سخن سردبیر
زمانی که این شماره سینما رسانه به دست شما مخاطب ارجمند می رسد دهه اول محرم الحرام  1437را پشت سر گذاشتهایم
و درسال تازه قمری یک بار دیگر نه تنها شهر محل زندگی که شهر دلمان نیز سیاه پوش شهادت و اسارت کربالئیان شده است،
همان ستارگانی که با کاروان ساالری حضرت خورشید ،سیدالشهدا( )gو علمداری حضرت ماه ،ابولفضل العباس علیه السالم و
پرستاری بانوی صبر و صالبت ،زینب کبری( ) پا به جاده سرنوشت بشر گذاشتند و جان گرامی خویش را به روشنای سرنوشت
فرزندان آدم هدیه کردند و با خط س��رخ ،ش��عر بلند آزادگی بش��ر را در دفتر تاریخ به یادگار گذاشتند تا حاال کمترین کار ما که
میراث دار تاریخ پرهزینه انبیا و اولیا و معصومین ( )bاین باشد که با اندیشه اصالح در فکر و آئین خود و دیگران زنده باشیم
و با دغدغه رفع فس��اد از زندگی خود و دیگران .به بهانه همین ایام سراس��ر آگاهی و عش��ق حقیقی بر آن شدیم تا با انتشار سند
چارچوبهای اخالقی سینمای آمریکا ( سال )1934که البته منقضی شده است نسبت به وضعیت اخالقی سینما و تلویزیونمان
بعد از گذشت  36سال از پیروزی انقالب اسالمی بازاندیشی کنیم و ببینیم که در مسیری که سیدالشهدا()gآن را با خون خود
عالمت گذاشت قدم می زنیم یا خیر؟
صد البته که در این مجال و مقال اندک فرصت آن نیست که به این سوال پاسخ دهیم اما میتوانیم به این فکر کنیم که اگر در آن
سوی عالم که در صورت ظاهر داعیه دین و اخالق به گوش نمیرسد و خبر از شعار ارزشی نیست چارچوب اخالقی برای سینما
به ثبت میرس��د و آن هم بیش از  80س��ال پیش ،در این س��و که هم داعیه دین و اخالق وجود دارد و هم پر شده از شعارهای
ارزشی آیا هیچ گونه چارچوب مدون و مستندی وجود دارد که خانواده محترم سینما و رسانه مان به آن استناد کنند و در قواره
اخالق مدار و دین باور به خلق اثر بپردازند؟!
با کمال تاسف باید گفت که نه و نیست .اگر چه در کالم بزرگانمان رهنمودهای ارزشمند بسیاری دیده و شنیده باشیم اما خبر از
استناد و سند قابل استفاده و متناسبی برای جهت دادن به حرکت و اقدام سینماگران و اصحاب رسانهمان نیست.
البته پوش��یده نیس��ت که امروز در همان س��وی عالم بدترین آثار مخرب و ضد اخالق و انسانیت با تراکمی چشم گیر تولید و به
جهانیان عرضه میشود که ما به عنوان مثال در همین شماره به یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان (بازی تاج و تخت) که
در آن نه از کیان خانواده خبری هس��ت و نه از قواعد حداقلی اخالقی بش��ر ،پرداختهایم و پرده از حقایق آن برداش��تهایم اما این
مساله به هیچ وجه ناقض مسئولیت خطیر ما داعیه داران حکومت اسالمی نیست و پر واضح است که رسالت ما را بسیار سنگینتر
از گذشته میکند .این ایام و این نشانهها فرصت بسیار مغتنمی است که به این پرسش بیاندیشیم که آیا آثا سینما و رسانه ما بر
مبنای یک چارچوب مدون صالح محور ساخته میشوند و پرداخته و یا نا خواسته در گرداب فساد غرق میشوند؟ این البته به
آن معنا نیست که نجابت شریف ترین سینما و تلویزیون جهان را که از آن ماست فراموش کنیم و حقایق را نادیده انگاریم بلکه
به این معناست که در افق متعالی انقالب اسالمی که میراث دار سلسله شاهدان و شهیدان عالم است گام بر میداریم یا نه ؟
در این شماره با توجه به سکوت نسبی و مناسبتی تلویزیون و عدم اتمام سریال کیمیا و عدم امکان پرداخت به برنامه خندوانه و
 ...از طبع سرویس تلویزیون ایران و ماهواره با عرض شرمندگی عبور کردیم و در ازای آن سرویس جدید دیپلماسی عمومی را به
نش��ریه اضافه کردیم و مطلع آن س��ند انتشار چارچوبهای اخالقی سینمای آمریکا قراردادیم و در سرویس عکس هم به معرفی
سبک تاریخی و با قدمت نقاشی پشت شیشهای پرداختیم و با گزیده عکسهای فاجعه منا یاد عروج کردگان آسمانی سرزمین
وحی را گرامی داشتهایم و انزجار خود را از خبیثترین حکومت حال حاضر جهان ،رژیم صهیونی سعودی عربستان فریاد زدهایم.
به روال ش��مارگان قبل نقدهای ارزندهای نیز در س��رویسهای تئاتر و مس��تند تقدیم دیدگان گزیدهخواه شما مخاطبان فرزانه
کردهایم .در ضمن از این شماره هربار یک کتاب هم برای مطالعه تخصصیتان پیشنهاد خواهیم کرد.
باشد که مقبول خداوند عزیز و شما هنردوستان گرامی باشد.
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مرتضی اسماعیلدوست

فاجعه دلخراش من��ا و مرگ خبرنگاران و
قاریان ایرانی
به طور حتم مهمترین اخبار ماه گذش��ته ،حادثه ناگوار جان باختن زائران خانه
خدا بود که به عنوان مهمترین تیتر تمام روزنامههای ایرانی قرار گرفته و به سهل
انگاری مس��ئولین سعودی میپردازد .مرز مش��ترک این فاجعه عظیم انسانی با
اهالی فرهنگ و رسانه ،حضور  2خبرنگار ایرانی و  4قاری برگزیده مسابقات قرآنی
بود که در ش��مار سپیدپوشان حرم الهی درآمدند .محسن حاجی حسنی کارگر،
حس��ن دانش ،فواد مش��علی و امین باوی از قاریان بین المللی ایران و نیز س��ید
حمیدرضا میرزاده و سید حمیدرضا حسینی از خبرنگاران شبکه خبر در لیست
مردانی بودند که در مس��یر بهشتی حق ،جای گرفتند .اما ابعاد گسترده از تعداد
کشتهشدگان و چگونگی ایجاد این حادثه فوق ،نشان دهندة بیکفایتی کلیدداران
خانه خدا بود که موجی از اعتراض ایرانیان را در بر داشت و نیز به طبع آن ،جامعه
هنری نیز با نگاهی انس��انی ،با صدور بیانیهها در قالب اعالم فراخوانهای ادبی و
هنری و از طریق پوستر ،نماهنگ ،شعر و عکس به این غمنامه هجران پیوستند و
نهایت خشم خود را نثار سران ناالیق سعودی کردند .در این میان ،اهالی سینما و
گروههای رسانهای با تجمع در خانه سینما ،ضمن همدردی با داغداران این فاجعه،
خواستار پیگیری و بررسی وقوع آن شدند.

یک سالگی هنر و تجربه

سرقت سوال برانگیز آثار هنری!
مسأله مهمیکه دامنه گستردهای را در چند ماه گذشته
ایجاد کرد ،بحث سرقت و به قولی ،خروج غیر قانونی آثار
تجسمیاز موزة هنرهای معاصر بود ،مسألهای که تعجب
و واکنشهای بس��یاری را به دنبال داشت و هنوز هم،
موج انتقادها از س��وی مسئولین وزارت ارشاد ،معاونت
هنری و مرکز هنرهای تجسمیبرپاس��ت .پرسشهایی
غیر قابل پاسخ از سوی مسئولین مرتبط که«:چرا به این
سادگی ،تعداد  27تابلوی ارزشمند ملی از گنجینه آثار
هنرهای تجسمیبه یغما رفته است؟!» بحثی استکه
ماجراهای پش��ت پردهای را آش��کار کرده و در خوش
بینانهترین حالت ممکن ،عدم درایت و ذکاوت مسئولین
مربوط��ه را در حفظ آثار گرانقدر ملی به دنبال خواهد
داشت .مسئولین ارشاد همه تقصیرها را به گردن امین
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اموال دانس��ته و ابهامهای بسیاری را در همین زمینه
موجب س��اختهاند که چگونه یک کارمند رده پائین،
به راحتی و بدون رعایت سلس��له مراتب اداری ،موزه
را خالی میکن��د! و هیچ کس هم از خواب بیخیالی
بیدار نش��ده است! مس��ألهای که بدون شک ،نیاز به
پیگیری چرایی و چگونگی ماج��رای رخ داده خواهد
داشت .ابراز نگرانی«نصراهلل پژمان فر» ،عضو کمیسیون
ی و نامه سرگشادة
فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لام 
بس��یج دانشجویی دانش��گاه امام صادق ( )gبه وزیر
ارش��اد اسالمینس��بت به عملکرد معاونت هنری در
بخشهای تجسمی ،موسیقی و تئاتر ،میتواند بخشی
از دلنگرانیه��ا و دغدغة هنرمندان عرصه فرهنگ و
هن��ر برای بیکفایتی و عدم درایت الزم مس��ئولین و
کارمندان در این بخش باشد.

گروه س��ینمایی هنر و تجربه به عن��وان اتفاقی تازه
در س��ازمان س��ینمایی دول��ت یازده��م در روز 13
مهرماه ،به طور رس��می یک س��الگی خود را پش��ت
سر گذاش��ت .با وجودی که چندی پیش در مراسم
روز «خبرنگار» در کاخ س��عدآباد ،کیک یک سالگی
هنر و تجربه توسط «ش��هرام مکری» ،عضو شورای
سیاستگذاری این گروه بریده شد؛ اما با گذر از این
روزه��ا ،حاال باید در مورد ن��کات مثبت و منفی این
طرح به تحلیل و بررسی پرداخت و به دور از هرگونه
گرایشهای سیاسی و خصومتهای شخصی ،نسبت
به دس��تاندرکاران این طرح ،چرایی و چگونگی آن
را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم .به طبع آن ،باید
گف��ت که نوپایی هر پدیدهای ،نکات منفی را هم در
بر خواهد داش��ت؛ اما این مس��أله نباید باعث نادیده
گرفت��ن اثرات مثبت آن در بازهای مش��خص گردد.
ظرفیته��ای حضور آثاری با فرم ،ش��کل ،س��اختار
تجربی ،ب��اروری نگاهی مس��تقل در فیلمس��ازی و
پویای��ی جوانان در تولید و توزیع آثار خارج از چرخه
سخت اکران عمومی؛ از مزیتهای این طرح به شمار
میآی��د و نحوه انتخاب فیلمه��ا برای اکران در گروه
هنر و تجربه و کیفیت آثار آن ،نیاز به بازشناس��ی و
تأمل دارد .از طرفی دیگر ،میزان استقبال تماشاگران
و شرایط اکران چرخش��ی ،در بازهای درازمدت نیز،
قابل ارزیابی و شاید تجدیدنظر باشد .این مسأله نیاز
به همفک��ری متخصصان در عرص��ه فرهنگ و هنر
خواهد داشت.

اخبــار | سینـــما ݤ

اولین تصویر از احمد متوسلیان در فیلم «ایستاده در غبار»
احمد متوسلیان سالهاست به گروگان گرفته شده است و حاال محمدحسین مهدویان کارگردان «ایستاده در
غبار» میخواهد ،تصویر فرمانده موثر آزادسازی خرمشهر را به سینما بیاورد.
به گزارش س��ینماپرس« ،ایستاده در غبار» عنوان اولین فیلم سینمایی محمدحسین مهدویان است که اواخر
شهریور در شهرک سینمایی دفاع مقدس کلید خورد.
«ایستاده در غبار» از معدود فیلم های دفاع مقدس امسال است که برای حضور در سی و چهارمین جشنواره
فیلم فجر آماده میشود.
فیلم س��ینمایی «ایس��تاده در غبار» به لحاظ ساختار یکی از متفاوت ترین تولیدات سینمای ایران خواهد بود
چراکه در این فیلم از صدای بسیاری از شهیدان که از زمان جنگ به جا مانده استفاده خواهد شد.
بازیگران این فیلم طی فراخوانی در فضای مجازی انتخاب شدند .هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان
ایفاگر نقش اصلی فیلم س��ینمایی «ایس��تاده در غبار» و امیرحسین هاشمی ،فرهاد فداکار و عماد محمدی از
دیگر بازیگران اصلی این پروژه هستند.

حض��ور  ۱۰کش��ور در بخ��ش «جهان ع��اری از خش��ونت و افراطیگری»

جشنواره فیلم کوتاه تهران

در بخش «جهان عاری از خش��ونت و افراطیگری» س��ی و دومین جش��نواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران،
 ۱۱فیلم از  ۱۰کش��ور جهان به نمایش د ر میآیند .به گزارش س��ینماپرس ،در این قسمت از بخش بینالملل
جشنواره،کشورهای استرالیا ،آمریکا ،هلند ،تایوان ،مکزیک ،آلمان ،فرانسه ،سنگاپور ،دانمارک و ایران هر کدام
با یک اثر حضور خواهند داشت.
بر اساس این گزارش ،فیلمهای «فرشتههای تازهوارد» به کارگردانی ابوذر امینی از هلند« ،نفس» ساخته مونا مرادی
و «ولد» به کارگردانی امیر عباس ربیعی از ایران« ،دیوید براید به نمایندگی» کار مت ُگ ُونی از استرالیا« ،صندلی
الکتریکی» س��اخته دیوید مونیاز واالس��کو از مکزیک« ،خروج» به کارگردانی میشائیل کونگتیائوگ از دانمارک،
«قایم موش��ک» س��اخته پائول مارکوئز دورته از فرانسه« ،فضاهای باز» به کارگردانی نیک رافتر از آمریکا« ،نقطه
آبی روش��ن» س��اخته لی ژی شن از سنگاپور« ،ولگرد» به کارگردانی کریستف هورش از آلمان و فیلم «عروسک
گِلی» س��اخته کیان ش��انزو از تایوان در این بخش از سینمای بینالملل جشنواره به رقابت میپردازند .فیلمهای
«فرشتههای تازهوارد»« ،ولد»« ،دیویدبراید به نمایندگی»« ،صندلیالکتریکی»« ،خروج» و «قایمموشک» در قالب
داستانی ،فیلم «نفس» در قالب داستانی-تجربی و فیلمهای «ولگرد» و «نقطهی آبی روشن» در قالب انیمیشن و
انیمیشن-مستند در بخش جهان عاری از خشونت و افراطیگری حضور دارند.

جدول فروش سینمای ایران تا تاریخ  ۲۴مهر ۱۳۹۴
ردیف

نام فیلم

تعداد سینما

فروش کل به تومان

1

محمد رسولاهلل

40

10,300,000,000

2

دلتنگیهایعاشقانه

20

160,000,000

3

قندون جهیزیه

12

1,475,000,000

4

 360درجه

20

250,000,000

5

مزار شریف

9

162,000,000
منبع :خبرگذاری فارس

نظرگاه خوانندگان

با سلام و خسته نباش�ید و تشکر از نشریه
ارزشمندتان
س�والی برای م�ن پیش آمده که ش�ما با چه
توجیهی پول بیت المال را برای چاپ و کاغذ
گران قیمت نش�ریه تان هزینه می کنید؟ آیا
نمی ش�ود با چاپ و کاغذی ارازنتر بهدست
مخاطب برسد؟

با تشکر مهدی محمدیان از تهران

پاسخ نشریه

باسالم و تشکر از دغدغه شریف و اهتمام شما مخاطب
گرامی جهت روشن شدن مطلب باید این نکته را ذکر
کنیم که چاپ نشریه با کاغذ تحریر نه به لحاظ هزینه
چاپ و نه کاغذ تفاوت چندانی ندارد و برای روشنتر
شدن ذهن شما و دیگر خوانندگان عزیز نشریه تفاوت
مبلغ معادل  700هزار تومان است.
با سپاس تحریریه نشریه
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روشنک عباسی

داره صبح میشه
کارگردان:یلدا جبلی
تهيه کننده:علی لدنی ،فردین خلعتبری
بازيگ�ران :رویا نونهالی ،مهدی احمدی ،بابک کریمی ،امیرحس��ین آرمان ،رعنا

360درجه
کارگردان :سام قریبیان
تهيه کننده :فرامرز قریبیان
بازيگران :میالد کیمرام ،امیر آقایی ،ناصر آقایی ،حبیب اسماعیلی ،پریناز ایزدیار،

میترا حجار ،رضا رویگری ،بهاره رهنما ،حسین سلیمانی ،سام قریبیان ،احسان کرمی،
بابک کریمی ،علیرضا آرا ،حامد مدرس.
خالصه داستان :راز و رمز حقیقی جهان در آن چیزی است که آشکار است نه پنهان.
شروع اکران1394/08/07:
اولین فیلم س��ینمایی «س��ام قریبیان» بعد از نویس��ندگی فیلم «گناهکاران» ،به
تهیهکنندگی و کارگردانی پدرش «فرامرز قریبیان» ،فيلم « 360درجه» نیز ،توسط
وی ساخته شد .فیلم از یک ساختار روایی صحیح و جذاب برخوردار بوده و در حد
فیلمهای اس��تاندارد حادثهای در نظر گرفته ش��ده اس��ت .او به جایآنکه بخواهد
شعار دهد و سنگ بزرگی برای کارش بردارد ،در مسير حرفهاياش ،به سمت فيلم
گيشهپسند گام برميدارد .داستان فیلم یک خطی است؛ اما با پیچیدگیهای تعبیه
ش��دة دراماتیک همراه است .دغدغة فیلمپردازی ،پرده برداشتن و فاش شدن از راز
یک باند توزیع مواد مخدر اس��ت .قربانی ماجرا که ایفاگر نقش آن را ،میالد کیمرام
به عهده دارد ،خود دزد خرده پاست و با دختر جوانی ازدواج کرده که قب ً
ال فروشندة
خ��رده پا مواد مخدر بوده اس��ت .هر دو ب��ه هم قول دادهاند که خ�لاف نکنند؛ اما
هنگامیکه به ماه عسل میروند؛ در نزدیکی ایست بازرسی دختر به همسرش اعتراف
میکند که مقدار زیادی شیشه در ماشین جاسازی کرده است .مرد جوان به خاطر
همس��رش ،جرم را گردن میگیرد و زندانی میش��ود .در زندان متوجه میشود که
مقدار زیادی از مواد مفقود شده است .ماجرا ادامه مییابد تا بعد از حبس ،به دنبال
پیدا کردن سرکردة باند برود .اما با پلیس که هم نقش منفعلی را در فیلم ایفا میکند؛
همکاری نمیکند و خود به تنهایی به دنبال نفر اول در این ماجرا میگردد .در این
مسیر ،دوباره به زندان میافتد و به دست رئیس باند کشته میشود.
آنچه که فیلم  360درجه را نزد مخاطب باورپذیر میکند؛ داستان است .داستانی
است تکراری؛ اما با پردازش ،فرم ،شکل جدید ،دیالوگهای خوب و متني که متناسب
با شخصیتهای داس��تان طراحی و نوشته شده؛ نشان از تبحر ،زبردستی و ذکاوت
نویس��نده دارد .کارگردانی فیلم ،ریتم مناسب داشته .گرچه ،تماشاگر نیز ،میتواند
پایان ماجرا را حدس بزند؛ اما انتخاب بازیگر خوب در قالب شخصیت قوی در فیلم به
اندازة کافی ،جذابیتی کافی به ماجرا بخشیده است.
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ی ور ،الهه حصاری ،ایرج شهزادی ،ارنواز صفری ،فریبا جدی کار ،گیلدا حمیدی،
آزاد 
ارشیا جم ،مانی مزکی ،زهرا صادقی.
پخش از :گروه هنر و تجربه
شروع اکران1394/07/04 :
«یلدا جبلی» در اولین فیلم بلند سینمایی خود ،درست در زمانی که هم نسلهایش با
قصههای تک خطی ،بيرمق و بيمسئله در یک آپارتمان فیلمهای بلندی میسازند؛
او در صف ش��لوغ اکران فیلمش قرار میگیرد و ادعای فیلمس��از ش��دنش را يدك
میكشد؛ او یک متن چهار قسمتی پر بازیگر و با قصههایی در هم تنیده را انتخاب
میکند ،گرچه ،سنگ بزرگی را برمیدارد؛ اما جسارت و لیاقت فیلمساز حرفهای بودن
را هم نیز ،با خود همراه ميسازد.
تقریباً ،قصهها به هم مرتبطاند،شاید هر یک از قسمتها ،دلیل وقوع قسمت دیگری
را در خود داشته باشد .باید گفت که تولید ،2فضا ،بازی کردن بازیگران 3و طراحی از
یک استاندارد قابل توجهی برخوردارند؛ اما با اینحال او از نبودن چفت و بستهای
فیلمنامهای ،رنج میبرد .این فیلم مخاطب محدودی خواهد داش��ت؛ مخاطبی نه از
جنس گیشة پردیسهای شلوغ که برای عصر روز تعطیل خود در جستجوی خوراک
فرهنگی هس��تند؛ بلکه مخاطبی که نگاه روشن و متفاوتی به زندگی داشته باشد و
همواره در جستجوی نگاه روشن و متفاوت دیگری میگردد.
فیلم لحظات زیبایی از تنهایی ،مرگ ،عش��ق ،گذش��ت و اس��تیصال را به تصویر
میکشد که برگرفته از ایدههای کوتاه و زیبایی است که در تناسب با فیلمهای کوتاه
میباشد.شايد حجم این همه ایدة به هم نچسبیده و مرتبط نبوده در قالب داستانی
منسجم ،در فیلم بلند کمیزیاده روی باشد اما او توانسته است که این فیلم را برای
مخاطب خاص خود بسازد و آن را به تصویر بکشد.
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تاج محل
کارگردان :دانش اقباشاوی
تهيه کننده :سید رضا میرکریمی
بازيگران :عبدالجبار اقباش��اوی ،جهانگیر میرشکاری ،شهال پرویز مرادی ،پریوش

نظریه ،تیما امیری ،ابوذر کهنزاده ،علیرضا زمانی نس��ب ،مریم نعیم زاده ،س��هیال
رهگشا ،علی مردانه و محمد رنجبر.
پخش از :هنر و تجربه
شروع اکران1394/07/11:
اولین فیلم سینمایی «دانش اقباشاوی» که از عوامل با تجربة سینمای حرفهای
اس��ت؛ داستانی بیادعاو رو راستی که از تولیدات حوزه هنری محسوب میشود.
داستان فیلم از دزدیده شدن بلیط سفر زوج میانسالی به هند شروع ميشود و
به دنبال آن اتفاقاتی پی در پی در فیلم ،حادثههای س��اده اما دراماتیک را خلق
میکند.
از مشخصات این فیلم؛ روانی ،سادگی ،انطباق با اصول اولیه و مهم فیلمنامه نویسی
و همینطور آش��نایی با س��بک زندگی ،آداب و رسوم محلی ،لهجه و خوی مردمان
جنوب ایران است .از بهترین تصمیماتی که برای این فیلم میشد گرفت ،این بود که
اکران آن توسط گروه هنر و تجربه انجام گیرد .مدل فیلم حاکی از کمهزینه ،تجربی
و بومیبودن فیلم را نشان میدهد .شاید بهترین دلیلی که برای اکران در این گروه
وجود داشت توجه مخاطبان هم صنفی فیلمساز ،دانشجویان ،نویسندگان سینما و
ش ساختی و قصهگویی داستان در
نیز ،خانوادههای س��الم ایرانی باشد که باعث خو 
فیلم میگردد.

