
خالصه گزارش

101112

  سه شنبه     21 تیر  1401     12  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـــماره  8541

چهکسی
مجبوراست؟

چرا مجبوریم؟ بــه چه چیز مجبوریــم؟ و چطور 
مجبوریم؟ این جمله آندره بازن، نظریه پرداز و منتقد 
فرانسوی برای اهالی فیلم و سینما یک معنا دارد و 
برای روانشناســان معنایی دیگر. معنایی مجهز به 
اصول آموزشی مهارت های زندگی و هدف گذاری. 
روز تعطیل بود و چه کاری بهتر از دیدن ملودرامی 
اجتماعــی. پس بــه تماشــای فیلم ســینمایی 
»مجبوریم« ســاخته رضا درمیشیان نشستم. اگر 
بخواهم در یک یا 2 جمله که فیلم را لو ندهد، بگویم 
چه دیده ام؛ باید از پدیده اجتماعی »کارتن خوابی« 
صحبت کنم. پدیده ای که آنقدر ساده و بی دغدغه 
نمایش داده شــده که متعجب مانده ام چطور این 
سبک از زندگی تا امروز در کتاب های علوم اجتماعی 
و انســانی مورد غفلت قرار گرفته، علی الخصوص 
وقتی رفتار خانم مددکار، وکیل، پلیس، قاضی و... 
را در این فیلم تماشــا کردم، به این نتیجه رسیدم 
که کارگردان چرا تا امــروز کتابی در زمینه کنترل 
هیجان ننوشته اســت. »مجبوریم« مجبورم کرد 

دست به قلم شوم و بنویسم.

چراشخصیتهایفیلمراباورنمیکنیم؟
شــاید پاســخ در نبــود اصطالحــی بــه نــام 
شــخصیت پردازی در فیلمنامــه باشــد. درباره 
شخصیت های فیلم باید به سکانس های بی ربط و 
جسته گریخته ای با شبه جمله هایی که سرنخ های 
به غایت کم مایه به دســت می دهد، بســنده کرد. 
شخصیت وکیل؛ استاد و همســر سابق با کارهای 
عام المنفعه )این شــخصیت که در منفعت رسانی 
کارهایش شبهه فراوان اســت، حتی 3 جمله بلند 
برای شناسایی درست شخصیتش برای مخاطب ادا 
نمی کند تا مخاطب بتواند دلیلی برای رفتارهای او 
پیدا کند.( او ایرادهایی به کاغذبازی های اداری وارد 
می کند. اما مشخص نیســت کاری را که نمی توان 
انجام داد یا در جایی به گفته خودش 5 یا 6 ســال 
طول می کشد تا به سرانجام برسد چطور به سرعت 
هر چه تمام تــر انجام می دهد! شــخصیت دکتر؛ 
شخصیتی تنهاســت. می خواهد به خارج از کشور 
برود، نمی خواهد به خارج از کشور برود. او مدام به 
پسرش می گوید چرا جواب تلفنم را ندادی. تلفن 
پسرش را جواب نمی دهد! در پاسخ سؤال مادرش 
گریه می کند. از خودش دفاع می کند. )البته اینجا 
هم دریغ از شــنیدن چند جمله پیوسته و مرتبط 
در دفاع از فکر و عقیده( از خودش دفاع نمی کند. 
شخصیت گل بهار؛ او به سندروم استکهلم مبتالست 
و نه تنها درمیشــیان کارگردان، کــه هیچ یک از 
شــخصیت های ســاخته او کوچک ترین اهمیتی 
به موجودیت این شــخصیت نمی دهنــد. درواقع 
فیلمساز نیز مانند مرتضی، شخصیت ضد اجتماعی 
فیلم، از گل بهار اســتفاده ابزاری کرده و او را برای 
اتصال نقش هــای ملودرام اجتماعــی  قصه به کار 

گرفته است.

