8

گفت و گو

سال بهنسبت موفق را در
سیدعباس صالحی چهار ِ
کســوت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در دولت یازدهم سپری کرد.او که هنوز به تاثیر
گفتوگو در پیشبرد امور امید دارد ،حاال بهعنوان گزینه
پست این وزارت در دولت دوازدهم معرفی شده است.
ایســنا در گفتوگویی ،به کنکاش در زمینه برخی
چالشهای پیش رو و نیز پرســشهای اینروزها رایج
دربــاره صالحی بهعنــوان گزینه پیشــنهادی وزارت
فرهنگ و ارشاد اســالمی پرداخته است.او با تاکید بر
دشواریهای حوزه فرهنگ و هنر کشور و تناقضهای
موجود ،معتقد است با پیگیری سیاستهایی ،میتوان
در این زمینه بهبودهای مؤثری ایجاد کرد.
شما در چهار سال اول آمده بودید که بروید.
در شایعههای اخیر هم جوابهایی تلویحی در رد
موضوع معرفی به عنوان گزینه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی دادید.چه شد که درنهایت گزینه
وزارت شدهاید؟
تصویری که از فعالیت و کارها داشتم ،این بود که ما
چهار سال در حوزههای اجرایی فرهنگی کار کردهایم،
کفایــت میکند.اما بــا توجه به اینکه در ســه هفته
اخیر ادله و تغییرهایی در شــرایط مطرح و ایجاد شد،
پیشنهاد این شــد که اگر کسی از داخل وزارت ارشاد
بهعنوان وزیر معرفی شود ،میتواند کمک کند و مسیر
مطمئنتر پیش برود.با توجه به دلیل و ادلههای دیگری
هم که توسط خود آقای صالحی امیری (وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی) و دوستان دیگر مطرح شد ،به نظر آمد
که این مسیر را اضطرارا ما ادامه دهیم.
یکی از مباحثی که به آن دامن زده شد ،این
است که شما در حوزه کتاب اشراف کامل دارید
اما در حوزههای دیگــر مرتبط با این وزارتخانه
اشراف ندارید.گذشــته از اینکه این وزارتخانه
در دورههای قبل آیا وزیری داشــته که به همه
حوزهها اشراف داشته باشد ،پاسخ شما در قبال
این سخن شایع چیست؟
وزارت فرهنگ و ارشــاد موضوعهای متنوعی را به
همراه دارد و مســئولیتها و دامنههای آن از اوقاف و
حج و زیارت ،و فعالیتهای قرآنی اســت تا موسیقی،
تئاتر ،سینما و کتاب و موضوعات دیگر.این دامنه وسیع
از لحاظ موضوعات طبعا این انتظار را در اهالی هرکدام
بهوجود میآورد که کسی که سکانداری این وزارت را
بر عهده میگیرد ،در همه حوزهها تخصص داشته باشد.
این اما انتظاری اســت که حاصل نمیشود و در هیچ
دورهای هم اینگونه نبوده است.آنچه که شاید اهمیت
داشته باشد ،این است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
از لحاظ شخصیت وجودی با این دامنه گسترده ،قرابت
داشته باشــد.یعنی در این حوزهها ،آگاهیهای الزم و
پایهای داشته باشد.از لحاظ کارکردی هم آگاهیها به
لوازم مدیریتی کمک میکند.من از لحاظ شــخصیت
فردی ،با حیطههای مختلــف فرهنگی و هنری انس
وجودی داشــتهام.گرچه شاید با حوزه کتاب مانوستر
و مرتبطتر بودهام اما با سینما و تئاتر و هنرهای دیگر
هم بیگانه نیستیم؛ حداقل از منظر عالقههای شخصی.
البته مثل هر فرد دیگری ،این دامنههای آشنایی ممکن
است در حوزههایی ضعیفتر و در حوزههایی وسیعتر
باشد.اگر کســی با حوزههایی هیچگونه انس وجودی
نداشته باشد ،میتواند در ادامه ضربههایی به آن حوزه
وارد کند.اما این انس وجودی و آگاهیهای پایهای در
من اینگونه بوده که در این  ۴۰-۳۰سال به حوزههای
غیــر از کتاب بیتعلــق نبودهام.در حــوزه اطالعات و
مدیریت هم چهار سال در وزارت ارشاد بودهام و طبیعتا
با حوزههای دیگر ارتباط داشــتهام.از لحاظ اقتضائات
مدیریتی و حساســیتها ،حضور در شــورای معاونان
وزارتخانه و بحثهایی که در این ســطح مطرح بوده،
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گفت و گو با گزینه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نباید به موفقیتهای کوتاهمدت فکر کرد
تجربههایی برای من پدید آورده است.
