگری 
از این کلیشممه پردازی است. البته شمماید دلیل این 
کلیشممه پردازی این باشممد که دکورهممای برنامه به 
صورت استیجاری تهیه می شمموند و کارهای اصلی 
مانند طراحی نور، صحنه و کارگردانی تلویزیونی به 
وسیله رشکت هایی خارج از مجموعه تلویزیون من 
و تو تامین می شمموند. اسممتودیویی که این دکور ها 
در آن نصب می شمموند در اوقات دیگر خالی شده 
و بمما دکورهای کوچک متنوع بممه برنامه های دیگر 

روتین شبکه من و تو اختصاص داده می شود. 
منونه دکور ها و گرافیک آکادمی گوگوش را می توان 
در بسممیاری از برنامه های دیگر تلویزیونی اروپایی 
و آمریکایی دید که در نسبت هایی بزرگ و کوچک 
اجرا شممده اند. از جمله در مراسممم اهدای جوایزی 
مانند اسممکار و یا مسممابقاتی مانند دخرت شایسته. 
یوروویممژن هم منونه ای از برنامه های موسممیقی با 
گرافیکی تقریبا مشممابه اسممت، هرچنممد که ابعاد 
برنامه های گفته شممده بسممیار بزرگ تممر ازآکادمی 
گوگوش است و کیفیت تکنولوژی های به کار رفته 
قابل مقایسه با این شوی تلویزیونی کوچک نیست، 
اما منطق برصی و گرافیکی این شو ها تقریبا مشابه 
اسممت. هدف اصلی این سبک نور پردازی و صحنه 
آرایی قرار دادن سممتاره ها در یک فضای رسشار از 
نور و رنگ اسممت، فضایی که می کوشد به مخاطب 
توهممم »مجلل« بودن بدهممد. از این نظر گرافیک، 
صحنممه آرایممی و نور پممردازی آکادمممی گوگوش را 
می توان تقلیدی خمموب از برنامه های معروف تری 
دانست که در شبکه های مختلف تلویزیونی غربی 

به کرات دیده شده است. 
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درسممت ۱۲ سممال پیش بود که پاپ آیدل بر روی 
تلوزیون هممای بینندگان انگلیسممی نقش بسممت و 
روحممی تازه به کالبممد مسممابقات تلوزیونی دمید. 
برنامه پاپ آیدل نتوانسممت در انگلیس به حیاتش 
ادامه دهد و پس از دو فصل جای خود را به برنامه 
معروف انگلیسممی اکس فکتور داد اما ساختار این 
برنامه برجای ماند و باعممث تولد رسی برنامه های 
معروف آیدل در متام جهان شممد. در میان متام این 
آیدل ها یک آیدل با بقیه فرق داشت و به موفقیتی 

فرامنطقه ای رسید و آن امریکن آیدل بود. 
امریکن آیدل در سال ۲۰۰۲ درست یک سال پس 
از اولین فصل پاپ آیدل انگلیسی رشوع به کار کرد 
و به چنان توفیقی دسممت یافت که تا امروز از این 

برنامه به عنوان موفق ترین برنامه تلوزیونی آمریکا 
یاد می کنند. کافی اسممت بممرای درک این موفقیت 
نگاهی بممه آمار بینندگان ایممن مجموعه تلوزیونی 
بیاندازیم. تنها قسمممت پایانی این برنامه می تواند 
بیشممرت از ۲۰ میلیون بیننده آمریکایی را هر سممال 
در برابر تلویزیون هایشممان بنشاند. آیدل حتی در 
بد ترین شممب هایش باز هم توانسته با ۱۱ میلیون 

متاشاگر پربیننده ترین برنامه شبانه باشد. 
این موفقیت عظیم باعث شده تا هر سال هزاران 
جوان ۱۵ تا ۲۸ ساله آمریکایی در شهرهای مخلتف 
آمریکا جمع شمموند تا شانس خود را برای ورود به 
این برنامه امتحان کنند اما وارد شدن به این برنامه 
کار آسانی نیست و به قول معروف نیاز به شکسن 

شاخ غول دارد. رشکت کنندگان امریکن آیدل برای 
حضممور در برنامه باید از سممه مرحله داوری عبور 
کنند تا اجممازه حضور در این برنامممه را بیابند. در 
مرحلممه اول همممه داوطلبان در ورزشممگاه یا تاالر 
بزرگی جمع می شوند و برای داورانی که بر خالف 
تصور، داوران اصلی نیسممتند برنامه اجرا می کنند. 
اگر این داوران گمنام رشکت کننده را قبول کنند، او 
به بخش دیگری از    هان ورزشممگاه می رود تا برای 
تهیه کننممدگان برنامه بخوانند. اگر رشکت کننده از 
نظر تهیه کنندگان ارزش تلوزیونی داشممته باشد و 

بتوانممد بینندگان را جذب کند او به سمممت داوران 
اصلی راهنایی می شممود تمما در برابر دوربین های 
تلوزیونممی برای بممار آخر آهنگی را اجممرا کند. در 
همین پروسممه ممکن است بسیار افرادی که دارای 
اسممتعداد هستند حذف شوند چون با خواسته های 
تهیه کننده برنامه مطابقت نداشممته اند، یا از سوی 
دیگر افرادی که هیچ اسممتعدادی ندارند به جلوی 
دوربیممن بروند چون باعث جذب مخاطب بیشممرت 

می شوند. 
داوران اصلی این برنامه را همیشممه افراد بسممیار 
شممناخته شممده و معتممرب در صنعت موسممیقی و 
رسگرمی تشممکیل می دهند. امریکن آیدل تا انتهای 
فصل هشممتم سممه داور ثابت داشممت شامل رندی 

جکسممون تهیه کننده و نوازنده آمریکایی، سایمون 
کاول یکی از قطب هممای رسگرمی انگلیس و پائوال 
عبدل سمموپر اسممتار آمریکایی. بعد از فصل هشتم 
عبممدل و بعممد از آن کاول از برنامه جدا شممدند تا 
تغیراتی در سیسممتم داوری ایجاد شممود. پس از آن 
ورود افممراد جدیدی مانند الممن دی جرنس، جنیفر 
لوپممز، ماریا کممری، نیکی می ناج و حتممی خواننده 
اصلی اروسمیث استیون تایلر وارد کار شدند. البته 
این تغییرات به مذاق مخاطبان برنامه خوش نیامد 
و پممس از تغییممر در ترکیب اصلممی داوران تعداد 

