
شاهين مير ميرانى(هوشنگ توزيع) ميخواهد يك
كانال تلويزيونى ۲۴ ساعته راه بيندازد و از طريق
جتربه هاى خود دريافته است كه كـم هـزيـنـه تـريـن
3راه اجنـام ايـن كـار بـه راه انــداخــنت يــك بــرنــامــه
ماهواره اى است. دست به كار ميشود و مقدمـات

 ماهواره اى به نام «چو ايران نباشد تن3يك برنامه
من مباد» را آماده مى كند.براى اين كار به سيصد
هـزار دالر سـرمـايـه نـيـاز دارد و مـنــوچــهــر (بــهــروز
وثوقى) پسر عموى اوست كه در آملان به جتارت
فـرش اشـتـغـال دارد و قـرار مـيـشـود كـه او بـه لــوس
آجنلس بيايد و با سرمايـه گـذارى او بـرنـامـه هـاى
تلويزيون «چو ايران نباشد تن مـن مـبـاد» بـه روى
آننت برود كه يكى از برنامه هاى عمده آن فروش

قالى از طريق برنامه هاى تلويزيونى است.
ايـن چـارچـوب اصـلـى منـايـشـنـامـه «از مـاهـواره بــا
عشق» آخرين منايشنامه هوشنگ توزيع اسـت كـه
با كارگردانى او در تاريخ ۱۹ سپتامـبـر ۲۰۰۴ در
لوس آجنلس به روى صحنه آمد. (اين منايشنامـه
در دو اجراى قبلى خود در سانفرانـسـيـسـكـو و سـن

ديه گو به روى صحنه آمده بود.)
 اين منايشنامه و هر منايشـنـامـه ديـگـرى از3در باره

جنبه هاى گونـاگـون مـى تـوان گـفـت و گـو كـرد كـه
يكى از آن جنبه ها پيام آشكار يا نهان منايشنـامـه

 اين جنبه3است و من هم در اين نوشته فقط در باره
3از منايشنامه سخـن خـواهـم گـفـت و بـحـث در بـاره
عناصر زيبا شناختى آن را به فرصت ديگرى واگذار

مى كنم.
 خود3هوشنگ توزيع جسارت آميز ترين منايشنـامـه

را بر محور يكى از دردهاى عميق اجتماعى اقليت
 حترير در آورده است. دردى3مهاجر ايرانى به رشته

 ايرانى هر روز با آن سر و كار دارد و تـا3كه جامعه
امروز- تا آجنا كه من شاهد بوده ام- كسى آنرا با
چنين جسارتى مطـرح نـكـرده اسـت. ايـن جـسـارت
شـهـامـت آمـيـز هـوشـنـگ تـوزيـع مـسـتـحـق هـرگــونــه
ستايشى است و اين نوشته- در واقع امر- به قصد

ستايش اين جسارت به روى كاغذ آمده است.
3كالبد شكافى اين درد اجتماعى را با يك مقايسـه

جامعه شناختى آغاز مى كنم.
 انواع خوراك ها و غذاهايى كه3در آمريكا, در باره

مردم به طور روزانه مصرف مى كنند پژوهش هاى
بسيـارى صـورت گـرفـتـه و از دل ايـن پـژوهـش هـا,
اصطالحى وارد زبان انگليسى شده است كه با دو

 افاده ميشود: به زبان بسيارJUNK FOODكلمه 

ساده يعنى غذاى آشغال.توليد كنـنـدگـان ايـن نـوع
خوراك ها, بدليل ذائقه و پسند عمومى, غذاهاى
نه چندان بهداشتى را بـه بـازار عـرضـه مـيـكـنـنـد و

***
 هنرى- توليدات3هوشنگ توزيع- در يك استعاره

تلويزيون هاى ماهواره اى فارسـى لـوس آجنـلـس و
سانفرانسيسكو و واشنگنت را - كه تا تاريخ نوشنت
اين سطور تعـداد آنـهـا از دو جـيـن هـم بـاالتـر رفـتـه
است- به عنوان توليدات آشغال با جـسـارت متـام
مورد حمله قرار داده است و در قالب منايشنامه اى
«كمدى- درام» با سمبل هاى ملموسى چرك اين
دمل اجتماعى را با نيشتر تآتر خـود بـيـرون ريـخـتـه

است.
 تلويزيون «چون3در طول منايش, براى اينكه برنامه

ايران نباشد تن من مباد» سودآور شود و سـرمـايـه
گذار بتواند از مردم پول بدست آورد,فروش خاك
ايــران در كـــپـــســـول هـــاى كـــوچـــك و مـــتـــوســـط و
بزرگ(بسته به آنكه بيننده چقدر پـول بـفـرسـتـد)

