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به مناسبت انتشار و رونمایي از کتاب »حق و سوءاستفاده از آن« تألیف محمدعلي موحد

روزﻧﻪ آﺑﻰ

موحد جان شیفته

نگاهي به نمایشگاه عکس »وضعیت چهارم«
کیارنگ عالیی

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﮏﺑﯿﺎﺗﯽ

ُسرایشی برای زندگی

نقدي بر نمایش »تبرئه« کار منیژه محامدي

بيگناهي مجرمان یا گناه داوران

رﺿﺎ آﺷﻔﺘﻪ

یحتمل سفارشها و نکتهسنجيهاي منیژه محامدي
بسنده کردهاند ،...اما ايکاش ميشد کمي هم تخیل
و حس بیشتري هم آمیزه این روایتها و روایتگريها
بشود ،هرچند تا این حد هم ما را متوجه اصل ماجرا
ميکنند و ميشــود به آن نــگاه انتقادي از دردناکي
وضعیت رسید که این خود بیانگر کارکرد دقیق تئاتر
مستند است ،اما باز هم حس ميشود که تئاتر مستند
در نهایــت یك تئاتر اســت و بایــد از چارچوبهاي
خــاص خودش نیــز بهرهبرداري کند .شــاید محمد
اســکندري نمونه بارزي براي این روایتگريها باشد.
او با کالم به درستي دستوپنجه نرم ميکند که هم
بازياش جذاب باشد و هم روایتش گویاي داستان و
مطلب باشــد و هم در نهایت بتواند از احساسات به
دور بماند .او در نقش نویســنده کار )اریك جنسون(
به درستي زاویه دیدي بدون حبوبغض را به چالش
ميکشــد ،...اما گویا شــخصیت دلبرت در بازنویسي
محامدي دچار ممیزي شــده است ،چون این نقش
آنچنان که باید مفهوم نیســت ،البته موضوع او هم
بــا توجه به تجاوز بــه عنف حتما به راحتي میســر
نبــوده که کاملتر بیان شــود ...فرنــاز رهنما هم در
زیادي جديگرفتن نقش است که دارد خودي نشان
ميدهد و اینکه اینهمه به ناروا او را قاتل دانستهاند
و تحت شــرایط سخت و شکنجهگونه اذیتوآزارش
کردهانــد ...مابقــي بازیگــران هــم در همین حدود
فقط دارنــد روایت ميکنند و چارچــوب کلي کار را
بــراي ارائه یك فضاي دردمند پیــش ميبرند ،...اما
در کل کار محامــدي به چشــم ميآیــد ،چون فهم
درستي از تئاتر مســتند دارد و این درست خالفآمد
آن چیزي اســت که ایــن روزها به نام تئاتر مســتند
اجرا ميشــود ،اما لبریز از احساســات اســت و این
همان نقطهضعفي اســت که اثر را از کارکرد درست
و ویژهاش بیرون ميآورد.
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 »تبرئه« نمایشــي مستند و اجتماعي است که به
بيگناهان زنداني ،شکنجهشــده و حتي اعدامشــده
در زندانهــاي آمریکا ميپردازد .ميدانیم که آمریکا
بیشــترین زنداني را در جهان دارد و این خود نمودار
آن حکایتــي اســت که در آن اجــراي عدالت گاهي
–خواهناخواه -همراه با بيعدالتي خواهد شــد .اما
این مسئلهاي نیست که منحصر به آمریکا باشد و در
هر کشور و شــهري به ناچار چنین ستمي بر بسیاري
از آدمهــا تحمیــل خواهد شــد ،چــون کار داوري
همیشــه هم سرراســت نخواهد بود و گاهي خبط
و خطاهایي هم بر ســر راه پلیــس و دادگاه خواهد
بود کــه به ناچار منجر به ایــن بيعدالتيها خواهد
شــد .بنابراین آنچه این دو نویسنده آمریکایي )اریك
جنســون و جسیکا بلیك( بر اســاس گفتوشنود از
تبرئهشــدگان زندانهاي آمریکا نوشتهاند ،ميتواند
بسترســاز یك پدیده غیرقابلکتمان باشد و این خود
حساســیت افــراد مرتبط بــا مجرمــان را دوچندان
ميکنــد که بــا کوچكتریــن خطایي ممکن اســت
ســتمي ناروا را بر یك فرد بيگناه تحمیل کنند که به
سادگي هم بخشوده نخواهد شد ،مگر فرد تبرئهشده
این بخشش را شامل حالشــان گرداند و گاهي نیز با
مرگ و فرسودگي تن و عمر دیگر هرگز فرصتي براي
بخشش هم باقي نميماند.