بینندگان کاهش چشمممگیری داشت تا جایی که در 
فصل دوازدهم بمما ورود نیکی می ناج و ماریا کری 
تعداد بینندگان برنامه بممه پایین ترین حد خود در 

چند سال گذشته رسید. 
پممس از عبور از سممد ایممن داوران گممردن کلفت 
متقاضیممان موفق به گرفممن بلیط های طالیی خود 
می شوند. این بلیط های طالیی که کم از بلیط های 
معممروف ویلی ونممکا ندارند مجوز ورود مسممابقه 
دهندگان به مرحله بعدی و رفن به هالیوود است. 
در مرحلممه هالیمموود متام رشکت کننممدگان باید به 
صممورت گروهی و فردی به اجرا بپردازند تا بتوانند 
بممه مرحله بعد که    هممان الس وگاس اسممت وارد 
بشمموند. در الس وگاس ابتدا خوانندگان تقسیم به 

بررسی نمونه هاى مشابه آکادمى
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گروه های مختلف می شوند و بر اساس آهنگ های 
انتخاب شده توسط داوران به اجرا می پردازند پس 
از آن هر فرد باید دوباره به صورت تکی آهنگی را 
بخواند تا شمماید بتواند نظر داوران را جلب کند. تا 
پایممان این مرحله و انتخاب نفرات اصلی که تعداد 
آن ها بیممن ۲۴ تا ۳۶ نفر اسممت بینندگان حق رای 
دادن ندارند و متام انتخاب ها توسممط داوران انجام 

می گیرد. 
در مرحله نیمممه نهایی افراد رشکت کننده دوباره 
در گروه های مختلف تقسممیم می شمموند. هر شب 
افممراد یک گروه به اجرا می پردازنممد تا در آخر ۱۰ 
نفممر نهایی مشممخص گردند. در این مرحله اسممت 
که بینندگان نیز به عنوان داور به مسممابقه اضافه 
می شمموند و این رقابت نفس گیر را داغ تر از پیش 
می کنند. بینندگان حق دارند تا دو سمماعت بعد از 
برنامممه در مراحل ابتدایی و چهار سمماعت بعد از 
برنامممه در بخش نهایی بممه خوانندگان مورد عالقه 
خممود با تلفممن، پیامک یمما اینرتنممت رای بدهند تا 

محبوب ترین ها در برنامه باقی مبانند. 
متاسفانه این سیسممتم رای گیری با متام مزایایش 
خالی از اشممکال نبوده و تقریبا هر سممال زیر آماج 
حمله منتقدین قرار گرفته اسممت. اولین مشممکلی 
کممه در این سیسممتم وجود دارد، عممدم محدودیت 
در تعداد دفعات رای دادن اسممت برای همین یک 
فرد می تواند تنها با فشممار دادن دکمه تکرار شاره 
گیممری تلفن خممود یا با دسممت کاری خطوط تلفن 
هزاران بار به یک فرد رای دهد هانطور که بار ها 
در فصل های مختلف این اتفاق به وقوع پیوسممته 
اسممت. از طرف دیگر به دلیل باال بودن تعداد رای 
دهندگان احتال وجود بسممته شدن خطوط وجود 
دارد برای مثال در فصل دوم نزدیک به ۲۳۰ میلیون 

رای به دلیل اشکال خطوط تلفنی تلف شدند. 
اما بزرگ ترین مشممکل این نوع سیسممتم انتخاب 
محبوب ترین فرد است نه با استعداد ترین فرد! این 
مشممکل از زمانی به چشم آمد که جنیفر هادسون، 
 )LaToya London( فانتازیا بارینو و التویا الندن
سممه زن خواننممده سیاهپوسممت در فصل سمموم از 
مسابقه کنار گذاشته شدند و به جای آن ها افرادی 
که به اعرتاف داوران مسابقه استعداد بسیار پایین 
تری داشممتند در مسممابقه باقی ماندند. این اتفاق 

باعممث ایجمماد طوفانی در مطبوعممات در رابطه با 
نژادپرست بودن رای دهندگان شد و قضیه تا جایی 
بمماال گرفت که التون جممان انزجار خممود را از این 
برنامه اعالم کرد و امریکن آیدل را نژادپرست نامید. 
عالوه بر نژاد، جنسیت و ظاهر نیز در انتخاب افراد 
بسیار موثر اسممت. در چهار فصل اخیر این برنامه 
تلوزیونی همه برندگان بدون اسممتثنا پرسان سفید 
پوسممتی بودند که عممالوه بر صورت زیبمما توانایی 
نواخن گیتار را نیز داشممته اند یا در فصل دهم متام 
۵ نفر ابتدایی که در مرحله آخر از مسابقات حذف 
شدند زن بودند، این موضوع نیز از چشم منتقدین 

دور مناند و باعث شممد آن ها مسابقه را به تبعیض 
متهم کنند البته دلیل این تبعیض بر کسی پوشیده 
نیسممت، هانطور که تهیه کننده برنامه در رابطه 
بمما انتخاب های فصل های گذشممته گفممت: »اینکه 
بینندگان برنامه های واقع گرا اکر زنان سممن باال و 
دخرتان نوجوان هستند بر همه آشکار است و این 
یعنی اکر رای هایی که کسممب می کنیم به سمممت 
پرسان جوان خوش تیپ کممه افراد مورد عالقه این 

گروه از بینندگان هستند مایل است.« 
موضوع تبعیض بیشممرت از اینکممه منتقدان را آزار 
دهد باعث نگرانی تهیه کنندگان شممده است چون 
با از دسممت دادن گروه هممای مختلممف بینندگان، 
رشکت هممای تبلیغاتممی که گروه های هدفشممان در 

گذشممته متاشمماگران امریکن آیممدل بوده اند عالقه 
کمرتی برای بسممن قممرار داد با این برنامه نشممان 
داده اند و باعث کاهش درآمد و سممودآوری برنامه 

شده اند. 
اممما از دخرتان نوجوان و خرابممکاران تلفنی، بد تر 
هم وجممود دارد و آن حایت همگانی از بازندگان 
اسممت. بر اسمماس تحقیقممات میدانی انجام شممده 
بیننممدگان عالقه خاصممی به دیممدن موفقیت افراد 
بازنممده و خراب کردن افراد برنممده دارند. آن ها از 
هیچ تالشی دست برمنیدارند تا فرد ضعیف تر پیروز 
شود به عنوان مثال می توان به سنجای مالکار یکی 