 تلويزيونى ميشود. و وقتى3خود تبديل به يك برنامه
وارد كردن خاك ايران با مـشـكـل روبـرو مـيـشـود,
قرار ميشود همين خاك ناقـابـل كـالـيـفـرنـيـا را, بـا
مخلوط كردن قهـوه, قـهـوه اى تـر كـنـنـد و آن را بـه
عنوان خاك ايران به متاشاگران «وطن دوسـت»

خود بفروشند.
در برشى از منايش, شاهين مير ميرانى, برنامه ريز

 برنامه تلويزيونى«چـو ايـران نـبـاشـد3و اجرا كننـده
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مردم هم به اين خوراك
ها رو مى آورند و بازار
ايـن تـولـيــد كــنــنــدگــان
آنقدر گرم اسـت كـه در
ابعاد اقتصـادى قـضـيـه,
شــركــت هــايــى كـــه بـــه
تـولـيـد غـذاهـاى آشـغـال
مـشـغـولـنـد, نـه تـنـهــا در
سطح آمريكا, بـلـكـه در
ســـــطـــــح جـــــهــــــانــــــى از
بزرگترين شـركـت هـاى
اقتصادى محسوب اند.
در بحث جامعه شناسى
3غـذاهـاى آشــغــال , لــبــه
انتقاد فقط متوجه توليد

 انتقاد3كننده نيست. لبه
مـتـوجـه مـصـرف كـنـنـده
نـــيـــز هـــســــت. در ايــــن
پژوهش ها گفته ميشـود
كـه اگـر ذائـقـه و پـســنــد
مــردم آشــغــال نــبــاشــد,
غذاى آشغال هـم تـولـيـد
منـــى شـــود. پــــس ايــــن

 «از ماهواره با عشق»3اى مى داند و در منايشنامه
با شهامتى خارق العاده به او مى فهماند كه آشغال
پـسـنـدى مـسـاوى «آشـغــال خــورى» اســت و بــيــن

JUNK FOOD و JUNK T.V.تفاوتى وجود 
ندارد.

من هوشنگ توزيع را به خاطر اين جسارت شهامت
آميزش مى ستايم. او در ميان منايشنامـه نـويـسـان
«فصل مهاجرت» تنها كسى است كه بر روى يكى
از عميق ترين دردهاى اجتماعى ايـرانـيـان مـهـاجـر
3انگشت گذاشته است و پرسش اينستكه آيا جامعه
ايـرانـى مـهـاجـر حتـمـل درد ايـن نـيـشـتـر را خـواهــد

داشت?
***

 جنبه هاى ديگر منايشنامه حرف هايى دارم3در باره
كه آنها را به فرصت ديگرى واگذار ميكنم. اما از
ذكر يك نكته ناگزيرم.حي} از اين منايشنامه كه
براى يك شب و در يك سالن ۱۵۰۰ نفرى اجرا
شد. اين منايشنامه بايد در تآتر كـوچـك تـرى بـه
روى صحنه بيايد و اجراى آن بايد هفته ها و هفته
هـا بـه طـول اجنـامـد تـا تـأثـيـر دخلـواه را بـر ذهـن و

 ايرانى باقى بگذارد.تآتـر كـوچـك3وجدان جامعـه
اجازه ميدهد كه متاشـاچـى از فـاصـلـه كـوتـاه تـرى
بازى ها و حركت ها و صداها و «ميميك» هـاى
صورت بازيگران را ببيند و لذت يك شب تآترى
را ملس كند. در سالن هاى كـوچـك- بـا مـشـكـل
صدا- به آن صورتى كه در اجراى لوس آجنلس با
آن روبـرو بـوديـم, مـواجـه نـخـواهــيــم شــد و ســالــن
كوچك اجازه ميدهد كه صـداى كـالمـى (صـداى
بازيگران) و صداى غير كالمى(موسيقى و...)و
صداهاى طبيعى (صداى آب و...) كنترل شود و
آن حالت و حلظه هاى مورد نـظـر كـارگـردان را در
طول منايش حفظ كنـد. در تـآتـر مـدرن امـروز, بـا
پـيـشـرفـت تـكـنـولـوژى,سـيـسـتـم صـدا بـخـشـى جـدا
نشدنى از «كليت» تآتر است و اين سيستم صدا
هرگز نبايد به عنوان يك عنصر مخل منايشنامه,به
ضرر كليت منـايـشـنـامـه وارد صـحـنـه شـود. و ايـن
اتفاقى بود كه در اجراى لوس آجنلس رخ داد- اما
در همين جا بايد بگويم كه كـارگـردان بـا مـهـارت
بى نظير بر اين عنصر مخل غلبه پيدا كرد و اجازه