مزار شریف
کارگردان :عبدالحسن برزیده
تهيه کننده :منوچهر شاهسواری
بازيگران :حسین یاری ،مهتاب کرامتی ،عمار تفتی ،ابراهیم برزیده ،مسعود رایگان،

محمد آقا محمدی ،حسین باشه آهنگر ،عمار تفتی ،عباس حبیبی ،مسعود سخایی،
رضا عزیزی ،امیرحسین فتحی و...
شروع اکران1394/06/18 :
فیلم خس��ته کننده ،صاف و س��ادة «مزار ش��ریف» ،حاصل تالش تی��م بزرگی به
کارگردانی «حسن برزیده» است.
فیلم داستان کشتار دیپلماتهای ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف
افغانستان را روایت میکند که به دنبال حملة طالبان 10 ،تن از کارکنان کنسولگری
به شهادت میرسند و تنها یک نفر از این گروه ،زنده میماند که داستان فیلم از زبان
او روایت میشود.
کارگردانی فیلم روان اس��ت و راوی بیتکلف داس��تان را بیان میکند .داستانی
بدون داستانکهای فرعی ،تعلیقشدگی و پیچیدگیهای روایی است .فیلم منطق
معمایی و پلیس��ی ندارد و با تدوینی س��اده و گویا ،با توقف زمانی 5که راوی آن
فرد بازمانده اس��ت؛ س��عی در ادا کردن حق مطلب دارد تا ارائة فرمهای سینمایی
و بازیه��ای کارگردان��ی .فیلم ب��رای جذب مخاطب در صدد کارهای س��نگین و
شعارهای تاریخ مصرف دار ،نیست .فیلم برای مخاطبان هیجاندوست ،ریتم کندی
ندارد و نیاز مخاطب را اقناع میکند .طوالنی و پرحرف نیست و شاید از نکات قابل
تامل فیلم سادة برزیده فارغ از طراحی شخصیتهای منفعل فیلم ،نداشتن پژوهش
صحیح و مش��اور سیاسی_ امنیتی که به ریش��ه درست این واقعه بپردازد و نقش
امریکا در این ماجرا را نمایان سازد باید اشاره کرد.
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خاکستر و برف
کارگردان :روح الله سهرابی
تهيه کننده :فرهاد گلی
بازيگ�ران :کامبیز دیرباز ،میترا حجار ،قربان نجفی ،س��یامک ادیب ،محمدباقر

صفانور ،ژیال ش��اهی ،نصرت شاهنظری ،وجیهه لقمانی ،اسماعیل زنگل گیاه ،سید
مهدی سجادپور ،حسین مسلمینائینی
پخش از:گروه هنر و تجربه
شروع اکران1394/06/28:
فیلم برشی از زندگی احسان را روایت میکند که بعد از  25سال به میهن بازگشته
تا از یک سوءتفاهم قدیمیجلوگیری کند ،اما بازخورد حضور او در شهر ،چیزی غیر
از آن است که او فکر میکرده است.
فیلم با سردرگمیو پیچیدگی فراوانی روبروست .آنچنان که مخاطب از تشخیص
قط��ب مثبت و منفی فیل��م ،عاجز و ناتوان میمان��د .نوع روایت فیل��م ،کنشها و
واکنشهای شخصیتها نسبت به یکدیگر و نسبت به کل ماجرا است و مضمون فیلم
به قدری غیرطبیعی اس��ت که خط اصلی داس��تان از دست میرود و از مسیر اصلی
فاصله میگیرد .شاید بتوان گفت روایتی دیگری را به تصویر میکشاند .تأکید بیش از
اندازه فیلمساز به تعلیق یا نپختگی فیلمنامه و توقف آن در حد ایده ،باعث سردرگمیو
آشفتگی فیلم شده و مخاطب را در حالت سردرگمیو ابهام قرار میدهد.
از جمله مشکالت «خاکستر و برف» ارتباط نداشتن داستان با دفاع مقدس ،عدم
شخصیت پردازی مناسب و فقدان روابط علت و معلولی در ارکان فیلم است .فیلم
بیش از آنکه درگیر داس��تانگویی و حرکت بر روند ماجرا باش��د؛ در خود تنیده و
فیلم به جلو سوق داده نمیشود.

دو دوست

دلتنگیهای عاشقانه
کارگردان :رضا اعظمیان
تهيه کننده :محمدرضا شرفالدین
بازيگ�ران :محمدرض��ا فروت��ن،

میترا حجار ،رویا تیموریان ،شاهرخ
فروتنیان ،س��یامک اطلس��ی ،مریم
کاویانی و شیوا خنیاگر
شروع اکران1394/06/25:
چهارمین و آخرین فیلم اکران شدة
رضا اعظمیان« ،دلتنگیهای عاشقانه»
است و محتوای آن ،از نوع تیپ دفاع
مقدس و حمایت از جانبازان جنگ تحمیلی را یدک میکشد.
فیلم داستان ،زندگی زوجی به نام فرشته و منوچهر را روایت میکند که در اوایل
جنگ ازدواج میکنند؛ اما منوچهر برای دفاع از وطن ،همسر و زندگي عاشقانهاش را
رها کرده و به جبهه میرود و سالهای زیادی از زندگی را با درد جانبازی طی میکند
و در نهایت ،به شهادت میرسد.
شاید بیانصافی باشد كه این فیلم را ،فیلمیضدجنگ خواند؛ اما روایت زندگی این
زوج ،آنچنان سیاه و تلخ است که در قالب فیلم بلند سینمایی نشان داده میشود و
درآن ،شور رزمندگی و میهن پرستی را بر هر عقل سلیمیتعطیل میکند.
فیلم روايتی یک خطی از آغاز تا پایان را بدون استفاده از هیچ ترفند سینمایی و
تدوینی واو به واو ،تعریف میکند و پروس��ه از هم پاش��یدگی شیرازة یک زندگی را،
به ش��یوة رمانهای حجیم ،زرد و پرفروش در این قالب تصویرس��ازی و به نمایش
میگذارد.
حتی بازی میترا حجار ،گریمهای اغراق شده و مظلوم نمایی محمدرضا فروتن نیز،
کاستیهای فنی ،فیلمنامهای و کارگردانی فیلم را ،جبران نمیکند.
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کارگردان:محمد بانکی
تهيه کننده:اصغر بانکی
بازيگ�ران :حمید عس��گری ،الهام

حمیدی ،سحر قریشی ،اشکان بانکی،
رضا بانکی ،پوراندخت مهیمن و محمد
بانکی
شروع اکران1394/07/01:
محم��د بانك��ي در س��ومين تجرب��ة
كارگردان��ي خود ،دوباره به س��اخت
فيلمي میپردازد كه باید علت ساخت
آن را در نشستهاي پرسش و پاسخ جست و جو کرد.
از اين كارگردان موسفيد سينما ،باید سؤال شود که به راستي صرف دعوت از يك
خواننده ،دو بازيگر  -دقيقاً دو بازيگر -و تعدادي فاميل همنام ،ميتوان این نام فيلم
برای آن انتخاب کرد؟ آيا كلوز آپهاي 6یا صحنههای گريان و بزك كردة بازیگران،
آوازهاي پي درپي يك خواننده و داستاني دستمالي شده و كهنه ،خروجي مثبتی از
فيلم را ارائه خواهد داد؟ آیا نام فیلم کام ً
ال گویای روایت داستان در این فیلم است؟
اگر بزرگنمایی 7وقيح و خستگيناپذير ،ديالوگهاي چرك ،طراحيهاي لباس و
صحنة بچهگانه را كنار بگذاريم ،فيلم دو دوست مدافع كدام مرام بوده و چه مضموني
را میخواهد ترویج دهد و به تصویر بکشاند؟چه مفهومیرا میخواهد به مخاطب القا
کند؟ آیا کارگردان توانسته بر مخاطب اثر بخشی مثبتی بگذارد؟
در این راس��تا این فیلم به دنبال از هم پاش��یدگی خانواده بوده است يا در تبليغ
نوكيسگي ،گام بر داشته است؟در این فیلم ،نقش پدرو مادر مثبت است يا منفي ؟
آقاي فردين در فيلم آدم خوبي است يا بد ؟
این فیلم يك اتفاق بد در سالنهاي بیرمق سينماي اين روزهاست......
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گزارشاکرانجهانی
استیو جابز غول تکنولوژی برپرده سینما بر پرده سینما

فیلم «اس��تیو جابز» در اکران محدود با استقبالی بینظیر مواجه شد« ،مریخی» به
روند فروش موفق خود ادامه داد و اکران «پن» با اقبال خانوادهها روبهرو نشد.
آغاز اکران فیلم «پن» به کارگردانی جو رایت برای ش��رکت فیلمس��ازی برادران
وارنر یک شکس��ت تمام عیار بود .این فیلم که با هزینهای بالغ بر  150میلیون دالر
ساخته شده اس��ت ،در  3515سالن سینما در آمریکای شمالی تنها  15.5میلیون
دالر فروش داش��ت« .پن» عالوه بر آمریکای ش��مالی در  52بازار خارج از آمریکا در
حال اکران است .این فیلم که در برخی از کشورها همانند استرالیا از دو هفته پیش
اکران ش��ده و تا کنون بیش از  40میلیون دالر در بازارهای خارجی فروش داش��ته
است .در حال حاضر تنها امید باقی مانده شرکت فیلمسازی برادران وارنر بازار بزرگ
سینمای چین است« .پن» از  22اکتبر در سینماهای چین به نمایش درخواهد آمد.
در نقطه مقابل« ،مریخی» به کارگردانی ریدلی اسکات این هفته نیز فراتر از انتظار
ظاهر شد ،و با فروشی معادل  37میلیون دالر در  3854سالن سینما ،مجموع فروش
خود در بازار سینمای آمریکای شمالی را به  108.7میلیون دالر رساند« .مریخی» با
بازی مت دیمون در بازارهای خارج از آمریکا نیز فروش خوبی داشت .این فیلم فضایی
در  74باز خارجی  58.1میلیون دالر فروش داشت .مجموع فروش جهانی «مریخی»
تا کنون 227.7میلیون دالر بوده است.
قسمت دوم انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا» دیگر فیلمی بود که این هفته «پن» را
در گیشه شکست داد .این فیلم با فروشی برابر با  20.3میلیون دالر در  3768سالن
س��ینما در س��ومین هفته اکران ،مجموع فروش خود در بازار آمریکای شمالی را به
 116.8میلیون دالر رساند« .هتل ترانسیلوانیا» در  59بازار خارج از آمریکای شمالی
نی��ز  22.7میلیون دالر فروش داش��ت .این فیلم در مجم��وع تا کنون بیش از 207
میلیون دالر در سراسر جهان فروخته است.

«پیادهروی» به کارگردانی رابرت زمکیس جمعه در  2515سالن سینما در سراسر
آمریکا به نمایش درآمد .این فیلم هفته گذش��ته به صورت اختصاصی در سالنهای
 Imaxاکران ش��ده و  1.6میلیون دالر فروخته بود .البته گسترش تعداد سینماهای
محل نمایش این فیلم تاثیر به س��زایی در افزایش فروش آن نداشت ،تا در نهایت با
فروشی برابر با  3.7میلیون دالر فروش آخر هفته خود را به پایان برساند .این فیلم
تا کنون در مجموع  6.4میلیون دالر در آمریکای ش��مالی فروش داش��ته است .این
ضعیفترین آغاز فروش برای یکی از فیلمهای رابرت زمکیس است« .پیادهروی» این
آخ��ر هفته در  60بازار خارجی  5.2میلیون دالر فروخت ،تا مجموع فروش خارجی
خود را به  7.1میلیون دالر برساند.
یکی از فیلمهایی که در اکران محدود خود با اقبال باالی تماش��اگران مواجه شد،
«استیو جابز» به کارگردانی دنی بویل بود .این فیلم محصول کمپانی یونیورسال در
چهار سالن سینما در نیویورک و لسآنجلس به نمایش گذاشته شد ،و در این چهار
س��الن س��ینما  521هزار دالر فروخت .به این ترتیب یکی از باالترین میانگینهای
فروش را با فروشی بیش از  130هزار دالر در هر سالن سینما به دست آورد .پیش
از این تنها سه فیلم «هتل بزرگ بوداپست»« ،تکتیرانداز آمریکایی» و «قلمرو طلوع
ماه» توانس��تهاند ،به میانگین فروشی بیش از این دست یابند« .استیو جابز» از 23
اکتبر در سینماهای سراسر آمریکا به صورت گسترده اکران خواهد شد.
اک��ران فیلم «کارآموز» با بازی رابرت دنیرو و آن هات��اوی این آخر هفته در 3224
س��الن سینما ادامه یافت .این فیلم در چهارمین هفته اکران در آمریکای شمالی 8.5
میلیون دالر فروخت ،و مجموع فروش داخلی خود را به رقم 49.2میلیون دالر رساند.
«کارآموز» در  62بازار خارج از آمریکای ش��مالی  14.8میلیون دالر کس��ب کرد .این
فیلم تا کنون در سراسر جهان به فروشی بیش از  106میلیون دالر دست یافته است.

جدول فروش سینمای جهان تا تاریخ  11اکتبر 2015

ردیف

نام فیلم

تعداد سالنهای سینما

هفته اکران

فروش کل(در آمریکای شمالی)

1

مریخی

3854

2

 108.7میلیون دالر

2

هتل ترانسیلوانیا 2

3768

3

 116.8میلیون دالر

3

پن

3515

1

 15.5میلیون دالر

4

کارآموز

3224

3

 49.6میلیون دالر

5

سیکارو

2620

4

 26.7میلیون دالر

6

دونده مارپیچ

2838

4

 70.6میلیون دالر

7

پیادهروی

2509

2

 6.4میلیون دالر

8

عشای سیاه

2057

4

 57.6میلیون دالر

9

اورست

2120

4

 38.2  میلیون دالر

10

مالقات

1759

5

 61.1میلیون دالر
منبع :خبرآنالین
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سیرتولید
پروژهسینمایی
ّ
محمدرسولالله
مروری بر مراحل ساخت و تولید فیلمسینمایی محمدرسولاهلل()a

آخرین ساخته مجید مجیدی
روشنک عباسی

«مجید مجیدی» کارگردان فیلم «محمد رسولال ّله»
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مجيد مجيدي  7سال پيش ،بناي ساخت فيلم محمد( )aرا گذاشت و خبر داد كه
وقتي به پايان برسد ،نام ايران و ايراني را تا مدتها بر سر زبانها خواهد انداخت .پس
از نگارش ،مراحل پيشتوليد فيلمنامه در  200س��كانس به كمك كامبوزيا پرتوي
و با همكاري حميد امجد ،انجام شد و فيلم در خرداد  1390پروانه ساخت گرفت.
كارگردان «رنگ خدا»ست كه قرار است به سينما
«محمد( »)aعنوان آخرين اثر
ِ
رنگ و بويي خدايي بدهد .ساخت اين فيلم ،بدون حاشيه و در سكوت كامل خبري
آغاز ش��د و تا امروز كمتر گزارشي از مراحل ساخت آن به بيرون درز كرده است ،تا
جايي كه خبر بازديد رهبر انقالب هم از لوكيشن اين فيلم در آبان سال گذشته توسط
روابط عمومي فيلم «محمد( »)aمنتشر شد.
لوكيشن اصلي فيلم «محمد( »)aشهرك سينمايي نور در حوالي شهر قم است
كه  100هكتار مس��احت دارد و به گفته وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،با ساخت
ش��هرك سينمايي مدينه و مكه ،گامهاي بزرگي جهت ساخت فيلمهايي با موضوع
پيامبر( )aبرداشته شده است .مهمترين ويژگي اين منطقه در كوه هاي آن است.
از زاويۀ لوكيشن مكه كه كوهها مشاهده شود دقيقاً همان فضا تداعي ميشود.
«س��ايت مكه» فضايي بسيار تأثيرگذار اس��ت كه انگار معنويت نيز در كنار ديگر
مصالح ساخت لوكيشن ،به كار رفته است خانۀ كعبه ،خانه اي مربعي شكل است كه
جايگاه بتها را نشان میدهد.
فيلمبرداري محمد ( )aدر شهرهاي مختلفي از جمله كرمان ،عسلويه و حوالي
شهر قم انجام شد و در آخرين گام پس از عدم موافقت هنديها در آفريقا بخشهايي
از حمله س��پاه ابرهه در آنجا جلوي دوربين رفت .اين سكانس به تعداد زيادي فيل
نياز داشت ،چرا كه بيانگر ماجراي لشكركشي ابرهه به مكه و حمله پرندگان به سپاه
اوست.
فيلم محمد از محاصر ه مس��لمانان در شعب ابيطالب آغاز ميشود و به پيش از
تولد پيامبر اسالم باز ميگردد و مخاطب شاهد وقايعي است كه پيش از تولد پيامبر
اس�لام تا  12سالگي ايش��ان را در بر ميگيرد .صحنههاي وفات مادر رسول اكرم
در روستاي ابواء و صحنههاي مربوط به دوران شيرخوارگي و خردسالي پيامبر در
روستاي سعديه هم از ديگر بخشهاي فيلم است .فيلم محمد با اولين سفر پيامبر
به شام و رسيدن به صومعه بحيرا به پايان ميرسد« .بحيرا» راهبي مسيحي است
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كه درباره ظهور آخرين پيامبر به ابوطالب بشارت ميدهد.
از جمله چهرههاي سرشناس��ي كه جزو عوامل فني پروژه محمد( )aهس��تند
ميتوان به ويتوريو استورارو ( )Vittorio Storaroفيلمبردار نامدار ايتاليايي اشاره كرد
كه تاكنون سهبار موفق به كسب جايزه اسكارشده است.
عليرضا شجاعنوري در نقش «عبدالمطلب» پدربزرگ پيامبر( ،)aمهدي پاكدل
در نقش «ابوطالب» عموي پيامبر( ،)aپانتهآ مهدينيا در نقش «فاطمه بنت اسد»
همسر ابوطالب ،مينا ساداتي در نقش «آمنه» مادر پيامبر( ،)aساره بيات در نقش
«حليمه» دايه پيامبر( )aو محس��ن تنابنده در نقش «ساموئل» تاجر يهودي ،از
جمله بازيگران اين فيلم سينمايي هستند.
بر اس��اس ش��نيدهها ،اين پروژه فاخر ك��ه پرهزينهترين فيلم تاريخ س��ينماي
ايران لقب گرفته و از كنار آن س��ريالي هم س��اخته خواهد ش��د ،قرار است عالوه
بر زبان فارس��ي به سه زبان عربي ،انگليس��ي و اردو به صورت همزمان در ايران و
كش��ورهاي مسلمان اكران شود .مجيدي س��ال قبل در بيانيهاي در پاسخ به فيلم
موهن مس��تهجن آمريكايي نوشت« :چشم به راه باش��يد بزودي از پس همه اين
ن پراكنيها ،چهره زيباي خورش��يدي او رخ خواهد نمود و روس��ياهي به شما
لج 
سياهدالن خواهد ماند».
آنچه كه مهم است عرضه اين فيلم در ابعاد بينالمللي و طراحي اثر براي تماشاگر
جهاني اس��ت و براي توليد اثر از مش��اركت و حضور سينماگران بينالمللي ،و تمام
مراحل پس از توليد از جمله تدوين صداگذاري و موس��يقي اثر در خارج از كش��ور
صورت گرفته و قرارداد انجام مراحل پست پرداكشن با يكي از استوديوها در مونيخ
بسته شد.
خانۀ ابوجهل به واقع به نس��بت ديگر خانه هاي شهر مجلل است و اشرافي بودن
خانه را خوب درآمده است و خانۀ ابوسفيان نيز به همين گونه بسيار مجللتر از خانۀ
ابوجهل س��اخته شده است خانه اي دوطبقه ،لوكس وبا چشماندازي عالي و مشرف
به كعبه.
در خانۀ ابوطالب جزئيات خوبي لحاظ ش��ده هم به نسبت اشراف بودنش ،خانه را
بزرگ ساخته و هم به نسبت مؤمن بودن خانه را ساده در نظر گرفته است .در مجموع
سايت مكه در زميني باالي  10هزار متر مربع ساخته شده است.