فیلمیبلندباچندجملهکوتاه
جمالت کوتاه شــعار زده فیلم را به مخاطب بسیار 
شعار شنیده می سپارم. آنچه درنظرم عجیب آمد 
عقیم ماندن زبان و کلمه در این فیلم بود. البته وقتی 
شخصیت پردازی به درستی صورت نگرفته ایجاد 
کالم نیز برای آن ممکن نیست. در اینجا بحث بر سر 
دیدگاه هنری نیست، چرا که فیلم در دسته بندی 
خود اهالی هنر از لحاظ درام متوســط و اجتماعی 
دسته بندی شده. اما چرا در سطح اجتماع نمی توانیم 
این شــخصیت ها را ببینیم؟ این درست است که 
شــخصیت هر فرد بســیار پیچیده تر از آن است 
که بتوان در تقریبا ۹۰دقیقه بــه آن پرداخت. این 
فیلم درواقع به جای پرداختن به شخصیت هایش 
به ارائه  تیزری بی ســر و ته و البته متناقض بسنده 
کرده است. در تمام مدت تماشای فیلم این سؤال از 
فیلمساز قوت می گرفت که چرا به جای این حجم 
پراکنده از واقعیت های آشــکاری که نیاز به صرف 
بودجه ندارند، نقش روانشــناس را نادیده گرفته و 
راهکاری حقیقتا اجتماعی ارائه نکرده است؟ چرا 
بازیگران فیلم همگی در حالت بی حسی هیجانی 
به ســرمی برند؟ چرا نه از نوع نگاه، نه از حرکات، و 
از رفتار غیرکالمی، بازیگــران نمی توانند به درک 

مخاطب از شخصیت شان کمک کنند.
البته در پایــان فیلم آمده که فیلمســاز این فیلم 
را به عنوان ادای دینی به پدر خود ســاخته است. 
شاید اگر این فیلم را در دسته ملودرام های شخصی 
دســته بندی کنیم، بهتر بتوان آن  را درک کرد. در 
اینجا به رضا درمیشیان باید گفت فیلم »مجبوریم« 
نام فیلم، محتوای اثر و پایان بندی، نشــانگر ضعف 
و درماندگی فیلمساز است. شــاید چون در ایران 
مرسوم نیست که فیلمسازان از مشاور روانشناس در 
ساخت فیلم بهره بگیرند، شاهد چنین ضعف هایی 
هستیم. شاید فیلمساز نداند که درماندگی آموخته 
و اشاعه  می شود. اشاعه آن هم مانند پراکنده کردن 
میکروبی بیماری زا، منجر به بیماری جامعه خواهد 
شد که نخستین بروز و ظهور آن افسردگی است. 
البته که باید مسائل و مشکالت را نشان داد. اما باید 
به گونه ای حرکت کرد که تماشاگر را به اندیشیدن 
وادار کند. درست است که هنرمند از دل جامعه و 
هنجارهایش بیرون می آید، اما باور اینکه هنرمند 
می تواند هنجار تازه، درســت و کارآمد خلق کند، 
انکارناپذیر است. نام درمیشیان دلیل خوبی است 
برای تماشــا کردن یک فیلم. پس فیلمساز بهتر 
است تماشــاگران را با ســاختن فیلمی که حتی 
بازی های درستی در آن نمی بینیم، دلسرد کننده 
کند. »مجبوریم« می توانست با بهره گیری از دانش 
علوم اجتماعی و روانشناسی به اثری زیبا و اثرگذار 
در زمینه های مختلفی که اشارت کوچکی به آن شد 

تبدیل شود، اما حیف که نشد.

سانازفالحزادهیادداشت
روانشناس سالمت

بهبچههارؤیامیدهیم
گپ وگفت با کتابفروشی که درآمدش را صرف راه اندازی کتابخانه در روستاهای محروم می کند

می گوید: »برای بچه های روستاهای دورافتاده، 
 رؤیــا می بریــم.« فرزانه اخوت سال هاســت 
عزمش را جزم کرده که گوشــه و کنار کشور 
کتابخانه بســازد؛ از زنــدان و مراکز اصالح و 
تربیت گرفته تا روســتاهای محــروم و مراکز 
ترک اعتیاد و... . عایدی کتابفروشی کوچکش 
در لواســان را برای همین کار اختصاص داده 
است؛ کتابفروشی ای که شب ها چراغش برای 
سوادآموزی به کارگران مهاجر روشن می شود. 
صاحب »کتابفروشی قصه« سال ها در شورای 
کتاب کودک پابه پای تــوران میرهادی برای 
نوشتن مقاله و تهیه فرهنگ نامه ادبیات کودک 
تالش می کرد. او پای جادوی کلمات را به دنیای 
زنان و مادران شهر هم باز کرده است و آنها را به 
کالس های مرور ادبیات کهن دعوت می کند. 
قصه فرزانه اخوت و دلبســتگی اش به دنیای 