از رشکت کنندگان فصل ششممم اشاره کرد. سنجای 
مالکار یکی از افراد کم استعداد امریکن آیدل بود. 
مخالفممت داوران با او تا آنجمما پیش رفت که کاول 
تهدید کرد اگر مالکار در برنامه مباند، او در برنامه 
نخواهد ماند. با متام این اوصاف سممنجای توانست 
با رای بیشار مردم تا هفت نفر اول مسابقه پیش 

رود. 
بمما متام این کمی ها و کاسممتی ها باز هم در میان 
۱۰ نفممری که به مرحلممه پایانی می رسممند افراد با 
اسممتعدادی وجود دارند که باعث اعتبار بخشیدن 
به امریکن آیدل می شمموند. ایممن ده نفر نهایی به 
مدت ۱۲ هفته با هم برای به دست آوردن شهرت 
و پول بممه رقابت می پردازند. بممرای هر هفته یک 

موضوع مانند مایکل جکسممون، پاپ یا آهنگ های 
یک سممال مشخص انتخاب می شود و خواننده پس 
از مترین به اجرا می پردازد. افراد همچنان بر اساس 
کمرتین میزان رای کسممب شده از مسابقات حذف 
می شمموند ولی این بار داوران توانایی جلوگیری از 
حذف یکی از افراد را برای یک بار دارند. البته این 
قدرت داوران همیشممه کارسمماز نیست و حتی اگر 
یک رشکت کننده هفته را با کمک داوران جان سامل 
به در بربد هفته های بعدی به دلیل عدم محبوبیت 
حذف خواهد شد. در    نهایت این سفر پرماجرا تنها 
دو نفر باقی می مانند که باید در سالن هفت هزار 
نفری نوکیای لس آنجلس برای آخرین بار هر آنچه 
در چنتممه دارنممد رو کنند تا بتوانند بممه عنوان نفر 
اول، برنده قرار داد میلیونی با رشکت های موسیقی 
شوند. البته افراد بازنده هم چیزی کمرت از نفر اول 
گیرشممان منی آید و در بعضی مواقع حتی موفق تر 
هم عمل می کنند برای مثال آدام ملربت سوپراستار 
موسممیقی پاپ با اینکه تنها موفق به کسممب مقام 
دوم شممده بممود اما توانسممت حتی بهممرت از برنده 
اصلی مسممابقه کریس الن عمل کنممد و به یکی از 
معروف ترین افراد موسیقی روز آمریکا تبدیل شود. 
اما آیا همه برنممدگان امریکن آیدل تبدیل به یک 
سوپراسممتار جهانی می شمموند؟ جواب خیر اسممت. 
درست است که افراد با رشکت در مسابقه مشهور 
می شمموند و پول فراوانی به دست می آورند اما در 
بعضی از مواقع این شهرت همیشگی نیست و تنها 
بعد از مدت کوتاهممی این افراد از یاد ها می روند. 
لممی دوایز برنده فصممل نهم آیدلز منونممه بارز این 
مسممئله است شممهرت او با چنان رسعتی افول کرد 
که کمپانی هایی که با او قرار داد چندساله داشتند 
اقدام به فسممخ توافقنامه هایشممان کردند و او را با 

آلبوم آخرش تنها گذاشتند. 
امریکممن آیدل خمموب یا بد، سممکوی پرتابی برای 
بسیاری از استعداد های جوانی بوده که بدون این 
برنامه حتمما گمنام می ماندند. ایممن برنامه موفق 
شممد تا بممه جوانان آممموزش دهد که اگممر آن ها به 
استعداد های خود تکیه کنند و با پشتکار به دنبال 
عالیق خود بروند حتا راهی برای موفق شدن پیدا 

خواهند کرد. 
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یمما اینکه »آرگو« اساسمماً در حد جایزه ی اسممکار نبود. 
مسئولین فرهنگی نظام هم طبعاً این جایزه را نتیجه ی 
توطئه ی »دشمن« دانستند. چندی قبل جواد شمقدری 
معاونت سممینایی وزارت فرهنگ و ارشمماد اسممالمی، 
اسکار »جدایی نادر از سممیمین« را نتیجه ی البی گری 
خود اعالم کرده بود. خیلی ها پرسممیدند که امسال چه 
بر رس قدرت البی گری بی مثال ایشان آمد که نتوانست 
جلوی توطئه ی دشمممن را بگیرد؟ ریشخندی همگانی 

نصیب گفته ی آقای شمقدری شد 

اسممکار هشممتاد و پنجم به آخر رسید و میشل اوباما 
از کاخ سممفید، نممام »آرگو« را به عنمموان بهرتین فیلم 
سممال اعالم کممرد تا بن افلممک، جورج کلونی و سممایر 
دسممت اندرکاران بر روی صحنه ی سالن کداک بروند 
و پیروزیشممان را جشن بگیرند. اعالم این نتیجه ظاهراً 
شممگفتی و رنجش گروهی از هموطنممان ما را در پی 
داشممته. با گشممتی در فضای مجازی فارسممی زبان، به 
جمممالت فراوانی از این دسممت برخواهیممد خورد که 
جایزه ی امسممال سیاسممی، غرض ورزانه، ناعادالنه بود 

جّدی تر گممره زده انممد. گاه این پیوند، هوشمممندانه و 
عمیق تممر بمموده )»آپارمتممان« بیلی وایلدر، »سممکوت 
برّه همما«ی جاناتان دمی، »پدر خوانده« کاپوال(، خیلی 

وقت ها سطحی و آبکی. 
- بیشممرت اوقات، تالش برای احیای یک ژانر بوده اند. 
)»رقصنده بمما گرگ ها« و »نابخشمموده«، مرده ی ژانر 
وسرتن را از قرب بیرون کشیدند، عطر و پودری به رس و 
رویش زدند، »گالدیاتور« ژانر محبوب دهه ی شصت، 
یعنی شمشیر و سندل را از انبار عتیقه ها بیرون کشید 
و الی زرورق جلوه هممای ویژه ی کامپیوتری پیچید( یا 
ادای دین و احرتام به یک ژانر یا نوعی از فیلمسممازی 
و یا اصالً خود هالیوود. مثل فیلم »آرتیست« )سینای 
صامت(، »شممیکاگو« )سممینای موزیممکال(، »میلیونر 