معبدي به عظمت تاريخ 1400

خانمي به نام «پائولو» از ايتاليا برندۀ جايزۀ اس��كار با دريافت مبلغ بس��ياري بااليي
لوكيش��ن اين معبد،
ديوارهاي اين معبد را كهنه كاري كرده ،از طرفي نيز قرار بود
ِ
متناس��ب با فيلمبرداري 270 ،درجه ساخته شود اما بعدا ً تصميم بر آن شد كه اين
معبد نيز كامل ساخته شود.
كتابخانۀ محق ِر بصری در طبقۀ باالي معبد قرار دارد .بيرون مكه منطقۀ شعب ابي
طالب را س��اختهاند فضايي جالب و گويا كه در برگيرندة س��ختي سه سال محاصرۀ
پيامبر در اين منطقه از اين دكور ساده دريافت ميشود.
لوكيشن مدينه نيز در مساحتي حدود  4000متر مربع ساخته شده است .صابري
مدير نورتابان پخش كننده فيلم دراين باره ميگويد :طرح ساخت اين لوكيشن سال
 88قطعي شد.
گروهي به سرپرس��تي ش��اه ابراهيمي كه يكي از بهترين طراحان سينماي ايران
محسوب ميشود اين مكان را براي ساخت لوكيشن پيدا كردند .صابري پيدا كردن
اين لوكيش��ن را از معجزات اي��ن فيلم میداند .زيرا موقعيت آن بس��يار نزديك به
موقعيت مكه است.
آقاي «ميلژن كركا» طراح اصلي اين فيلم اس��ت .كركا در كارنامۀ خود دو جايزۀ
اسكار را دارد .با ورود وي در تير ماه  89كار ساخت لوكيشن آغاز شد.
شركت «اسكان ايران» كه اين شركت هم متعلق به بنياد مستضعفان است مأمور
همكاري با كركا براي س��اخت اين لوكيشن شد .اين شركت و «كركا» به اين جمع
بندي رسيدند كه سازه اي براي ساخت لوكيشن به كار ببرند كه نه تنها در ايران ،بلكه
در سطح جهان بي نظير باشد .البته اين ادعايي است كه خود «كركا» كرده است.
از ويژگي هاي اين لوكيشن اين است كه دوربين به راحتي قابليت حركت و گردش
دارد .مث ً
ال در ش��هرك س��ينمايي غزالي اگر دوربين يك مقدار از سطح باال بيايد ،با
كارخانه هاي اطراف و ...به مشكل برمي خورنديعني مشرف هستند اما براي اين فيلم
چنين اتفاقي رخ نداده و پيش بيني شده است كه تا چند هكتاري اين لوكيشن هيچ
چيزي س��اخته نشود .در كنار «كركا» آقاي شاه ابراهيمي طراحي صحنه و لباس را
انجام میداد.
صاب��ري نكتۀ جال��ب و در اصل مهمترين ويژگي اين فيل��م را بيان كرد .او گفت
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به توصيۀ مس��ئولين بنياد در كنار تمام عوامل خارجي ،از بهترين عوامل ايراني نيز
استفاده كردند تا از دانش آنها بهرۀ كافي را ببرند و اين تجربه براي كشور ما بماند.
لوكيشن مكه شهريور  90به پايان رسيد .پس از آن در عيد قربان همان سال فيلم
برداري كليد خورد 60 .تا  70درصد فيلم در همين لوكيشن فيلمبرداري شد.
صحنۀ مربوط به اولين سفر پيامبر در عسلويه فیلمبرداری شده است .اين لوكيشن
بسيار بكر بود به گونه اي كه تا زمان ساخت اين پروژه اص ً
ال آدمي به آن مناطق نرفته
بود .در همان سال در ماههای دی و بهمن به اين منطقه كه بهترين موقعيت آب و
هوايي را داشت سفر كردند.
پس از آنكه فيلمبرداري عسلويه تمام شد ،به كرمان رفتند .پس از یک ماه نيز در
اواخر اسفند به همين لوكيشن پيامبر اعظم برگشتند .آنها هم به دليل وضعيت آب
هوايي و هم به دليل لوكيشن هاي خاص ،به آن مناطق سفر كردند .يعني زماني كه
نياز به دريا داشتند به عسلويه رفتند و زماني كه نياز به بياباني فراخ بود ،مث ً
ال براي
لشكركشي ابرهه به كرمان رفتند.
كار جلوۀ ويژۀ اين فيلم بر عهدۀ اسكات اندرسن است او متعهد شدتا طي  9ماه
كار را تحويل دهد.
اس��كات اندرسون يكبار س��ال  96برندۀ اس��كار بهترين جلوۀ ويژه ودوبار نيز در
سالهاي  96و  2000نامزد اسكار بوده است« .ترميناتور  :2روز داوري»« ،جانسخت:
انتقامجو»« ،كينگ كونگ» و «سوپرمن بازميگردد» ،فيلم هاي ديگري است كه در
جلوۀ ويژۀ آنها همكاري كرده و ما ايرانيها به خوبي با آنها آش��نا هس��تيم .استيون
اس��پيلبرگ ،جيمز كامرون ،پيتر جكس��ون ،رومن پوالنس��كي ،پل ورهوفن ،جان
مكتيرنان و الكس پروياس از كارگردانان مطرحي هستند كه اگر اهل سينما باشيد
از شنيدن نام اين كارگردانان و همكاري اندرسون با آنها به وجد میآييد.
در كنار اندرسون ،شريفي را قرار دادند كه از مطرح ترين افرادي است كه در ايران
در زمينۀ جلوه هاي ويژه فعاليت میكند .به سبب همكاري اين دو فرد ،امكاناتي فوق
العاده در ايران ساخته شد كه تا به حال در فيلم سازي ايران سابقه نداشت .ساخت
اين تجهيزات از بزرگترين دستاورد هاي اين پروژه به شمار میرود.
مديران فيلم با معتبرترين آهنگ سازان جهان رايزني كردهاند .رحمان از معتبرترين
آهنگسازاني است كه در حال فعاليت عرصۀ فيلم سازي است .او براي فيلم «ميليونر
زاغه نشين» دو جايزۀ اسكار ،يكي براي موسيقي و يكي نيز براي ترانه گرفته است.
فيلمبردار اين فيلم آقاي «اس��ترارو» يكي از بزرگترين فيلمبرداران جهان اس��ت.
اگر قدري با نام هاي سينما آشنا باشيد ،حتماً نام استرارو را نيز شنيده ايد .شايد از
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ميان تمام عوامل خارجي كه با اين فيلم همكاري میكنند ،استرارو بزرگترين نامي
باش��د كه آوازهاش شگفتي هر فيلم شناسي را در سطح جهان بر میانگيزد« .اينك
آخرالزمان»« ،س��رخ ها» و «آخرين امپراتور» فيلمهایی اس��ت كه استرارو به خاطر
آنها اسكار دريافت كرده است .در كارنامۀ او مواردي همچون نامزدي جايزۀ اسكار و
دريافت جوايز مختلف از جشنواره هاي گوناگون و بزرگ وجود دارد.
باز هم براي آنكه عوامل فيلم س��ازي ايران بتوانند به اندازۀ كافي رش��د كنند ،در
كنار استرارو يك تيم  30نفري فيلمبردار به سرپرستي خضوعي که از فيلمبرداران
مطرح ايران است قرار دادند.
اگر از عوامل صاحب نام كه به اين فيلم ملحق شدهاند بگذريم ،به امكانات جديدي
میرسيم كه به خاطر اين فيلم وارد ايران شدند ،امكاناتي كه سينماي ايران را چندين
سال به جلو برده است.
مث ً
ال دو پروژكتور تنكستني كه با پرتاب نور فوق العاده باال كه هم در نورپردازيهاي
روز به كار میرود و هم براي نورپردازيهاي شب خريداري شد.
 5دوربين ديجيتال بسيار عالي كه براي اولين بار وارد ايران شده است نيز از ديگر
تجهيزات منحصر به فرد اين فيلم است .اين دوربينها فقط براي فيلم كاربرد دارند و
در تلويزيون استفادۀ چنداني نمي شود.
ب��ه اين دليل كه جابجاييها در اين فيلم زياد بوده 6 ،يا  7دس��تگاه س��ينمابيل
مخصوص اين پروژه طراحي ش��ده است .اين دستگاهها تقريباً جزو سينما بيل هاي
مدرني است كه در سينماي ايران در حال استفاده است.
شركت نور تابان ،دو دستگاه تاوركرين جديد و مدرن وارد ايران كرده است كه تا
به حال وجود نداشته است .تاور كرين وسيله ايست كه دوربينها را براي فيلمبرداري
روي آن قرار میدهند .اين كرينها كه با كنترل اتوماتيك و هيدروليك هستند وارد
پروژه شده است .طول بازوي اين كرينها حدود  10متر است.
همچنين طوفان ساز ،باران ساز و مه سازهايي در خود ايران و مخصوص اين فيلم
ساخته شده است .تقريباً در هيچ پروژۀ سينمايي اين تعداد طوفان ساز استفاده نشده؛
حدود  9طوفان ساز در اين پروژه استفاده شده است.
همچنين حجم عظيمي آكسسوار در اين پروژه آماده و استفاده شده است .آكسسوار
به مجموعۀ وسايل صحنه میگويند كه در دكور استفاده میشود .به خاطر حجم دكور،
حجم اين وسايل نيز بسيار زياد بوده حتي تصفيه خانه اي كامل براي لوكيشن پيامبر
اعظم طراحي كردهاند كه براي هيچ پروژه اي چنين اقداماتي انجام نشده است.
جالب اس��ت كه اين محدوده ،تنها ش��هرك سينمايي اس��ت كه به تاريخ اسالم
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اختصاص پيدا كرده اس��ت .البته تفاوت اين لوكيشن با لوكيشن فيلمهایی همچون
مختارنامه و امام علي ( )gدر اين است كه آن لوكيشنها صرفاً براي همان فيلمها
طراحي شدندو تقريباً تمام آنها از بين رفتهاند .مث ً
ال اآلن چيزي به نام لوكيشن فيلم
امام علي ( )gوجود ندارد تا مردم و دانشجويان رشتۀ سينما بتوانند آن را ببينند.
اما اين لوكيش��نها براي كساني است كه میخواهند در اين زمينه فعاليت كنند و
آموزشي داشته باشند.
در مجموع در سال  ،89در حدود  9ميليارد تومان امكانات براي اين فيلم خريداري
شد .ويژگي خريداري اين تجهيزات ،اين است كه براي سينماي ايران ماند.
از ديگر ويژگي هاي اين فيلم اين است كه شهركي ساخته شده است كه حداقل
 30سال ماندگاري دارد .يعني مانند ديگر پروژه هاي سينمايي ما ،با داربست ساخته
نشده است.
يكي ديگر از اتفاقات خوب اين است كه مكان يك كارخانۀ قديمي را به تجهيزات
اين فيلم اختصاص دادهاند .شركت نور تابان تجهيزات الزم مثل تجهيزات جلوه هاي
ويژه كه براي اولين بار در ايران س��اخته ش��ده را در اين كارخانه توليد میكرده و به
لوكيشنها انتقال میدادند .طراحي هاي الزم انجام شده است تا اين كارخانه تبديل
به مدرن ترين استوديوي ايران شود .يعني فيلمسازان میتوانند تمام مراحل توليد را
در اين استوديو انجام دهند.
اين فيلم در مقايسه با فيلم الرساله اثر مصطفي عقاد از نظر فيزيكي عظيمتر است و
به لحاظ محتوايي نيز زاويه ديگري از تاريخ اسالم را به تصوير ميكشد.
مجيد مجيدي كارگردان فيلم سينمايي محمد ( )aدر حاشيه نشست خبري
جشنواره «نشانه نوشته محمد ( »)aكه به بهانه توليد اين فيلم برگزار شد درباره
مقايسه اين فيلم با فيلم پيامبر ساخته مصطفي عقاد گفت :فيلم مصطفي عقاد درباره
دوره ديگري از تاريخ اس�لام بود و فيلم من هم دوره متفاوتي از تاريخ اس�لام را به
تصوير ميكشد ،اگر چه موضوع هر دو فيلم تاريخ اسالم است اما زاويه ديد و نگاه ما
به اين موضوع متفاوت است.
وي افزود :در فيلم مصطفي عقاد بيشتر به جنگهاي پيامبر ( )aپرداخته شد به
گونهاي كه به نظر ميرسيد پيامبر ( )aسراسر عمر مبارك خود را در حال جنگ و
مبارزه سپري كردند در حالي كه طول همه جنگهاي پيامبر ( )aبيش از  ۶۰روز
نبوده است و همين در دنياي امروز به تفسير اسالمي پر از جنگ و خشونت ميانجامد.
مجيدي گفت :فيلم من از نظر دكور در مقايسه با فيلم مصطفي عقاد قابل مقايسه
نيست چرا كه دكور فيلم ما بسيار عظيم ،كارشناسي شده و هنرمندانه ساخته شده
اس��ت و در مجموع ميتوان ادعا كرد كه فيلم ما به لحاظ فيزيكي بس��يار بزرگ و
عظيم است.
مجی��دی در بخش ديگري از س��خنانش درباره تأثيرگذاري اين فيلم در س��طح
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«اصغر نژادایمانی» مدیرهنری فیلم «محمد رسولال ّله»

«ويتوريو استورارو» فیمبردار فیلم «محمد رسولال ّله»

جهاني گفت :باور ما اين است كه قرائت صحيحي درباره پيامبر اسالم داريم و قرائتي
كه در جهان اسالم ارائه شده است ،صحيح نيست ،ما معتقديم كه دين اسالم دين
رحمت ،محبت ،اخالق و انسانيت است كه به كرامت انساني احترام ميگذارد و نگاه
اسالم طالبانی و سلفي كه اسالم را دين خشونت و ترور معرفي ميكنند ،نگاه درستي
به اس�لام نیست،بنابراين تصور ميكنم با نگاهي كه در اين زمينه داريم ،اين فيلم
تأثيرگذاري خود را بر فطرت پاك انسانها خواهد گذاشت.
اصغر نژادايماني طراح هنري فيلم محمد ( )aدر گفتگو با هنرآنالين میگويد :در
زمينه زندگي پيامبر اسالم چند فيلم ساخته شده است كه به جز فيلم «محمد رسول
اهلل» ساخته مصطفي عقاد بقيه اين فيلمها آثار فاخر و ماندگاري نبودهاند .توليد فيلم
درباره اين شخصيت بزرگوار كار دشوار و پيچيدهاي است و بنابراين كمتر فيلمسازي
اين جرات را به خودش ميدهد كه درباره اين بزگوار فيلمي بسازد.
اين طراح هنري در مورد ميزان موفقيت بيشتر فيلمهاي مذهبي با حضور عوامل
خارجي متذكر ش��د :خيلي به اين قضيه اعتقادي ندارم كه براي س��اخت يك فيلم
تاريخي مذهبي درباره حضرت رسول( ،)aبايد از عوامل درجه يك خارجي استفاده
كني��م و حضور اين عوامل نمي تواند ب��ه طور صد درصد ضامن موفقيت يك پروژه
باشد .زيرا طرز تفكر و جهانبيني در ساخت پروژه به كيفيت فيلم كمك موثرتري
ميكند .موقعي كه س��ازنده به مديومي كه قصد ارائهاش را دارد تسلط داشته باشد،
ميتواند از عوامل فني حتي اگر متعلق به كشور خودش باشد بهترين بهره را ببرد.
اگر كار اين عوامل درجه يك باش��د تفكر سازنده به بهترين شكل ممكن به عينيت
تبديل ميشود.
وي درمورد احساس��ش موقعي كه مديريت هنري اين فيلم به او پيش��نهاد شد
گفت :برايم مايه مباهات و غرور اس��ت كه در فيلمي كار كنم كه درباره عزيزترين
انس��ان روي زمين و خاتم پيامبران الهي اس��ت و حضور در اين فيلم يك چالش
بزرگ در عرصه كاريام است.
به عنوان مسلمان تعصب و عالقه ويژهاي به پيامبر اكرم دارم و با تمام وجود تالش
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كردم بهترين كارم را ارائه كنم.
اصغر نژادايماني در مورد شيوه هاي طراحي هنري فيلم عنوان كرد :گروه خارجي
طراحي صحنه فيلم طرز تفكرشان مبتني بر الگوهاي كالسيك هاليوودي بود .من
هم تالش كردم بدون اينكه چند گانگي در حوزه طراحي صحنه فيلم به وجود بيايد
از الگوهاي ايراني و اسالمي استفاده كنم.
«ويتوري��و اس��تورارو» كه در فيلم برتولوچ��ي به نام «آخرين تانگ��و در پاريس»
حض��ور داش��ته ،در گفتوگويي با باب فيش��ر در يك مجله س��ينمايي آمريكايي
( )MovieMakerكه در رس��انههاي ايراني بازنشر داده نشد ،خاطره خود از پيوستن
به پروژه «محمد( »)aرا اينگونه نقل كرده اس��ت« :س��ال  ۲۰۱۰كه با رش��يد بن
هادي (كارگردان) در پروژهاي در الجزاير همكاري ميكردم ،براي اينكه اسالم را بهتر
بشناسم خواندن كتابي درباره زندگي پيامبر محمد ( )aرا شروع كردم به محض
اينكه خواندن آن كتاب تمام شد ،مثل يك روياي جادويي ايميلي را دريافت كردم با
اين مضمون كه آيا عالقهمند هستم در ساخت بخش اول يك سه گانه درباره زندگي
محمد ( )aحضور داشته باشم؟»
به اين ترتيب مجيد مجيدي و مهدي حيدريان (تهيهكننده) در ژوئن سال ۲۰۱۰
مالقاتي با استورارو در رم داشتند.
استورارو در ادامه اين گفتوگو با تاكيد بر مخاطب بينالمللي فيلم «محمد (»)a
درباره اين موضوع گفته اس��ت :آنها به من توضيح دادند كه هدفش��ان اين اس��ت
فيلم تماش��اگران بينالمللي داشته باشد تا داس��تان زندگي پيامبر محمد ( )aو
معني قرآن را متوجه ش��وند .من پرس��يدم كه آيا قرار اس��ت اين فيلم مردم جهان
را با مذاهب مختلف ،با هم متحد كند يا آنها را تقس��يمبندي كند؟ و آنها نيز پاسخ
دادند كه هدفشان متحد كردن مردم با عقايد و باورهاي مختلف است .آنها گفتند
«محمد( »)aداستاني از منزلت بشريت است.
براين اس��اس پس از صحبتهاي مقدماتي ،اس��تورارو ،قرآن و يك كتاب ديگر را
درب��ارهي زندگي پيامبر مطالعه و از چند م��وزه از جمله «موزه ملي» در تهران هم
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ديدن كرد؛ جاييكه متون ،نقاشيها و مجسمههاي زيادي از آن دوران در آنجا يافت
ميشد.
«استورارو» در اين گفتوگو از يك نام خيلي آشنا براي ايرانيان هم اسم ميبرد .او
به باب فيشر ميگويد :مجيدي يك كتاب شگفتانگيز را از نقاشيهاي يك هنرمند
بزرگ ايراني به نام محمود فرش��چيان به من نش��ان داد ك��ه اين كتاب منبع الهام
ايدههاي من براي اين فيلم بود.
فيل��م محمد رس��ولاهلل ( )aبه دلي��ل اهميت موضوعي ك��ه دارد و با توجه به
حساسيتهايي كه در جهان اسالم نسبت به اين فيلم وجود دارد و به خاطر هجمهها
و هتك حرمتهايي كه در اين چند س��ال اخير به شخصيت رسولاهلل و دين مبين
اسالم وارد شده است ،نياز به جشنواره نامنوشت ه داشت.
مجيدي در اين باره ميگويد :براي عنوان اين فيلم جايزه نش��انهنوشتهاي ترتيب
داديم و از همه هنرمندان جهان اسالم خواستيم كه همه جمع شوند تا يك جريان
و حركت مناسب و خوب را شروع كنيم .كارگردان فيلم محمد رسولاهلل ( )aادامه
داد :قبلتر از اين هم جش��نوارههايي به اين شكل و بهانه برگزار شده ولي جايزه نام
نوشته ما كمي تخصصيتر است و بنا داريم كه از ميان نامنوشتههايي كه به دستمان
ميرسد يكي را براي تيتراژ انتخاب كنيم و البته از آثاري كه به جشنواره خواهد رسيد
نمايشگاهي نيز برگزار خواهيم كرد .وي خود را مبتكر اين جايزه دانست و بيان كرد:
بعد از اينكه اين جايزه را طراحي كردم با آقاي ابراهيم حقيقي صحبت كردم و وي
نيز كار با ما را پذيرفت.
ابراهيم حقيقي دراين باره ميگويد :پروژه سينمايي محمد رسولاهلل ( )aپروژه
بزرگي اس��ت و به خاطر ش��كل و محتوايي كه دارد رفتار درخور و حرفهاي خاص
خود را ميطلبيد .در سينماي حرفهاي دنيا نيز رايج است كه براي فيلمهاي بزرگ
از طراح��ان حرفهاي دعوت به عمل ميآيد تا تيتراژها را طراحي كنند حتي برخي
تيتراژها منجر به طراحي يك فونت ميشوند .وي افزود :اين پروژه لياقت اين رفتار
حرفهاي را داشت.
سرانجام فيلم محمد رسول اهلل ( )aبه كارگرداني مجيد مجيدي در حضور عوامل
اصلي اين فيلم براي جمعي از اصحاب رسانه و سينماگران به نمايش درآمد.
مجيد مجيدي در حاشيه آيين افتتاح رسمي نمايش فيلم سينمايي «محمد رسول
اهلل» به خبرنگار مهر گفت :احساس بسيار خوبي دارم كه باالخره بعد از  ۷سال تالش
موفق به اكران فيلم «محمد رسول اهلل» شديم و بايد بگويم كه منتظر چنين روزي
بودم كه بتوانم در بين مردم فيلم را ببينم.
دكتر محمد سرافراز رييس سازمان صدا و سيما پس از تماشاي فيلم محمد ()a
در گفتگو با خبرنگار سينما باشگاه خبرنگاران درباره فيلم گفت :فيلم محمد ()a
فيلم بس��يار خوب و راضي كننده اي اس��ت چراكه زحمت بسياري براي ساخت آن
كشيده شده است.
س��يد محمود رضوي تهيه كننده س��ينما و تلويزيون كه تهي��ه آثاري همچون