آیا اساسا ممکن است بخشــیاز سالیق و
عالیق شما در حوزههای هنری نمود پیدا نکرده
باشد؟ مثال چون شــما دانشآموخته و مدرس
فلسفه هستید ،قاعدتا باید با سینما قرابت داشته
باشید ولی این کمتر دیده و بیان شده است.آیا
چنین الیههایی هم وجود دارد؟
بله.حتما وجود دارد.در حوزههای تئاتر و سینما ،هم
از لحــاظ نظری و هم از لحاظ انــس فردی ارتباطی
وجود داشــته است.از سن  ۱۴-۱۳سالگی شاید کمتر
فیلم ایرانی باشد که آن را ندیده باشم.مجالت نقد فیلم
را به شــکل پیوســته دنبال کردهام.در حوزه تئاتر هم
همینطور.مــا گاهی راههای طوالنی طی میکردیم تا
تئاتر یا فیلمی را که عرضه شده است ،ببینیم.مصرف
فیلمبینی و تئاتربینی در خانواده ما بســیار باالســت.
شــاید یکی از چیزهایی که جمع خانوادگی ما را دور
هم جمع میکند ،همین دیدن فیلم و تئاتر باشــد.در
بچههای کوچک ما تا فرزندان بزرگمان که در دهه سوم
زندگیشان هستند ،این عالقه وجود دارد.مجموعا یک
خانواده حرفهای ســینمارو  -تئاتربین و عالقهمند به
حوزه هنر هستیم.
اگر قرار باشد شــما در جایگاه وزیر فرهنگ
و ارشــاد قرار بگیرید ،حتما در حوزه سینما با
چالشهایی مواجه خواهید شد؛ از توقیف فیلمها
گرفته تا مســاله موفقیتهــای جهانی برخی
آثار.همچنین در حوزه موســیقی و کنسرتها
اختالفهای شــدیدی وجــود دارد.همینطور
در زمینــه تئاتر و برخی شــاخههای هنرهای
تجســمی.در بحث رســانه نیز مساله تعطیلی
صنف روزنامهنگاران همچنان پابرجاست.با اینها
میخواهید چهکار کنید؟
یکــی از چیزهایی که در این چهار ســال حضور
در وزارت ارشــاد شــیوه من بوده ،این است که اگر
بتوانیم از مسیر گفتوگو بین کنشگران حوزه فرهنگ
حرکت کنیم ،اگر نگوییم همه مشــکالت ما حل می
شود ،دســتکم بخشی از مشــکالت ما حل خواهد
شــد.گفتوگوی فعال ،مستمر و سازنده بین اصحاب
فرهنگ که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منافعشان
را تعقیب میکند ،با کسانی که در حیطههای فرهنگی
از دیگر حوزهها ورود دارند؛ چه کنشــگران سیاست،
چه کنشگران دین و امنیت.این گفتوگوها در مرحله
اول ،پارهای از ســوءتفاهمها را میتواند حل کند و در
مراحل بعدی ،به نزدیکی ذهنیتها منجر شود؛ برای
اینکــه برخی از اتفاقات به گونهای دیگر رقم بخورد و
تفاهمی بیــن طرفین به وجود بیاورد.با این گفتوگو
همانگونه که در حوزه نشــر مسئلههایی را رو به جلو
برده اســت ،در حوزه ســینما ،تئاتر و موسیقی هم
معتقدم که میتــوان رو به جلو حرکت کرد.با کمک
تجربــه چهارســاله در مدیریت معاونــت فرهنگی و
دوســتان خوبی که در وزارت ارشاد داریم ،امیدواریم
با یک گفتوگوی پیوســته بتوانیم ذهنها را به هم
نزدیک کنیم.
درباره حوزههایی که مسئلهدار و حاشیهساز
بودهاند ،بفرمایید مشــخصا اســتراتژی شما
چیست.در این چهار سال کلیدواژه شما گفتوگو
بوده اســت.قطعا یکی از شــعارهای دولت هم
گفتوگو بوده ،ولی درنهایت برخی مسائل حل

هفته گذشته هفتمین قسمت از فصل دوم مجموعه شهرزاد
منتشــر شد و به بازار آمد .مجموعه شهرزاد نه داستان شخصیت
اسطوره ای و افسانه ای داستانهای مشهور هزارو یک شب ،بلکه
ظاهرا داســتان دختری است که از قضا عالقه زیادی نیز به هزار و
یک شــب دارد و ذیل روایت زندگی او ،داســتان خاندان مافیایی
دیوان ســاالر و دیکتاتوری ای که توســط بزرگ این خاندان اداره
میشد را بازگو میکند.
در فصــل اول ،این «بزرگ آقا» بود کــه بزرگ خاندان دیوان
ســاالر بود و با منطقی تند و بی رحــم خانواده را اداره میکرد اما
در فصل دوم این ســریال دیگر بزرگ آقایی در کار نیست که هم
خاندان را با چفت و بســتی منطقی ،حســاب شده و با فکر پیش
ببرد و هم چفت و بست داستان و شخصیتهایش را .وجود بزرگ
آقا در فصل نخست ســریال یک نقطه عطف و عامل کلیدی بود
که به روابط داســتان شکل میداد و نسبتهای شخصیتها را با
یکدیگر تعریف و دامنه قدرت آنها را معین میکرد و به این ترتیب
کل داســتان را باور پذیر و واقعی جلوه مــیداد .اما در فصل دوم
قباد دیوان ســاالر ،برادر زاده و فرزند خوانده ال ابالیش اســت که
جانشینش شده و اقتداری ندارد.
