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ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ» :اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ«
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺳﺎلِ ﻧﻮِ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
روزﻫﺎیِ روﻧﻖِ ﺑﺎزارِ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎتِ ﺗﻮده ﭘﺴﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪهء ﻫﺎﻟﯿﻮود و
ﻣﻮزﯾﮑﺎﻟﻬﺎی ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی ﺑﺮادوی در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه در آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮع وﯾﮋه ای از ﻧﻤﺎﯾﺶِ
ﻣﻮزﯾﮑﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺧﺎصِ ﮐﺎﺑﺎره ایِ »اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ »رِﯾﭽﻞ ﺷـﺘﯿﺮ« ) (Rachel Shteirاﺳﺘﺎد
ﻫﻨﺮﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه دﭘﺎلِ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ) (DePaul Universityاز دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻃﯽ دو دﻫﻪء اﺧﯿﺮ ،ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎتِ ﭘﺮ ﺗﯿﺮاژ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ ﺧﻮاص و ﻫﻨﺮ ﻋﻮام را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﻮده ﮔﯿﺮ و ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻼﻗﻪ و ﺟﺪﯾﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮیِ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮاص ﭘﺴﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ راک ،ﻣﻮزﯾﮑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮادوی و ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی
ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﯾﺎ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ووﻟﻒ .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮت اش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﻮأم ﺑﻮده ،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ »رﯾﭽﻞ ﺷـﺘﯿﺮ« اﺳﺘﺎد ﻫﻨﺮﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎه دﭘﺎل
)ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ( .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪء ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺮدﺳﺎﻻر از ﻧﻘﺶِ زن دارد ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﻘﺶ
زنِ ﻋﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ زنِ ﭘُﺮاﺷﺘﻬﺎی اﺗﺎقِ ﺧﻮاب؛ ﻧﻘﺶ زنِ ﻣﻄﯿﻊ ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد را ﺑﻪ
زاﻧﻮ درآورد؛ زنِ ﺧﺎﻣﻮشِ ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﯾﺎ زنِ زاﯾﻨﺪهء ﻫﻮس! »ﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ« ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻗﺺ ﮐﻪ رﻗﺼﻨﺪه ای زﯾﺒﺎ زﯾﺮ ﻧﻮری اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮای
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ :ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺶِ ﺧﻮدش از ﺗﻦ اش ﻣﯽ اﻧﺪازد ،وﻟﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﺗﺸﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ از درون ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺑﺮﻟِﺴﮏ« زاده ﺷﺪه .ﺑﺮﻟﺴﮏ) (Burlesqueﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﺗﻔﺮﯾﺤﯽِ روی ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﮐُﻤﺪی ﻫﻤﺮاه ،ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٨۴٠ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩۶٠ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮِ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺮﻟﺴﮏ ﺳﮑﺲ و
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ای ﺑﻮد از آن ﻧﻮع ﮐﻪ ﻣﻨﻌﯿﺎت و رﻓﺘﺎرِ ﻗﺪﻏﻦ ﺷﺪه ،ﯾﺎ »ﺗﺎﺑﻮ« ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
دﺳﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺘﻪء ﺧُﺸﮑﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرِ ﻇﺎﻫﺮـ آراﺳﺘﻪ اﻣﺎ دﻏﻞ را روی آب ﻣﯽ
رﯾﺨﺖ .ﺑﺮﻟﺴﮏ از رﻓﺘﺎرِ دﻟﻘﮑﯽِ ﺳﯿﺮک ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زنِ ﻣﺤﺘﺮمِ ﺟﺎﻣﻌﻪء
ﺑﻮرژواﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ از ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ در ﻟﺒﺎس ﺑﺎوﻗﺎرو ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ذره ای ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ روی ﺻﺤﻨﻪ آﺑﺮورﯾﺰیِ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﺮﺋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ« راﺑﻄﻪء ﻣﻮﺳﯿﻘﯽِ ﺟﺎز را در ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ اش در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٢٠ﺑﺎ
رﻗﺺ اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮآوازه ﺗﺮﯾﻦ رﻗﺼﻨﺪه ﻫﺎی
اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰِ ﮐﻠﻮب ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪء آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻣﺎنِ ﺧﻮدﺷﺎن ،و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻫﺎﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ رﻗﺼﻨﺪه ﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ »ﺟﯿﭙﺴﯽ رُز ﻟﯽ«.
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در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮑﯽ از رﻗﺼﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﻟﺴﮏ» ،ﻣﯿﻠﯽ دو ﻟﺌﻮن« ،زنِ زﯾﺒﺎی
ﻣﻮﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ اش ،ﺣﻠﻘﻪء ﮐﺸﯽِ ﺟﻮرابِ ﺗﻮریِ ﺑﻠﻨﺪش را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮانِ
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﺿﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﭼﺸﻢ ﺷﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻟﺒﺎسِ زﯾﺮِ زن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮیِ ﻣﯿﻠﯽِ زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂِ
آژاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩۵٠اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻈﯿﺮ روﻻن ﺑﺎرت .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهء ﮐﺘﺎب »ﺳﺘﺮﯾﭗ ﺗﯿﺰ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ
زﻧﺎنِ ﺟﻮان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ داد ﮐﻪ »روﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪء ﻃﺒﻘﻪء ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
و ﺳﮑﺴﻮآﻟﯿﺘﻪء ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎﻫﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ،اﺧﻼق رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻫﺠﻮآﻣﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادیِ زﻧﺎن در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺪی ﮐﻼﻧﺘﺮی  -ﻧﯿﻮﯾﻮرک
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