کلمات سردرازی دارد.
اولیــن کتابخانه ای کــه فرزانه اخــوت برای 
راه انــدازی آن آســتین بــاال زد، کتابخانــه 
دبیرستانی بود که در آن تحصیل می کرد. بعدها 
وقتی تصمیم به دایر کردن کتابخانه در مناطق 
محروم گرفت، بــرای اینکه بتوانــد راحت تر 
و اقتصادی تــر کتاب تهیه کند، کتابفروشــی 
»قصه« را راه انــدازی کرد. اخــوت می گوید: 
»طبعا بــرای خرید کتاب بودجــه محدودی 
داشــتم، اما برخی ناشــران حاضر نمی شدند 
کتاب هایی کــه می خرم را بــا هزینه کمتر به 
من بفروشــند؛ برای همین تصمیم گرفتم با 
زبان اقتصــاد و بازار با آنها وارد معامله شــوم. 
پس فضای کوچکــی که کنار خانــه بود را به 
کتابفروشــی تبدیل کردم و نه تنها از تخفیف 
ناشــران برخوردار شــدم، بلکــه عایدی این 
کتابفروشی را هم به تاسیس و تجهیز کتابخانه 

اختصاص دادم.«
روی تابلوی کوچک کنج کتابفروشــی نوشته 
شــده: »همه عایدی این کتابفروشــی صرف 
راه انــدازی کتابخانه در روســتاهای محروم 
می شــود.« کتابخانه هایی که حساب و کتاب 
تعدادشــان از دســت او در رفته و به بیش از 
75کتابخانه در گوشــه وکنار کشور می رسد. 
فرزانه اخوت می گوید: »مدت ها پیش وقتی به 
روستای »هبودان« در نیکشهر استان سیستان 
و بلوچستان رفته بودم با خودم فکر می کردم 
این بدترین جاده ای است که در عمرم می بینم؛ 
جاده ای باریــک و خاکی بود بــا پرتگاه هایی 
خطرناک که اگــر مردم محلــی راهنمایمان 
نبودند، نمی دانســتیم که چطور باید به آنجا 
برســیم، اما هفته پیش که گذرم بــه یکی از 
روســتاهای عشــایر بختیاری افتاد، جاده ای 
1۰برابر بدتر و سخت تر از جاده هبودان دیدم.«

خلوتی جاده های مالرو و دسترســی سخت به 

این روستاها همیشه یک سؤال مهم را در ذهن 
او تکرار می کند: »بچه های این روســتا آیا این 
شانس را دارند که به جز مردم روستای خود، با 

شخص دیگری مالقات کنند؟«
کتاب هایی که به دســت کودکان و البته مردم 
روســتاهای دور می رساند را منشــأیی برای 
زنده نگه داشــتن  رؤیــا و آرزو می داند. اخوت 
می گوید: »در برخی از این روســتاهای بسیار 
محروم و دور افتاده، نه آبی برای کشــاورزی 
وجود دارد و نه امکان دامداری. فقط جمعیت 
اندکی را می بینی که تالش می کنند خودشان 
را زنده نگه دارند، اما همین مردم هم کتاب را 
خوب می فهمند. نمی توانــی بگویی آنها چون 
زندگی سختی را تجربه می کنند  رؤیا ندارند و به 
آینده فکر نمی کنند.« کتابخانه های روستایی 
قرار اســت همین رویاها را بــال و پر دهند و 
راه رســیدن به آنها را برای بچه های روستایی 
هموار کنند. فرزانه اخوت می گوید: »ما همراه 
خودمان برای بچه های روستایی اسباب بازی، 
به خصوص بازی های فکری می بریم. تنها 5تا 
1۰درصد کتاب های هر کتابخانه اهدایی است 
و مابقی را متناســب با فرهنــگ و اقلیم و نیاز 
فرهنگی هر روستا خریداری می کنیم. به همراه 
کتاب ها همیشه چند نقشــه با خود به روستا 
می بریم؛ نقشه جهان، نقشه ایران، نقشه استان 
و همچنین نقشه پراکندگی پوشش گیاهی و 
جانوری و پراکندگی اقوام در ایــران. اینها را 
می بریم تا بچه های روستایی موقعیت خودشان 
را در ایران و جهان پیدا کنند. ما به آنها یادآوری 
می کنیم که تو در نقشه این جهان حضور داری 
و آنها از پیدا کردن روســتای کوچک خود در 