نداد منايشنامه به بيراهه كشانده شود.
منايشنامه, در مجموع,به نظر من كمى طوالنى بود
و اين امكـان را مـن در كـل سـاخـتـمـان و سـاخـتـار
منايشنامه مى بينم كـه بـا حـذف قـسـمـت هـايـى از
آن, بتوان طول منايشنامه را به همان حدود ۱۲۰

دقيقه محدود كرد.
من از دور با مشكالت تآتر مهاجرت آشنا هستم و
از عرق ريزان روح منايشنامه نويسى چون هوشنگ
توزيع با خبرم.اما براى تأثيرگذارى يك منايشنامه
كه هدف اصلى منايشنامه اى چون «از ماهواره با
عـشــق» اســت بــايــد چــاره اى پــيــدا كــرد.اجــراى
منايشنامه با فاصله هاى طوالنـى و در سـالـن هـاى
بسيار بزرگ نبايد هدف منايشنامه را نقض كند.

مهر ماه ۱۳۸۳
سپتامبر ۲۰۰۴
لوس آجنلس

 ادبى بررسى كتاب (ويژه3(مجيد روشنگر سر دبير فصلنامه
هنر و ادبيات) است كه در لوس آجنلس منتشر ميشـود و بـا
انتشار شماره ۴۲ خود در دوره جديد وارد چهاردهمين سال

انتشار خود شده است.)

تـن مــن مــبــاد»,بــا
اشاره به بسته اى از
خـاك كـه از ايـران
بـدسـت او رسـيــده

است مى گويد:
«حــاال مــن بــا ايــن
خاك, چه خاكى به

سر كنم.»
و ايـــن جـــمـــلــــه اى
است كه متاشاچى

- باًتآتـر - احـيـانـا
مـــزمــــزه كــــردن آن
هــنــگـــام خـــروج از
ســـــالـــــن, از خــــــود
ميپرسد با اين درد
اجتماعى چه خاكى

به سر كنم.
كـــمـــدى تــــا آجنــــا
پــيــش مــى رود كــه
مـجـرى بـرنــامــه بــه
فكر فروش «هوا»
ى ايران مى افتد و
اين هوا را در بالون

مصرف كننده است كه عامـل رونـق بـازار غـذاهـاى
آشغال است و اگر قرار باشد- در حتليل نهايى- در
سلسله تقصيرها, يك عامـل اصـلـى مـقـصـر شـنـاخـتـه
شود, اين همـانـا مـصـرف كـنـنـده اسـت و نـه تـولـيـد
كننده. زيرا اگر مصرف كننده غذاهاى آشغال را به

 بازار عقب3نفع غذاهاى خوب و بهداشتى از صحنه
براند, كار توليد كننده به كسادى مى اجنامد و بـر
طبق قانون «عرضه و تقاضا» كار تولـيـدكـنـنـدگـان

تعطيل ميشود.
(در سـال ۲۰۰۲ شــركــت مــك دونــالــد تــوانــســت
همكارى يونيس} را بـراى بـرگـزارى «روز جـهـانـى
كودكان مك دونالد» جلب كند و ناگـهـان هـزاران
پـزشـك و اسـتـاد دانـشـگـاه و پـژوهـشـگـران مـسـائـل
بهداشتى به پا خاستند و در نامه اى  دسته جمعى از
يونيس} خواستند همكارى خود را پس بگيرد و از

يك آبرو ريزى جهانى جلوگيرى كند.)

هاى سه رنگ سفيد يا سرخ يا سبز- در برابر مبلغى
كه بينندگان برنامه براى تلويزيون ميفـرسـتـنـد- در
مقابـل دوربـيـن بـه سـمـت متـاشـاچـى در فـضـا خـالـى
مـيـكـنـد و بــا ايــن داد و ســتــد حــس وطــن دوســتــى
متاشاگران تلويزيونى را ارضاء ميـكـنـد.  مـگـر ايـن
روزها برنامه هاى «خالق يزدى» در اين تـلـويـزيـون

هاى ماهواره اى فروش «باد» نيست?
مسئول اين مسخره بازى ها كيست?

توليد كنندگان برنامه هاى تلويزيونى?
 جواب منفى است. و اهميت جسارت هوشنگًمسلما

توزيع از اين جهت است كه براى نخستين بـار- بـا
شفافيت متام- اما در قالـب مـجـاز و اسـتـعـاره هـاى
هنرى- متاشاچى را مخاطب قرار ميدهد و با روشنى
متام به او مى گويد كه او- به عنوان مصرف كننده-
مسئول اين مسخره بازى هاست. او اقـلـيـت مـهـاجـر
ايرانى را مسئول توليد برنامه هـاى آشـغـال مـاهـواره