منیژه محامدي ميخواهد تئاتر مســتند کار کند،
بنابراین زیاد در قیدوبند یك اجراي تئاتري به مفهوم
معمولش نیست ،بلکه ميخواهد این متن را طوري
اجــرا کند که در نهایت بشــود درباره وضعیت و این
نمونههایي که در آن بررســي شدهاند ،تفکر کرد .به
عبارت بهتر بشــود با تفکر انتقادي نســبت به چنین
موضوع و مسئلهاي درنگ و تأمل کرد.
بنابراین او در صحنه به شــکل نمادین سه قفس
را در کنار هم چیده و چندین چهارپایه که در جاهایي
از کار با بازيهایي تبدیل به میزانســنهاي ســاده و
ترکیبي ميشــوند ،...اما در این بین جا داشــت که از
این قفسها بیشــتر استفاده کند ،چون هر یك از این
آدمها در درون قفــس بودهاند که نباید ميبودهاند،
این گویاي تناقض اســت .تجلي این حضور و پس از
آن آزادي ميتوانــد بیانگر یــك چالش بزرگ در حد
کابوس تلقي شــود ،چنانچه ایــن نقشها هم از آن
دوران به ســختي و مالل یاد ميکننــد ...بههرروي
طراحي مینيمالیســتي اســت ،اما این خــود دلیل
نميشــود کــه حرکتهــا و ترکیبهایــي را در دل
این قفسها مشــاهده نکنیــم و اتفاقا االن بیشــتر
حالت ظاهري و آرایه و عاریهاي یافته اســت ،اما با
حضور بازیگــران در درون قفسها ميشــد کارکرد
آن را در منافــات بــا آزادي و بیــرون قفسبــودن
مشاهده کرد. ...
بازیگران هم نخواســتهاند زیاد بازيها دروني و
حســي را متجلي کنند ،بلکه از بیــرون به خطهاي
روایي دیکتهشــده به آنان از ســوي متننویســان و

دکتر محمدعلي موحد در چندین و چند رشــته
متنوع و گوناگون بــه تحقیق ،تدریس ،تألیف و تتبع
رفیق بخت وي
پرداختــه و در هر زمینهاي توفیــق ِ
شــده اســت تا آثاری دقیــق ،متقن و البته مســتند
و علمــي در حوزههــاي پژوهشــي خــود ازجمله
دانشهاي مختلف علوم انســاني به ارمغان آورد.
اســتاد جامعاالطــراف و ذوفنونــي کــه در جایگاه
شایســتهای از فکر ،فرهنگ ،تاریــخ و ادب این آب و
خاک ایستاده است.