قباد دیوان ساالر ،اکنون بزرگ دیوان ساالر است .او از طرفی
سکان خاندان دیوان ساالر را به دست گرفته است و از طرف دیگر
در غم عشق شهرزاد بسر میبرد تا همچنان داستان گرد شخصیت
شــهرزاد روایت شــود و به این ترتیب اکنون که شهرزاد با عشق
قدیمیش یعنی فرهاد ازدواج کرده و از قباد جدا شده است ،این بار
قباد جایگزین مویه گر فرهاد باشد.
این پی رنگی است که تا کنون پس از هفت قسمت از آغاز فصل
دوم ترسیم شده است ،در حالی که تنها یک یا دو قسمت نخست
کافی بود تا تماشاگر این روابط را دریابد و داستان از مرحله تعریف
این روابط نخستین خارج شده ،جریان اصلی آن آغاز شود.
در واقع باید بیاد داشــت که در فصل نخست سریال این الگو
برداری از خانواده مافیایی «دون کورلئونه» در فیلم « پدرخوانده»
در قالــب مافیای «بــزرگ آقا» بــود که همراه با یک داســتان
عاشــقانه لطیف بیننده را بــه خود جلب میکــرد ،اما در فصل
دوم هنوز یک پی رنگ داســتانی مشــخص شکل نگرفته است و
مخاطب با داستانکهای کوتاهی روبروست که کپی شده از فیلم
«پدرخواندهای» است که سالهاست تمامیعالقمندان به سینما ،آن
را میشناســند و با صحنه صحنه آن آشنا هستند .به یادبیاورید
صحنه تعلیم رانندگی فرهاد به شهرزاد در یک جاده یا بیابان خلوت
را که عینا از صحنه آموزش رانندگی «مایکل کورلئونه» پدرخوانده
به همسرش در سال (۱972سال ساخت فیلم پرده خوانده) کپی
برداری شده یا صحنه هفت تیرکشی و ترور آدمهای «بزرگ آقا»
و دیوان ســاالرها توسط بهبودی که آن هم عینا از فیلم مورد نظر
کپی برداری شده است.
زمان بندی :زمان بندی فصل دوم شهرزاد یک امر مغشوش
اســت .گویی زمان بندی داستان از دست نویسندگانش در رفته
است .در ابتدای فصل اول شاهد بودیم زمانی که فرهاد و شهرزاد
میخواهنــد قرار فرار به شــیراز را بگذارند شــهرزاد به دروغ به
خانواده اش میگوید که انتخاب واحد ترم اول دانشگاه دارد یعنی
شهرزاد تازه آن زمان میخواهد درس رشته پزشکی را آغاز کند.

نشده است.به نظر شما آیا مثال مساله کنسرتها
صرفا با گفتوگو حل میشود؟
بــه نظر میآید هر یک از این موضوعات را باید در
مرحله عمل پیش برد.اجازه بدهید به وقت خودش به
آن بپردازیم.احســاس خود من این است که گفتوگو
حتی در سختترین مسئلهها میتواند راههایی بگشاید،
اما باید وارد مرحله عمل شــد و به این مســئله توجه
کرد تا مســیرهای خودش را نشــان بدهد.چون این
مسئله شــاید یک پاسخ یکنواخت و سراسری نداشته
باشد.ممکن اســت در فضاهای مختلف این گفتوگو
سناریوهای متفاوت خودش را پیدا کند.
پرسش اهالی فرهنگ و هنر شاید خیلی به
مباحث نظری معطوف نباشــد.آنچه برای آنها
تعیینکننده اســت ،دغدغههایی اســت که با
سرنوشت کاریشان ارتباط دارد.مثال اهالی تئاتر
ممکن است وقتی میبینند در برنامههای اولیه
شــما چیزی درباره نمایش ذکر نشده ،بپرسند
آیا ما با وزیری مواجهیم که برای تئاتر استراتژی
ندارد؟ یا اهالی موسیقی میخواهند بدانند آیا
همین روند تــداوم مییابد یا میتوانند امیدوار
باشند شرایط تغییر میکند؟
قبل از اینکه به هســته اصلی سوال بپردازم ،باید
بگویم بحث نیامدن لفظ تئاتر در برنامه پیشنهادی من
بهخاطر فرمتی بود که در اختیار داشتم.در این فرمت
هر وزیر میتوانست برنامههایش را در صفحاتی محدود
ارایه دهد.ما هم در وزارت ارشاد کل برنامههای تئاتر و
هنرهای تجسمی و امثال آن را ذیل عنوان هنر آوردیم؛
همانطور که مباحث مربوط به زیرشاخههای فرهنگ در
این برنامه ذکر نشده است.درواقع عبارت هنری عبارتی
است که تمامی حوزه هنر را بهطور عام در بر میگیرد.