زاغه نشین« )تلفیق بالیوود و فیلم اجتاعی( 
- معموالً از لحاظ نگاه سیاسممی- اجتاعی میانه رو، 
از لحاظ اخالقی محافظه کار، خشممونت گریز و رقیق 
بوده انممد. بیممن دو فیلم »تصممادف« و »کوهسممتان 
بروکبممک« ترجیح با انساندوسممتی قالبممی و بی رضر 
»تصادف« اسممت تا عشق تابوشممکن دو کابوی 
مذکّر، یا در رقابت تارانتینوی خشن و خالف 
عرف و اخالق با هر فیلم دیگر، آن فیلم 

دیگر طبعاً برنده ی نهایی است. 
و  فردگرایممی  ستایشممگر  معممموالً   -
قهرمان سممازی اند. حتّی وقایع سیاسی 
اجتاعممی بمما ابعمماد عظیممم را بممه 
مبارزه ی شخصی یک یا دو نفر تقلیل 
 ،»Hurt Locker )»مهلکه  می دهند 
»تایتانیک«، »رقصنده با گرگ ها«، 
»فهرست شیندلر« و خیلی های 

دیگر(. 
هیممچ کدامیممک از ایممن 
بممر  کممه  ویژگی هایممی 
شمممردم بد و مذموم 
فقممط  نیسممت، 
نوع  یممک  گویای 
که  است  سمملیقه 
کابیممش در ایممن 
چند دهه بر جوایز 

اسکار حاکم بوده. 

و در ویرتین رنگارنگ اظهارنظرهای فکاهی مقامات 
دولتی جا گرفت. 

رنجش مخاطبان ایرانممی را درک می کنم. به هرحال 
فیلممم، ایرانی افتخارآفرین را بممه منایش منی گذارد، اّما 
آیا اعطای جایزه ی اسممکار به »آرگو« اتّفاقی نامنتظره 
و شممگفتی مراسممم بود؟ به اعتقاد من خیر. در واقع 
شممگفتی اصلی زمانممی رخ داد که بن افلممک را نامزد 
کارگردانی نکردند، نه زمانی که اسکار را بابت بهرتین 
فیلم سال باالی دست برد. آیا »آرگو« در حد جایزه ی 

اسکار نبود؟ به نظر من بود. 
اشتباه نکنید، با اینکه »آرگو« را - با همه ی ضعف ها 
و اغراق هایش- دوسممت دارم، کیفیممت بر تر را عامل 
قابل انتظار بودن جایزه اش منی دانم. بی شممک مراسم 
اسکار، باشممکوه ترین و پربیننده ترین منایش سینایی 
زنده ی دنیا اسممت، اّما بزرگی ابعاد این منایش داللت 
بر اسممتانداردهای هرنی باالی جایزه اش ندارد و چنین 
ادعایی هم در کار نیسممت. مروری گممذرا بر برندگان 
پیشممین اسکار بهرتین فیلم، در دو سه دهه ی اخیر یا 

حتّی قبل تر، نشان می دهد که با درجات 
کیفی متفاوت از خیلی خوب تا ضعیف 

و متوسط، ویژگی های کابیش ثابتی 
داشته اند که می شود فهرست کرد: 

- اغلممب برنده همما، اقبممال عمومی 
داشممته و در گیشممه موفممق بوده اند. 

عام پسممندی و تجاری بودن را هیچگاه 
مذموم و فحش ندانسممته ام، فقط سعی 
دارم توضیممح بدهم چممرا کمرت خربی از 
امثممال »جارممموش« و »هارتلی« و »وس 

اندرسممن« و »مالیک« جزو برندگان نهایی 
اسممت. اسممکار، یک جور تجلیل از تولیدات 

مقبول عام و موفّق سال است. 
- برنده ها، معممموالً پر زرق و برق و پر 

آب و رنگ انممد،   البتّه هر سممال یکی 
دو فیلم مسممتقل و جمع جور تر 
مثل »هیوالهای جنوب وحشی« 
نامزد می شوند و بازار رقابت را 
گرم تر می کننممد، اّما به ندرت 

جایزه ی اصلی را می برند. 
- رسگرمممی را بمما مسممائل 
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گفتار اّول فیلم اشمماره می کند. در   هان گفتار نگاهی 
منفی و حتّی اغراق آمیز نسممبت به شمماه ایران و کل 
تاریخ سلطنت دارد و انقالب را امری ناگزیر می بیند. 
طبعاً ایران انقالب زده و دسممتخوش خشونت را جای 
خوشممایندی، خصوصاً برای چند کارمند فراری سفارت 
نشممان منی دهد، یا وسط ماجرای گروگانگیری دوربین 
را سمت بخش های متمّدن و افتخارآفرین رسزمینان 
منی چرخاند، اّما فراموش نکنیم ترفند قهرمان داسممتان 
و گروهممش برای برخممورد با وضعیممت مخاطره آمیز، 
راه حل نظامی و خشممونت بار نیسممت )مقایسه کنید 
بمما نگاه کا ترین بیگلو در »سممی دقیقممه پس از نیمه 
شممب« که چطور شممکنجه تروریسممت ها را تر و متیز 
توجیممه می کند(. در طول فیلم، خون از دماغ کسممی 
منی چکد. »سینا« برگ برنده ی مندز و کلید گشایش 
قفل جریانات فیلم اسممت. احتمماالً در اصل پروژه ی 
آرگو، ماجرای فرار چندان اهمیتی نداشممته، سازندگان 
فیلممم آگاهانه پممر رنگش کرده اند و تمما حد مولفه ای 
اصلی ارتقایش داده اند. از اینجا می رسممیم به ویژگی 
اسکارپسممند دیگر فیلم؛ سممتایش سممینا و خصوصاً 
سیسممتم فیلمسممازی هالیوودی با متام خوب و بد ها، 

اغراق ها و کاستی هایش. 
برای خیلی از ما که باکالسیم و از برگان 
و فلینی و تارکوفسممکی پایین تر منی آییم، 
»هالیمموود« و »فیلم هالیمموودی« حکم 
ناسممزا را دارد، اّما این سیسممتمی اسممت 
کممه از دلش امثال فممورد و هیچکاک و بیلی 
وایلدر واسکورسیزی و اسپیلربگ و کورتیز و 
کورمن و فولر درآمده و الهام بخش نسممل 
جدیممد کارگردانان سممینای امریممکا بوده 
اسممت. تعّجبی ندارد که بن افلک بر 
خالف گرایش های کالس 
باالی ما نسممبت 
هالیمموود  بممه 
فیلممم  و 
هالیمموودی 
دید منفی 
نداشممته 
باشد یا 