فيلمهاي س��ينمايي دهليز ،درباره الي و معراجيها و سريال موفق پرده نشين را در
كارنامه دارد ،درباره اين پروژه بزرگ سينمايي نوشته است:
تماشاي فيلم محمد رسول اهلل( )aخلق هنري «آقاي مجيدي» ،از شب گذشته
حالوت و شيريني وصف ناپذيري در وجودم بر جاي گذاشته است.
خدا عنايتي به اين گروه عظيم كرده و قسمتي از رسالت تبليغ دين مبين اسالم و
پيامبر اعظم( )aرا بر دوش آنها قرار داده و به لطف خداي منان به خوبي اين مهم
به نتيجه رسيده است.
براي من اين فيلم تكمله اي بود بر نامه اخير مقام معظم رهبري به جوانان آمريكا
و اروپا و وجه بصري ،اين نامه را كامل نمود و ان شاء اهلل با نمايش اين اثر جهانيان،
«رحمة للعالمين» را بيشتر و بهتر درك مینمايند.
مجيد مجيدي بزرگترين «سوپرايز» فيلم «محمد رسولاهلل» ( )aرا بازيگران اين
فيلم دانست،همچنين از اهالي رسانه خواست خارج از نگاههاي ژورناليستي از اين
فيلم به عنوان يك دستاورد مهم محافظت كنند.
ش مان اين ب��ود كه مقطعي از زندگي حضرت
كارگ��ردان فيلم ميگويد :تمام تال 
محم��د ( )aرا به تصوير بكش��يم كه هيچ گونه اختالف��ي بين گروههاي مختلف
اسالمي درباره آن نباشد و همچنين وفاقي هم بوجود آورد.
اي��ن كارگردان درباره حمايت مق��ام معظم رهبري از اين پروژه میگويد :يكي
از توفيقاتي كه در اين پروژه داش��تيمُ ،حسن اعتماد مراجع تقليد خصوصا مقام
معظ��م رهبري بود .توفيق داش��تيم خدمت حضرات آيات سيس��تاني ،وحيدی،
جوادي عاملي ،مكارم ش��يرازي و مقام معظم رهبري رسيديم و وقتي توضيحات
الزم را در خصوص فيلم ميدادند ُحس��ن اعتمادي كه ش��د يك��ي از بزرگترين
الطاف بود .همچنين با علماي اهل تس��نن در كشورهايي چون تركيه ،الجزاير و
سوريه مالقات داشتيم.
وي با اشاره به بازديد رهبري از پشت صحنه اين فيلم خاطر نشان كرده است كه
ايشان بازديدي از اين پروژه داشتند كه به وقت خودش اطالع رساني خواهد شد .در
واقع صحبتهاي مبسوطي داشتند كه بسيار شنيدنياند.
نمايش در س��ي و نهمين جشنواره جهاني فيلممونترال ،اولين اكران جهاني اين
فيلم بود و از سوي مقامات جشنواره به عنوان رويداد بزرگ اين جشنواره سينمايي
خوانده شد.
در سايت جشنواره مونترال آمده است :اين فيلم اسطورهاي  ۱۷۱دقيقه اي درباره
سالهاي اوليه زندگي پيامبر اسالم است كه با بودجه  ۵۰ميليون دالري ساخته شده
و به عنوان گران ترين فيلم س��اخته شده در ايران شناخته ميشود .براي توليد اين
فيلم پنج سال زمان صرف شده است.
«س��رژ لوس��يك» رييس جش��نواره جهاني فيلم مونترال در اين ب��اره گفت :اين
جش��نواره افتخار دارد كه اين امكان را به دس��ت آورده تا ميزبان افتتاحيه اين كار
با ارزش و مهم باشد؛ فيلمي با اهداف باالي هنري با مخاطباني بسيار گسترده.
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بهنامآسمانبهکامزمین
مروری بر آثار سینمایی با موضوع انبیاء به بهانه نمایش فیلم محمد رسول اهلل()a

محمد حائری
ّ
پیامبران
فیلم هایی که دارایِ درونمایة دینی بوده و به
ِ
اله��ی میپردازندَ ،کم نیس��تند .س��ینمای جهان ،از
ابتداییترین لحظاتِ خود به این مقوله فکر کرده است.
به طو ِر مثال در تعصب )1916( 1س��اخته «دی دبلیو
دوران
داستان میال ِد حضرت مسیح( )gتا
گریفیث»،
ِ
ِ
ِ
اصلی فیلم را تشکیل
کن
رسالت ایشان ،یکی از چهار ُر ِ
ِ
میدهد.
جالب اس��ت که یکی ازاولین فیلمها در مور ِد حضرت
کودکی ایشان میپردازد ،ا ّما این
مسیح( ،)gبه دورة
ِ
روند ادامه نیافته و س��ای ِر فیلمها یا از این دوران چشم
پوشی کرده و یا با پرداختی حداقلی ،به سرعت از آن
عبور کردهاند.
پیامبران خدا ،امری عجیب برای س��ینما
پرداختن به
ِ
مخاطبان سینمای جهان به
بخش وسیعی از
نیست.
ِ
ِ
رس��والن حضرتِ حق دلبستهاند و سینما با این کار،
ِ
لف خود را به ُز ِ
صرفاً ُز ِ
لف آنان گره میزند تا توجهات را
به خود جلب کند .ا ّما آنچه که در این میان م ّهم است،
نحوة نگا ِه س��ینماگران به چنین مقوله ای؛ و انتخابِ
ِ
ِ
دسیت
شخصیت سرشار از معنویت و ُق
ُفر ِم متناسب با
جلب نظر مینماید.
آن بزرگواران است که ِ
تاریخ مصو ِر س��ینما به م��ا بیان میدارد،
آنچنان که
ِ
ً
رس��والن خدا میپردازن��د ،دائما از
فیلمهای��ی که به
ِ
سیمایِ آنان بهره میبرند .معموالً در چنین فیلمهایی،
نقش پیامبر انتخاب شده و
بازیگری خوش سیما برای ِ
با گریم ،هالهای ُقدسی به ظاه ِر او اعطا میشود.
ا ّما نکته در اینجاس��ت که سینما به ما یاد داده که در
ندادن تصویر ،اُبهتی دقیق
بس��یاری از اوقات ،نش��ان
ِ
ت��ر ،عمیقتر و همچنین ،غنای��ی در خور ،به موضوع
میبخشد .مثالی میزنیم تا موضوع ملموس شود.
آنان که با «پدرخوانده 1و»2آش��نایی دارند ،میدانند
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ِ
جوانی « ُدن
دوران
قس��مت دو ِم پدرخوانده ،به
که در
ِ
ِ
دوران امپراط��وریِ «مایکل کورلئونه»
کورلئون��ه» و
ِ
ِ
پیش��رفت
دوران
پرداخته میش��ود .ا ّما آنچنان که به
ِ
ِ
تثبیت مقا ِم
« ُدن ویتو کورلئونة» جوان پرداخته شده و
پدرخواندگی او تصویر میشود؛ تصویری از پدرخواندة
ِ
حکمرانی قدرتمند است ،دیده نمیشود.
کهنسال که
ْ
فقط یک نما از پدرخواندهای که ِ
ابهت مثال زدنیاش
ِ
ِ
قسمت دوم ،وجود دارد؛
قس��مت ا ّول دیدیم ،در
را در
پایانی فیلم است .در این سکانس ،همه
سکانس
آن،
و
ِ
ِ
منتظ ِر حضو ِر پدر بر َس ِر می ِز شام هستند .پدر میآید
ِ
سمت در میروند .قاعدتاً در اینجا باید نمایی
و همه به
از در و ورو ِد پدرخوانده نش��ان داده ش��ود .ا ّما دوربین
بدون آنکه
دادن پدرخوانده اجتناب نموده و
ِ
از نش��ان ِ
پدر را ببینیم ،سکانس به پایان میرسد .این سکانس،
نمونهای مثال زدنی از نشان ندادن و ابهت آفرینی در
ذهن اس��ت .ما چیزی نمیبینیم ،ولی به واسطة آنچه
ِ
ش��خصیت
یم َنهای عظیم از
در ذهنم��ان میگذردَ ،ه َ
نش��ان داده نشده ،میسازیم .هنر فقط در تصویرگری
نیس��ت ،بلکه گاهی نشان ندادن ،هنری نابتر است و
موجب میشود ،تصویرسازی هایی عظیمتر از آنچه که
ذهن یک فیلمساز میگذرد ،اتفاق بیافتد .ا ّما با همة
در ِ

این اوصاف ،همة آثار در مور ِد حضرتِ مس��یح(،)g
حضرت موس��ی( ،)gحضرت یوس��ف( )gو دیگر
انبیای الهی ،با استفاده از ترفن ِد بازیگر و گریم و گاهی
اوق��ات ،نورپردازیهای غلو آمی��ز به مخاطبان عرضه
ُ
ش��ود.طرفه آن اس��ت که ایران نیز از این مسئله
می
رغم آنکه از ارائة چهرة ائمة
مس��تثنی نیس��ت و علی ِ
خود اِبا داریم ،ا ّما در عرضة تصوی ِر س��ای ِر پیامبران ،بی
پروا هستیم.
ِ
قابل پیش بینی که سال
و
سریع
پرداخت
این چنین
ِ
ِ
مرتبت
میان اصحابِ هنر رواج دارد ،فقط
هاس��ت در ِ
ش��خصیتهای تصویر شده را به پایین میکشد .اهل
ِ
حریف میلیونها مردمی که به
هنر باید بپذیرن��د که
ِ
زندگی
روایت
به
بیرونی
ر
تصوی��
بدون
خودیِ خود و
ِ
ِ
ِ
ذهن خود میپردازند ،نمیشوند .ا ّما جالب
پیامبران در ِ
پذیرش حقیقت ،سعی
اس��ت که سینماگران به جای
ِ
تحمیل
آن خود ک��رده و با
ِ
کردهاند ت��ا حقیقت را از ِ
تصوی ِر دلخوا ِه خود از پیامبران ،نظرگا ِه مردم را به نظ ِر
خود نزدیک کنند! برخی از سینماگران نیز ،پا را فراتر
خیال خود،
گذاش��ته و خود را ورای م��ردم دیده و به
ِ
زدن تصوراتِ
ذهنی مخاطب کردهاند.
اق��دام به بر هم ِ
ِ
«مصائب مس��یح )2004(»2این چنین داستانی دارد.
ِ
در این فیلم ،بر خالفِ فیلمهای مرس��و ِم این دس��ته،
زندگی مسیح پرداخته نمیشود؛ بلکه صرفاً
دوران
به
ِ
ِ
دس��تگیری و ش��کنجة او تصویر میگ��ردد .پُر واضح
اس��ت ،کارگردانی که تصویرسازیِ خش��ونت را از هر
چیزی باالتر میداند ،نه تنها س��ینما را ،بلکه مس��یح
محم��ل ارائه تصاوی ِر مور ِد عالقة خود میکند و
را نیز
ِ
با ارائه شکنجههای مسیح ،نه انذاری ایجاد کرده و نه
ِ
عیش خود
به
روایت تاریخ میپردازد .بلکه بزمی برای ِ
ِ
گوشت َد ِم توپ
میآفریند و چهرة پیغمبر خدا را تا ح ِد
نزول میدهد!
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«تعصب» ( )1916ساخته «دیوید وارک گریفیث»
«مصائب مسیح»( )2004ساخته «مل گیبسون»
ِ
«آخرینوسوسةمسیح»()1988ساخته«مارتیناسکورسیزی»

ده فرمان )1956(8ساخته «سیسیل ب دمیل»
«مسیح ناصریه )1977(»9ساخته «فرانکو زفرلی»

البت��ه «آخرین وسوس��ة مس��یح )1988(»3حکایتی
«مصائب مسیح»
متفاوت با مور ِد قبلی دارد .نس��بت
ِ
ب��ا عقای ِد مس��یحیان ،مبتنی بر این که مس��یح برایِ
فیلم
ِ
بخشش گنا ِه مردمان ،خود را فدا کرده است .ا ّما ِ
ِ
«اسکورسیزی» و البته رمانی که در
ساخت اثر به آن
اتکا شده است ،داستانی تخیلی را روایت میکنند ،این
بار ،مسیح فقط بر صلیب تصویر میشود و داستان در
مور ِد هوسهای شده و نشدة او روایت میشود .معاذاهلل
ک��ه بتوان بر این چنین تصویری نا ِم مس��یح( )gرا
گذاش��ت .هر چند که «اسکورس��یزی»بر اساس یک
ُرمان س��اخته شده است و علی الظاهر ،ادعای دیگری
در این مورد ندارد ا ّما باز هم میتوان پرس��ید که فیلم
بر چه انگارههایی استوار است؟ صلیب در فیلم چگونه
جعلی این فیلم ،همچون
مسیح
تصویر میش��ود؟ آیا
ِ
ِ
آدمهای کوچه و بازار تصویر میگردد؟ پاس��خ منفی
اس��ت« .اسکورسیزی» با استفاده از انگارههایی که در
زبان س��ینما ،معصومیت را به ذهن میآورد ،تصویری
ِ
ِ
میسازد و با ارائة خیاالتِ
شخصیت اصلی ،آنچه
موهن
ِ
ذهن مخاطب ساخته ،نابود میسازد.
که در ِ
زدن تصوراتِ
ذهنی
البته باید متذکر شد که اگر بر هم ِ
ِ
مخاطب ،در مسی ِر آگاهی باشد ،امری ستودنی است.
جریان اصلی است و در
ا ّما «اسکورسیزی» فیلمس��ا ِز
ِ
اینجا تصوی ِر مرسوم را کنار میگذارد تا آگاهی را کنار
زده و جهل را جایگزین نماید .خو ِد فیلم ،چنین حرفی
را فریاد میزند و با تاکید بر ا ِروتیسیس��م ،حقیقت را
از مخاطب دریغ میدارد .کس��ی که حدو ِد س��ینما را
بشناسد ،هیچ گاه انگارههای نیکی را از هم نمیگسلد.
کارگردان پرده َدر ،ش��أنی برای سینما قائل نیست و
ِ
لزومی دیده نمیش��ود که مخاطب نیز برای او شأنی
4
قائل باشد!
در اینجا الزم اس��ت به نکتة دیگ��ری بپردازیم که در
ِ
اکثریت فیلمهای به اصطالح مذهبی ،مور ِد توجه واقع
ِ
پرداخت ا ِروتیک ،عالوه بر آنکه در هر فیلم،
نمیشود.
فریب مخاطب
واقع امر،
ِ
عنصری برای جذابی��ت و در ِ
ِ
ش��خصیت
طریق اولی برای فیلم هایی که
اس��ت؛ به
ِ
اصلیشان ،پیامب ِر خدا اس��ت ،مضر هستند .متاسفانه
هیچ فیلمی از این حیث ،مبری نیس��ت و این پاشنة
آش��یلی است که معلوم نیس��ت تا کِی باید سینما را
بیآزارد .زنان از این حیث ،بیشتر مورد سوءاستفاده واقع
رس��والن خدا جای داده شده و
ش��ده چرا که در کنا ِر
ِ
رسوالن به آنان دِل میبندند .در این فیلم ها ،رسوالن
در مقا ِم مردانی تصویر میشوند که خو ْد از گناه کردن
ابایی ندارن��د! (همچون :داوود و بثش��بع،)1951(5
نقش منحرف کننده
سلیمان و ش��بأ))1959(6و زنان ِ
و در جبه��ة کفار را دارند که نح��وة ارائة آنها حرمت
نمایش آنان بی حیایی
نگه دار نیس��ت و دوربی��ن در
ِ
میکند(.همچون :شا ِه ش��اهان 1927( 7و  ،)1961ده
فرمان 1923(8و  ))1956به نظر میرس��د ،این نکته
بدیهی باشد که وقتی فیلمی ،ارائه دهندة تصویری از
مر ِد خدااست نباید به آنچه او نمیپسندید ،آلوده باشد؛
کردن نیروی ش��ر باشد .متاسفانه
حتی اگر در تصویر
ِ
مقابل رس��والن،
دادن نیروی
ِ
در این آثار برای نش��ان ِ