موحد بــا توجه به آنکه تحصیالت دانشــگاهي
خود را در رشته حقوق خصوصي گذرانده است و از
حقوقدانان برجســته روزگار به شمار ميآید ،عالوه
بــر کتابها و تألیفاتی در رشــته حقــوق از حقوق
طبیعــي ،حقوق بشــر ،حقوق شــهروندي ،حقوق
بینالملــل و موارد دیگري از این نــوع ،با تالش در
جهــت افزودهشــدن گرایش حقوق نفــت و گاز به
عنوان یکي از گرایشهاي رشــته حقــوق در نظام
آموزش عالي کشور ،نقش خاصی ایفا کرده است و
آثــاري نظیر در حالوهواي حق و عدالت و مقاالتي
درباره مقوله حقوق شهروندي در نشریات به رشته
تحریر درآورده یا در محافل علمي داخلي و خارجي
ارائه کرده اســت و همچنین در کنار شــغل وکالت
دادگســتري از ابتداي تأســیس شــرکت ملي نفت
ایران به عنوان حقوقدان در اداره حقوقي شــرکت
مذکور اشــتغال پیدا کرد و در مسند و منصبهایي
مانند عضویت اصلي هیئتمدیره و مشــاور ارشــد
و عالي رئیــس هیئتمدیره شــرکت نفت به مدت
حدود نیمقرن کارهاي شایســتهاي را در آن شرکت
انجام داد و نامش با تاریخ نفت ایران عجین شــده
است .شایان ذکر است که اســتاد موحد نهفقط در
نفت ایــران که در حوزه بینالمللــي موضوع نفت
نیز شناختهشده و نامدار اســت؛ براي نمونه همین
بس که در آغاز به کار تأســیس اوپک در ژنو سمت
معاونت اجرائي این سازمان را بر عهده داشته و در
بســیاري از داوريها و دعــاوي نفتي بینالمللي به
عنــوان عضو ناظر یا در مقام صاحبنظر متخصص
حضور داشــته و همچنان ،نهادهاي مذکور گاهي از
مشاورت و مؤانست با ایشان ،درصدد حل مشکالت
خــود برميآیند و البته افزون بر اینها یا در کنار همه
اینها به دلیل حس ایراندوســتي و مسئولیتپذیری
به تحقیق ،تحلیل و بررســي موضوع نفت در تاریخ
سیاســي ایران معاصــر همت گمارده و با شــور و
اشــتیاقي بســیار دل در مســیر پرپیچوتاب یکي از
جریانات تاریخ ایران گذاشــت
مهمتریــن دورهها و
ِ
که مهمترین دســتاوردش در این زمینه کتاب خواب
آشفته نفت اســت )این کتاب تاکنون در چهار جلد
منتشر شــده که مجلدات بعدي آن همچنان انتشار
ميیابد( .این اثر عنوان جایزه کتاب ســال را به خود
اختصاص داده اســت .جلد نخست آن به موضوع
نهضت مليشــدن صنعت نفت ایران در سالهاي
پس از جنگ جهاني دوم اختصاص دارد و جلد دوم
این مجموعه به توصیف تحوالت پس از کودتاي ۲۸
مرداد  ۱۳۳۲تا انعقاد کنسرســیوم مربوط ميشود،
جلد ســوم این کتاب هم شــامل دو بخش اصلي و
اصليتر اســت؛ یک بخش مقدماتي کــه به تغییر
و تحوالت ایران از زمان کشــف نفت در ســالهاي
مقارن با نهضت مشروطه پرداخته تا حدود  ۲۰سال
بعد که با خاتمه جنــگ اول جهاني و فراهمآمدن
یــک ثبات نســبي باالخره فرصتي به وجــود آمد تا
بهصورتي جديتر از پیش به حساب و کتاب و اجور
معوقه شرکت نفت انگلیس و ایران رسیدگي شود.
