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  محمد قراگوزلوداکتر 
 ٢٠١٧ مارچ ٠١

  

 !کاالی متوسط" ۀفروشند"فرھادی 
  !ِاسکار دومۀ در حاشي

  

  محمد قراگوزلوداکتر 
 !يک صنعتۀ سينما به مثاب. الف

نه به خاطر اين که براندو از تريبون آن جايزه اش را در . ھنری معاصر استۀ د سياسی ترين جشنوار اسکار بی تردي

بخشی از تفکر ۀ  نمايندۀ  به مثاب– به پای سرخپوستان می ريزد و بالفاصله از سوی استيوود امريکائینقد نسل کشی 

ِسوسياليسم ژان لوک گدار ھدف مندی ھنری آن را  پاسخ می گيرد؛ نه به خاطر اين که –محافظه کار حاکم بر ھاليوود 
بر نمی تابد؛ نه به خاطر اين که اسکار اخير پای ترامپ و مھاجرت و اسالم سياسی را به ميان کشيده است و نه حتا به 

ِ که بر پارادايم صنعتی موسوم به یاساز و کارھای پيچيده ۀ خاطر ھم د به در اين زمينه بنگري( حاکم است؛ " سيليوود"ِ

بل به اين دليل ساده که ) ١٣٨٧ : ۵٣٧ -۵٩٧:قراگوزلو صص.  ، م"فکر دموکراسی سياسی"فصل يازدھم از کتاب 

قدرت واقتصاد ايفای نقش می کند و دست کم در دوران ما خريد و ۀ  از ايدئولوژی عرصیاسينما به عنوان گوشه 

 در خوش بينانه ترين – که ھست -در روز روشن نباشداگر کالھبرداری آشکار " ھنر ناب" تحت عنوان یافروش پديده 

لم و سينما و تحت عنوان ف(دالر کاال  ميليارد ھا ئیيد ساده لوحی و بالھتی است که در ارزيابی ارزش مبادله ؤبرآورد م

 فلمذشته کافی است يادآور شويم که در سال گ. علنی اقتصاد و فرھنگ ناتوان می ماندۀ از درک رابط....) مد و نقاشی و

 ٢٠١۶ھمين کمپانی در سال .  فروش داشته استدالر ميليارد ١.١۵٣محصول کمپانی ديزنی بيش از " امريکاکاپيتان "

اگر اقتصاد ! نفت ايرانۀ چيزی نزديک به بيست درصد فروش ساالن.  از گيشه به جيب زده استدالر ميليارد ٧بالغ بر 

ثير نگرفته باشد و بر سياست أش مالی ھنگفتی نمی تواند از سياست ت چنين گرد-  که بی گمان ھست–عين سياست است 

  !ثر نباشدؤم

 جھان نيست ، اما به ھر حال بی طرفی تغيير -ی نازنينخالف برداشت رفيق ما شاملو– اگر چه وظيفه و رسالت ھنر 

ين بحث شبه مجادله را من ا. در ھنر و وسطی بازی کردن در اين جدال نيز رسالت ھنر و به طور مشخص سينما نيست

مندرج در فصل " چراغۀ شالق بر چھر" ۀ بنگريد به مقال( ده پانزده سال پيش در مواجھه با منوچھر آتشی پيش برده ام 
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و از طرف ايشان و امثال شان بارھا متھم به دفاع از رئاليسم سوسياليستی ژدانفی و ستالينيسم شده ام که ) گوھرانۀ نام

مھم که صنعت سينما را بايد ورا و ۀ کيد بر اين نکتأ اکنون از طرح آن طفره می روم و با تست واشرح آن موجود 

فرای ھر ھنر ديگری نگريست و به داالن تو در توی  حساس ترين و سودآورترين بخش رقابتی آن يعنی اسکار بايد با 

 را نبايد از "اصغر فرھادی"ر پی به نورافکن وارد شد، اين ادعا را در ميان می گذارم که اختصاص دو اسکار پی د

يک سو سرسری و سبک سرانه به ھوراھا و زنده بادھای توئيتری تقليل داد و از سوی ديگر نبايد در نکوھش فرھادی 

ش فی المثل از دستمزد کارگران دفاع کند و به اختناق سياسی ه در ساخت و سازھا و تريبون ھاياز او انتظار داشت ک

وليت ھنر حتا در قالب ھنر فوتوريستی گذار از برداشت ھای ناپايدار روزمره و چنگ افکندن در ؤمس! حاکم بتازد

 سودآوری ھمچون یدر نتيجه به سادگی وبدون توھم به پشت و روی خيمه شب بازی ھا. اعماق مناسبات اجتماعی است