طبیعتا در این حوزه ها ،اقدامات چارهجویانهتری نیاز
است اما این اقدامات چارهجویانهتر موضوعهایی هستند
که در مســیر خودشان باید آنها را به نقطهای مطلوب
برسانیم.قبول دارم ممکن است به نوعی سوالبرانگیز
باشد که آیا تغییرات میتواند به نقطههای تفاهم منتهی
شود یا نه.اما به نظر میرسد باید مقداری صبر و انتظار
داشته باشیم.انشاءاهلل نتیجه خوبی خواهد داشت.
در بحث رســانه هم وعده آقــای روحانی

در ســال  ۹۲مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی
روزنامهنگاران هنوز بر زمین مانده اســت.با این
موضوع میخواهید چهکار کنید؟
اصل این مطلب که تشکلها و انجمنهای جامعه
فرهنگی  -هنری یک نقطه اتــکا و عمل فرهنگی ما
هســتند ،هم در برنامه دولت و هم مدیریت فرهنگی
بهصورت جدی مالحظه شــده است.حتما ما در حوزه
فرهنگ و هنر با این نگاه جلو میرویم که از تاســیس
تشــکلهای صنفی حمایت کنیــم و در آن جایی که
وجود دارند ،بــه قدرت آنها فکــر کنیم.قطعا حوزه
رســانه و روزنامهنگاران هم در این مجموعه قرار دارند.
بحثهایی که در حوزه انجمن صنفی اســت ،مقولهای
اســت که باید دید چرا در گذشــته جلو نرفته است و
آسیبشناسی شــود.اما حتما به اینکه تشکل صنفی
تاسیس شود یا به اقتدار برسد ،توجه خواهد شد.
شما جزو مسئوالنی هســتید که در فضای
توییتر فعال هستند.برخی از توییتهای شما هم
جریانساز شده است.در این شرایط که توییتر
فیلتر است ،نگاه شما از موضع وزارت فرهنگ به
این موقعیت چیست و فکر میکنید تالشی در
جهت حل این مساله انجام شود؟
در این زمینه تا وقتی که در شــورای عالی فضای
مجازی حضــور نیافتهایم ،نمیتوان صحبت رســمی
داشت.چون االن من یک شــخصیت حقیقی دارم.در
مقام یک شــخصیت رسمی که میتواند در تصمیمها
حضــور پیدا کند ،باید مجموعــه حرفهایی را که در
این زمینه وجود دارد شــنید.نگاه شخصی من به این
مقوله ،نگاه روشنی است و خود حضور در این فضا هم
معنای خودش را دارد و مشخص میکند نگاه شخصی
من به این مقوله چیست.اما وقتی این نگاه میخواهد
در تصمیمگیریهای رســمی مطرح شود ،اقتضاء این
اســت که ابتدا وارد آن مباحث شد ،حرفها را شنید،
مطلع شــد و بعد اظهار نظر کرد.اما بهطور کلی ،حوزه
شبکههای اجتماعی فرصتهای کمدریغی را در فضای
تبادل و ارتقای اطالعات میســازد.البته ممکن است
تهدیدهایی هم داشته باشد اما نمیشود از فرصتهای
این فضا گذشت.
یکی از توییتهای شما درباره تعبیر «آتش

به اختیار» بود که اتفاقا چند روز بعد هم وقتی
رهبری منظورشان را از آن عبارت شرح دادند،
دقیقا همان چیزی بود که شــما در توییت خود
طرح کــرده بودید.در این زمینه موضع شــما
چیســت؟ آیا در صورت تصدی وزارت ،به آن
بهعنوان یک فرصت نگاه خواهید کرد؟
وقتی این بحث مطرح شــد ،احساس کردم نسبت
به مفاهیمی که ایشان مطرح میکنند ،ظلمی در حال
اتفاق افتادن اســت و سوء اســتفادهای از این ادبیات
صورت میگیرد.با آشــنایی چنددههای که با ادبیات و
مفاهیم مرتبط داشتم ،یقین داشتم که معنای آتش به
اختیار به معنای از هم گسیختگی رفتاری و هنجاری
نیست.با نگاه شخصیتی که مسئولیت نظم اجتماعی را
برعهده دارد ،نمیشود چنین تفسیری داشت.هرچند
ممکن است کسانی از اطراف بخواهند آنرا تبلیغ کنند؛
چه آنان که میخواهند تبلیغات غیرقانونی خودشان را
موجه نشان بدهند و چه کسانی که میخواهند با نگاه
اپوزیسیونی با نظام و انقالب مواجه شوند.به این جهت
به نظرم آمد که برداشــت خودم را از این عبارت بیان
کنم؛ برداشتی که ابتدا هم حرف و حدیثهایی داشت
اما خوشحالم که بعد از مدتی مورد تایید قرار گرفت.آن
تفسیر مبناست.اینکه حرکتهای فرهنگی ،حرکتهای
بخشنامــهای و دســتوری از باال و به پایین نیســت.
حرکتهای جزیی فرهنگی در میدان عمل برای هر فرد
میتواند کل باشد و به آن عمل کند.اینکه ما نمیتوانیم
در مباحث فرهنگی منتظر سلسلهمراتب هرمی باشیم.
