
 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 13  

39 مرداد 1401

شیدای مجنون موسیقی

فیلم »دلشدگان« اُرکستری باشکوه از شــخصیت های مرتبط با موسیقی را به 
مخاطبان نشان می دهد. همه این شــخصیت ها اصالت و وقاری دارند که یکسره به 
پیشینه خانوادگی و انتساب آن ها به اعیان و اشراف برمی گردد. در این میان شخصیت 
آقا فرج بوسلیکی شمایلی متفاوت از دیگر اعضای گروه دارد. او منتسب به خانواده ای 
عامی است که اشتغال به موسیقی را کاری خالف می دانند. اما آقا فرج چون خانواده اش 
نمی اندیشد و با پشتکاری ویژه برای ارتقای جایگاه اجتماعی اش می جنگد و به آن 
می رسد. از این منظر، ضرب المثل معروف »نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد آن 
گرفت جان برادر که کار کرد« اشاره ای به جا و درست به نقش استعداد فردی و تالش در 

رشد منزلت اجتماعی افراد دارد. 
در تحلیل مجموعه نقش هایی از سینما و تلویزیون که می توان رویکردی آموزشی 
را در آن ها جست وجو کرد بی شک کاراکتر آقا فرج بوسلیکی در فیلم »دلشدگان« 
ساخته زنده یاد علی حاتمی می تواند بازتابنده وجهی تعلیمی از مفهوم خالقیت و تالش 

و تأثیرشان بر رشد منزلت اجتماعی فرد باشد.
این کاراکتر ساعی و پرتالش و ارزنده که به سیاق روایت های مرسوم سینمایی در 
دهه 60 و 70 متعلق به طبقات پایین جامعه است در نظام ارزشی و مفهومی سینمای ارائه 
شده از سوی زنده یاد علی حاتمی به مثابه ضلع چهارم از شمایل هنرمند ایرانی به چشم 

می آید. یعنی آقا فرج بوسلیکی را به لحاظ شمایلی که دارد می توان تکمیل کننده 
روایت های کارگردان شاعر سینمای ایران از هنرمندان عهد قاجار دانست.  اضالع این 
مربع را محمد غفاری نقاش شهیر ایرانی در فیلم »کمال الملک«، رضا خوشنویس در 
مجموعه »هزاردستان«، طاهر و آقا فرج در »دلشدگان« شکل می دهند بی آن که وجه 

اشتراک ملموسی در آن ها دیده شود.
شاید تنها وجه اشتراک این نقش ها را باید در شیدایی و عشق آنها به هنر ذاتی شان 
دانست. یعنی همان گونه که طاهر شیفته نُت ها و ترانه ها، محمد غفاری )کمال الملک( 
شیفته قلم مو و رضا خوشنویس شیفته قلمش اســت، آقا فرج نیز با لمس تنبک و 
شنیدن ضرب موسیقایی آن از خود بی خود شده و رابطه ای شیداگون و مجنونانه با 
موسیقی برقرار می کند. همین عشــق جنون وار به تنبک است که سبب می شود تا 
منزلت اجتماعی کاراکتر آقا فرج ارتقاء یابد و از یک شاگرد چلویی ساده به همراهی با 
جمعی شیدا و هنرمندانی فرهیخته برسد. به واقع این تغییر منزلت اجتماعی اگرچه 
تالش های آقا فرج را برای ایجاد دگرگونی هایی در سبک رفتاری و گفتاری اش به دنبال 
دارد اما در نهایت، همان سادگی ملموس و صداقت بکر این شخصیت است که فرای 
همه کوشش های او برای نمایش اصالتی همسان با دیگر افراد گروه که همگی منتسب 
به طبقه اعیان و اشراف هستند به چشم می آید. سیمای آقا فرج بوسلیکی بازتابنده 
این نکته است که در نهایت جوهره وجودی هر فرد و تالش و کوشش اوست که مسیر 

پیش روی او را هموار می کند.
در یک جمع بندی کوتاه، آقا فرج شاگرد چلویی ساده ای است که از لمس ظروف 
مسی برای شست وشو به جایگاهی می رسد که هنگام تنبک نوازی با عیسی خان وزیر از 
او جلو می زند و با مهارت باال در نواختن تنبک به جمع اعیان دلشده حاتمی می پیوندد؛ 
اعیان و اشرافی که جوهره وجودشان را با نوای مالیم موسیقی صیقل داده اند و پذیرای 

سادگی، لطافت و صداقت آقا فرج هستند. 
اکبر عبدی در نقش آقا فرج درخشش ویژه ای دارد. او به خوبی نقش را درک کرده 
و روند تغییر شمایل او را بی کم وکاست در بازی اش قابل باور می کند. به واقع اکبر عبدی 
در این نقش متوجه این نکته بوده که خاستگاه اجتماعی آقا فرج کجاست و اگر به دلیل 
کشف استعداد او در تنبک نوازی، فرصتی دســت داده تا در جمع بزرگان راه یابد اما 
همچنان تصویری که از آقا فرج نمایش می دهد در عین تالش برای نمایش تشخص و 
کالسی از جنس آن گروه دلشده، به پایگاه اجتماعی و هویت فردی آقا فرج نزدیک 
است. این بازی یکی از مهم ترین شناسه ها برای درک کالس باالی بازیگری اکبرعبدی 

در سینمای ایران است.

مانیفست ایران باوری
شخصیت مجید کسرایی در فیلم »مکس« با بازی فرهاد 
آئیش تأویل پذیری بسیار باالیی از جنبه های مختلف دارد. 
سلوک وطن باورانه او و غنج رفتن دلش برای همه آن چه به 
ایران ارتباط دارد باعث شده تا او از جمله شخصیت هایی 

باشد که پیوندی تنگاتنگ با نوستالژی می یابد.
او به مثابه فردی ساده اندیش، مهربان و صلح جو است 
که جهان را با عینکی سفید دید می زند و قدرت تعامل باالیی 
در ایجاد ارتباط با همگان دارد. همین توضیح کوتاه را اگر 
در کنار دوران ساخت فیلم »مکس« در دهه ۸0 قرار دهیم 
و درون مایه اصلی فیلم یعنی بازگشت سرمایه ها و نیروهای 
نخبه به کشور را یک رؤیاباوری زیبا برای آینده بهتر ایران 
بدانیم بهتر با شــخصیت مکس و آن چه در کنسرت خود 
بیان می کند ارتباط برقرار می کنیم. بیانیه باشکوه مکس و 
دعوت همگانی به مدارا و وحدت چنان در فضای دوقطبی 
آن روزها جذاب به نظر می رسید که به سیاق همان تشویق ها 
و شور و نشاطی که در سالن کنســرت برپا بود این امید را 
ایجاد می کرد که شاید قرار است به دورانی جدید از زیست 
مصالحه جویانه پای بگذاریم؛ امیدی که شــاید هنوز هم تا 

حدودی جاری باشد.