در بخــش دوم کتــاب دکتــر موحــد بــه
حساســیتهایی رسیدگي و اشــاره ميکند و رشته
مذاکرات پنج ،شــش ســاله را که در نهایت در سال
 ۱۳۱۱باعث لغو قرارداد دارســي ميشود و امضا و
انعقاد یک قرارداد جدید با شرکت نفت در سال بعد
از آن را پي ميگیرد ،بررســي ميکند .سپس در جلد
چهــارم هم بهنوعي در ادامه تاریــخ نفت در ایران
که به دورههایي تقسیم شــده است ،ضمن بررسي
پیشــینهها و زمینهها به مواردی اشــاره میکند که
در آنها قبل از لغو دارســي مذاکراتي صورت گرفته
اســت و در یک دوره مذاکرهکننده ایران فیروز بوده
و در دورهاي دیگــر آرمیتــاژ .همچنیــن در قرارداد
موسوم به  ۱۹۱۹مقرر شده بود که ایران یک مستشار
بیاورد که به همین مناسبت وزارت دارایي انگلستان
یک مستشار انگلیســي را معرفي و پیشنهاد ميکند
و این پیشــنهاد هم مورد قبول واقع ميشــود و آن
مستشــار انگلیســي براي انجام مذاکره توافقي هم
کرده که این توافق از طرف ایران هیچگاه رســمیت
پیــدا نکرد ،در واقع این قــرارداد ظاهرا مورد نفي و
انکار ایــران بود و عمال و باطنا آن قــرارداد آینهاي
بــراي روابطمان قلمداد ميشــد .بــاري ،این جلد
برخالف مجلدات پیشین که هریک دورههایي کوتاه
و چندساله از موضوع نفت را بازگو ميکردند ،دوره
طوالني ۴۰ساله از قرارداد دارسي تا سقوط رضاشاه
را روایــت ميکند .این مجموعه و کتابهاي دیگري
مانند »گفتهها و ناگفتهها« و »مليکردن و غرامت«
بهطورکلــي اطالعات ممتازی از تاریــخ نفت ایران
و داوريهاي نفتي و به طریــق اولي تاریخ معاصر
ایــران و جریانات و حــوادث مترتب بــر آن را ارائه
ميکند و سعي دارد به بررسي شخصیتها ،عوامل،
آثار و تبعــات پیرامون این پدیده مهم و این صنعت
پرطمطراق ایران بپردازد .این محقق همچنین کتاب
خواب آشفته را بهروشني تعبیر و تفسیر کرده است.
موحد از رازهاي مبهم یکي از مهمترین دوران تاریخ
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ایران معاصر پرده برداشت تا آنجا که کتابهایش از
مراجع دسته اول در حیطه یادشده به حساب بیاید،
همچنیــن پژوهشهاي ارزنــدهای در زمینه زبان و
ادبیات فارسي و عرفان انجام داد و در حوزه شمس
تبریزي و موالنا جاللالدین دغدغهمند بود و با اسناد،
ادله و شواهدي مســتند و دقیق ابتدا به تصحیح و
تعلیقنــگاري علمــي از یگانه اثر شــمستبریزي،
مقاالت پرداخت که همین امر باعث شناختهشــدن
و نفــوذ شــمس در بین آحاد مردم ایــران از طریق
خواندن گفتارهایش در مقاالت شد .در زمینه انتشار
کتابهایي درباره شمستبریزي در داخل و خارج از
کشور و نیز تکنگاري درخصوص هویت ،شخصیت،
زمینه و زمانه شــمستبریزي و بهطورکلي مجموع
عوامل شمسشدن شمستبریزي و موالناکردن او و
پرداختن به مواردي از این قبیل تالش کرد و توانست
با استنادبه شواهد و قرائني مقبره شمستبریزي در
خوي را کشف و احیا کند.
همینطــور اســتاد موحــد ســکه کتابهایــي
مانند اســطرالب حق )گزیده فیه مافیه( ،باغ ســبز
)گفتارهایــي دربــاره شــمس و موالنــا( ،خمي از
شــراب رباني )گزیده مقاالت شمس( ،قصه قصهها
)کهنتریــن روایــت از ماجــراي شــمس و موالنا(،
تصحیح ابتدانامه )از محمدبن محمد سلطان ولد(،
تصحیح رساله در مناقب خداوندگار )از فریدون ابن
احمد سپهســاالر با همکاري استاد صمد موحد( را
به نام خود ضرب کرده اســت؛ البتــه ناگفته نماند
که تازهترین اثــر تحقیقي او در همین حوزه تصحیح
انتقادي بر مثنوي معنوي )در دو مجلد( اســت که