این تفسیر البته ما را هم مقید میکند که خالف قانون
عمل نکنیم.نگاه من مطابق با این تفسیر است؛ یعنی به
حرکتهای خودجوش فرهنگی مجال و میدان دادن ،با
حداقل مزاحمت و در چهارچوبهای قانونی.
یکی دیگر از شــعارهای دولت از چهار سال
گذشته ،بیاعتقادی به ممیزی قبل از انتشار بود،
اما به مرحله عمل نرسید.آیا در دوره وزارت شما
پیشرفتی در این حوزه حاصل خواهد شد؟
بحث ممیزی پیش از انتشار معطوف به چشمانداز
دورنماتری است.ما در این حوزه قوانینی داریم که ملزم
بــه رعایت قوانین و عمل به آنهــا در فضای اجتماعی
هســتیم.یکی از این قوانین ،قانون ضوابط نشر شورای
عالی انقالب فرهنگی اســت که مجوز قبل از انتشار را
تکلیف میکند.آن چیزی که میتواند محل توجه باشد،
این است که این قانون اصالح شود.وقتی قانونی وجود
دارد ،عمال دســتگاه مجریه عامل اجرای آن است که
خودش واضع قانون نیست.در معاونت فرهنگی مسیری
که در بحث مجوز انتشــار طی شــد ،در قدم اول این
بــود که از ظرفیت موجود قانــون میتوانیم در جهت
اصالح وضعیت استفاده کنیم ،تا با بدسلیقگی از قانون
استفاده نشود.در این دوره ،ابتدا قانون ساختار خودش
را پیدا کرد.کاربرگها ایجاد شدند تا اینکه یک کارمند
بــا یک تلفن نخواهد اثری را ممنوع کند یا احیانا جلو
انتشار آن را بگیرد.این ساختارمندی اتفاق افتاد.بنابراین
گام اول ،اســتحصال ظرفیتها از قانون بود تا با اصل
قانون به تعارض نیفتیم.این مسیر مطمئنتری بود ،تا
اینکه با قانون درگیر شویم.طبیعی است که با این نگاه،
ظرفیت اصالح تمام و کمال نباشــد ،اما تالش کردیم
حداکثر اســتفاده را از این ظرفیت ببریم.در کنار این،
برخــی از اتفاقات دیگر هم مد نظر بود که متاســفانه
این اتفاقات هنوز نیفتاده اســت.در این حوزه علیرغم

نگاهی به قسمت هفتم فصل دوم شهرزاد

بازی روزگاری که دو روز بیشتر نیست
صبارادمان

همگان میدانند که حداقل دوره دانشجویی پزشکی برای رسیدن
به مدرک پزشک عمومی( و نه جراح ) هفت سال است و پس از
آن پروانه طبابت به آنان داده میشــود و طبیعی است که در هر
شغلی هم باید شخص مدتی کار کند تا در تمام ایران به شهرت
برسد و به محض اتمام درسش نمیتواند به عنوان پزشک مشهور
در کشور از شهرت قابل توجهی برخوردار شود .حال ،توجه کنید
شهرزاد همان زمان ترم اول دانشگاه با قباد ازدواج میکند و یک
ســال و نیم تا دو سال با او زندگی میکند و سپس جدا میشود.
فرض کنیم که شــش ماه هم بین جدایــی و ازدواجش با فرهاد
فاصله باشد (که البته این همه مدت نبود) و باز فرض کنیم شش
ماه هم دانشگاهها تعطیل بوده باشند (در زمان پس از کودتای 28
مرداد که البته در آن دوران شهرزاد همسر قباد بود و جزو دو سال
زندگی با او حساب میشود) اکنون هم بنا به دیالوگهاشم خان
درزمان مرگ اسد (آد ِم «بزرگ آقا» و قباد) تنها چهل و اندی روز
از مرگ «بزرگ آقا» و یعنی ازدواج فرهاد و شهرزاد میگذرد پس
با یک جمع و تفریق ساده در مییابیم که در خوش بینانه ترین
حالت ممکن کمتر از سه ســال از درس شهرزاد گذشته و هنوز
چهار ســال از درســش باقی مانده تا بتواند پروانه طبابت بگیرد
چه برســد به این که یک پزشــک حاذق و مشهور شده باشد،
پس چگونه اســت که مرضیه مادر فرهاد در بیمارستان ،پس از
جراحیهاشــم خان ،از شــهرزاد به عنوان پزشکی که همه ایران
میشناسند ،یاد کرده و شهرزاد نیز با نشان دادن کارت طبابتش،
خود را همکار معرفی میکند و کادر بیمارســتان ،او را به عنوان
خانــم دکتر پذیرفته و همچون یک پزشــک نامدار با او برخورد
میکنند و حتی خود او نیــز در توجیه تاخیرش برای حضور در
بالین پدر همسر ،میگوید که بیمار بد حال داشته است؟ آن هم
در حالی که در چند قســمت قبل همین فصل ،شهرزاد در زمان
مراجعه به تیمارستان برای دیدن شیرین ،خود را دانشجوی طب
معرفی میکند و حتی در قسمت ششم زمانی که فرهاد ناراحت از
دفاع شهرزاد از قباد در کافه ،تقاضای بازگشت به خانه را میدهد
و با سوال شهرزاد مبنی براین که چرا این قدر زود روبرو میشود
میگوید که تو امتحان داری ...پس یعنی تا چند روز قبل ،شهرزاد
همچنان دانشــجوی طبابت بوده و ناگهان در فاصله چند روز نه
تنها دوره تحصیلش تمام میشود بلکه آن قدر تجربه کسب کرده
که در تمام ایران هم شهرت دست و پا کرده است ...