نقشه بسیار خوشحال می شوند.«
شــروع به کار کتابخانه ها، با مراســم ویژه ای 
همراه اســت که فرزانه اخوت نام آن را »سفره 
کتاب« گذاشــته؛ همه کتاب هــا روی زمین 
چیده می شوند و کودکان با بازی، یاد می گیرند 
که چطور کتاب های کتابخانه روســتای خود 
را رده بنــدی کنند. بعد هم نوبــت به نمایش 
عروسکی می رسد با روایت قصه ای از شاهنامه.

کتابخانه هایی که فرزانه اخوت در گوشه و کنار 
ایران سبز می کند تنها مختص مناطق روستایی 
نیســت؛ ندامتگاه ها، زندان ها و خوابگاه های 
دانش آموزی هم میزبان برپایی این کتابخانه ها 
هستند. اخوت می گوید: »کتابخانه هایی که در 
زندان ها دایر می کنیــم را بیش از هر کتابخانه 
دیگری دوســت دارم. نمی توانید تصور کنید 
افرادی کــه در این زندان ها هســتند چگونه 
از کتابخانه اســتقبال می کنند. مــن هر بار از 

دیدن فهرســت امانات کتــاب کتابخانه ها در 
زندان هــا و ندامتگاه ها حیرت زده می شــوم. 
جالب اینجاســت که برای راه اندازی کتابخانه 
در این مراکز گاهی با اظهــار ناامیدی از طرف 
قشر تحصیلکرده و فرهنگی مواجه می شوم که 
معتقد هستند افرادی که در زندان ها و مراکز 
بازپروری به ســرمی برند اقبالی به کتاب نشان 
نمی دهنــد؛ تجربه من چیز دیگری را نشــان 

می دهد و از این بابت بسیار خوشحالم.«
کافی است خبر دایر شدن کتابخانه در یکی از 
روستاهای یک استان یا زندان ها و ندامتگاه ها 
به گوش رؤسای دیگر مراکز برسد، درخواست ها 
یکی پس از دیگری بــرای راه اندازی کتابخانه 
در این مراکز به ســوی کتابفروشی قصه روانه 

می شود.
خوشحالی ام از این اســت که کسالت زندگی 
در خوابگاه های دانش آموزی با کتابخانه هایی 
که در این مراکز راه اندازی می کند، شکســته 
می شود؛ جایی که گاهی در آن دانش آموزانی از 
4۰روستا گردهم می آیند و روزگار می گذرانند.