فھم خود و در ارتباط با ھياھوی ۀ اندازمن در اين جا به . اسکار می توان به جنبه ھای مادی و سياسی ماجرا وارد شد

  .لفه اشاره خواھم کردؤاسکار اخير و البته در رابطه با سينمای فرھادی به دو سه م

  

  !فرھادی" متوسط"کاالھای. ب

 ھنگفت خود را ورای ۀدون صرف ھزينپسندی است که می کوشد ب" گيشه" وئی کاالً ھای مطلقافلماصغر فرھادی مولد 

 از تفکر محاسبه شده را يدک می ئیکاالی او اما در عين حال که بنجل نيست و رگه ھای پيدا. معرفی کند" گيشه"ابتذال 

در واقع اين جنبه از توليد اوست که پشت پا . کشد تالش می کند پيام ھای مماس با ارزش مبادله را نيز با خود حمل کند

 موجود اجتماعی ايران معاصر را ًنه از ساز و کارھای واقعا فرصت طلبادننی ھا و فراتر از آن خوانئيزدن به منافع پا

 يک انتخاب سياسی و روشن ًجامعه صرفاۀ و تکيه زدن به قطب راست و ميا" مارکتينگ"وگرنه انتخاب . باال می کشد

ای البد بر.  کرده استء به عباس ميالنی اقتدائیوليت شناسی ھمچون بيضاؤ ساز مسفلمکه مدت ھاست  کما اين. است

زير بارش نرفت و از تکيه دادن به " فرھنگ کوچه" شاملو در حفظ و توليد ًروشی که مثال. ءفراموش نشدن و تنازع بقا

باری به لحاظ توليد کاالی ھنری . را به لقای آن بخشيد" توليد فرھنگی"يار شاطر و نراقی امتناع ورزيد و عطای نان و 

 و گاه و بی گاه ھمين سينمای ايران کاالی فرھادی جاپانسه و ايتاليا و حتا و در قياس با توليدات متوسط سينمای فران

 با ئی و ای بسا مھرجوئی و بيضائی آثار درخشان شھيد ثالث و تقوائیسينماۀ  مقايسًالبته که قصد من مثال. متوسط است

سن تسليمی و جميله شيخی را  و سوئیکافی است که بازی ھای درخشان فنی زاده و شکيبا. توليدات اخير فرھادی نيست

ۀ مقايسه کنيد با بازی ھای معمولی شھاب حسينی و ترانه عليدوستی برند....در رگبار و ھامون و باشو و مسافران 

شرق زده چنان بر می آشوبد که پنداری خبر سرقت کيف ۀ اولی در واکنش به تجاوز زنش آن ھم در يک جامع. اسکار

آن ھم از جنس يک " نامحرم"ِ چندان نرم و لطيف از اين که دست پليد يک ًی ايضاجيبی اش را شنيده است  و دوم

 از گربه يا سوسک ھراسيده ئی گدا گشنه در حمام و زير دوش تن او را لمس کرده ، ترسيده است که انگار بانودۀرانن

شوش و ديالوگ ھای مخدوش له فقط کيفيت متوسط موسيقی و نقش آفرينی و داستان پردازی مغأاما به راستی مس. است

 به –برای من .  اين اثر و توليدات مشابه فرھادی نيست که زحمت چنين سطوری را ھموار کرده استئیو باسمه 

متوسط است ۀ له به سادگی اين است که در دوران شکست جنبش چپ اين جنبش طبقسأ م–عنوان يک تحليلگر سياسی 

 استدالل خود تبيينبه اعتبار اين ادعا می خواھم به .  ما کرده استۀالکت زدفۀ  ساز خود را نيز سوار کول جامعفلمکه 

  .بپردازم 

  

  !متوسطۀ جنبش طبق. پ
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 وارد نقب و ًمن فعال. متوسط ايران استۀ مطالبات واقعی جنبش طبقۀ  فرھادی و کل سينما و توليدات او نماد و نمايند

 خرده بورژوازی در عصر امپرياليسم تا کجا مترقی و قابل حمايت نظری نمی شوم که خاستگاه مبارزاتیۀ نقد اين مقول

 که پيش تر در سايت البرز نوشته ام به قدر کافی روده درازی کرده ئی و طی مقاالت سيزده گانه ًدر اين باره قبال. است

 شکاف طبقاتی عميقی مھم خم شوم که در اثر سياست ھای اقتصادی نئوليبرال چنانۀ فی الحال می خواھم به اين نکت. ام

 به سقف بورژوازی جديد و نوکيسه چسبانده ًدر جامعه رقم خورده است که طيف ھای فوقانی خرده بورژوازی را کامال