خط داســتانی :نبود یک خط داســتانی پر رنگ و گیرا یک
مشــکل اساسی در فصل دوم سریال شهرزاد است .این موضوع به
ویژه در قسمت ششم و هفتم بیشترخودنمایی میکند .نویسندگان
مدام از این شخصیت به آن شخصیت رفته و بدون این که داستانی
برای آنان داشته باشند بین شخصیتها سرگردان باقی مانده اند.
بــرای نمونه بین فرهاد و شــهرزاد بحث فعالیت سیاســی
میگذارند بدون این که این بحث سرچشــمه و مبدا و منشــا

خاصی داشــته باشــد و مخاطب را با خود همراه سازد .هاشم
خان را دیر وقت شب ،بدون دلیل به در پیاله فروشی ای میبرد
که دو آد ِم «بزرگ آقا» نشســته و در آن مشــغول نوشــیدن
هســتند تا بدون دلیل تیر بخورد و راهی بیمارســتان شــود .
جالب این جاســت که در قسمت قبل،هاشــم خان در تحلیل
مرگ اَســد به قباد و نصرت میگوید خانــدان بهبودی ،آدم را
باالی دار میکشــند و با گلوله کاری ندارنــد .او میگوید :تنها
شــهربانیچیها هســتند که از گلوله اســتفاده میکنند .البته
هاشم درست میگوید زیرا در فصل اول هم دیدیم که بهبودی،
برای قتل «بزرگ آقا» ،شــربت را در قالب یک پرستار تقلبی به
بیمارســتان بر بالین «بزرگ آقا» میفرستد تا با چاقو و آمپول
سمی« ،بزرگ آقا» را به قتل برساند اما این بار انگار نویسندگان
مجموعــه فراموش کردند و افراد بهبودی را با اســلحه گرم ،به
ســراغ آدمهای خاندان دیوان ساالر فرستادند .داستان قباد هم
نمونه دیگری از این مشکالت است.
قباد :قباد دیوان ساالر که اکنون به عنوان بزرگ خاندان دیوان
ساالر به مسند قدرت نشسته اگرچه شخصیتی است که مضمحل،
بیثبات ،بیقدرت و بیدرایت ترسیم شده اما در نهایت بزرگ دیوان
ســاالر اســت و از او انتظار میرود به جای زاری و مویه در غم از
دســت دادن شهرزاد فکر کند تا مانع اصلی یعنی فرهاد را چگونه
از ســر راه بردارد ،البته نه به شکل کاریکاتوری که در قسمت اول
این فصل رخ داد و مخاطب را بیش از نگران کردن برای سرنوشت

فرهاد ،وادار کرد تا صحنه را همچون صحنهای طنز نگریسته و به
آن لبخند بزند.
قباد اکنون کسی اســت که میتواند همچون «بزرگ آقا» که
برای از میان برداشــتن فرهاد ،یک بــار او را تا پای جوخه اعدام
فرســتاد ،به راحتی فرهاد را از میان بردارد ،اکنون قباد میتواند
مانند «بزرگ آقا» با درســت کردن پرونده سیاسی برای فرهاد ،او
را روانه زندان کند یا حداقل کاری کند که از روزنامه اخراج شــود
یا روزنامه تعطیل شــود تا بیکارشده و حداقل مشکالتی برایشان
ایجاد شود نه این که بدون هیچ کاری تنها به عزاداری غم شهرزاد
بپردازد و بس.
از فرهاد گذشــته ،رابطه اش با خانواده هاشــم نیز در قسمت
هفتم جای ســوال دارد .این که بزرگ خاندان دیوان ســاالر ،چرا
خودش باید به دیدنهاشــم که در بیمارستان بستری است برود
حال آن که در زمان ســکته قلبی جمشــید« ،بزرگ آقا» هرگز
خودش به بیمارستان نرفت و پیشخدمتش حشمت را به نمایندگی
فرستاد .این که چرا قباد در حالی که میداند فرهاد و دیگر اعضای
خانوادههاشــم چه حسی نسبت به او دارند و متعاقبا نفرت قباد از
آنها برکسی پوشیده نیســت این سوال را بیش از پیش پر رنگ
میکند که بزرگ دیوان ســاالر چرا باید به جای این که برصندلی
تکیه زند و پیشــخدمتش را بــرای عیادت بفرســتد خودش به
بیمارستان میرود.