حتّی 

به این ها جوزدگی های معمول سیاسممی اجتاعی و 
فرهنگی متناسممب با حال و همموای روز را نیز اضافه 
کنیممد. اعضای آکادمی اسممکار، به هر حممال آدم اند و 
طبیعی است گاهی تحت تاثیر وقایع سیاسی اجتاعی،   
فیلم هایی به چشمشممان مهم بیاید که ممکن اسممت 

چهار صباح بعد از خاطر همه پاک شوند. 
نگاهممی به »آرگممو« بیندازیم. متممام ویژگی های باال 
را دارد. در روزگاری کممه ایران بابت مسمماله ی امتی و 
جریانات سیاسی دیگر در بورس است، حکایتی مرتبط 
به ایممران را تصویر کرده که تاثیراتممش در ناخودآگاه 
جمعممی آمریکایی همما مانممده اسممت. ایممن واقعه ی 
سیاسممی وتاریخی را با رویکردی کامممالً رسگرم کننده 
و متاشاگرپسممند به تصویر کشممیده )اگممر ما به دالیل 
شممخصی- ناموسی رسمان درد گرفته باشد آمار فروش 
جهانممی فیلم نشممان می دهد که رس بقیه گرم شممده 
اسممت(. کل جریان گروگانگیری در سممفارت امریکا و 
فرار شش کارمند از طریق سفارت کانادا را به مبارزه ی 
شممخصی قهرمان تنها و خسته اش- مندز- تبدیل کرده 

کممه مثل گری کوپممر در فیلم 
»نیمروز« همه به او پشت 
کرده اند اّما از رو منی رود، 
گیوه اش را باال می کشممد 
و تن همما، بممرای نجات 

فراری  کارمند  شممش 
کار  به  دسممت 

می شود. برخالف 
جوگیر  تحلیل های 

کممه »آرگممو« را آممماده 
سممازی اذهان برای حمله 

به ایران قلمممداد کرده اند، 
سیاسممی  دید  فیلممم، 

رقیقی  و  مالیم 
بممه  دارد. 
منفی  نقش 
در  آمریکا 
ی  تمما د کو
و  بیست 

هشممت 
مانا نیستانی متولد سال ۱۳۵۲، کارتونیست و روزنامه نگار ایرانی مرداد در 

س��اکن پاریس اس��ت. وی تاکنون چندین جایزه معترب داخلی و 

بین املللی کس��ب کرده و همینطور چند مجموعه کمک اسرتیپ 

به زبان های فارسی و فرانسه منترش کرده است.

را شامل می شممود. اتّفاقاً زحات گروه پشت پرده در 
اسممکار نتیجه ی کمرتی داشته که نتوانسته اند خود بن 
افلممک را نامزد بهرتیممن کارگردانی کنند و از خجالتش 
کامممل درآیند. »آرگو« همزمان در سممایت آی. ام. دی. 
بی از طرف کاربران هشممت امتیاز از ده و در سممایت 
راتممن تومیتممو نود و شممش درصد امتیاز را به دسممت 
آورده، که بسممیار باال اسممت. منتقممدان مطرحی مثل 
راجر ایممربت،   جیمز برادینلی، مایممکل فیلیپس،  اوون 
گیلربمن، کنت توران و تاد مک کارتی بر فیلم نقدهای 
مثبت وستایش آمیز نوشته اند. آیا این بدین معناست 
که »آرگو« عالی یا حتّی خوب است و روی حرف این 
منتقدین و امتیازات منی شممود حرف زد؟ مسلّاً خیر، 
این طور نیسممت. نگارنده ی این سطور خودش خیلی 
از فیلم های محبوب سایت ها، منتقدین و جشنواره ها 
را دوسممت ندارد اّما دسممت کم می شود نتیجه گرفت 
که موفّقیت »آرگو« در اسکار چیز غریبی نبوده، مگر 
اینکه معتقد باشممیم سممازمان سممیا متام این سایت ها، 
جشممنواره ها، کاربران و منتقدان را هم خریده است. 
اشممکالی ندارد، این هم نظری است. اّما یادمان باشد 

که دیگممر اظهار نظر آقای شمممقدری و ادعای قدرت 
البی گری اش را ریشخند نکنیم. آن هم ممکن است.

ادای دین کند و ساختار فیلم خود را با   هان اغراق 
و قهرمان بممازی فیلمنامممه ی فانتزی که بهانه نقشممه 
فرار اسممت بسازد و آنطور آرتیستی به آخرش برساند. 
آخریممن صحنه ی فیلم چکیده ی مطلب اسممت. مندز، 
قاب اسممتوری بورد »آرگو« را به آرشیو مرکز اطاّلعات 
تحویممل منی دهممد، می گذاردش در قفسممه ی اسممباب 
بازی های پرسش، کنار عروسممک های فیلم های فانتزی 
و خیال انگیممز هالیوود از جنس »جنگ سممتارگان« و 
»سممیّاره میمون ها«. آرگو فیلمی است در ستایش این 
جنس سممینا. این تلفیق سیاسممت و سینا، جّدیت و 
رسگرمی، شمماید ما را خوش نیاید اّما خوراک خوشایند 

اعضای آکادمی اسکار است. 
آیا جایزه ی اسممکار آرگو سیاسممی و سفارشی بوده؟ 
شاید بشممود گفت آکادمی اسممکار تحت تاثیر وقایع 
روز جوگیر شده، اّما کسی با قطعیت منی تواند بگوید 
اسممکار بهرتین فیلم را فرمایشممی داده اند، چرا که اگر 
سفارشممی هم در کار بوده، دسممت کممم خالف جهت 
بازخورد فیلممم نزد مردم و منتقدین نبمموده، که تابلو 
و اسممباب آبروریزی باشممد. نگاهی به فهرست جوایز 

»آرگو« بیندازید. ببینید که اگر کاخ سممفید و سازمان 
سیا پشت پرده بوده اند چه کار سخت و همه جانبه ای 
داشممته اند! چرا که این فهرست از سممزار فرانسوی تا 
بفتای انگلسممتان و گلممدن گالب و خیلی جوایز دیگر 
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چی گوش کنم؟

چی بازی کنم؟ 

چی بخونم؟ 

چی ببینم؟ 

او )O( دیمین رایس
خواننده قدیمی ژونیپر و یکی از بنیان گذاران این 
گروه پس از چند سممال دوری از دنیای موسیقی با 
آلبوم او در سال ۲۰۰۲ به دنیای موسیقی بازگشت 
و توانسممت با این آلبوم به شممهرتی جهانی برسد. 
فضای آلبوم آرام و سبک آن نزدیک به سبک فولک 
و آکوستیک راک است که با اشعار رمانتیک و اندکی 
فانتزی رایس دقایقی جادویی را برای شممنونده به 
ارمغان می اورد. آلبوم موسیقی او می تواند انتخاب 

خوبی برای طرفداران ایندی راک باشد. 