مشقالفبابرایکارگرانفصلی
شــب ها، بعــد از تعطیل شــدن کار کارگران 
ساختمانی در ارتفاعات شــمال تهران، چراغ 
کتابفروشی قصه روشــن می ماند تا کارگران 
مهاجــری کــه بــرای کار ســر از پایتخــت 
درآورده اند، شانسی برای یادگیری الفبا داشته 
باشــند. اغلبشان اتباع افغانســتانی هستند و 
مشــتاق اینکه خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. 
فرزانه اخوت استارت دایر کردن این کالس ها را 
بعد از راه اندازی کتابفروشی زد تا زمان  فراغتی 
را که در کتابفروشــی قصه دارد بــه انجام کار 
مفیدی بگذراند. ســال های گذشته برگزاری 
کالس ها و فعالیت های مختلف فرصت چندانی 
بــرای اداره کالس های ســوادآموزی برای او 
باقی نگذاشته بود. با این حال شوق و پیگیری 
کارگران فصلی لواســان، باعث شــد تا چراغ 
کالس ها را به کمک همسرش روشن نگه دارد. 
عزیز اهلل آزادکیا به کمک جــزوه ای که فرزانه 
اخوت نوشــته، چند سالی اســت که تدریس 
در کالس های ســوادآموزی را بر عهده دارد. 
او می گوید: »یــاد دادن خواندن و نوشــتن و 
سوادآموزی به کارگرهایی که به اینجا می آیند، 
گاهی کار ســخت و طاقت فرســایی می شود. 
گاهی یاد گرفتن چند حرف الفبا به آنها چند ماه 
طول می کشد، اما وقتی چیزی را یاد می گیرند، 
خوشحال می شــوند و از ما قدردانی می کنند. 
به چشــم خود می بینم افرادی که خواندن و 

نوشتن را یاد گرفته اند، با شوق به اطراف نگاه 
می کنند و انگار وارد دنیای تازه ای شــده اند. 
از اینکه می توانند کلمات نوشــته شــده روی 
تابلوهای مغازه ها یا جاده هــا را بخوانند و آنها 
را متوجه شوند، بسیار ذوق زده می شوند. حتی 
دایره واژه های آنها بعد از سوادآموزی هم بیشتر 
می شود؛ چراکه تا قبل از آن دایره لغات بسیار 
محدودی داشتند و صحبت کردنشان محدود 

به رفع نیازهای روزمره می شد.«
کلمه هایی که سوادآموزان این کالس به مرور 
نوشــتن آن را یاد می گیرنــد، از بین کلماتی 
انتخاب می شــوند که دنیای روزمــره آنها را 
می ســازد؛ از آرماتور و آجر گرفته تــا بنا و... . 
شــیوع 2ســال و نیمه کرونا در کشور گرچه 
باعث تعطیلی این کالس ها نشد، اما کمی روند 
برگــزاری آن را دچار تغییر کرد. این ســال ها 
کالس هــای ســوادآموزی بــرای مهاجران و 
کارگران فصلی با جمعیتی کمتر و در فضایی 
بزرگ تر برگزار می شــود. به رســم همیشگی 
کتابفروشــی قصه، مهاجرانی کــه به والیت 
خود بازمی گردند کتاب و لــوازم تحریرهایی 
که صاحب کتابفروشــی به آنهــا هدیه داده 
را به عنوان ســوغاتی با خود می برند تا شــوق 

آموزش را با کودکان وطن خود تقسیم کنند.

دورهمیبهصرفمتونکهن
»همزمــان بــه فضایی بــرای تدریــس فکر 
می کردم، اما به نظرم همه زنان فرصت حضور 
در دانشگاه را نداشتند. به زنانی فکر می کردم 
که به هر دلیلی نمی توانســتند از سد کنکور 
عبور کننــد. چه بایــد می کردند؟ 13ســال 
خانه نشــینی من در جوانی برای نگهداری از 
3فرزندم باعث شــده بود تا شرایط این زنان را 
به خوبی درک کنم.« جرقه کالس های آموزشی 
از سال 1385زده شــد و نتیجه آن همراهی 
بیش از 8۰نفر از زنان شهر در هر دوره در این 
کالس هاست. اخوت می گوید: »برای آموزش 
در ایــن کالس ها ســراغ شــاهنامه، مثنوی، 
منطق الطیر، خسرو و شیرین، گلستان، حافظ 
و کلیله و دمنــه رفتم. ما در ایــن دورهمی ها 
تک تک ابیات این کتاب را می خوانیم و آن را با 
هم معنا و نشانه های آن را در زندگی خودمان 
جســت وجو می کنیم و درباره آن با هم حرف 
می زنیم. این کالس ها بعد از شیوع کرونا تعطیل 
شــد و ما این روزها به فکر بازگشــایی دوباره 
این دورهمی های کتابخوانی هســتیم. البته 
این موضوع به شــرایط کوویدـ1۹ و ثبات این 