مهم تر از این رفتار و بــه اصطالح زبان درازی مرضیه و میترا
همســر و فرزندهاشم است در برابر قباد و سکوتی که قباد در برابر
آنان به خرج میدهد .مرضیه به قباد میگوید کههاشم را به حال
خود رها کند واین قدر از گرده اش بار نکشند و اجازه دهند که به
حجرهاش برسد اما گویی فراموش شده است که این حجره اساسا
متعلق به «بزرگ آقا» و اینک قباد است و نههاشم« .بزرگ آقا» در
زمان ازدواج شــهرزاد و قباد ،قول داد که یک دانگ به سهمهاشم
اضافه کند تا بدین ترتیب نصف آن حجره متعلق بههاشــم شود و
با این اوصاف در واقع حجرههاشم متعلق به قباد دیوان ساالر است
و او میتواند همه چیز را از آنان گرفته و به خاک ســیاه بنشاند و
امکان این که همسر و فرزندهاشم با پشتوانه وجود حجره شخصی
در برابــرش زبان درازی کنند وجود نــدارد همان گونه که دیدیم
خانواده شهرزاد نیز در برابر اوامر «بزرگ آقا » دم نمیزنند و فقط
اطاعت میکنند .
بازی روزگار :در این میان اما یکــی از نقاط قوت فصل دوم
سریال شهرزاد این است که نویسندگان با هوشمندی بسیار ،بازی
ای برای روزگار شــهرزاد و خانوادهاش چیدهاند .دو بازی که هنوز
بــرای یکی از آنها باید منتظر ماند و دید در قســمتهای بعدی
چه خواهد شد ،اما بازی نخست ،بازی روزگار مثلث عشقی قباد و
شهرزاد و فرهاد است .
بازی نخست بازی روزگار است آنجا که در فصل اول فرهاد

اینکه کارگروههایی شــکل گرفت و با برخی از ناشران
بــرای ایجاد هیاتهای علمی ممیزی صحبت شــد و
دســتورالعملهای اجرایی آن به تصویب رسید اما این
دستور العملها به مرحله اجرا نرسیدند.
چرا؟
به یک اشکال بین اداره کتاب و ناشران برمیگردد
و آن این مســئله که باالخره ناشــران این مســئله را
میپذیرند یا خیر.به نظر میرسد اگر در این حوزه چند
الگو شکل بگیرد ،برای ناشران یک اعتمادسازی ایجاد
میشــود و با ایجاد هیات علمی ،ناشران خود مجری
قانون میشوند.
در توییتی نوشتید که یکه و تنها به این وادی
وارد شدهام.منظورتان چه بود؟
مســوولیت در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
چند نکته قابل توجه و مشهود دارد؛ اینکه اختیارات
محدود اســت و پاســخگویی تقریبا نامحدود.شما به
حوزهای وارد میشــوید که اختیارات حداقلی است،
هم در روی کاغذ و هم در عمل.اما حوزه پاسخگویی
بسیار حداکثری و نامحدود است.مثال در وزارت نیرو و
نفت ،باالخره در حوزه قوانین و روی کاغذ ،اختیارات
تعریفشدهای وجود دارد اما در حوزه فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،خیلی فاصله وجود دارد.اشکال دوم این است
که در بقیه حوزهها ،انتظارات ،معدل دارند و روشــن
هستند ،اما در وزارت فرهنگ و ارشاد این انتظارات نه
تنها گاهی متفاوت هستند ،بلکه متناقض و متعارض
هم هستند.مثال کسی چیزی را حرام میداند و دیگری
آن را واجــب میداند.عمال وقتی با دایره وســیعی از
انتظارات درگیر باشــید ،کار دشوار میشود.انتظارات
نامشــخص و گاه متعــارض ،کار را ســخت میکند.
اشــکال سومی که وجود دارد ،این است که در کشور
ما در دورههای مختلف ،فرهنگ همیشــه در حاشیه
اجزای دیگر اجتماعی بوده است و علیرغم شعارهای
خوبی که راجع به فرهنگ میدهیم ،ســهم فرهنگ
در دورههــای مختلف در تعلق دولتهــا ،کابینهها،
منابع ،گفتوگوها و مباحثهها حاشــیهای بوده است.
طبیعتا کسانی که با ما در ارتباط هستند ،ممکن است
پارهای از محدودیتها را بدانند اما آن را لمس نکنند.
این محدویتها باعث میشود که راه سخت باشد.اما
در عین حال ناامید نیســتیم.چون باور من این است
که انســان دو رابطه ،یعنی رابطــهاش با خدا و مردم
را صادقانه کند ،پشــتوانهای پیدا میکند که خیلی از
راههای ناهموار برایش هموار میشود.ممکن است راه
ســخت به نظر بیاید و خود فرد را خیلی اذیت کند،
چون آن فرد نمیتواند همه مســائل را بگوید ،اما اگر
آن دو رابطه حفظ شود ،انشاءاهلل مراحل بعدی برای
قدم برداشتن رو به جلو پدید میآید.به نظر میرسد
علیرغم سختیها ،باید به امیدواریها فکر کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عمال در نقطه
تالقی سه شاخه قرار دارد؛ تمایلهای بخشهای
حاکمیتی ،انتظارات مردمی و توقعهای اهالی و
دستاندرکار فرهنگ و هنر.در سیاستگذاریها
فکر میکنید در صورت تصدی پســت وزارت،
مطالبه کدامیک از این سه گروه را که بعضا با هم
انطباق ندارند ،بهتر برآورده کنید؟
نبایــد به موفقیتهای کوتاهمــدت فکر کرد.تداوم
موفقیتها به این اســت که نقطه تالقی و حد وســط
بهوجود بیاید.مسلم است که اگر احساس کنم ذینفعان
حــوزه فرهنگ و هنر دارند ضرر میکنند ،یک روز هم
بر صندلی نخواهم نشست.اما با گفتوگو به نقطههای
میانی میتوان رسید که گامهای محدودتری از لحاظ
سرعت میتواند باشد اما باتداوم.میشود به آن فکر کرد
و امیدوار بود که هر سه گروه را به حرکت اصالحی رو
به جلو پیش برد.