 که تصريح –به اين مفھوم . سوراخ پرولتاريا بخيه زده استۀ است و در عين حال بخش ھای تحتاتی آن را نيز به کيس

از منافع خرده بورژوازی در واقع و بی تعارف غلتيدن " ئیفرھنگی و سينما"ِ دفاع -من بيرون استۀ  از حوصلًآن فعال

 چنان که به نقل -سبکی که می کوشد. به ويژه که اين دفاع به سبک و سياق فرھادی باشد. به آغوش بورژوازی است

دم کارگر و زحمتکش را در مرۀ  معيشت خواھی و تالش برای ارتقای زندگی شرافتمندان-مستقيم از فرھادی خواھم گفت

"آزادی خواھی" ِتپاند و آن را در مقابل  مذموم اقتصادی بِ"عدالت خواھی"ۀ گيوم ِ شيک خود بنشاند و ضمن شيطان ِ
ۀ المان اگر در خدمت نظام بازار و استثمار و نظم ظیاچنين اھتمام پوسيده . سازی از اولی به تقديس دومی بپردازد

ستان سوسيال دموکرات ما در ايران بدون توجه به اين امر و در نقد ارزيابی ھای ما از موجود نيست، پس چيست؟ دو

متوسط غافل مانده ۀ ِماھيت طبقاتی غالب جنبش سبز نگارنده را بارھا نکوھش کرده اند که از درک منافع مترقی طبق

 با استفاده از شکاف جناح ھا در مردم زحمتکشی کهۀ سريع بگويم و بگذرم که مستقل از مطالبات ترقی خواھان. است

له به سادگی اين است که بخش ھژمون آن از سوی بورژوازی و بازار و متحدان أجنبش سبز مشارکت داشتند مس

شخصيت ھای سينمای فرھادی اگر چه خرپول نيستند و به ظاھر نيز وضع . خرپول خرده بورژوای آنان حمايت می شد

معرفتی و اخالقی ۀ  جنبًبحث ما صرفا.  منافع ھمين متوسط ھا را نمايندگی می کنندًامالی رو به راھی ندارند اما عميق

  . با اين حال پوسته و صورتمندی موضوع از اخالق و فرھنگ ھمين طبقه بھره برده است. ندارد

  

   درصدت کو؟۶٣! دروغگو! دروغگو. ت

 نه فقط منتقد سياست ھای –گی از کارگزاران و مشارکت  به نمايند–چنان که دانسته است بخش ھژمون جنبش سبز 

 خواھان پيوستن به گات و ساير ء نبود بلکه خود با تمام قواءنئوليبرال و به شدت ضدکارگری احمدی نژاد و شرکا

 است که سود کالن اسکار را ئی تالقی ھمان جاًاين گذرگاه دقيقا. نھادھای سرمايه داری جھانی و به خصوص غرب بود

باری بخش مسلط خيزش سبز که با پيوستن به دولت روحانی به اھداف خود رسيده است کل انتقاد . نيز به جيب می ريزد

و چک پول و غيره می " توزيع سيب زمينی"و سياست ھای انبساطی " ئیدروغگو"خود از احمدی نژاد را معطوف 

  :به اين شعارھا توجه کنيد. ژاد ھستندکرد و معتقد بود که کارگران و پاپتی ھا حاميان اصلی احمدی ن

  ! درصدت کو۶٣! دروغگو! دروغگو# 

  !نمی خوايم! دولت سيب زمينی، نمی خوايم# 

  !ھر چی جواد مواده، با احمدی نژاده# 

از ھمين جا می خواھم بزنم به قلب موضوع و خاطر نشان شوم که کل پيغام و پسغام  و رسالت ادبی و بی ادبی فرھادی 

موضوع اصلی " چھارشنبه سوری"در . مورد نظر او در گرداب دروغ گير کرده استۀ ست که نشان دھد جامعدر اين ا

به زنش " نامشروعۀ رابط" ھم ريخته است و برای زير فرش کردن یھل با خانم ھمسايه روأيک مرد مت. دروغ است

کل قضيه ھمين ! غی نيز پروا نمی کنددروغ می گويد و برای طبيعی جلوه دادن کثافتکاری ھای خود از ھر قسم درو

نيز يک عده آدم " ماجراھای الی"در داستان ! و از حق نگذريم که حميد فرخ نژاد بد بازی نکرده است! است و بس
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که به دريا داده اند به زمين و زمان " دسته گلی"الکی خوش باعث غرق شدن دخترکی می شوند و برای پنھان کردن 