بهتازگی )زمستان  (۱۳۹۶از سوی انتشارات هرمس
در تهران منتشــر شــد و بنا بر عقیده صاحبنظران
پس از تصحیح انتقادي رینولد نیکلســون انگلیسي
ایــن تصحیــح از دقیقتریــن تصحیحهــای مثنوي
معنوي است؛ زیرا از زمان انتشار کار نیکلسون حدود
 ۹۰ســال ميگذرد و کار او اولین تصحیح انتقادي از
مثنوي معنوي با روش علمي نوین و درنظرداشــتن
منابع و نسخ متفاوت و متعدد و حتياالمکان نزدیک
به موالنا بوده اســت که در آن دوره نسخههایي که
نیکلســون بر روي آنها کار کرده است ،محدود بوده
و در ضمن خیلي شناختهشــده نبوده است و از بازه
زماني پس از تصحیح نیکلســون و براساس نسخه
مشــهور به نام نســخه »قونیه« که به نســخههاي
دیگــر ارجاع داده نميشــد و بهنوعــي مقابله هم
نشده است ،نســخههایي پیدا شده است که جدیدتر
و نزدیکتــر به زمان ســراینده این کتاب اســت و در
ضمن خود نیکلســون کار خویش را نســخه پایاني
و یکدســت نميداند .این تصحیــح موحد از مثنوي
معنوي براساس  ۱۱نســخه انجام شده که ازاینبین
هشت مورد از این نسخهها در  ۱۵سال بعد از وفات
موالنا کتابت شــدهاند و این  ۱۵ســال درست زماني
است که حســامالدین چلبي ،خلیفه و فرزند موالنا،
ســلطان ولد دلبنــد موالنا و نیز ســایر شــاگردان و
مثنويپژوهان آن زمــان از مثنوي معنوي نگهداري
ميکرده و بر حفظ و نگهداري آن از جمیع تحریفات
و انحرافــات دقت و نظارت کردهاند .همچنان که در
مقدمه این مثنوي آمده است؛ چون این مثنوي خود
را مقید به قرن سرودهشــدن مثنــوي ميداند ،بنا بر
همیــن نکته از تحریفات و دســتبردها که عمدتا در

قرنهــاي پس از آن قــرن روي داده در امان مانده
است و وجه تمایزِبارز تصحیح نیکلسون و تصحیح
موحد از مثنوي معنوي این است که موحد از هفت
نســخه بدل )شش نســخه تکدفتري و یک نسخه
کامــل( بهره برده و نیکلســون آن هفت نســخه را
نداشــته اســت و عالوه بر این هفت نســخه ،موحد
ُســخ ) (variantsنیکلســون را هم مبنا و معیار
آن ن َ
کار خودش قرار داده اســت؛ عالوهبراین دکتر موحد
اصل را بر نســخه قونیه قــرار دادهاند که اهالي فن
همگي بر صحت و اصوليبــودن و بهترینبودن آن
متن متفقالقولاند و اجمــاع نظر و اطمینان خاطر
دارند و تمام نســخههاي دیگر بــر آن و نزدیکترین
تصحیح و نســخه معیار را عرضه کرده است و باب
تــازهاي را پیشروي عمــوم عالقهمنــدان این متن
محبوب در میان فارسيزبانان و پژوهشگران گشوده
است .ویژگي شــاخص این چاپ از مثنوي این است
که حق همه نســخ قدیمي مثنوي در آن ادا شده و
دیگر اینکه همه اختالفات موجود بین نســخهها در
پانویس آورده شــده اســت .مثال اگر کسي خواست
بتواند همه اختالف نســخه بدلها ،دگرســانيها و
اختالف قرائات را ببیند و بررســي و مقایســه کند یا
در ترجیح یکي )کلمهاي( بر دیگري بتواند بهراحتي
واژه مدنظر را جایگزین کند و از این جنبه آزادي عمل
و خوانش خود را داشته باشــد .دیگر ویژگي این اثر
رعایت فاصلهگذاري و اعرابگذاري بین متن اســت
که موحد با این کار یک نوع تفکیک موضوعي انجام
داده و خوانش مثنوي را آســان و البته روان و شیوا
کردهاند و به طور خالصه از زمان تصحیح نیکلسون
ضریب اطمینان را در ایــن تصحیح با توجه نکات و
اوصافي که بیان شــد ،به حد بســیار زیادي باال برده
است .این کتاب مقدمه مفصلي دارد و موحد در این
مقدمه مالحظات کلي خود در باب تصحیح مثنوي
و شیوه کار خود در تصحیحش را بیان ميکند.