به قباد میگوید« :زندگی اســت دیگــه ،میچرخه» و در این
فصل به واقع شــاهد چرخش آن هستیم .این که در فصل قبل
در زمان سکته جمشید ،در حالی که شهرزاد همسر قباد است،
این فرهاد اســت که مظلومانه در قالب عاشــق دلشکســته به
بیمارســتان میرود و با شــهرزاد و قباد روبرو میشود و حال،
اینک زندگی چرخیده و با وصل دو عاشــق قدیمی ،این بار ،این
قباد اســت که به همان بیمارســتان میرود و به عنوان عاشق
دلشکســته و البته عصبی با فرهاد و شــهرزاد روبرو میشود و
این نشــان از بازی روزگاری میدهد که به قول فرهاد «دو روز
بیشتر نیست».
دوم اما بازی روزگار «هاشم و بلقیس» یا همان «ماه قمر» است
که ظاهرا در روزگار جوانی عاشــق هم بودند .هاشم در فصل اول
به فرهاد میگوید که این دو همدیگر را میخواســتند اما هاشم از
شهرستان به تهران میآید تا زندگی درست کند و خانواده ماه قمر
در زمان غیبتهاشم ،قمر را به اجبار شوهر میدهند و حال بعد از
سی سال ،این بار دوباره بلقیس وهاشم بر سر راه هم قرار میگیرند
با در نظر گرفتن این که بلقیس ،خواهر بزرگ آقاست ،پس کسی
که یک بار باعث عدم وصال این دو دلداده به هم شده است ،کسی
جز«بزرگ آقا» یا خانواده اش نمیتواند باشد  .اگرچه بزرگ آقا در
فصل اول به دخترش توضیح میدهد که هرگز خانواده ای نداشته
و زن بابا او را از خانه بیرون کرده ،پس با این اوصاف این او بوده که
مانع وصلت دو دلداده در آن زمان شده است  .یعنی همان کاری
که ســالها بعد ،بار دیگر بزرگ آقا ،با پسرهاشم یعنی فرهاد انجام
میدهد .در این میان ،این پرسش به وجود میآید که اگر «بزرگ
آقا» ،باعث عدم وصال بلقیس وهاشــم شده چگونههاشم به دم و
دســتگاه حکومت «بزرگ آقا» وارد شده و برخالف پسرش که به
خاطر از دست رفتن عشقش ،کینه «بزرگ آقا» را به دل میگیرد،
ِ
راست «بزرگ آقا»
او(هاشــم) این همه سال ،بهترین یار و دست
بوده و هرگز نیز تالشی برای به دست آوردن عشقش نکرده است؟
برای پاسخ این پرسش باید منتظر ماند و تماشا کرد تا با پیشرفت
داســتان ،ابعاد تازه ای از رابطه آنان مشــخص شود .رابطه ای که
بی شــک به عنوان یک داستانک جدید میتواند خون تازه ای به
داستان بدمد و داستان را از این یکنواختی و عدم جذابیت بیرون
کشیده و مخاطب را بار دیگر با خود همراه سازد .
بهبــودی :در این میان اما شــخصیت بهبودی بــا بازی به
یادماندنی و شایســته رضا کیانیان نیز شخصیتی است که اگرچه
هنوز داســتان کامل و درســتی برایش تدارک دیده نشده اما از
میان دیگر شخصیتهای بی هویت داستان ،گردن کشیده و خود
نمایی میکند .بازی به یادماندنی رضا کیانیان این شخصیت را از
تیپ شدن و به قولی تخت بودن بیرون آورده و اگرچه هنوز راهی
طوالنی تا به دست آوردن همراهی مخاطب با شخصیت خود دارد
اما الاقل مخاطب را پس نمیزند.
دست آخر ،فصل دوم سریال شهرزاد با پشتوانه موفقیت فصل
نخست آن آغاز شده است و تماشاگر منتظر اثری است که همچنان
مانند فصل اول پر کشش و به یاد ماندنی باشد .پس باید منتظر ماند
و دید آیا نویسندگان قدرتمند فصل اول شهرزاد میتوانند داستان
مشــخص و پررنگی برای فصل دوم رقم زنند وتجربه موفق فصل
نخست این مجموعه را در قسمتهای بعدی به دست بیاورند.