به مجالس بزم و ش��هوترانی متوسل میشوند و این
چنین ،آنچه را که قرار اس��ت ،تجلی دهندة رسوالن
باشد ،به لذتی شخصی بدل میکنند.
کردن مردی زیباروی،
البته باید توجه داشت که تصویر
ِ
اگر به تصویری روحانی منتهی نشود ،نتیجهای کمتر
از نمونههای زنانهای که نام برده ش��د ،نخواهد داشت.
همچون «مس��یح ناصریه )1977(»9ساخته «فرانکو
زیبایی ظاهریِ بازیگ ِر مس��یح،
رغم
ِ
ِزفِ ِرل��ی» که علی ِ
به جای تصویری روحانی ،تصویری همچون مدلهای
لباس ارائ��ه میدهد! البته «مس��یح ناصریه» یکی از
پشتیبانی سینمای
بدون
معدود فیلم هایی اس��ت که ِ
ِ
بدن��ة آمریکا و در ایتالیا س��اخته میش��ود و با مدت
عروج
زمانی طوالنی(بالغ بر هش��ت ساعت) ،از تولد تا
ِ
مسیح( )gرا پوشش میدهد .ا ّما این باعث نمیشود
ِ
ِروتیک فیلم و پرداختهای بُت انگارانه
که جنبههای ا
نسبت به مسیح( )gاز نظرها پنهان بماند.
تمامی
بنابرای��ن در ارائ��ة تصوی ِر ش��خصیتها بای��د
ِ
معیارهایی که مبتنی بر لذاتِ شخصی و خصیصههای
ا ِروتیک است ،کنار گذاشته شود تا تصویری پیراسته
ارائ��ه گردد و در نتیجه به ش��اکلهای روحانی دس��ت
نشیب خود ،تصاوی ِر
دوران پُر فراز و
یافت.س��ینما در
ِ
ِ
رس��والن الهی نشان داده که گاهی اوقات،
مختلفی از
ِ
سبب لذاتِ
شخصی کارگردان بوده است ،البته در
به
ِ
ِ
برخ��ی موارد نیز ارادة مقاماتِ سیاس��ی ،نیز بی تأثیر
نبوده اس��ت .آنچنان که به طور مثال در «ده فرمان»،
بر مهاجرتِ قوم یهود تأکید میشود و از این موقعیت
عنوان پیامی سیاسی ،بهره میبرد .با توجه به مثال
به
ِ
رسوالن
دادن
ِ
هایی که ذکر شد ،مشخص شد که نشان ِ
خدا ،بیش از آنکه عملی هنری باشد ،فعلی مبتنی بر
اهدافِ دیگری اس��ت که از حوزة سینما بیرون است و
نکردن این بزرگواران ،عملی متناسب با
ش��اید تصویر
ِ
ِ
تاریخ سینما،
ماهیت سینما باشد .ا ّما آیا آنچنان که در
ِ
اکثریت فیلمها از تصوی��ری روحانی و به دور از ّ
ِ
غل و
غش عاجز بودهاند با نش��ان ندادن ،میتوان تصویری
روحانی آفرید؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفی! نشان ندادن ،لزوماً
ب��ه تصویری روحان��ی نمیانجامد ،بلکه ت��ازه ابتدایِ
عنوان
ختم به خیر باشد .به
ِ
مسیری است که میتواند ِ
10
نمونه« ،فرانچسکو ُرزی» در «س��الواتوره جولیانو»
ِ
ش��خصیت اصلی(جولیانو) نشان
( ،)1962تصویری از
ِ
پش��ت
تمامی صحنهها از
در
را
او
دوربین
نمیدهد و
ْ
ِ
موجب
س��ر ،دنبال میکند .درست اس��ت که این امر
ِ
اُبهت آفرینی میشود ،لیکن به جای قداست ،تردید و
ِ
شخصیت
فیلم ُرزی،
دوگانگی جایگزین میگردد .در ِ
حس
سیسیل،
م
ِ
اصلیِ ،
یاغی بی پروایی است که مرد ِ
دوگانهای نس��بت به وی دارند .ب��ه این ترتیب وقتی
تصویری از او نشان داده نمیشود ،فیلم بر مر ِز حقیقت
و خیال و در میانة اسطوره و واقعیت میایستد.
بنابرای��ن ،تصویر نکردن ،لبة تیغی اس��ت که ممکن
ِ
شخصیت اصلی ،اُبهتی پوشالی خلق کند .این
است از
امر از دو حیث ،مضّ ر اس��ت .یکی آنکه ا ُ ِ
بهت پوشالی،
زمان فیلم
تاثیرگ��زاری ندارد و اث ِر آن ب��ه اندازة مدت ِ
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«مصائب ژاندارک )1928( »12ساخته «کارل تئودور درایر»
انجیل به ِ
روایت «متی»( )1964ساخته «پیر پائولو پازولینی»
«محمدرسوالله(الرساله)»()1977ساخته«مصطفیعقاد»

اس��ت .دوم آنکه ا ُ ِ
بهت پوش��الی از امری کاذب نشأت
واحتمال آنکه دوباره به دا ِم قداست زدایی بی
میگیرد
ِ
افتد ،بسیار باال است.
با توجه به اوصافی که ذکر شد؛ ممکن است که ا ُ ِ
بهت
پوش��الی برای فیلمی گانگستری و یا معمایی ،کارگر
اُفتد و ترسیمی دوگانه از یک شخصیت ،ارائه دهد .ا ّما
دوگانگی خیر و شر ،تصوی ِر درستی
در مور ِد پیامبران،
ِ
به بار نمیآورد .در چنی��ن فیلم هایی ،دوگانگی باید
نقش واسطه را
میان حق و خلق ارائه ش��ود و پیامبرِ ،
ِ
ایفا کند.
به این معنا که پیامبر ،وجه��های روحانی دارد که در
ارتباط با حضرتِ حق اس��ت و خلوت هایی وحیانی را
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بطن جامعه نیز
تجرب��ه میکند .ا ّما از طرفی دیگر ،در ِ
ِ
اعظم
قس��مت
حضور دارد و نو ِع برخور ِد او با مردمان،
ِ
رس��التش را تش��کیل میدهد .به این ترتیب ،پیامبر
ِ
نهایت
مثل دیگر بشرها» اس��ت که به ح ِّد
«بش��ری ِ
کماالتِ
انسان کامل نامیده میشود.
و
رسیده
معرفتی
ِ
انسان متعالی ،وجهة
انسان عادی و
بنابراین ،مر ِز بین
ِ
ِ
حقیقی این بزرگواران را برای مخاطب نمایان خواهد
ِ
ساخت.
البت��ه در فیلم هایی که ذکر ش��د ،این جنبهها دیده
نمیش��ود و به جایِ آن ،پیامبران یا آدمهایی پُر خطا
تصویر میشوند که به حرفهای خود پایبند نیستند؛
ِ
صفت بشر بودن
یا شمایلی بُت انگارانه ارائه میدهند و
را از وی سلب میکنند .البته آنان برای کسی همچون
مس��یح ،این توجیه را دارند که به واس��طه پس ِر خدا
بودن ،چنین تصویری ارائه میکنند .ولی جالب است
که خداوند در هیچ کدام از این فیلمها بروز و ظهوری
رسوالن خدا است و اثری
پر رنگ ندارد .فیلم در مور ِد
ِ
از خدا نیست! از سینمای بی خدا ،انتظا ِر بیش از این
نمیتوان داش��ت .به این مث��ال توجه کنید :در کتابِ
آفرینش )1966(11ساخته «جان هیوستون» ،هنگامی
ِ
سمت ابراهیم( )gمیآیند .ابراهیم
که فرشتگان به
بر آنان سجده میکند! و با ادبِ ارباب و شاگرد با آنان
سخن میگوید! فارغ از دروغ هایی که در این قسمت
از فیلم مطرح میشود ،آیا قاصد محترم است ،یا آنکه
میان خدا
نامه برایش آورده ش��ده؟ فرشته ،واسطهای ِ
و پیامبرش میباش��د ،ا ّما در سینمای آمریکا ،فرشته،
خدای��ی میکند .صحنة عذابِ ق��و ِم حضرت لوط در
عین
کت��اب آفرینش را به یاد بیاورید .فرش��تگان در ِ
ناباوری ،برای عذاب ،از خدا رخصت نمیطلبند و خود
را عذاب کننده معرفی میکنند!
به این ترتیب ،در چنین فیلم هایی ،معجزه به حسابِ
رسوالن و عذاب به حسابِ فرشتگان گذاشته میشود؛
گرفتن
غم این فیلمها بر نادیده
ِ
و در نتیجه ،تما ِم َه ّم و ِ
حض��و ِر خداوند صرف میگ��ردد .امری که ب��ا تکرا ِر
مستمر در تاریخ س��ینما ،تصویری کام ً
ال مکانیکی از
مس��ائل مذهبی به بار آورده و اثری در مخاطب ایجاد
ِ
نمیکند .البته نباید فراموش کرد که تما ِم این تالشها
ماندن حقیقت نمیگردد.
موجب پنهان
ِ
ِ
بنابراین تا اینجا معلوم شد که اگر در فیلمهای نامبرده،
اُبهتی نیز وجود دارد؛ اُبهتی پوش��الی اس��ت که فقط
ِ
ترس��اندن مردم و
جهت
خش��م و َغیظ داش��ته و در
ِ
مناقشه در مقدسات است.
ِ
انسان
حیث ارائة مر ِز بین
درست است که س��ینما از
ِ
ِ
بضاعت اندکی دارد؛ ولی همان
انسان متعالی،
عادی و
ِ
نمونهه��ای اندک نیز ،چش��م نواز هس��تند« .مصائب
ژاندارک )1928( »12س��اخته «کارل تئودور درایر» ،با
دادن قدیسهای که فقط هشت سال است
س��وژه قرار ِ
که مور ِد تأیی ِد کلیس��ا قرار گرفت��ه ،13پرداختی بدیع
میآفریند که هنوز هم در نو ِع خود یگانه است .درایر،
بدون گریم ب��ه جلویِ دوربین
بازیگ�� ِر
اصلی خ��ود را ِ
ِ
عین
میفرس��تد تا تصویری انس��انی خلق کرده و در ِ
حال با قاب هایِ هوشمندانهای که از پایین به باال ارائه

میش��ود ،دو نو ِع متفاوت از اُبهت را میآفریند .اُبهتی
ِ
جماعت قاضیان اس��ت؛ و اُبهتی
تاریک که متعلق به
من ّوران��ه که به ژاندراک تعلق دارد .درایر با هنرمندی،
عصمت را به بیان در م��یآورد و الگویی برای گریز از
پرداختهای ویترینی ،به سینما عرضه میدارد.
«مصائب ژان��دارک» ،برای زنی
آنچن��ان که م��ور ِد
ِ
محترم ساخته شده است .در مور ِد پیامبران ،انجیل به
ِ
روایت «متی» )1964( 14ساخته «پیر پائولو پازولینی»،
بیهما َورد به نظر میرسد .پازولینی در این فیلم ،به ما
یادآوری میکند که سینما ،میتواند با تصویری بیریا
و ساده ،جهان سازیهای بی پایانی انجام دهد .در این
بازیگران آماتور بهره گرفته میشود .در حالیکه
فیلم از
ِ
بازیگران ،با ارادتی که به مسیح دارند ،بازیهای خود
ب��دون جلوه نمایی به پیش میبرند .مس��یح نیز در
را
ِ
میان دیگران است و از این حیث،
این فیلم ،مردی در ِ
دوگانگی خلق و حق به نتیجه رس��یده
عل��ی الظاهر،
ِ
رغ��م ُفر ِم حیرت انگیزی که
علی
پازولینی
اس��ت .ا ّما
ِ
خَ
مسائل لق و دغدغههای
ارائه میدهد فیلم را درگی ِر
ِ
فیلم
چپ گرایانة خود میکند .بدین ترتیب،
مس��یح ِ
ِ
فاشیس��م ایتالیا
خلق مظلوم بر علیه
پازولینی ،فریا ِد ِ
ِ
ِ
سمت
میگردد و اینچنین است که کفة دوگانگی ،به
خلق ،فرو میغلطد .ا ّما باید توجه داشت که با همة این
اوصاف ،هنوز هم مسیح به روایت متی ،نمونهای یگانه
ِ
پیامبران خدا است.
پرداخت یکدست و ملموس از
از
ِ
ِ
تاریخ س��ینما
مختلف
های
م
فیل
ب��ر
که
مروری
با
ِ
داش��ته و به نح��وی اجمالی ،تصویرس��ازی و ُفرمها
و تکنیکه��ای مختلف��ی ک��ه در ای��ن راه برگزیده
ش��ده را از نظر گذراندیم .ظلمی بزرگ اس��ت که از،
«رسالت )1977(»15س��اخته مصطفی عقاد سخنی
نگوییم .عقاد نس��خهای عربی نیز از رس��الت ساخته
ِ
حیث س��ادگی و نگا ِه پیراسته به رسول
اس��ت که از
ِ
روایت مت��ی میزند ،ا ّما
اهلل ،تن��ه به تنة مس��یح به
قدرناش��ناخته باق��ی مانده اس��ت .ا ّما قطعاً نس��خة
انگلیسی ،دارای ابداعاتِ بکری است که هنوز هم آن
عنوان بهترین نمونة س��ینمایی در نو ِع خودش
را به
ِ
نمایش
مطرح میسازد .عقاد با استفاده از ترفن ِد عد ِم
ِ
چهره ،ابت��دا اُبهتی مثال زدنی میآفریند ،ا ّما در این
ِ
شخصیت
حد باقی نمیماند و نقطه نگا ِه دوربین را با
موس��یقی
حضرت رسول()aیکس��ان کرده و با ت ِِم
ِ
آشنا ،کاراکترسازی را به نح ِو احسن به پیش میبرد.
ِ
ش��خصیت اصلی ،با ِر
سپس به واس��طة عد ِم تصوی ِر
میان س��ای ِر ش��خصیتها تقسیم میکند،
فیلم را در ِ
آن حمزه( )jعموی پیغمبر
که بیشترین میزان ،از ِ
است .عقاد همچنین با هوشیاری ،موسیقی را هم گام
با تصاویر به پیش میبرد و نمیگذارد که موسیقی از
فیلم جلو بیافتد.
با اوصافی که ذکر ش��د ،به محمد رس��ول اهلل()a
س��اخته مجید مجیدی میرسیم که بهانة مرو ِر ما بر
تاریخ س��ینما بوده است .س��اختة مجیدی در انتهای
ِ
سلس��لهای از فیلمها قرار دارد که ضعف و قوتی ،هم
سازندگان این فیلم ،با هزینه و انرژیِ زاید
اندازه دارند.
ِ
الوصفی به چنین موضوعی پرداختهاند ،ا ّما چند عامل
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فیلم مجیدی ،تالش��ی تام و تمام
باعث میش��ود که ِ
مهمترین آن دالیل آن باشد که محمد
نباش��د .شاید
ِ
ِ
س��نت فیلمهای هالی��وودی ،به
رس��ول اهلل( ،)aبه
سمت پرداختهای پُر زرق و برق رفته و تصوی ِر بی ّ
ِ
غل
و غش را فراموش کرده اس��ت .بنابراین ،درست است
که ُحضار در سینما میگریند و به شور میآیندا ّما هیچ
گاه ،جهان سازی صورت نمیپذیرد .علی القاعده باید
جهانی ساخته شود تا مخاطب ،آن را فهم کند .آنچه
که اکنون میبینیم ،تصاویری است که دائماً از مخاطب
م��دد میگیرد و مخاطب با روی��ا پردازیِ خود ،هرچه
ذهنی خودش
س��ریعتر از فیلم دور ش��ده و به دنیای
ِ
سازندگان این
اتفاق مبارکی نیس��ت.
پا میگذارد.این
ِ
ِ
رسول خدا
از
پیراس��ته
تصویری
خواس��تند
فیلم ،می
ِ
ارائه دهند ،ا ّما با فیلم نامة ض ِد پالت و جاه طلبیهای
عجیب و غریب ،فیلم را به مسلخی بردهاند که فیلمهای
عظیم هالیوودی نیز به همان مسیر میروند.
ِ
فیلم مجیدی
داش��ت.
نظر
در
را
بایدانصاف
البت��ه
ِ
لحظاتِ خ��وبَ ،کم ندارد .مجی��دی ترفن ِد نمایش
ن��دادن را انتخاب کرده و پرداختی به مانند ُرزی در
«س��الواتوره جولیانو» اتخاذ نموده است .ا ّما همین
ِ
پشت َس ِر
ترفن ِد مناسب که قرار است ما را دائماً در
رس��ول اهلل قرار دهد با حرکاتی که به طرزی دیوانه
وار ،قرار است سیال باشند ،به سمتی دیگر میبرد و
دائماً ما را از شخصیت دور کرده و همزادپنداریِ ما
را دچار نوسان میکند.
فیلم مجیدی مجموعهای از اما وای کاشها اس��ت
ِ
جلب نظر میکند.
که ایدههای به ثمر نشستة آن نیز ِ
به طور مثال ،س��ازنده با دیدی مناسب و حرمت گزار
توانس��ته اس��تِ ،
مرگ حضرت آمنه و عبدالمطلب را
تصویر کند .همچنین ،ایدههای کوچک ا ّما چشم نوازی
هم در فیلم به چشم میخورد ،از جمله صحنهای که
کلون کعبه ب��ه َد ِر خانه خدا میخورد و عبدالمطلب،
ِ
درون خانه فرا خوانده
ب��ه
اش،
نوه
بر
نهادن
نام
ب��رای
ِ
میشود.
از خصوصیاتِ م ّه ِم فیلمه��ای مذهبی ،حضو ِر جبهة
ش��ر در این چنین فیلم هایی اس��ت .به ط��و ِر مثال
عنوان رهب ِر مشرکین،
فیلم رسالت ،ابوس��فیان به
ِ
در ِ
سیاس��تمداری کارکش��ته و زیرک تصویر میش��ود.
کافی اس��ت که صحنهای را که ابوسفیان از همکاری
ِ
درجنگ بدر کنار میکشد را به یاد بیاورید.
با مشرکین
آنچنان که ابوسفیان در این فیلم ،حضوری کلیدی
دارد و دوربین ه��ر از چند گاهی با او و هند همراه
میشود ،ا ّما در محمد رس��ول اهلل( ،)aدوربین از
فیلم
جبهة مخالف ،دریغ میش��ود .ابوس��فیان ،در ِ
مجیدی حضوری بسیار کوتاه دارد و علی الظاهر ،با ِر
دوش ابولهب و همس��رش است .دوربین
خباثت بر
ِ
به همرا ِه ابولهب به خانهاش میرود و از کینهای که
از عب��داهلل و آمنه دارند ،س��خن میگوید؛ ا ّما ماجرا
بحران
عش��ق نافرجام باقی مان��ده و از
در ح ِّد یک
ِ
ِ
دش��منی
میان بنی هاش��م و بنی امیه و
ریش��های
ِ
ِ
دیرینة آل امیه ،س��خنی به میان نمیآید .این گونه
کمال حیرت ،فیلم از ش��خصیتهای
اس��ت که در
ِ

ِ
دهان
انگش��ت تعجب را ب��ر
منف��ی گذر ک��رده و
ِ
مخاطب باقی میگذارد.
از طرفی دیگر ،تاجر یهودی(ساموئل) با بازیِ محسن
زبان عِبری حیرت انگیز است،
تنابنده که تَک ُلمش به ِ
ِ
منفی فیلم باشد که متحول شده
شخصیت
قرار است،
ِ
و در انتها ،نقشی مثبت در یاری رساندن به مسلمانان
ایف��ا کند .ا ّما مجیدی ،آنچنان ب��ه فک ِر پروداکتهای
عظیم اس��ت ک��ه او را رها میکن��د و اکنون حتی به
ِ
ش��خصیت
عنوان
طرزی مطمئن نمیتوان ،از وی به
ِ
منفی نام برد.
ِ
کرامت
فیلم مجیدی ،بیانگ ِر مفاهیمی چون
البت��ه ِ
بیان این
انس��انی و رحمت و عطوفت اس��ت و برای ِ
کودکی رس��ول اهلل را مدنظر قرار داده
مفاهیم ،دورة
ِ
ِ
فرصت مغتنمی اس��ت که در
اس��ت؛ و از این حیث،
فیلمهای دیگری که با این درونمایه ساخته شدهاند،
دیده نمیشود .فیلم هایی را که در این نوشتار مرور
کردی��م را به یاد آورید ،از تعصب گرفته که یهودیان
16
کش��یدن مسیح معرفی میکند
عامل به صلیب
را
ِ
ِ
عنوان عناصری
تا کتابِ آفرین��ش که پیامبران را به
ِ
رحمانی
متزلزل معرف��ی مینماید؛ همگی ،وجه��ة
ِ
مهربانی آنان
مردان خدا را نادی��ده میگیرند و
ای��ن
ِ
ِ
را نه تنها پذیرا نیس��تند ،بلکه به مخاطب چنین القا
ِ
عطوفت آنان ،به خاط ِر تزلزل در
میکنند که رفتا ِر پُر
کودکی رسوالن
دوران
از
آنان،
اس��ت.
تصمیماتشان
ِ
ِ
چش��م پوشی میکنند تا نه تنها ،از ارائهای انسانی از
پیامبران ،بگریزند؛ بلکه مس��یری را ترسیم میکنند
که تصوی ِر
رس��والن خ��دا نیز مؤی ِد رفتا ِر رس��انه ایِ
ِ
رسوالن خدا را
کردن
تصویر
آنان،
باش��د.
خودش��ان
ِ
ِ
کردن خش��ونت به کار میبرند و
صرفاً برای تئوریزه
ِ
گوش مردم
رحمانی رسوالن را به
بیشتر از آنکه پیا ِم
ِ
ِ
چشمان
برس��انند .درد ،رنج ،خون و خش��ونت را به
ِ
مخاط��ب عرض��ه میکنند .محمد رس��ول اهلل()a
از چنین تصوی ِر مخدوش��ی مبرا اس��ت ،و در تالش
است که پیامِ رحمتِ محمّدی را حقیقتاً به مخاطب
دنبال
سازندگان این فیلم به
برساند .از طرفی دیگر،
ِ
ِ
کردن رحمت و عطوفت هستند و این اتفاق
تئوریزه
ِ
احقاق حق و جهاد در را ِه خدا
مبارکی است؛ البته اگر
ِ
در آن مخدوش نشود.
تاریخ س��ینما آموختههای بسیاری
در هر صورت،
ِ
در ای��ن مقوله به بار آورده اس��ت و محمد رس��ول
اهلل( )aنی��ز از برخ��ی تجربیات ،اس��تفاده کرده
و در برخ��ی موارد نی��ز به را ِه خود رفته اس��ت .به
فیل��م مجیدی ،علی رغم تما ِم ضعفها
این ترتیب،
ِ
و ق��درت ها ،ابتدای راهی میتواند باش��د تا برهوتِ
فیلمه��ای مذهب��ی در جامع��ه اس�لامی را بهبود
بخش��یده و خط ش��کنی کند .ا ّما آنچه که در ارائة
تلفیق
س��ینمایی آن بزرگواران نباید فراموش شود،
ِ
ِ
عناص ِر اُبهت و قداس��ت است که باید همراه با کنار
گذاشتن لذتهای فردیِ س��ازنده باشد .اگر چنین
ِ
هدفی میسر شود ،آنگاه میتوان ادعا کرد که سینما
17
تجلی دهندة پیا ِم آن بزرگواران بوده است.