وضعیت بستگی دارد.« 

یکی، دو هفته قبل از آغاز شیوع کرونا در کشور 
بود که تصمیمش برای گسترش کتابفروشی 
را عملی کرد. با آغاز قرنطینه سراسری و قطع 
تردد شهروندان در شهر، تشکیل کالس ها هم 
به ماه ها بعد موکول شــد؛ وقتی که تب و تاب 
پیک های پیاپی کرونا افتاد و کم کم رفت وآمدها 
به حالت قبل برگشت. خانه ای که تا قبل از آن 
در اختیار مســتأجر بود، با رفتن مســتأجر به 
ســالنی برای مطالعه و برگزاری کالس تبدیل 
شد که قفسه های کتاب دور تا دورش را احاطه 
کرده بودند و به نوعی انبار کتابفروشــی هم به 
شــمار می رفت. اخوت می گوید: »مدتی که از 
کرونا گذشــت، دیدم اینطــور نمی توان ادامه 
داد؛ تا کی می توانستیم بدون هیچ فعالیتی به 
زندگی ادامه دهیم؟ کم کــم و با رعایت اصول 
بهداشــتی ای که یاد گرفته بودیم کالس های 
سوادآموزی را دایر کردیم. همچنین از افرادی 
که برای رده بندی کتاب ها به صورت داوطلبانه 
به من کمک می کردنــد و در ایام کرونا تمایل 
خود را برای ادامه این روند اعالم کرده بودند، 
خواســتم که در ســاعت های مشــخصی به 
کتابفروشی بیایند و فعالیت ها را از سر گرفتیم. 
سفر به روستاهای محروم هم دوباره آغاز شد و 
کم کم افرادی که در این راه با من همراه بودند 
به من پیوســتند. شــهرزاد محجوب، یکی از 
افرادی بود که در نخستین سفر در ایام کرونا با 
من همراه شــد و با هم به کردستان رفتیم. آن 
روزها با وجود تعطیلی هتل ها و مراکز اقامتی 
و گردشگری، مردم منطقه ای که در آن بودیم 
استقبال خوبی از ما کردند. آنقدر برای داشتن 
کتابخانه مصر و مشتاق بودند که اعالم کردند 
می توانند با وجود کرونا میزبان ما باشند. یکی از 
افرادی که در آن منطقه هتلی داشت، با وجود 

تعطیلی هتل، ما را پذیرفت.«
کتابخانه ها تنها در روســتاهای دورافتاده دایر 
نشده اند و حتی محله های جنوبی شهر تهران 
و مراکــزی که خدمات فرهنگــی و اجتماعی 
به مهاجــران ارائه می دهند هــم از وجود این 
کتابخانه ها بهره مند شــده اند. فرزانه اخوت، 
یادی هم از ســختی های راهی که در آن قدم 
گذاشــته می کند و می گوید: »هنوز هم گاهی 
در برخی روســتاها و مناطق، از طرف برخی 
از مســئوالن یا حتی مــردم مقاومتی در برابر 
تاسیس و دسترســی به کتابخانه وجود دارد. 
ما کاالیی را به ایــن مناطــق می بریم که در 
بســیاری از جاها نیازی به آن احساس نشده 
اســت و باید قبل از هر کاری احســاس نیاز را 
در این افــراد به وجود بیاوریم و ذائقه ســازی 
کنیم. حرف ما این است؛ همانطور که داشتن 
سرپناه، خوراک و پوشــاک حق هر فردی در 
جامعه است، دسترسی به اطالعات و دسترسی 
بــه ادبیات جهان هــم حق هر فــردی در هر 

گوشــه ای از این کره خاکی 
اســت. اهدای کتاب، اهدای 
یک کاالی لوکس نیســت.«

گوشه ای از کارنامه تخصصی خانم کتابدار
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شورایکتابکودکاست.
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آمادهسوختن

هزینه باالی اداره صحن و صرف زمان برای اصالح 
لوایح از ایرادات فعلی ساختار اداره مجلس است

وزارت ارتباطات می گوید اینترنت پاک برای 
کودکان دارای 4سطح رنگ بندی است

استفاده از نمای کامپوزیت چندبار ممنوع اعالم 
شده، اما همچنان استفاده می شود


