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ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎ در ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻣﯿﺮﺑﯿﮕﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﻬﺰاد ﺧﺴﺮوی ﻧﻮری

" ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ "
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۳۵در اوج اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻗﺤﻄﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻮچ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎ از
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﯿﻤﻪ اﻧﺪ .ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان .آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻮاﻟﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ .ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۷ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ) ﺑﻬﺰاد ﺧﺴﺮوی ﻧﻮری( .ﻫﻤۀ ﻋﮑﺲﻫﺎ را دﯾﺪه ام ،ذﻫﻦ را در ﻓﻀﺎی ﻫﻤۀ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽدﻫﻢ و
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﮑﺚ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻋﺎدت و ﻓﻀﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﮑﺲ در
آن دورۀ ﮐﺎر ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎآﻣﺎدهاﻧﺪ ﯾﺎ رﻫﺎﯾﯽ و ﯾﻠﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻋﮑﺎس ،ﯾﺎ دور ﺑﻮدن از ژﺳﺖﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﺸﮑﻞ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدۀ ﺳﯿﺎه ﯾﺎ در ﺑﺎزی ﺑﺎ آن و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﺗﻮﺻﯿۀ ﮐﻼن ﻋﮑﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن،
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺣﻀﻮر ﺟﺎری و روزﻣﺮه و در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ؛ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ).ﭘﯿﺮوز
ﮐﻼﻧﺘﺮی(
درﺧﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻦ آوری ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺰاد ﺧﺴﺮوی ﻧﻮری ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﮐﻮﺷﺸﯽ
ْ

وﺳﯿﻠﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﺨﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ دورﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮراخ ﺳﻮزﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﮐﻮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺴﺮوی ﻧﻮری »زاﺋﺮ« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ« را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﯾﻦ دو ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ،
ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺷﺎرﻟﻮت ﺑﯿْﺪﻟِﺮ(
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از ﺻﺮف ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ ،آن ﻫﺎ اﺑﮋه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺎرﻧﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،آن ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮه و داﺳﺘﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان داﺧﻞ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﻨﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺪه
ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .دﯾﺪه ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﻧﮑﺎر
ﺷﺪ :در آن زﻣﺎن آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ دﻫﺎﺗﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺷﻬﺮام ﺧﺴﺮوی(
ﺑﻬﺰاد ﺧﺴﺮوی ﻧﻮری ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮان  ،1355ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان در رﺷﺘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه
و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮدر ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻓﺎک اﺳﺘﮑﻠﻬﻢ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰدر داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻮﻧﺴﺖ ﻓﺎک ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﮐﺘﺮا ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از  10دی ﻣﺎه در ﭘﺮوژه ﻫﺎی آران واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ  ،ﮐﻮﭼﻪ ﻟﻮﻻﮔﺮ  ،ﭘﻼک  5اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ
 27دی ﻣﺎه داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ روز اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  16اﻟﯽ  20و ﺑﺎزدﯾﺪ روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ  13اﻟﯽ
 19ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