پانوشت:

1. Intolerance
2. The Passion of the Christ
3. The Last Temptation of Christ

فیلم اسکورسیزی
 .4در
تاریخ سینما ،فیلمهای وقیحانهتر از ِ
ِ
ه��م وجود دارن��د ،که نگا ِه توهی��ن آمی ِز آنان به رس��والن،
مسیح وحشی( ))1972ا ّما نظر
آزاردهنده اس��ت( .همچون:
ِ
دنبال ترسیمی از ُفرمی مناسب
به اینکه در این نوش��تار به
ِ
ِ
شخصیت رسوالن هستیم ،به همین پاراگراف اکتفا نموده
با
بررس��ی فیل��م هایی میپردازیم ،ک��ه در آن،
و در ادام��ه به
ِ
رس��والن خدا
کردن
حداقلهای کیفی و اخالقی ،در تصویر
ِ
ِ
رعایت شده باشد.
5. David and Bathsheba
6. Solomon and Sheba
7. The King of Kings
8. The Ten Commandments
9. Jesus Of Nazareth
10. Salvatore Giuliano
11. The Bible...In the Beginning
12. La passion de Jeanne d›Arc - The Passion
of Joan of Arc

عنوان
 .13کلیس��ایِ کاتولی��ک ،ت��ا س��الها ،ژاندارک را ب��ا
ِ
س��ال  1920با کنار
دروغگویی دغل باز تلقی میکرد .ا ّما در
ِ
تمامی اتهاماتِ علی ِه ژاندارک ،او را شهید و قدیس
گذاش��تن
ِ
ِ
نامید.
14. Il vangelo secondo Matteo - The Gospel According to St. Matthew
الرساله 15. The Message -

 .16البته گریفیث مجبور شد که در نسخة انتهایی ،به جای
سربازان رومی را جایگزین کند.
یهودیان،
ِ
 .17مطالبی که در این نوش��تار ،در مور ِد تصلیب گفته شده
اس��ت .مطابق با عقیدة مسیحیان است و کنکاشی است در
آنچ��ه که آنان ،مطابق با عقای ِد خود ارائه میدهند .از این رو
مسلَّم است که این عقاید تطابقی با عقای ِد نگارنده ندارد که به
ِ
عروج مسیح را
فرهنگ شیعی،
تأسی از اسال ِم ناب محمدی و
ِ
قبل از تصلیب میداند و نه بعد از آن.
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ّ
محمد رسول الله دریچهای
به سینمای کهنالگو
مجید اسکندری
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چندی پیش یکی از منتقدین صاحب کرسی در برنامههای تلویزیونی ،اظهار داشت
که با سینمای صاحب ادعا مشکل دارد و سینمای مطلوب ایران را سینمای کوچک
و کمی عمیق اطالق کرد .این کالم که البته تازگی ندارد وبا عبارات دیگری همچون
س��ینمای سفارشی ،حکومتی ،بیگ پروداکش��ن و نظایر آن ،در کالم و نوشتههای
طیفی از منتقدین شنیده و دیده میشود؛ معتقد است هرگاه موضوعات به اصطالح
بزرگ و تاریخی در دس��تور کار تولید قرار میگیرد به جز صرف هزینه گزاف ثمره
دیگری نخواهد داش��ت ،حال آن که میتوان با این هزینه ،فرصت س��اخت چند اثر
سبک را فراهم کرد (البته مشخص نیست انبوه فیلمهای سبک و آپارتمانی سینمای
ایران چه مقدار عمیق و موفق بوده است) .محمد رسول اهلل نیز در زمره فیلم هایی
است که با اکرانش جریان نقد مذکور ،فیلم را با این چوب نواختند.گفته میشود که
ساخت فیلمی چون محمد رسول اهلل ،با هزینه دهها میلیاردی ،قصهای تکراری دارد
که در روایت ناموفق اس��ت و تنها جذابیت آن برخی تصاویر چش��م نواز و تمهیدات
رایانهای اس��ت و با این توجیه ساخت فیلم را از اساس اشتباه جلوه میدهند .سؤال
این است که با فرض پذیرش این خردهگیریچرا سینماگرانی در قواره ریدلی اسکات
و دارن آرنوفسکی فیلمهای تکراری درباره موسی و نوح ( )gمیسازند که روایت آن
تقریباً با نسخههای گذشته تفاوت چندانی ندارد و قصههای آن هم برای مردم ناآشنا
و پرتعلیق نیست و چرا کمپانیهای با سابقهای چون فاکس قرن بیستم و پارامونت
حاض��ر به حمای��ت صدها میلیون دالری از این پروژهها میش��وند یا چرا «ش��بکه
هیس��توری» موضوعات تکراری و صرفاً تاریخی کتاب مقدس را تبدیل به مجموعه
عظیم تلویزیونی«بایبل» میکندو هیچ کدام نگران زخم زبان منتقدان نیستند؟ پاسخ
مس��ئله در این نکته مستتر اس��ت که حرف جهانی نیازمند اندیشه جهانی است و
سینماگر مؤلف و طراز کسی است که خود را در پارادایم جهانیاندیشیدن قرار دهد تا
بتواند حرف جهانی برای گفتن داشته باشد و یکی از مفاصل سینمای مؤلف ،اشراف
و احاطه بر کهن الگوها است.
به طور کلی کهن الگوها برخاسته از بستر فرهنگها هستند .در میان گستره وسیع
مؤلفهه��ای فرهنگی هر تمدن ،دین و تاریخ انبیاء به دلیل جامعیت و فطری بودن،
جایگاهی دیرپا و ماندگار در فرهنگ بش��ری داشتهاند و در این میان سایه گسترده
کهن الگوهای دینی بر ادبیات و خاصه ادبیات دراماتیک تا حدی اس��ت که میتوان
دوام و قوام آن را وامدار کهن الگوهای دینی دانست .این کهن الگوها در طول اعصار
یا به ش��کلی اصیل یا اقتباس��ی و حتی تحریفی در قالب داس��تانها ،نمایشنامهها و
فیلمها به نمایش درآمدند .از کهن الگوها میوه درخت ممنوعه که در ایلیاد و ادیسه
به عنوان نخستین متن دراماتیک در قالب زئوس و پرومته نمود پیدا کرد تا داستان
یوس��ف و زلیخا و عزیز مصر که س��نگ بنای رابطه مثلثی را در درام قرار داد و کالم
گزافی نیس��ت که تاریخ درام بدون این روگرفت از کهن الگو یوس��ف پیامبر ،به بن
بس��ت قصهپردازی میرسید .زمانی کهن الگو یونس پیامبر توسط کارلو کلودی در
داستان فانتزی پینوکیو متجلی میشود و زمانی دیگر که انیمیشن پاندای کونگ فو
کار ج��ای خ��ود را در بین مخاطب کودک و نوجوان پیدا میکند و بدل به قهرمانی
برای این نسل میشود ،در قسمت دوم آن ،به آب انداختن کودک در یک سبد را که
برگرفته از کهن الگو تولد حضرت موسی است برای تولد قهرمان کونگ فو کار این
انیمیشن تعریف میشود و به شکلی استعاری ،برابر نهادی کودکانه برای موسی کلیم
قرار میدهد و یا زمانی سینمای هالیوود کهن الگوهای دینی را با اهداف ایدئولوژیک
آغشته میکند .مانند داستان طوفان و کشتی حضرت نوح که یکبار توسط آرنوفسکی
به شکلی اصلی بیان میشود و بار دیگر رولند امریش از آن وام میگیرد و طوفان نوح
در قامت طوفان آخر الزمانی  2012رخ مینماید .و یا در شرایط کنونی که صهیونیسم
بیش از هر زمان دیگر مشروعیت خود را در مخاطره میبیند ،برای توجیه جنایاتش
در غصب سرزمین فلسطین ،اسکات را که تجربه موفقی در ساخت فیلم قلمرو بهشت
داشت مأمور ساخت روایتی توراتی از زندگی موسی کلیم میکند که قوم یهود را از
بند اسارت رها کرد و در فلسطین سکنی داد .و مثالهای متعدد دیگر اقتباسهای
سینمایی از کهن الگوهای دینی که تالش میکند ایماژهای محاسبه شدهای را در
ذهن مخاطب ثبت کند که از آن با عنوان رویای امریکایی 1یاد میشود.
حی��ات پیامبر اعظم ،یکی از ظرفیتهای مهم کهن الگوهای دینی اس��ت و فیلم
محمد رسول اهلل تالشی در جهت ساخت سینمای کهن الگو است .امروز که تخریب

چهره انس��ان مسلمان به انس��انی بدوی مملو از صبوعیت مهمترین ایماژ رسانهای
غرب اس��ت و پیش بینی میشود در سالهای آتی دایره حمالت به اسالم گستردهتر
نیز شود دراین شرایط نمایش چهره رحمانی از پیامبر اعظم ،مصداق حقیقی حرف
جهانی است.
ورود به زندگی پیامبر اعظم در قالبی داستانی از دو منظر حائز اهمیت است .اول
این که تا کنون عمده کهن الگوهای دینی در س��ینما یا به انحراف کشیده شدهاند
و یا از منابع غیر اصیل و غیر موثق استفاده کردهاند .آبشخور فکری کهن الگوها در
سینمای هالیوود به عنوان جریان مسلط سینمایی ،عمدتاً معطوف به منابع عبری و
عهد عتیق اس��ت که حاصل آن تصویری تحریف شده از کهن الگوها است .بنابراین
بازنمایی زندگی پیامبر اعظم گام مهمی برای تثبیت سینمای کهن الگو اصیل است.
ثانیاً نمایش زندگی انبیاء در سینمای جهان ،به شکلی هدایت شده محدود به نسل
حضرت اس��حاق اس��ت و نام حضرت اس��ماعیل و ادامه نس��ل او که در نام حضرت
محمد( )aو ذریه او متجلی است ،همواره مسکوت و ناخوانده باقی مانده است .به
همین س��بب ،پرده برداری از دوران کودکی پیامبر اعظم نکته جالب و قابل تأملی
برای فیلم است.
با این وصف فیلمی با این درجه از اهمیت ،میبایست قابها و تصاویری با قدرت
ایماژ س��ازی داشته باشد و همین امر ،نیازمند همکاری با متخصصین طراز جهانی
اس��ت که خروجی آن قابهای ماندگاری همچون صحنه باشکوه ایستادن پیامبر در
مقاب��ل امواج دریا بود که در کنار صحنهه��ای ماندگار دیگر فیلم در ذهن مخاطب
ثبت خواهد شد.
البته باید پذیرفت که فیلم با نقصانهایی در فیلمنامه و طراحی قصه و حتی محتوا
مواجه است اما دیکته نانوشته هیچ گاه غلط نداشته است .مگر فیلمسازان ایرانی تا
چه اندازه تجربه ساخت فیلمهایی از این دست را داشتهاند؟ ورود به هر حوزه حتماً
بادرصدی از خطا روبرو خواهد بود و این فیلم نیز مس��تثنی از خطا نیس��ت .حداقل
ثمره این فیلم ،همکاری با سرآمدان تخصصهای مختلف سینمایی است که عالوه بر
تجربه منحصربه فردش ،اعتماد به نفس سینماگر ایرانی را باال خواهد برد .مهم این
است که نقد فیلم با درک جایگاه مهم این اثر صورت گیرد و به گونهای نباشد که به
نام نقد برخوردی تخریبی با آن شود که فیلمسازان دیگر جرأت فکر کردن به ساخت
چنین آثاری را نداشته باشند .البته تحقق این مهم ،منوط به این نکته است که ذهن
منتقد سینمایی نیز محصور در قواعد فرمال نبوده و غایت و نهایت اندیشهاش کوچک
و اندکی عمیق نباشد.
پانوشت:

 .1برای آشنایی بیش��تر با مفهوم رویای امریکایی به کتاب «رویای امریکایی» نوشته»میشل
سیوتا» ،نشر چشمه مراجعه شود
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روایتیبهیادماندنی
از ظهور اسالم
از نگاه منتقد سینمایی گاردین
ِ

این اولین بار نیست که داستان زندگی پیامبر اسالم
به روی پرده س��ینما م��یرود ولی مصطفی عقاد در
فیل��م خود با نام «پیام» تنها ب��ه روایت قرآنی و آن
محمد رس��ول اهلل تکیه کرده
هم فقط از نقطه نظر ّ
اس��ت .در حالی ک��ه مجید مجی��دی در اثر خود با
محمد رس��ول اهلل ،تصمی��م میگیرد بر روی
عنوان ّ
تصویرسازی تمرکز داشته باشد.
ولی فیل��م پر هزین��ه  40میلی��ون دالری مجید
مجی��دی فاقد ارزش خواهد بود اگر با ُحس��ن نیت
مورد تحلیل و بررس��ی قرار نگی��رد و چیزی که به
روش��نی میبینیم آن اس��ت که فروتنی فیلمبردار
اینک آخرالزمان ویتوریو اس��تورارو همواره به سمت
سمبلیسم گرایش دارد.
محمد( )aرا در دوران بزرگس��الی و
اولین ب��ار ّ
از نمایی از پش��ت س��ر میبینیم که با لباس کامال
س��فید دیده میشود .س��پس صحنههایی سریع از
حرکات کودکانه پای نوزاد رامیتوان دید وهمچنین
تصاویری از سر نوزاد پیچیده شده با چفیه با استفاده
از استدی کم گرفته میش��ود که در همه صحنهها
همراه با هالهای نورانی میباشد.
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فیلد هود
منتقد سیاسی نشریه گاردین

ما در فیلم حرف زدن پیامبر را میش��نویم اگرچه
اولی��ن کلمات وی «هوای اینج��ا چه بوی دلپذیری
دارد» به هیچ وجه مانند جمالت «لعنتی ،من هنوز
هم در سایگون هستم» نیست.
اما با در نظر داش��تن این موضوع که مجیدی چه
روای��ت جذاب و زیبایی از دوران ظهور اس�لام خلق
کرده اس��ت که همان داستان اصلی در مورد زندگی
محمد ( )aمیباشد ،توجه بیش از حد به
حضرت ّ
جنبه نمایشی فیلم نیز باعث تحریف آن میگردد.
ج��دای از چید مان حوادثی که در طول یک دهه
پ��س از ن��زول اولین وحی بر وی اتف��اق میافتد به
هم��راه پیروان ت��ازه ایمان آوردهای ک��ه در معرض
خطر قلع و قمع شدن در مکه به دست بت پرستان
قرار دارند ،بخش اعظم فیلم ش��امل یک فالش بک
طوالنی ب��ه دوران کودکی و اوایل نوجوانی پیامبر با
محوریت مادر ایشان آمنه (مینا سعادت) ،پدربزرگ
پیامبر عبدالمطلب (علیرضا ش��جاع نوری) و عموی
ایشان ابوطالب (مهدی پاکدل) میباشد.
توالی حوادث فوق العاده در پی هم (که شروع آن
دسته عظیمی از پرندگان است که بر سر لشکری از
فیل سواران حبشی پرواز میکنند و درست پیش از

تولد پیامبر رخ میدهد) نش��ان دهنده آن است که
جدای از یک پس��رک شیطان ،او ممکن است همان
مسیحی باشد که در دستان خود دارند.
مجی��دی اولین صحنههای این م��وج انقالبی را با
س��بکی دلربا ،حماس��ی و به ش��کل دوران پیش از
تصویرس��ازی کامپیوت��ری به پرده میکش��د .درک
آزاد و ش��خصی وی از ح��وادث و رویدادها که عمد
تاً برگرفته از خود قرآن اس��ت (جرو بحثهای گنگ
و همیشگی در میان افراد قبیله)موجب میشود که
هر فرد نا آشنا با تاریخ اسالم نیاز به مطالعه و بررسی
آن داشته باشد.
اصرار کارگردان بر ش��ات گیری ب��ا صحنههای با
ابه��ت و عظیم به منظور ایجاد جهش��ی به س��وی
تعال��ی بصورت گاه و بیگاه برای فیلم مش��کل س��از
میش��ود .مجیدی هرگز با جذبه و اس��تاپ موشنی
که در صحنه س��قوط فرشتگان فیلم نوح اثر «دارن
آرنوفسکی» دیده میشود برابری نخواهد کرد.
مجیدی کارگردانی است که در دهه  80به خاطر
به تصویر کش��یدن صحنههای مناظر بسیار بدیع و
زیب��ا و بار متافیزیکی در آثارش به ش��هرت رس��ید
و اینگونه به نظر میرس��د ک��ه وی دوباره از همین
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اس��تعداد خود با نگاهی بسیار عمیقتر و منظمتر به
موضوعات مذهبی هم��راه با نوعی ابتکار و خالقیت
محمد
اش��ارهای بهره گرفته اس��ت مانند زمانی که ّ
چوپان عبای خود را از تیغهای گیاه خاربن در بیابان
که به آن گیر کرده است جدا کرده و باعث رها شدن
تعداد زیادی از بذرهای آن در هوا میگردد.
این ش��یوه بس��یار رس��اتر و اثرگذارت��ر از حجمه
س��خنرانیها و نطقهای گوناگون در این باب است
محمد کودکی متفاوت و خاص میباش��د بویژه
ک��ه ّ
زمان��ی که فیلم واقعاً در پی آن اس��ت که با صدای
رسا این موضوع را مطرح نماید و از مسیحیان محلی
اس��تفاده میکند تا به شکل اندکی غیر قابل باور به
تحسین و تشویق تازه وارد بپردازند.
به گونهای شاید اصلیترین پیام فیلم در بازسازی
بی نقص و تمام و کمال ارائه شده در آن از سرزمین
حجاز در قرن هفتم نهفته باشد که اعتبار عظیم آن
باید به طراح تولید فیلم میلین «کرکا کلجاکوویچ»
و طراح صحنه و لباس« مایکل اوکانر» تعلق بگیرد.
تصویر ارائه شده از حجاز به صورت سرزمینی شلوغ
و پرازدحام ،مکانی برای ش��رک و بت پرس��تی و پر
از خشونتهای مس��تبدانه و فریب طاغوتیان است.

درک مجیدی از ش��کاف بت پرستیای که اسالم از
می��ان آن ظهور پیدا میکند در تناقض مس��تقیم با
اف��راد نادان گروه تروریس��تی  ISISقرار دارد که وی
قصد دارد تا آنها را از صحنه تاریخ خارج نماید.
فیلم مجیدی از لحاظ فکری بسیار صادق ،متعهد
و ش��اعرانه اس��ت ولی امیدوارم هرگز ب��ه آن لقب
شجاعانه داده نشود.