روزانه هزاران موجود فضایی از خود می پرسند: 
اگه امروز به زمین حمله نکنم چی کار کنم؟  به 
آن موجممودات فضایی بگویید دلیلی برای حمله 
به زمین وجود ندارد چون جواب معایشممان در 

دست ماست! 

عقاید یک دلقک، هایرنیش بل
عقاید یک دلقک داسممتان مردی به نام شممنیر را 
روایت می کند که همرسش او را ترک کرده و همین 
باعث افرسدگی او می شممود. با نگاه اول شاید فکر 
کنید که با یک داستان غم انگیز و پر از درد مواجه 
هسممتید ولی طنز ظریفی کممه هایرنیش بل در این 
کتاب به کار برده اسممت این سممفر مالیخولیایی و 
سممیاه را برای خواننده قابل تحمممل و لذت بخش 
می کند. بل با این کتاب توانسته نگاهی موشکافانه 
بممه آملان پس از جنگ جهانممی بیاندازد و با زیرکی 
متام و در ال به الی سممخنان شممنیر موضوعات مهم 
آملان آن زمان مانند ازدواج، دین و روابط اجتاعی 
را نقد کند. کتاب در سال ۱۹۶۳ میالدی نوشته شده 
اسممت و از آن زمان توانسممته به یکی از کتاب های 

مهم ادبیات جهان تبدیل شود. 

 )realm of mad god( قلمرو پادشاه دیوانه
یک بازی آنالیممن نقش آفرینی عالممی برای بازی 
خورهایی که رسعت اینرتنتشان مانع از این می شود 
کممه آن ها لذت بازی آنالیممن را تجربه کنند. قلمرو 
پادشاه دیوانه با حجم پایین و گرافیک ساده باعث 
شممده اسممت تا هر بازیکنی با هر نوع کامپیوتری 
توانایی امکان تجربه این بازی را داشته باشد. شا 
در این بازی با انتخاب یک شممخصیت خیالی مانند 
یممک جادوگر یا یممک تیرانداز به مبارزه با پادشمماه 
دیوانممه در دنیایی پر از خطر می پردازید، اما شمما 
موفممق نخواهید شممد که این غممول خطرناک را به 
تنهایی شکسممت دهید پس باید بمما بازیکنان دیگر 
در نقمماط دیگر جهان هم پیان شمموید و با ایجاد 
گروه هممای چند ده نفری بممرای از بین بردن پلیدی 
در ایممن دنیای جادویی تممالش کنید. در ضمن الزم 
نیسممت که نگران پرداخن حممق عضویت برای این 
بازی باشممید چون این بازی مجانی و از متام نقاط 
دنیا قابل دسرتس است. اگر شا هم مانند ما عاشق 
بازی هممای نقش آفرینی هسممتید می توانید مطمنئ 
باشممید این بازی یک تجربه عالی برای شا خواهد 

بود. 

برای آنهایی که هوس دیدن یک شاهکار سینایی 
کردند! 

 )lost in translation( ،گمشده در ترجمه
۲۰۰۳

آیا همیشممه دلتان می خواسممته سوفیا کاپوال را به 
خاطر بازی در پدرخوانده سه بر یک صندلی ببندید 
و مانع از بازی او در هیچ فیلم دیگری شوید؟ خب 
ما هم همین حس را داشممتیم تا اینکه گمشده در 
ترجمممه را دیدیم. در واقع اگممر او قول بدهد یک 
گمشده در ترجمه دیگر هم بسازد می تواند حداقل 
۴ پدرخوانده سممه دیگر را هم خراب کند انقدر که 
این فیلم خوب است. کارگردانی عالی، سوفیا کاپوال 
یک طرف، بازی خیره کننده بیل ماری، طرف دیگر 
باعث می شممود این فیلم جزئی از لیسممت بهرتین 
فیلم های تاریخ سممینای راجر ایربت باشممد، حتا 
هم می دانید اگر یک فیلم جز لیسممت راجر ایربت 
باشممد دیدنش اجباری ست! راستی فیلم اسکارلت 

جوهانسون هم دارد دیگر چه می خواهید؟ 

بممرای آنهایممی که دلشممان یممک مقدار وحشممت 
می خواهد! 

 cabin in the woods ،کلب��ه ای در جن��گل
۲۰۱۲

یک گروه از دخرتان و پرسان جوان برای مسافرت 
به کلبه ای در جنگل های خارج از شهر می روند اما 
در کلبه اتفاق هایی می افتد که زندگی آن ها را برای 
همیشممه عوض خواهد کرد. چممی؟ همه فیلم های 
ترسممناک این روز ها همین خط داستانی را دارند؟ 
نه اشممتباه می کنید یعنی اولش را راست می گویید 
ولی می توانیم به شا قول بدهیم این فیلم یکی از 
بکر ترین ایده هایی را دارد که تا به حال در سممینا 
دیده ایممد. درو گدارد کارگردان کلبممه ای در جنگل 
با کمممک فیلمنامه جاس ویممدون کارگردان پرآوازه 
منتقمین )avengers( توانسممته به مخلوط عالی از 
خنده و وحشت دست یابد که دل هر فیلم بازی را 

به دست می آورد. 
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روز دوازده فروردین ۱۳۹۲ یک رشکت لبنیاتی ایران »بسممتنی 
۵ تنی« را برای رکورد شممکنی در حضممور بیش از ده هزار نفر 
در تله کابین توچال تهران رو منایی کرد. اما نحوه توزیع آن در 
میان مردم همچنین عدم وجود وسیله نقلیه کافی برای ایاب و 
ذهاب آن ها مشکالت و نارضایتی هایی را بهمراه داشت. ویدیو 

اختصاصی تابلو از این مراسم را ببینید. 

می گویند خرب تلخ را حتی عسل هم شیرین منی کند، 
اما این بار عسل، عسل بدیعی، توانست بر تلخی خرب 
مرگممش غلبه کند، با اهممدای اعضای او هفت تن جان 
دوبمماره گرفتند، از صبممح روز ۱۵ فروردین، قلبش در 
بدنی تپید و ریه هایش نفس را به تنی دیگر هدیه کرد، 
کلیه هایش، قرنیه چشانش، کبد و لوزاملعده اش، ناجی جان هایی شدند که روزگاری سخت را می گذرانند. 