پژوهشهاي گســترده او حتــي به همین موارد
هــم ختم نميشــود و دامنــه فعالیتهاي علمي
محمدعلــي موحد عــالوه بر مــوارد یادشــده به
ابنبطوطه مراکشــي نیز رسیده اســت .اولین و تنها
کســي اســت کهِرحلِه یا ســفرنامه این بزرگترین
جهانگــرد مســلمان را کــه از جنبههــاي مختلف
تاریخي ،جغرافیایــي ،اجتماعي و فرهنگي ارزش و
اهمیت خاص و منحصربهفردي دارد ،ترجمه کرده
است؛ سفرنامهاي که به لحاظ زماني  ۲۹سال طول
کشیده و به لحاظ گستره مکاني از طنجه تا مالدیوی
را شامل ميشده است .از زمان انتشار این اثر به زبان
فارسي بیش از نیمقرن ميگذرد و ایشان همه افکار،
احوال ،اوضاع و شــرایط ابنبطوطه را ميشناسد و
ميکاود و ماجراها و فرازونشــیب زندگي این سیاح
در راهها و کشــورهاي دورودراز و برخورد فرهنگها
و اقوام مختلف را با نگاهي تیزبین و قلمي طنزآلود
اما شــفاف و صادقانه بیان ميکنــد و حکایتها و
تجربههاي تلخ و شــیرین ابنبطوطه در سفر به ۴۴
کشور را بازخواني ميکند.
ایــن کتاب پــس از مقدمهاي مفصل از شــش
فصل تشکیل شده است که در دو بخش کلي آمده
اســت .در بخش اول ایــن اثر ما با ســیاح قصهگو
آشــنا ميشــویم و در بخش دوم موحــد انعکاس
آینه آدابورســوم ،اجتماع و سیاســت آن زمانه را

برایمان آشکار و روشن ميکند و عالوه بر توصیفات
کلي ابنبطوطه تحلیلي جامعهشناســانه از کل این
ســیاحتنامه را عرضــه کرده اســت و مخاطب را
در این ســفر معنوي با بســیاري از مسائل تاریخي و
مجموع شکستها ،شاديها ،پیشرفت و پسرفتها
که دالیل هریک را ابنبطوطه گفته اســت ،همراه و
آشنا ميکند.
همچنیــن در ترجمه فصوصالحکــم ابنعربي
)ترجمــه  ۱۰فــص از  ۲۷فــص فصوصالحکم با
همراهــي و همکاري برادرش اســتاد صمد موحد.
بنا بــر اظهارنظر بورکهــارت که بخــش مهمي از
فصوصالحکم را به زبان فرانسه برگردانده خالصه
کل کتاب در دو فص اول کتاب »آدم و شــیث« آمده
اســت و بنا بر عقیــده خود دکتر موحــد در همین
کتاب همه فصوص پیشین در فص دهم جمعبندي
شــده است( اهتمام ورزیده اســت و در ترجمه این
اثــر عرفاني و دیني که سراســر متنــي پررمزوراز و
اقیانوسي عمیق از معارف حکمي و عرفاني است و
از آن بهعنوان وصیتنامه فکري و عقیدتي ابنعربي
یاد کردهانــد و به همین لحاظ و درعینحال پیچیده
که درک آن براي هرکســي آسان نمينماید ،همتي
عالي کرده اســت و بنا بــر اظهارنظر خود موحد در
این کتــاب ،هنگامي که مشــغول کار روي مقاالت
شــمس بود ،توصیفها و اظهار عالقه و ارادتهاي
شمس نسبت به محیالدین ابنعربي ،موحد را هم
شیفته ابنعربي کرد .از بین دو اثر شاخص و متمایز
ابنعربي ،فتوحات مکیه و فصوصالحکم ،فتوحات
مکیه را بهنوعي به دلیل طوالنيبودن و حملونقل
دشوار ،به مصداق »آب دریا را اگر نتوان چشید /هم
به قدر تشنگي باید چشید« ،فصوصالحکم را براي
این کار انتخــاب ميکند .ترجمههاي موحد فقط به
ترجمه از متون کالســیک عربي محدود نميشــود
و آثار مدرن که به زبان انگلیســي نوشــته شدهاند
را نیز شــامل میشــوند .وي با نثري پخته و قلمي
روان بــه ترجمه آثاري مانند خزران آرتور کوســتلر،
به گود گیتــا ،چهارمقاله درباره آزادي از آیزیا برلین،
کتابهایــي مانند عدالــت و انرژي از ایــوان ایلیچ،
مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسالم از دانیل
دنت و آثاري از این قبیل پرداخته است.