مجیدی کارگردانی است که در دهه  80به
خاطر به تصویر کشیدن صحنههای مناظر بسیار
بدیع و زیبا و بار متافیزیکی در آثارش به شهرت
رسید و اینگونه به نظر میرسد که وی دوباره از
همین استعداد خود با نگاهی بسیار عمیقتر و
منظمتر به موضوعات مذهبی همراه با نوعی
ابتکار و خالقیت اشارهای بهره گرفته است مانند
زمانی که مح ّمد چوپان عبای خود را از تیغهای
گیاه خاربن در بیابان که به آن گیر کرده است
جدا کرده و باعث رها شدن تعداد زیادی از
بذرهای آن در هوا میگردد.
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زیرآفتاب سوزان
رضا عباس فریشتا منتقد مسلمانِ وب سایت themuslimvibe.com

خیره ش��ده ،غرق ش��ده ،ش��گفت زده ،اینها کلماتی
هس��تند که اغلب در کتب مختل��ف خواندهام ولی به
ندرت در زندگ��ی روزمره خود و حتی کمتر از آن در
نوشتههای خود از آنها استفاده کردهام .با گذشت زمان
به هنگام تحلیل و بررس��ی تجارب��ی با بار عاطفی باال
که در من احساساتی چون شگفت زدگی و شیفتگی
ایجاد میکردند با حساسیت زیاد و موشکافانه برخورد
میک��ردم زیرا برخی از این تجارب و حوادث بیش��تر
مبتنی بر احساسات بوده و نشانی از استدالل و منطق
در آنها دیده نمیش��د .تنها ه��ر از چند گاهی گوهر
نادری به چش��م من میخورد که تابش درخشان آن
هم ذهن و هم قلبم را روشن میکرد .روز گذشته پس
از سالها جستجو در حوزه خالقیت هنری الهام گرفته
از دی��ن و مذهب ،الماس ن��ادری را یافتم که در نوع
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خود ش��اهکاری به حساب میآید و سفری پر از حس
و معنی است.
می توانس��تم ش��ور و هیجان را احساس کنم .همگی
لبخندی بر لب داشتند و تمامی حرکات دست و زبان
بدن آنها نش��انی از اشتیاق ش��دید آنها برای دیدار با
پیامبر محبوب ش��ان بود .پیش از اکران فیلم ،مجید
مجی��دی به روی صحنه آمد تا چند کلمهای صحبت
کند .درس��ت پس از درود و س�لام مودبانه وی فیلم
ش��روع ش��د .گمان میکردم رفتن به مونترال پایان
س��فر تابستانی من باشد .ولی خیلی زود متوجه شدم
ک��ه مجید مجیدی برنامههای دیگری را برایم در نظر
گرفته است .به محض اینکه فیلم آغاز شد ذهن و روح
خود را دیدم که در سکوت مرا ترک کرده و به سمت
ش��به جزیره عربس��تان به پرواز درآمده است تا نور و

تجلی پیامبر را درک کند.
از آنجایی که مطمئن هستم بسیاری از کسانی که این
نقد را میخوانند خود آنقدر مش��تاق تحلیل و بررسی
این فیلم حماسی هس��تند که در نتیجه از ترس ارائه
مطال��ب بیش از حد در باب خ��و ِد فیلم دچار تردید و
دودلی هستم .با توجه به این حقیقت که خود من هم
عالقه چندانی به خواندن مطالب و نقدهایی که بیش از
حد به بحث محتوا ،پیچ و تابها و طرح و داستان فیلم
میپردازند ندارم بنابراین تنها به حس کلیای که از این
اثر گرفتم اشاره میکنم تا نقد حاضر برای شما خسته
کننده نباش��د .اولین چیزی که در مورد این فیلم باید
بدانید این است که فِی الواقع یک فیلم معمولی نیست.
بلکه چه از لحاظ بصری ،ش��نیداری ،عاطفی ،فکری و
چ��ه از نظر روحی یک تجربه منحصربفرد محس��وب
میگردد .یک س��فر به معنای واقعی کلمه است .این
فیلم شما را به درون خواب و رویای مجیدی میبرد که
در آن ش��ما با رویای رنگارنگی که وی در مورد معنای
واقعی رحمت پیامبر برای خود دارد شریک میشوید.
نمی دانم این شخصیت خود من است یا عشق و عالقه
ش��دیدم به شعر و هنر که بر مس��یر درک من از این
فیلم تاثیر گذاش��ته و آن را هدایت میکرد ولی حتی
یک بار هم در طول تماش��ای آن احس��اس نکردم که
فقط در حال تماشای یک فیلم هستم .احساس فردی
را داشتم که در اتاقی نشسته و شخصی در حال زمزمه
کردن شعری در گوشم است .درست مثل این بود که
در حال راه رفتن در بیابان بودم و به صدای وزش بادی
که عطر رحمت پیامبر را به خود حمل میکرد گوش
میدادم .به معنای واقعی کلمه حس میکردم هنوز بر
فراز آن کوه ایستادهام و به همراه فرشتهای که در مدح
او آواز میخواند در حال تمجید زیبایی درهای هستم
که نمادی از زیبایی پیامبر اس��ت در حالی که تمامی
مخلوقات بخ دور هم جمع شدهاند و تنها یک نام واحد
را با هم تکرار میکنند:
محم��د! اگر چه من این
محمد! یا نبی! یا رس��ول! یا ّ
ّ
فیلم را به ش��یوهای بس��یار تغزلی و شاعرانه توصیف
کردهام ولی مطمئن هس��تم شما هم درک میکنید
ک��ه ارائه نقدی کام ً
ال بی طرفانه نس��بت به این فیلم
محمد ( )aو خاندانش
از جانب کس��ی که خود پیرو ّ
هست کار بسیار مشکلی است .من کام ً
ال از این واقعیت
آگاه هستم که نقد حاضر را نمیتوان به عنوان نقدی
عینی و واقعی در نظر گرف��ت .و اص ً
ال چگونه این امر
ممکن است؟ چگونه از خودم میتوانم انتظار بی طرف
بودن داش��ته باشم برای شنیدن نام کسی که همواره
منبع صلح و آرامش و نجات در زندگیام بوده است ؟
ش��خصیت ،زندگی و وجود پیامبر تا حدی با زندگی
خودم در هم آمیخته اس��ت که تجربه این فیلم بدون
درگیر ش��دن با آن و رها کردن اقیانوس عشقی که به
این شخصیت دارم و سراسر قلبم را آکنده است عم ً
ال
برایم غیر ممکن مینماید.
ولی علی رغم این س��وگیریها و عدم وجود عینیت،
تنه��ا پیامی که مایلم از این مقاله دریافت ش��ود آن
اس��ت که این فیلم یک فیلم عادی نیس��ت .البته نه
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از ای��ن جهت که فیلم ،داس��تان زندگی پیامبر را که
مردی عادی و معمولی نبوده است به تصویر میکشد.
بلکه از این بابت که نوع رویکردی که مجید مجیدی
در توصیف زندگی پیامبر اتخاذ نموده اس��ت بس��یار
متفاوت از روش��ی است که شما از یک فیلم زندگی
نامهای معمولی انتظار دارید زیرا بیش��تر این فیلمها
در بر گیرنده گزارشی تاریخی از شخصیت مورد نظر
است .به گمانم بهترین ش��یوه برای توصیف این اثر
هن��ری غیر منتظره و در عین حال زیبا و فوق العاده
آن اس��ت که بگویم این فیلم به هر وس��یلهای و هر
شکلی قصد خالصه کردن زندگی پیامبر و ماموریت
وی را ندارد .به عبارت دیگر ،اگر این فیلم یک کتاب
هم میبود به هیچ وج��ه نه از نوع بیوگرافی ،نه یک
مقال��ه سیاس��ی و نه یک تحلیل تاریخ��ی از زندگی
پیامبر محسوب میشد .بلکه اگر این فیلم یک کتاب
هم بود به عنوان مجموعهای از غزلیات و اشعار دسته
بندی میش��د .یا ترکیبی از یک دیوان ،مجموعهای
از اشعار عاش��قانه و مثنوی یا مجموعهای از ابیات با
معانی عمیق معنوی میشد .با توجه به اینکه مجیدی
زندگی پیامبر را به شیوهای بسیار شاعرانه به تصویر
کشیده است و آگاهی از این واقعیت که همین شیوه
وی تاثیر ش��گرفی بر میزان میل و عالقه من نسبت
به این ش��اهکار شده اس��ت ،سعی کردم بعد از اتمام
فیلم مدتی در محل بمانم تا بتوانم اطالعات دس��ته
اولی از برداش��ت دوس��تان و دیگر اعضای جامعه به
دست آورم .همگی به اتفاق معتقد بودند که این فیلم
یک ش��اهکار هنری است .نورپردازی ،سایه ها ،صدا،
موس��یقی ،لباس ها ،مناظر ،همه چیز واقعا نفسگیر
ب��ود .از نقطه نظر فلس��فی و متافیزیکی ،به نظر غیر
عقالنی میرس��د که بخواهیم یک اثر ساخت بشر را
با عنوان کامل و بی نقص توصیف نماییم .ولی با این
حال احساس��ی که از تماش��ای این اثر به من دست
داده بود و ظاهرا ً در بقیه تماش��اگران نیز ایجاد شده
ب��ود آن بود که این فیلم واقعاً کامل و عالی بود .یک
راه دقیقتر برای توصیف این احساسات میتواند این
باشد که بگوییم سطح عواطف و احساسات برانگیخته

ش��ده توسط این فیلم به حدی باال بود که حتی اگر
تصویر کاملی از رحمت پیامبر به صورت فیلم وجود
داشت باز هم به همان شیوه از سوی حواس ما درک
میش��د .جالب آنکه من تنها کس��ی نب��ودم که فکر
میکرد این فیلم تماشاگر را به ورود به قلمرو عظیم
تری از بی��ان هنری دعوت میک��رد .فیلم برای من
همانند یک ش��عر بود ولی یکی از دوستانم به سمت
من آمد و آن را مانند یک نقاش��ی زیبا توصیف نمود
ک��ه در آن هر صحنه مانند حرکت قلم مویی بود که
به ش��یوهای عالی اجرا ش��ده بود و بوم نقاش��ی را با
رنگهای صداقت ،معنویت و عش��ق از تصورات ما پر
میکرد.
همانند هر فیلم دیگر ،هیچک��س به اندازه من از این
فیل��م ّ
لذت نبرده اس��ت مخصوصاً آنهای��ی که انتظار
داش��تند که فیلم در راستای واژه «پیام» ساخته شده
باشد چرا که این فیلم یک اثر سینمایی عظیم هم برای
مسلمانان و هم غیر مسلمانانی است که به دنبال درک
جنبههای سیاس��ی و تاریخی زندگی پیامبر هستند.
اطمین��ان دارم برخی از این تماش��اچیان عمل گراتر
نشس��ته در سالن سینما این تصور را داشتهاند که اگر
به آنها مبلغ  40میلیون دالر برای س��رمایه گذاری بر
روی فیلمی داده شود که اکران جهانی خواهد داشت
به طور یقین فیلمی ارائه میدادند که حاوی اطالعات
بیش��تری بود حتی اگر به قیمت قربانی کردن جنبه
هنری فیلم باش��د .آنها ترجیح میدادند در فیلم خود
وقایعی را به نمایش بگذارند که ش��کل دهنده زندگی
پیامبر و ظهور اسالم بوده است .به بیان دیگر ،فیلمی
که به جای برانگیختن تحسین و تمجید تماشاچیان
ب��ه آنها اطالعات و آگاهی بیش��تری بوی��ژه در میان
بینندگان غیر مسلمان منتقل کند.
اگر چه این استدالل را درک میکنم ولی عمدتاً به این
دلیل که به نظر من این همان هدفی نیست که مجید
مجی��دی در ذهن خود داش��ته اس��ت ،از آن حمایت
نمیکنم .به عقیده من ایده اصلی پشت فیلم بازسازی
«پیام اسالم» با استفاده از تکنولوژی برتر و بازارگرمی
برای جذب مخاطبین بیشتر نبوده است .فلسفه فیلم

محمد رسول اهلل مجیدی این است که دست تماشاگر
را گرفته و با خود به سوی هسته اصلی معنویت پیامبر
محمد تبدیل به چه چراغ
ببرد و به وی نشان دهد که ّ
روشنگری برای مردم خود شده است .اگر چه این فیلم
بهترین ش��یوه برای دادن اطالعات در مورد موقعیت
پیامب��ر در زمان خودش و میراثی که به جا گذاش��ته
است به افراد غیر مسلمان نمیباشد ،ولی به طور حتم
در ایجاد درکی درست از شخصیت خدادادی ،معنوی
و عرفان��ی پیامبر که به معنای واقع��ی کلمه مردم را
به س��مت خود جذب کرده است در بینندگان کام ً
ال
موف��ق خواهد بود .اثر به ی��اد ماندنی که این فیلم در
اذهان تماشاچیان به جای میگذارد این است که این
شخصیت واقعاً برکت و رحمت برای کل بشریت بوده
است.
ب��ه طور قطع این فیلم تبدیل به منبع صلح و آرامش
برای ا ّمت اس�لام خواهد ش��د و امید است که بتواند
تصوی��ری که از پیامبر به عنوان فردی خش��مگین و
گاهاً نامهربان ارائه شده است را از بین ببرد .در مسیر
بازگش��ت به خانه ،یک دوبیتی از یکی از منتقبهای
مورد عالقهام اثر آقا س��اروش به ذهنم آمد .دوبیتیای
که بط��ور کامل منبع رحمت پیامبر را در زندگی من
به تصویر میکشد:
در زیر آفتاب سوزان در حالی که اشعاری را در مدح و
ثنای پیامبر با خود زمزمه میکنم
بادهای رحمت و نعمت وی شروع به وزیدن میکنند
به گونهای که نظیرش را تا به حال ندیده بودم!
آخری��ن واژههای خود را تقدی��م به مجید مجیدی و
تیم فیلمس��ازی وی میکنم که  7سال از عمر خود را
صرف این کار سخت و پر زحمت کردند و ما را با این
شاهکار زیبا برکت بخشیدند .صمیمانه از هر کسی که
این مقاله را میخواند دعوت میکنم تا در هر فرصت
ممکن به تماشای این فیلم بنشیند .اگر به دنبال تجربه
رفتن به سفر هستید بدون اینکه واقعا به جایی بروید،
یا قصد پرواز کردن با دس��تان بسته و یا دیدن رویا با
چشمانی کام ً
ال باز را دارید این فیلم همان چیزی است
که شما میخواهید.
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قصهای که گفتنش جسارت میطلبد

ت گرایانه به مزارشریف،
اگر بخواهیم در ابتدای نقد ،مثب 
نگاه کنیم؛ فیلم از دو جهت اثری قابل توجه و درخور
تحسین محسوب میش��ود .اول آنکه فیلم در یکی از
مع��دود دفعاتی که چنین اتفاقی در س��ینمای ایران
رخ میدهد ،فیلمی دس��ت روی یک موضوع مهم در
تاریخ س��ی و هفت ساله انقالب گذاش��ته و به سراغ
س��وژه دردناکی رفته که زمان زیادی از آن نمیگذرد.
همین نزدیک بودن ماجرا نیز ،مسئلهای است که باعث
میشود رفتن به سراغ آن جسارت زیادی را طلب کند،
از آن جهت که عده بسیاری از مردم و نخبگان ،وقوع
حادثه را با تمام جزییاتش به خاطر دارند و همین امر
هم بیش��ک نقدهای وارد شده به چنین فیلمی را دو
چندان میکند .دومین نکته مثبتی هم که میتوان در
مزارشریف به آن اش��اره کرد ،جلوههای بصری نسبتا
قابل قبول آن اس��ت .جاییکه سازندگان فیلم تالش
کردهان��د ،با جلوههای ویژه تصویری در داخل دکوری
ساختگی ،مزارشریف اشغال شده توسط طالبان را در
داخل ایران به تصویر بکش��ند و ب��ا وجود تمام عیب
ایرادات تا حد نسبتا مطلوبی توانستهاند به این مسئله
جامه عمل بپوشانند.
سواالتی که جوابی ندارند

اما این تمام ماجرا نیس��ت و در کنار این وجوه مثبت،
مزارشریف ،ایراداتی اساسی دارد که بیشتر آنها ناشی
از ضع��ف قصهپردازی در فیلمنامه اثر اس��ت .قصهای
که فیلمنامه مزارش��ریف بر مبنای آن نوش��ته شده،
بیشک یکی از دراماتیکترین وقایع سیاسی رخ داده
در سالهای اخیر است که بیهیچ حذف و اخذی در
داستان اصلی قابلیت تبدیل شدن به یک اثر سینمایی
را داراس��ت .ش��هادت  11ایرانی و بازگشت یک نفر از
جمع آنان که به طریق معجزهآسایی تنها یک گلوله به
پایش اصابت کرده ،آنقدر سینمایی هست که بیهیچ
کم و کاستی بتوان آن را تبدیل به یک فیلم سینمایی
نمود .اما متاس��فانه مزارش��ریف نتوانسته از این لقمه
حاضر و آماده به خوبی اس��تفاده کند و روایت داستان
فیل��م از آغاز تا انتها الکن باق��ی میماند و همین امر
موجب میش��ود که در پایان فیلم سواالت بیشماری
بدون جواب باقی مانده باشد.
س��واالتی مانند اینک��ه «اهلل مدد شاهس��وند» ،تنها
بازمانده از جمع دیپلماتهای ایرانی ،در حالیکه تمام
دیپلماتها به رگبار بسته شدهاند ،چگونه زنده میماند
درحالیکه تنها یک گلوله به پایش اصابت کرده است؟
یا اینک��ه زنی که شاهس��وند را با رش��ادت واز خود
گذش��تگی فراوان به وسیله گاری تا مرز میآورد ،چه
کسی است و به چه منظور چنین از خودگذشتگی را از
خود نشان میدهد؟ یا این موضوع که اصرار شاهسوند
برای ارائه گزارش به مقام مس��ئول به چه دلیلی است
و اص�لا محبوس کردن او در یک منطقه مرزی به چه
دلیلی صورت گرفته اس��ت؟ و یا از همه مهمتر اینکه
اصال چ��را دیپلماته��ای ایران��ی در چنین وضعیت
حساسی در مکان کنسولگری باقیمانده و آن را ترک
نکردهاند؟ و دهها س��وال دیگری که برای مخاطب در
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جنگبداست!

نگاهی به فیلم «مزارشریف» ساخته عبدالحسن برزیده و محصول حوزه هنری
پوریا دارابیان

طول فیلم ایجاد میشوند و سازندگان اثر ،خواسته یا
ناخواسته برای آنها پاسخی ندارند.
شهدایی که دیده نشدهاند

همچنین مزارش��ریف ،در نمایش تصویر دیپلماتها
و خبرنگار شهید ،بسیار س��اده انگارانه عمل کرده به
نح��وی که هرگز آنگونه که باید و ش��اید به وضعیت
خطیر و مظلومیت آنها پرداخته نشده و بیشتر حضور
فیزیک��ی آنه��ا در فیلم مهم جلوه میکن��د تا حضور
دراماتیکشان .این موضوع آنچنان پر رنگ است که
به جز «ناصر ریگی» و «محمود صارمی» ،مابقی شهدا
حتی درس��ت و حسابی معرفی نمیش��وند و مسئله
شناس��اندن آنها به مخاطبین ک��ه وظیفه اصلی فیلم
بوده است ،تنها در حد برده شدن نام عدهای از ایشان
خالصه ش��ده و هیچ تالشی برای پرداخت شخصیت
ش��هدایی که در طی  17سال طی شده از این ماجرا،
کامال مظلوم واقع شدهاند؛ نمیشود.
در مورد صحنه ش��هادت دیپلماته��ا هم این نگاه
سادهانگارانه به شدت مشهود است و سکانسی که بالقوه،
قابلیت جاودانه ش��دن در تاریخ سینمای ایران و ذهن

مخاطبین این سینما را دارا بوده است ،به بدترین شکل
ممکن ذبح ش��ده و به سادهترین و پیش پا افتادهترین
حالت ممکن برگزار میشود به نحوی که هیچ احساس
خاصی را نسبت به این فاجعه انسانی در قلب مخاطبین
ایجاد نمیکند .این برخورد سرسری با شخصیتهایی
که قربانیان اصلی ماجرای مزارشریف بودهاند ،این فکر را
به ذهن متبادر میکند که گویا مسئله فیلمساز بیشتر
از آنکه بیان ماجرا و مظلومیت قربانیان کنسولگری
ایران باش��د ،ش��عار ضد جنگ نهایی فیلم و رفع اتهام
از طالبان افغانس��تان و انداختن ماجرا به گردن س��پاه
صحابه و نیروهای طالبان پاکستان بوده است.
البته در مورد سواالتی که در فیلم پاسخی برای آنها
یافته نمیشود ،میتوان اینگونه برداشت کرد که شاید
بخشی از اطالعات و قضایا ،طبقه بندی شده و محرمانه
بوده و دس��ت سازندگان فیلم در بیان آنها بسته بوده
اس��ت و با این استدالل میتوان قسمتی از ضعفهای
قصه فیلم را به گردن این موضوع انداخت اما در مورد
ایراد دوم سناریو فیلم ،یعنی شخصیت پردازی ضعیف
و سرس��ری برخورد کردن با شخصیتهای اصلی یک
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مزارشریف ساخته عبدالحسن برزیده ،محصول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،فیلمی است که به سراغ
ماجرای شهادت ده دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در  17مرداد سال  77رفته و تالش کرده تا ابعاد ناگفته این
حادثه تلخ و منحصر به فرد تاریخی را به تصویر بکشد .حادثهای که آنچنان ناگوار و عظیم بود که موجب شد
افغانستان تحت سیطره طالبان پیش برود و در عین اهمیت ،آنچنان مغفول
ایران تا آستانه حمله نظامی به
ِ
مانده که زوایای ناشناخته آن همچنان و پس از گذشت بیش از  17سال ،مورد بحث و نظر افراد زیادی قرار
دارد .حال فیلم مزارشریف که در سی و سومین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین
موس��یقی متن و دیپلم افتخار بهترین جلوههای ویژه میدانی و بصری و همچنین نامزدی سیمرغ در چند
رشته مانند بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده است ،به نمایش عمومی در آمده تا شاید اندکی از نقاط
تاریک و مبهم این ماجرای مغفول مانده را روشن کند.
رخ��داد واقعی ،بدون ش��ک مقصر اصلی نویس��نده و
کارگردان فیلم هس��تند و به هیچ وجه نمیتوان این
ضعف فیلم را توجیه نمود.
فرصتی که شاید سوخته باشد