بدون آن که شوھرش ) با بازی گلشيفته فراھانی(سپيده . ِتا به خود خودی شان ھم دروغ می گويندآنان ح.دروغ می گويند

ش به کنار دريا برده را با خود و دوستان) ه عليدوستیتران(را در جريان بگذارد، دختری به نام الی) مانی حقيقی(امير 

 و البته نه احمد و نه امير نمی دانند که الی نامزد .را بدھد) شھاب حسينی( و ازدواج او با احمدئیاست تا ترتيب آشنا

بعد از اين که الی غرق می شود و حقيقت روی آب می آيد اين چند نفر دور ھم جمع می شوند تا دروغ ديگری را . دارد

. تنيز حول دروغ شکل بسته اس"  نادر از سيمينئیجدا"داستان ! الی بدھندۀ طراحی کنند و به خورد نامزد و خانواد

ماجرای سقوط يک کارگر باردار از پله کان و کشمکش پيرامون دروغ و حقيقت که باالخره او را ھل داده اند يا خودش 

ماجرای ايميل ھا و (يک دروغ و لو رفتن آن ۀ بر پاي" گذشته "فلمکل داستان . افتاده است و بچه اش را سقط کرده است

" فاسد"بدبخت و ۀ يک رانند. که ھنوز داغ است و تازه است"شندهفرو" چنين است حکايت. شکل بسته است) خودکشی

دارد و به " نامشروع "ۀ  با زنی رابط- که از در و ديوارش فسادھای ميلياردی اقتصادی باال می رودیا در جامعه –

 دو فرد جالب اين که در اين دو اثر اخير اسکار گرفته دروغگويان خبيث.....خانواده اش دروغ می گويد و تا آخر

روايت ھای "! بی ھمه چيز"ۀ يک کارگر بيکار و عصبی و يک رانند. تحتاتی جامعه ھستندۀ زھوار در رفته از طبق

ممکن است گفته شود چنين . اصلی ھنر فرھادی استۀ ايران سوژۀ سطحی و غير واقعی از جدال ھای واقعی جامع

 سازی خود را فلم واقعيت دارد اما اگر ئیته که چنين ادعابله الب.... برخاسته از يک داستان واقعی استئیروايت ھا

 بيکار و درب و داغون از ۀمتعھد به ساز و کارھای اجتماعی می داند چرا به جای طرح اتھام فساد اخالقی به يک رانند

ازتاب ِيک سو و جنتلمن و ايثارگر معرفی کردن دو خرده بورژوای ھنرمند بازيگر تئاتر از سوی ديگر به سراغ  ب

من و وفادار است؟ خود فرھادی ؤپير نمی رود؟ جز اين که کارگردان به طبقه و منافع طبقاتی اش م" جراحات شھر"

او . را در مقابل ھم قرار می دھد" آزادی"و " عدالت" معترف است و در ترفندی کھنه و نخ نما یانيز به چنين مقوله 

  :مدعی می شود که ) ١٣٩۵]ميزان[ مھرفلمۀ مجل ۵١۴ۀ در شمار(  با مسعود مھرابیمصاحبه ایدر 

 عدالت داشتند تا آزادی ۀلفان ما بيشتر دغدغؤدر گذشته و پيش از اين در ادبيات مان ھم اينگونه بوده است و غالب م"  

دو له باعث شد نويسنده ھا به سراغ تقابل أاين مس. و وقتی از عدالت حرف می زدند بيشتر دنبال عدالت اقتصادی بودند

اما بعدھا به تدريج مفھومی به نام آزادی آمد که برتر .  را مطرح کنندئیعدالت جوۀ  ثروتنمد و فقير بروند تا دغدغۀطبق

 متوسط  ۀ متوسط گسترش پيدا کرد چون در طبقۀشايد به ھمين دليل پرداختن به طبق. از عدالت جايگاھی پيدا کرد

  ....."ت مھمتری است نسبت به عدالۀ آزادی دغدغۀدغدغ

عصر ! ما را اثباتۀ اين مدعای فرھادی بدون شرح کل داستان پيدا و پنھان او را حکايت می کند و تمام مدعای پيش گفت

" عدالت اقتصادی" در مقابل" دموکراسی"و " آزادی"کافی با فجايع و جنايات ناشی از سياست ترجيح ۀ ما به انداز

را در ھم شکستند و ھمان دوزار عدالت را ھم به پای " سوسياليسم موجود"ه  بود که کل اردوگائیبا چنين ادعا. آشناست

خواھی قربانی کردند که بدون برگزاری يک دادگاه نيم بند چائوشسکو و زنش را تيرباران می " آزادی"آن درجه از 