حال بمانــد کــه او در ادبیات فارســي هم آثار
گراني مانند حدیقهالحقیقه )از ابوالفتح محمد ابن
شیخاالســالم احمدجام( ،تصحیح ســلوکالملوک
روزبهان خنجي یا در نگارش مقاالتي درباره سعدي
شــیرازي ،سعي و سختکوشــيهاي زیادي داشته
است و نیز کتابهاي دیگري در حیطه حقوق مانند
مختصر حقــوق مدني ،نفت ما و مســائل حقوقي
آن و در خانــه اگر کس اســت را منتشــر کرده و نیز
درباره تاریخ اسالم و بهویژه ورود اسالم به ایران نیز
کارهای زیادی انجام داده اســت .موحد بهتازگی و
در چند روز گذشــته کتاب حق و سوءاستفاده از آن
را منتشــر کرده اســت و برخالف کتابهاي پیشین
عنــوان ســاده و درعینحــال دقیقي بــر آن نهاده
اســت؛ چراکه این عنوان نه ترجمهپذیر اســت و نه
بــراي آن ميتــوان جایگاه دیگــري تعریف کرد که
بتواند گویــاي حقیقتي فراتر از ایــن حقیقت بنایي
و بنیادین هســتي باشــد .تجارب ارزنــده موحد در
کنار اســتادانی از قبیل عبــاس زریابخویي ،احمد
کسروي ،محمدامین ریاحي ،منوچهر مرتضوي ،ایرج
افشــار ،ناصر کاتوزیان ،محمدرضا شــفیعيکدکني،
شــریعت ســنگلجي ،محمد زهرایــي و همکاراني
مانند نجف دریابندري ،محمدحســن لطفيتبریزي،
عزتاﷲ فوالدوند ،حسن کامشــاد ،ابراهیم گلستان
و ایرانشناســاني مانند آرتور آربِري ،شــوارتزنبرگ،
الکهارت و ویالدیمیر مینورسکي و در کنار همه اینها
مصطفي ملکیان مشــي آزادي ،اخالق و خرد را به
پیــدا و پنهان هدیه ميکند و تا ۹۵ســالگي عمرش
ميتوان درسهایي مانند قناعت ،سادهزیستي ،نظم
و انضباط ،پرهیزگاري ،عشــق و شــور و دلدادگي به
فکر ،فرهنگ را از این پیر دیر اهل تبریز آموخت.

 عکسهــای جدیــد کیارنــگ عالیــی بــا نام
»وضعیــت چهارم« در گالــری پروژههای آران به
نمایش درآمده اســت .این مجموعه که شــامل
عکسهای سیاهوســفید از گیالن اســت ،لحظات
متفاوتــی از این خطــه را به نمایش گذاشــته و
بیشــتر حاصل تجربیــات و دریافتهــای فردی
عکاس از این منطقه اســت .شــاید در وهله اول
این عکسها ،عکسهای اتفاقی و گزارشی به نظر
آید؛ اما پــس از اندکی تأمل در این آثار نیتمندی
و دیدگاه مؤلف مشــخص میشود .گویی عکاس
در این پروژه در پــی جاودانهکردن لحظاتی بوده
که دیده ،تجربه کرده و زیســته است و این مسئله
را میتوان فارغ از هــر امر دیگری نقطه قوت این
مجموعه دانســت .این مجموعه عکس به تعبیر
خود عکاس در پی پرســههایش در گیالن شــکل
گرفتهاند؛ اما این پرســهها ،پرســههایی از جنس
شــاعرانگی و زیست هنرمندانه است و از این نظر،
یعنی نقش جهانبینی در شکلگیری اثر هنری ،با
سایر آثار این هنرمند قرابت دارد .چنانچه هنرمند
در بخشــی از بیانیهاش میگوید» :این نمایشــگاه
حاصلی اســت از پرسهزنی و اتصال من به گیالن؛
مجموعــهای از خاطرهبازی و معشوقتراشــی با
گیالن و بــوی رودخانههایش؛ تا در نهایت تکهای
از من را وصل کنند به جان گیالن و استمرار زمان
را -در لحظاتی که من آنها را دوســت داشــتم-
قطع کنند تا تمــام چیزهای بازنموده آن ســاکن
شــوند و باقی بمانند .این تنها راهــی بود که بلد
بــودم تا گیالن نه از جان من بــرود و نه فراموش
شــود« .پروژه »وضعیت چهارم« مستن ِد صرف و
نمایش طبیعت ،چشماندازها و روزمرگی مردمان
گیالن نیســت؛ بلکه عکاس در پی نمایش جهانی
متفاوت و با رنگ و بویی دیگر است.