عسممل بدیعممی زن جوانی که روز ۱۲ فروردین جان به جان آفرین تسمملیم کممرد، بازیگری بود که از   هان 
ابتدای ورود به جهان هرن، دغدغه ای دیگر داشت: »بودن یا نبودن« 

معبد
 »کیانوش عیاری« را با جزئی نگری در سممینا باید شممناخت. او که همیشممه با لفظ »معبد سینا« از این 
هرن یاد می کند، از معدود فیلمسازان است که در این عرصه صاحب سبک و امضای ویژه است. آثار دیدنی 
او همیشممه با محوریت یک »قهرمان« بممود، »قهرمان« ی که دغدغه هایش برگرفته از آشممنا ترین تجربیات 
روزمرٔه ما می توانست باشد. »عیاری« در اصل استاد تبدیل ساده ترین لحظات روزمره و زندگی، به ناب ترین 

آثار دراماتیک اسممت. او همیشه اسیر لحظه هایی ست که از نگاه 
بسممیاری یا دیده منی شممود، یمما در آن جدیتی وجممود ندارد! 

دوربین او سعی می کند مزاحم نباشد و تا حد امکان تالش 
دارد مخاطب را با رویای روایت شممدٔه بر پرده به نوعی 

همذات پنداری و یگانگی برساند. 
الهه سینامی ایران

 »دخممرتی از اقلیت های مذهبی کممه متقاضی پیوند 
قلب اسممت سممعی دارد خانواده ای که پرسشان مرگ 

مغزی شده را متقاعد به اهداء کند« و.... 
 »بممودن یا نبممودن« را به نوعی می تمموان آغاز راهی 

دانسممت که »عیاری« بعد همما در آن به پختگی و تکامل 
رسممید. او بممرای بازیگر نقش اول ایممن کار ترجیح داد از 

هرنپیشه ای تازه کار و کشف نشده استفاده کند. نتیجه این 
جستجوگری معرفی بازیگری شد که هم به روایتی سینایی 

انگار نقش برای قامتش دوخته شممده بود و هم سینای ایران 
را صاحب استعداد تازه ای کرد. 

 »بودن یا نبودن« جزء اولین آثاری ست که مسئله پیوند اعضاء را در 
سممینای ایران مطرح می کند. قابلیت چنین سوژه ای این توانایی را دارد 

که به دام سممانتی مانتالیسم ویرانگری افتاده و کار را به سطحی ترین شکل 
ممکن برسمماند! ولی »عیاری« با هوشممیاری ذاتی خود مانع از سقوط اثرش 
به این ورطه می شود. هوشمممندانه ترین تصمیم او تکیه نکردن به بازیگران 
موجود در سینای آن روز ایران بود. او در ابتدا تصمیم گرفت بازیگر نقش 
را خود کشممف و خلق کند- »عسممل بدیعی« بعد ها نتوانسممت هیچ وقت 
فرا تر از آنچه را با »عیاری« تجربه کرد، تجربه کند-. »عیاری« معتقد اسممت 
»عسل بدیعی« بازیگری بود که غم و درد پنهان شده در نقش را به خوبی 
می توانسممت به مخاطب منتقل کند وجالب آنکه »عسل بدیعی« با اهدای 
اعضای بدن خود نشممان داد که »الهه سینا« انتخاب درستی داشته است. 
انتخابممی کممه بعد از مرگش در نقش فرشممته نجات ظاهر شممد و برخالف 
نقشممی که بازی کرد، بمما اهدائ اعضای بدن خممود، زندگی های دیگری را 

ممکن کرد.

یک فیلم

http://www.youtube.com/watch?v=RIrLtKxbnAg
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یک کتاب

در روزهای ممیزی و حساسیت اداره کتاب ارشاد! 
یکممی از کتابهایممی که بممه دفعممات و در تیراژ باال 
تجدید چاپ شممد، کتاب »زندگی نامه استیوجابز« 
اسممت، زندگی مردی که فهم ممما را از دنیا دگرگون 
کممرد.  کتمماب در اصل به معرفی سممنتی در دنیای 
جدید می پردازد که مناد آن آمریکاسممت. رسزمینی 
کممه سمماکنانش آزادی را بیممش از هممر چیممز پاس 
می دارند و برای حفممظ آن حارض به فدا کردن هر 
چیز به ظاهر عزیزی هستند. »استیو جابز« قهرمان 
ایممن کتاب منادی از یک رویممای آمریکایی امروزی 
است. رویایی که در آن هیچ حد متوقف کننده ای 
برای رسیدن به خواسممته های بلند پروازانه نیست، 
و همه در راه رسیدن به پیروزی تو را یاری و تایید 

می کنند. 
کتابممی کممه زندگینامه نویممس معممروف »وال تر 
ایساکسممون« از زندگی »اسممتیو جابز« می نویسممد 
در اصل به سممفارش خود »جابز« اسممت. او وقتی 
متوجه می شممود که رسطانممش رسیع تر از آنچه که 
فکر می کردند رشممد کرده و دیگر امکان زندگی به 

شممکلی که آرزویش را داشممت، ندارد، 
از »ایساکسممون« دعمموت می کند که 
بیوگرافی او را بنویسد. مولف در    هان 
مقدمممه کتاب تعجب خممود را از این 
پیشممنهاد می نویسد، می گوید: »استیو 
همیشه مراقب زندگی خصوصی خود 
بود و هیچ وقت اجازه منی داد کسممی 
از خربنگاران به این بخش نزدیک شود 
ولی پیشممنهاد ناگهانیش مرا متعجب 

کرد.« 
مولممف که بعد همما دلیممل واقعی را 
می فهمد، معتقد اسممت: »او به نوعی 
خود را از نسل انسانهای موفق روزگار 
خویممش می دیممد و می خواسممت که 
با نوشممته شممدن زندگی ش به نوعی 
مانممدگاری همیشممگی برسممد«. ایممن 
کتمماب حاصل بیممش از چهل گفتگوی 
تلفنممی و حضوری مولف بمما »جابز« 
است، مولفی که به گفته »جابز« هرن 
واقعیش خوب حرف کشیدن از مردم 
اسممت. در طول مصاحبممه بین مولف 
و »اسممتیو« رابطه عاطفی قوی برقرار 
می شممود و همین به »جابز« نوعی اطمینان خاطر 
می دهد که خود را نزد نویسممنده    رها کند و از هر 
چممه که دل تنگش می خواهممد، بگوید. او صادقانه 
از خطا هایش در گذشممته می گوید و از اینکه ابراز 