و بولتون و ولفوويتز مھاجمان به افغانستان و عراق امثال ديک چنی . کرد و نجيب هللا را به چنگال طالبان می سپرد

ھستند که از " آزادی"و " دموکراسی"د را با نھار و شام باال می کشند، ھمان مبشران وھمان کسانی که نفت و ھاليو

بنياد ملی برای ."بنا نھاده اند" حقوق بشر و دموکراسی" مبلغ " ۀخيري" در ھمين راستا انواع و اقسام بنيادھای ءقضا

ن سوليداريتی سنتر فقط يک نمونه از اين درجه دموکراسی خواھی است که طی سال و بخش کارگری آ" دموکراسی

دخل جنبش ھای مستقل کارگری را در اين جا و آن جا " محترم"و" ارجمند"ۀ  و عروج طبقءھای گذشته به سود اعتال

  ..... بگذريم که ندپولحاال از نمونه ھای مشابه . مصر و ونزوئال و ترکيه فقط مشتی است از خروار. آورده اند
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  !مپ در بن بست ترامريکائینئوليبراليسم . ث

اعتراض بخش .  جدی بر خواھد خوردمشکلمپ ھاليوود به يک تحقق سياست ھای ضد جھانی سازی تردر صورت 

نخست رابرت دنيرو خواست با مشت بر . مل استأمپ از جھات متعددی قابل ت به تروسيعی از سينماگران ھاليوود

 شود بايد در ھاليوود ءمپ اجرافت اگر سياست ھای ضد مھاجراتی تربعد مريل استريپ پيدا شد و گ! نالد بکوبددھان دو

مپ اسکار امسال را ستی ترمستقل از سياست ھای راسي. و حاال سردمدار اين کمپين جورج کلونی است. را تخته کرد

 نشان می دھد که ًند آن از سوی فرھادی در پيام ايشان کامالچنان که تحريم نيم ب. در پرتو ھمين ماجرا بايد ارزيابی کرد

 ساز ايرانی را در راستای فلم دو اسکار پياپی به يک ۀتعلق بی سابق. سياست تا کجا گريبان سينما را پاره کرده است

ی فرھادی  متوسطۀو طبق" گرامی"مپ بخش قابل توجھی از ھم وطنان با دستور اخير تر. يد تعقيب کردھمين جريان با

از سوی ديگرھاليوود نيز ! چنان که در پيام اعتراضی ايشان آمده است! روی زمين و ھوای سفر به نيويورک ماسيده اند

به خصوص .  می گيردیامپ از مسير اسکار دوم فرھادی معنای ويژه تقابل با تر. ين فرمان معترض استنسبت به ا

اين .  کله به کله شده استامريکانيز با دولت جديد " برجام"بر سر" ندشارجم" ساز از سرزمينی می آيد که دولت فلمکه 

) شرقۀ روزنام(اصلی اش ۀ ن در روزنام با انتشار تصاوير کلينتامريکاجناحی است که پيش از اعالم نتايج انتخابات 

الب روزنامه ھای  غًباھوده است که مثال. موضع گرفته بود" پوتين و روسيهۀ دست نشاند"ِمپ  در مقابل ترًرسما

نمی خواھم بی تخفيف !" مپ زدمحکمی به ترۀ اصغر فرھادی تنھا کسی که ضرب" : زبان امروز تيتر زده اند ئیاسپانيا

 آن ھم برای بار دوم یابگويم اسکار در پاسخ به چنين سياستی تقديم فرھادی شده است اما شک ندارم تعلق چنين جايزه 

 برنده نيز فلمبه خصوص آن که .  نفوذ در دو سو کمی تا حدودی استبعاد منطقی داردبدون وجود البی ھای سنگين و با

عالوه بر نکات متعددی که ناگفته ماند اين را . متوسط استۀ طبقۀ  در قوارًی معمولی و متوسط و دقيقافلماز ھر نظر 

 گامی به جلو در راستای انکشاف متوسط ايران را بايد به فال نيک گرفت وۀ ھم اضافه کنم که صاحب سخنگو شدن طبق

 از یا در ھر عرصه –در حالی که چپ ايران در قياس با چپ جھانی دست و بالش از ھنر . طبقاتی دانستۀ مبارز

 کوتاه است ، مردم کارگر و زحمتکش تنھا از طريق تماشای -... و سينمای مستند وفلمادبيات و رمان و شعر و نقد 

  .متجاوز می توانند با فرھادی ارتباط بگيرندۀ  انگيز با رانند"تنفر"و ھمدردی " فروشنده"

  ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند١٠. قزوين. محمد قراگوزلو

   

 

 