عکسها هرکــدام دارای عنوانی برای معرفی
آن موقعیــت و منطقــه اســت که این مســئله
عکسهــا را در مرز آثار مســتند و فردی و ذهنی
در نوســان نگه مــیدارد و بههمیندلیل میتوان
ایــن آثــار را روایت شــخصی عــکاس از مناطق
ثابتی دانســت که بارها توســط آدمهای گوناگون
زیســت شــده و اکنون ما در این مجموعه عکس
با زیســت متفاوت و روایت دیگــری از آن فضا و
جغرافیا مواجه هســتیم .کیارنــگ عالیی در این
مجموعــه ،نقــاط مختلف گیــالن را از جوانب و
زوایای متفــاوت دیده و معنــا و مفهوم زندگی و
نقــش انســان را در این فضا جســتوجو کرده و
به نمایش گذاشــته اســت .موضوعهای انسانی،
حیوانی ،موقعیتهای مختلف ،طبیعت و مناظر
گیالن ازجمله مضامینی هســتند که نشاندهنده
جریان زندگی اســت و عــکاس بــا نمایش آنها
مسئله مهمی را در قالب تصویر بیان کرده است.

در این آثــار به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم
به نقش انســان و ارتباط معنادارش با هســتی و
پیرامون اشاره شــده و بهنوعی این رابطه بهظاهر
ســاده؛ اما پیچیده ،به وسیله عکاس واکاوی شده
اســت .عــکاس در ابتدای بیانیــهاش گیالن را نه
یک شــگفتی بزرگ؛ بلکه صبری عمیق میداند و
این مفهوم را در لحظــات متفاوت زندگی روزمره
مردمان این اقلیم جســتوجو و درک کرده است.
هرکدام از عکسها آرامش ،ســادگی ،ســکون و
ســکوت معناداری را در خود دارند که بیانکننده
مفهوم صبری اســت که عــکاس در گیالن به آن
رسیده اســت .در همه عکسها حتی آنجایی که
آدمها در حال تالش و انجام کار روزمره هســتند،
آرامشــی عجیب و صبری عظیم حکمفرماست و
سیاهوســفیدبودن تصاویر تأثیرگذاری این مفهوم
را دوچنــدان میکند .همچنین سیاهوســفیدبودن
عکسها انتخاب هوشــمندانهای است که شاید
بتواند این امکان را برای مخاطب فراهم کند که با
تأمل و درنگ به مسائل مطرحشده در این آثار فکر
کند و در پی کشــف راز و معنای هر تصویر باشد.
صمیمیت و حسوحال نابی که در تصاویر وجود
دارد ،بیشتر حاصل تأمالت توأم با دغدغه عکاس
در گیــالن اســت و کمتر به ثبت آنــی یک لحظه
خاص شباهت دارد.
به بیانی دیگر این عکسهــا با وجود ظاهری
ساده ،مسائل مهمی را برای مخاطب مطرح کرده
که شــاید پیشتر اینگونه مورد توجه قرار نگرفته
و از این نظر میتواند ذهن بیننده را درگیر کند .در
نهایت درباره این مجموعه شاعرانه میتوان گفت
تجربیات و پرسههای شــاعرانه کیارنگ عالیی در
گیالن دستمایهای شــده است برای سرایش شعر
تصویری درباره زندگی.