پشیانی کند ترسی ندارد. 
همرسش نیز از نویسممنده می خواهد که »جابز« 
واقعممی را به مخاطب معرفی کنممد، »جابز« ی که 
هم باهمموش و موفق بود و هم زندگی به شممدت 
آشممفته ای را تجربه کرد. نویسنده هیچ وقت سعی 
نکرده »جابز« را یک انسممان کامل و منونٔه تقلیدی 
معرفی کند، او فقط سعی دارد به ما یادآوری کند، 
این کتاب رسگذشممت کسممی اسممت که تصور ما از 
تکنولمموژی را دگرگون کرد و دنیای امروز ما مدیون 
رویاپردازهممای دیروز اوسممت، رویاپردازی هایی که 
اجممازه داده درک تازه ای از خالقیممت و تکنولوژی 

داشته باشیم. 
این کتمماب را با ترجمه نارص دادگسممرت می توانید 

مجانی دانلود کنید و از خواندنش لذت بربید. 

موسیقی

موسیقی را منی توان از زندگی روزمره مردم حذف کرد. شا از زمانی که سوار 
ماشین شخصی یا عمومی می شوید دوست دارید صدایی آرامش بخش لحظٔه 
شا را دلنشین تر کند و در چنین رشایطی مخاطب ایرانی ترجیح می دهد این 
صدای آشنای خواننده ای وطنی باشد. همین بازار داغ داخلی موجب شده که 
بازار موسممیقی در ایران به اندازه کافی متنوع و جذاب بوده و برای هر مخاطبی آنچه دوسممت دارد وجود 
داشته باشد. برای بررسی تازه های موسیقی در ایران سعی می کنیم در هر شاره آخرین آثار تولید شده رابا 

شناسنامه هرنی اثر به شا معرفی کنیم. 

استادان بزرگ عودنوازی
مجموعه ای که توسممط نممرش »ماهو« ر برای عالقمنممدان و پیگیران 
موسیقی سنتی در دو سی. دی عرضه شده است. در مقدمه جلد این 
آلبمموم آمده: به دلیل کرت تعداد و شممیوه های اجرای آثار نوازندگان 
عود به معرفی اجراهایی بسممنده کردیم که جزء برجسممتگان این ساز 
هستند. کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، سوریه، مرص، تونس، الجزایر از 
کشممورهای معرفی شده در آلبوم بوده که از نظر تکنیک نوازندگی و 

محتوای موسیقایی تاثیر بیشرتی گذاشته اند. 

ریشه در خاک
کاری به آهنگسازی »مسیح تحویلداری« وخوانندگی »پوریا خواص« 
که برگرفته از اشعار ملی-میهنی »فریدون مشیری« ست. عرضه کننده 

این مجموعه »راوی آذرکیمیا« ست. 

قصه آفاق
توسممط نممرش »باربد« با صممدای »سممبحان مهدی پممور« و تارنوازی 
»محمدامین اکربپور« به بازار عرضه شممده است. اشعار استفاده شده 

از شعرایی نظیر ابتهاج، باباطاهر و عارف قزوینی ست. 
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نفست روی تصویر چشممات می ماسه و مشامت رو پر می کنه از 
بمموی داغ ریه هات. می تونی نفس هات رو با گوش هات بشمماری. 
گوش هات خش خِش بودنت رو بلند تر از همیشممه می شنون. رسده، 
اما گرمته. به جای پیچ پیِچ تنِگ ریه هات از پاهات نفس می  کشممی 
و هر بار خسممته تر، وزنممت رو روی گودِی کممم طاقت کمرت حس 
می کنی . کج و کج تر شممدن شممیب زندگیت همراه بمما تصویر مبهم 
چراغ ها. سممکوت تو گوشممت سوت می کشممه. ثانیه ها کش بسن به 
لحظه هات، زندگی رو خلوت تر از همیشممه می کنی . انگار یکی داره 
شمماره می زنه تک تک این ثانیه ها رو. دنیای کوچیکت باالی رست 
گممره خورده. پاهات به هر چیزی جز نشسممن فکممر می کنند. فایده 
بودن دسممت هات رو منی فهمی. بودنت از عمر بودنت کم می کنه، 
منی دونممی منتظری یا انتظار به رس اومده. حضور روشممِن متحرک و 
نقطه شممکل آدم ها یاد بازی های بچگی می ندازِدت، اما چه سود که 
پنجره ی نگاهت تنگ تر از اونیه که بتونی تا مقصد دنبالشون بری. 

قممدم از قممدم که بممر مممی داری انگار کّل شممهر رو گشممته ای. نور 
چراغ ها، مثل کربیتی نیم سمموخته گرمت که منی کند هیچ، تنها ترِت 
می کنممه. اما امید گرمممت می کنه، اونقدر گرم که حتممی یاد گرما از 
ذهنت پاک می شممه. معنای نفس عمیق یادت رفته. نفس نفس رس 
می کنی تهانده ی بودنت را. انگار کمربندت رو به اشتباه بستی دور 
گردنت و هر روز الغر تر می شی ، توو تنهایی منتظری، شاید متوم بشه 

شایدم رشوع شده، کی می دونه؟ به اندازه نفس بکش. 
مممن محمد مهممدی زابلی )مهممدی زابلی( عکاس سممابق مجموعه 
همشممهری متولد ۳۱ می ۱۹۸۳ در تهران و در حال حارض در کشممور 
مالزی سمماکن هسممتم. در تاریخ ۲۰ جون ۲۰۰۹ یعنی درسممت پس 
از انتخابات ریاسممت جمهوری ایران بازداشممت و پممس از گذراندن 
حدود یک ماه حبس و شکنجه از زندان اوین آزاد شدم. این تصاویر 
حاصممل دغدغه های ذهنی من اسممت که در طول دوران بازداشممت 
و درگیری های پس از آن پر رنگ تر شممد و نتیجه آن پروژه عکاسممی 
حارض است که ثبت تصاویر آن حدود ۵ ماه در سال ۲۰۱۰ به طول 
انجامید. این عکس ها از میان حدود ۱۰۰ فریم انتخاب شده است.
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عکس از روی جلد مجله اطالعات هفتگی، شامره مخصوص زمستان ۵۲ شامره چهارم، فروردین 70۱۳۹۲