در ابتدای نقد به این موضوع اشاره کردم که پرداختن
به س��وژههایی از جنس داس��تان مزارش��ریف از آن
جهت که بخشی از تاریخ را به تصویر کشیده و آن را
ثبت میکنند ،ارزشمندند و این موضوع از آن جهت
اهمیت بیش��تری پیدا میکند که ه��ر گاه ما در به
تصویر کش��یدن لحظات مهم و ماندگار تاریخیمان،
کوتاهی کردهایم؛ دش��منان و معاندان این فرصت را
مغتنم ش��مرده و با اس��تفاده از تعلل ما ،تاریخ را به
نحوی که مطلوب خودشان بوده به مردم جهان ارائه
دادهاند که به عنوان نمونه بارز این امر میتوان به فیلم
«آرگو» اشاره کرد که در آن دشمنان ایران اسالمی با

استفاده از غفلت ما از یکی از مهمترین دستاوردهای
انقالب یعنی تصرف النه جاسوسی ،فیلمی را ساختند
ک��ه در آن ایرانیان انقالبی به بدترین ش��کل ممکن
به تصویر کش��یده ش��ده بودند و با وجود ضعفهای
مفرط فیلمش��ان ،انواع و اقس��ام جایزهه��ا را به آن
اختصاص دادند تا بیش از پیش بتوانند چنین تصویر
نادرستی را به مخاطبین گستردهشان القا کنند .اگر
با این دیدگاه به فیلم بنگریم متوجه ضرورت ش��دید
س��اخت فیلمهایی از این دس��ت و با دستمایه قرار
دادن سوژههایی این چنینی از تاریخ معاصر خودمان
میشویم .به همین دلیل هم باید هر ساله چند اثر با
چنین رویکرد اس��تراتژیکی ساخته و در سطوح بین
المللی نمایش داده شوند تا دیگرانی که دلشان برای
اس�لام و ایران نس��وخته به جای ما تاریخمان را به
تصویر نکشند.
ام��ا از طرف دیگ��ر پرداختن به چنین س��وژههایی
ع�لاوه بر فرص��ت بودن آنها که در باال به آن اش��اره
ش��د ،میتوانند به تهدید نیز تبدیل شوند یا به بیان
دیگر اینکه پرداختن به این سوژههای بکر و حساس
تاریخی که از واقعیت سرچشمه گرفتهاند ،همانند راه
رفتن بر روی لبه تیغ اس��ت از آنجا که اگر پرداخت
درس��تی از س��وژه مد نظر صورت نگیرد و اثر نهایی
آنچنان که شایسته است خوب و شسته رفته از آب
در نیاید ،باعث میش��ود که نه تنها به ثبت تصویری
واقعه مذکور کمکی نشود ،که شانس ساخته شدن و
پرداختن دیگران به آن موضوع تا سالهای زیادی ،از
بین میرود و این همان تهدیدی است که سازندگان
این فیلمها باید به دقت به آن توجه داش��ته باش��ند
که یا دست به س��اخت فیلم با موضوعات حساس و
اس��تراتژیک تاریخی نزنند و یا اگر اهتمام به ساخت
این فیلمها میکنند نهایت تالشش��ان را انجام دهند
که خروجی کار در بهترین کیفیت ممکن قرار داشته
باشد همانطور که از قدیم گفتهاند« :کار نیکو کردن
از پر کردن است».
در مورد مزارش��ریف هم این موضوع تا حدی صدق
میکند و همانگونه که در خالل نقد به آن اشاره شد،
ضعفهای فیلمنامهای و سواالت بیجواب موجود در
دل داستان فیلم ،موجب آن شده که سوژه جذاب فیلم
تا حدودی به هدر برود و با توجه به این موضوع که به
احتمال قوی تا سالیان سال فیلمساز دیگری به سراغ
این سوژه نخواهد رفت ،این ایرادات و سواالت بیجواب
همچنان حل نشده باقی خواهند ماند.
در نهایت میتوان گفت مزارشریف فیلم چند پهلویی
اس��ت .فیلمی که تمام تالش��ش را کرده که در کنار
نمای��ش یکی از مهمترین وقای��ع دیپلماتیک پس از
انقالب اسالمی ،به نحوی سخن بگوید که دل هیچکس
را به درد نیاورد و به عبارت دیگر سازندگان مزارشریف،
تمام تالششان را کردهاند که نه سیخ بسوزد و نه کباب!
و همین هم باعث میشود که نه بتوان تمام قد از فیلم
دفاع کرد و نه اینکه کامال آن را رد نمود؛ موضوعی که
احتماال به مذاق سازندگان محتاط فیلم تا حد زیادی
خوش میآید!
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بهخاطر
یک مشت دالر
نگاهی به فیلم «تاج محل» به کارگردانی دانش
اقباشاوی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی
امیر علی تهرانی

دانش اقباش�اوی که اهالی س�ینما بیش�تر او را به عنوان دس�تیار کارگردان و برنامهریزی
میشناس�ند او که ب�ا کارگردانان مطرحی همچون ابراهیم حاتمیکی�ا ،احمدرضا درویش،
رسول صدر عاملی و ...همکاری داشته ،سه سال پیش و در پروژه «حوزه هنری» در حمایت
از ساخت فیلمهای کم خرج با کارگردانان جوان« ،تاج محل» را به عنوان اولین فیلم بلندش
در حالی کارگردانی کرد که فیلمس�از با س�ابقهای به نام س�ید رضا میرکریمی را به عنوان
تهیهکنن�ده کار در کنار خود میدی�د« .تاج محل» هم مانند فیل�م دوقلوی خودش یعنی
«خسته نباشید» که آن فیلم هم در طی همین پروژه «حوزه هنری» و با همان تهیه کننده
و به کارگردانی محسن قرایی ساخته شده بود؛ به سراغ مسائل و دغدغههای فرهنگهای
بومی کش�ور رفته و فرهنگ مردم خوزس�تان و علی الخصوص شهر آبادان را بستری برای
روایت داستان خود قرار داده است.

فقر که بیاید ،ایمان میرود

«دانش اقباشاوی» در پشت صحنه فیلم

داستان «تاج محل» از این قرار است که سید حسین
مرادی ،سرپرس��ت کارگران یک شرکت کشتیسازی
در نزدیکیهای عید نوروز ،به اجبا ِر کارفرمایش مجبور
به اخراج ده نفر از کارگرانش ش��ده اس��ت .او که خود
فرد دیندار و معتقدی است ،تصمیم میگیرد به نشانه
اعتراض به این تعدیل نیرو ،خود را نیز بازنشسته کند
اما تعدادی از کارگران اخراج شده ،اتفاقی که رخ داده
را از چش��م او میبینند و همین امر موجب میش��ود
یکی از کارگران اخراج ش��ده با همدستی یک مجرم
س��ابقهدار ،شبانه به منزل او حمله کرده و آن دو پس
از زخم��ی کردن تمام اعضای خانواده به ضرب چماق
و چاقو ،دالرهایی را که پسر مرادی برای سفر به هند
برای پدر و مادرش تهیه کرده را به س��رقت ببرند که
این حادث��ه و پیگیریهای مرادی ب��رای پیدا کردن
سارق ،ماجراهای بعدی فیلم را رقم میزند.
از لح��اظ محتوایی پرداختن ب��ه این موضوع که در
دین ما نیز به آن اش��اره شده اس��ت یعنی« :اگر فقر
از دری وارد ش��ود ایمان از در دیگر خارج میش��ود»،
مس��ئلهای اس��ت که دغدغه فیلم بوده و از این لحاظ
میتوان به س��ازنده فیل��م نمره قبول��ی داد .در «تاج
محل» هم ،کارگری دست به سرقت میزند که پیش
از اخ��راج از کارخانه ،جزو بهتری��ن کارگران بوده و از
معتمدین و دوس��تان س��رکارگر و دیگر پیشکسوتان
کارخانه اس��ت ،اما بیکاری و فقری که پس از آن و با
سرپرستی وی از دو برادر کوچکش به او تحمیل شده
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باعث ارتکاب این عمل نادرس��ت میشود .این حرف
فیلم که اگر شرایط کاری برای جوانان علی الخصوص
در مناطق محروم و جنگ زده فراهم شود ،بسیاری از
جرمها و بزهکاریهای اجتماعی در این مناطق کاهش
مییابد ،حرف درس��تی اس��ت که باید به خصوص به
گوش مسئوالن برسد.
لذتی که در بخشش است...

ام��ا قصه «تاج محل» روی دیگری هم دارد و آن هم
در نیمه دوم فیلم و پس از مش��خص ش��دن هویت
س��ارق اس��ت .جایی که حس��ین مرادی ماجرا را تا
پی��دا کردن فردی که ش��بانه به منزلش حمله کرده
پیگیری میکند و پس از یافتن وی ،کامال با داشتن
حق ُمس��لّم به دنبال احقاق حقوقش از طریق قانون
میرود و ماج��را را از طریق پلیس پیگیری میکند.
اما دخالت پلیس باعث س��قوط مجرم از ارتفاع و به
ُکما رفتن وی میش��ود و پس از این اتفاق است که
ما ش��اهد قضاوت فیلم ساز نس��بت به رفتار مرادی
و به طور کلیتر ،جامعه نس��بت به مجرم میشویم.
قضاوتی که بدون توج��ه به عمق جرمی که در حق
این سرکارگر بازنشس��ته و خانوادهاش شده ،صورت
میگی��رد و به نح��وی میخواهد ای��ن موضوع را به
اثبات برس��اند که ش��خصی که در حقش ظلم شده،
حق نداش��ته به دنبال حق و حقوق��ش برود! در این
نیمه از داستان ،فیلمساز برای تفهیم نگاهش نسبت
به رفتار ش��خصیت اصلی ماجرا به مخاطب ،از هیچ
کوششی فروگذار نکرده است .پس از سقوط مجرم از
ارتفاع و به ُکما رفتن وی ،فیلم وارد زندگی خصوصی
او و فقر و بیچارگی او و خانوادهاش میشود و با طرح
ای��ن موضوع که او تنها سرپرس��ت و نان آور خانواده
بوده ،تمام تالش��ش را میکند که تمامی تقصیرها را
به گردن سیس��تمی بیندازد که او را ناچار به چنین
عملی کرده اس��ت .همچنین از ن��گاه فیلم به ماجرا،
حس��ین مرادی به عنوان فردی متدی��ن که جانباز
جنگ تحمیلی نیز هس��ت ،موظف ب��وده که از جرم
چنین ش��خصی بگذرد و کار را به اینجا نکشاند .این
مس��ئله آنجا نمایان میشود که همسر مرادی پس
از اط�لاع از س��قوط و به ُکما رفت��ن کارگر مجرم و
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مش��اهده وضعیتش ،به او با طعنه میگوید که اویی
که نماز و نهج البالغه میخواند مقصر نیست و جالب
اینجاست که مرادی هم میپذیرد که اشتباه کرده و
برای جبران کار ناشایستش در رابطه با احقاق حقوق
خودش ،به دنبال پول جور کردن و نجات متجاوزی
که به حریم خصوصیاش وارد ش��ده میرود! درست
اس��ت که بخش��ش بهتر از انتقام اس��ت اما در «تاج
محل» به نحوی با مسئله برخورد میشود که انگار نه
انگار تجاوزی به حریم خصوصی یک نفر انجام شده
و با منطق فیلمس��از ،هر کس که فقیر بود و از روی
فقر مرتکب جرم ش��د ،بر او حرجی نیست و نباید به
او خرده گرفت .البته فیلمساز برای مجرم نشان دادن
تمام و عیار سیس��تم و رفع اتهام کامل از س��ارق ،به
اینجا هم بسنده نمیکند و مثال ما در صحنه تعقیب
و گریز سارق و پلیس ،بدترین برخورد از جانب پلیس
و رفتاری که موجب سقوط سارق از ارتفاع میشود را
شاهد هستیم .پلیسی که تازه پس از وقوع این فاجعه
به ج��ای اظهار همدردی ،خطاب به مرادی میگوید
احتماال س��ارق چیزی مصرف کرده بوده که خود را
از ارتف��اع پرتاب کرده! و امثال این خرده اتفاقات که
کامال جهت گیری فیلمساز نسبت به وضعیت موجود
را نمایان میسازد و تنها جامعه را مقصر وقوع چنین
اتفاقاتی میداند .همچنین در انتهای فیلم یک عمل
خوب و خداپس��ندانه یعنی اهدای عضو هم توس��ط
فیلمس��از کامال زیر س��وال م��یرود و ن��وع برخورد
ش��خصیتها با این عمل شایسته ،به نحوی است که
بدترین تاثیر ممکن نسبت به آن را بر روی مخاطب
میگذارد.
فیلمی قصهگو با بازیگرانی مبتدی

اگ��ر کمی هم بخواهیم از لحاظ فنی به فیلم بپردازیم
باید گفت ک��ه «تاج محل» فیلمی قصهگوس��ت که
داستان خود را شُ سته و ُرفته بیان میکند .هر چند در
اینجا هم مانند بسیاری از فیلمهای ایرانی دیگر ،ضعف
در قصهپردازی مشهود است و عنصر اتفاق در پیشبرد
ماجرا نقش به سزایی را ایفا میکند اما با چشم پوشی
از ای��ن ضعفها میتوان به فیلمنام��ه «تاج محل» از
لحاظ قصهگو بودن کار ،شخصیت پردازی ،گرهافکنی

و باز شدن گرهها نمره قبولی داد .همچنین کارگردانی
کار قابل قبول و مناسب است و اینکه کارگردان جوان
اثر همانند بس��یاری از هم نسالن فیلم سازش درگیر
بازیهای فرمی نش��ده و فرم شُ س��ته و ُرفته فیلم در
خدمت محتوای آن قرار دارد ،موضوعی قابل تحسین
است .اما آنجایی که «تاج محل» به شدت از آن ضربه
خورده است ،بازیهای چند دست و عمدتاً ضعیف آن
ن که فیلم
است .جایی که کارگردان احتماالً به خاطر آ 
فضایی مستندگونه پیدا کند تصمیم گرفته از نابلدان
بازیگری به عنوان شخصیتهای اصلی استفاده کند اما
رعایت نکردن چند موضوع مهم موجب ش��ده نتیجه
کار بسیار ضعیف از کار دربیاید .اولین مسئلهای هم که
موجب برجس��ته بودن ضعف فیلم شده است ،حضور
توامان نابل��دان بازیگری به عنوان نقشهای اصلی در
کنار بازیگران حرفهای مانند پریوش نظریه و جهانگیر
میرشکاری در نقشهای فرعی است که موجب شده
بازی غیرحرفهای نابلدان بازیگری توی ذوق مخاطب
بزن��د و بهتر بود که اگر قرار به اس��تفاده از نابلد بازی
اس��ت ،تمام نقشها به نابلدان س��پرده شود که الاقل
به یکدستی کار لطمه وارد نشود .همچنین بازیگردانی
ضعیف کارگردان نیز در بازی ضعیف نابلدان بازیگری
بی تاثیر نبوده است که این مسئله نیز ناشی از تجربه
پایین این کارگردان جوان است .ضمن اینکه اقباشاوی
در اولین فیلمش خواسته به سبک علیرضا داوود نژاد
از چن��د تن از اعضای خان��وادهاش به عنوان بازیگران
فیلمش به��ره بگیرد که همین ع��دم تجربه کافی و
ضعف در بازیگردانی موجب شده نتیجه کار مانند آثار
داوودنژاد درخشان از آب درنیاید.
در نهای��ت میت��وان گفت «تاج مح��ل» یک فیلم
کام ً
ال بومی و ایرانی است که توانسته با فاصله گرفتن
از فیلمهای آپارتماننش��ینی و خیان��ت محور که در
سالهای اخیر تبدیل به ُمد روز سینمای ایران شدهاند،
به سراغ زندگی و دغدغههای یکی از اقوام ایرانی برود و
تا حدی نیز توانسته به این موضوع جامه عمل بپوشاند.
اما کارگردان جوان اثر باید خوب حواسش را جمع کند
ک��ه در آثار بعدی خود ،بازنماییاش از جامعه ،از واقع
گرایی به سمت و سوی سیاه نمایی حرکت نکند.
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طبیعتبیجان!
ن چه در آینه میبینید به شما نزدیکترند»
نقد فیلم «اشیا از آ 
ساخته نرگس آبیار

مرتضی اسماعیلدوست

فیلم اول نرگس آبیار که براساس رویه وارونه سینمای ایران پس از فیلم دوم وی به
اکران درآمد ،نگاهی جزئی نگر به مقوله زیستن دارد .برداشتی تصویری از ساختاری
ادبی که بر مبنای روایتی ش��ناور در محدوده نگاه لیال میگذرد .ش��خصیت محوری
فیلم ،زن خانه داری اس��ت که به دنبال پوستاندازی در چرخه آگاهی است و از این
رو فیلمساز مسیری جست و جوگرایانه را برای کاراکتر خود انتخاب کرده و با اتکاء به
فضاسازی و شیوه بیانی مینی مالیستی در روایت گری ،داستان خود را دنبال میکند.
جهان مینی مال بر پایه سادگی بیان و شیوه نزدیکی با واقعیات سعی در پیرایش
پیچیدگیهای فرمی و حذف قواعد دس��ت و پاگیر کنش مندی در پیشبرد روایت
دارد و آبیار با استفاده از اندوختههای ادبی خود و با برداشتی زنانه از وضعیت متزلزل
شخصیت اصلی به دنبال پرداختی سرراست از وجوه ساده زندگی لیال برای مخاطب
بوده است .از این رو توجه به جزئیات زندگی شخصیت و رسیدن به درون گاه تفکری
وی برای مخاطب بس��یار مهم میباشد .آبیار که در فیلم «شیار  »143توانسته بود
به فضاسازی مناسبی از جغرافیای روایت و موقعیت زیست شخصیت دست یابد ،در
فیل��م اول خود نمیتواند دامنه دراماتیکی از زنجیره اتفاقات برای ش��خصیت ایجاد
کند و از این رو با س��کانس هایی مخدوش در روایت پردازی برمی خوریم که فاقد
عناصر جذابیت ،سیالیت و خالقیت میباشد و این فقدانها وقتی برجسته میشود
که بیننده از کنار هم قرار دادن فیلمهای اول و دوم فیلمساز در مقام مقایسه برآمده
و رای به برتری «شیار  »143در این گونه برداشت محدود دهد و این در حالی است
که جهان روایی این آثار کامال متمایز از هم باید در نظر گرفته شود« .شیار  »143از
ن چه در آینه میبینید به
جنس سینمای قصه گو و قالبی رئالیستی است و «اشیا از آ 
شما نزدیکترند» سفر درونی شخصیت در بستر فضایی مینی مال بوده که چیدمان
نشانهها و توجه به جزئیات باید مسیری روشن برای مخاطب در پیوند با جهان فکری
شخصیت بسازد.
فضای مینی مالیستی آخرین نفسهای هنر مدرن در جهت رسیدن به احساسی
نزدیک با بیننده بوده و از فرم گرایی هنرمندان روس در دوره پس از اکتبر روسیه
تا اندیشه هنرمندان تجسمی آمریکا در خلق هندسی فضا به موجزترین شکل ادامه
یافت .اما نقطه آغاز سینمای مینی مال را میتوان دهه  60میالدی جست ،آن گاه
که آثاری در ضدیت با س��ینمای کالسیک به دنبال رسیدن به سادگی در ساختار
اثر و تمرکز به محوریت حوادثی روزمره در زندگی با استفاده از خرده پیرنگهای
روایی ساخته شدند .وجود دادههایی جزئی نگر که به دلیل آشنایی آبیار با جهان
داس��تانی در فیلمهای وی مش��هود اس��ت قابلیت تبدیل به مولفههایی آشنا نزد
بیننده داش��ته تا از چیدمان لحظههای زندگی به ش��کلی مینیاتوری ،برداشتی از
مفهوم زیستن را تداعی کند .این نگاه در اتمسفر و فضاسازی و برخی سکانسهای
ن چه در آینه میبینید به شما نزدیکترند» قابل توجه میباشد
فیلم «اش��یا از آ 
که به دلیل عدم برداش��ت مناسب از کاش��تهای روایی ،فرجامی بی باور و پایانی
سرخوشانه عاید فیلم میشود.
ن چه در آینه میبینید به شما نزدیکترند»
ش��خصیت محوری فیلم «اش��یا از آ 
به دلیل درون مایه نگاهی برآمده از س��نت در تضاد با جهانی مدرن گرفتار آمده و
فیلمساز با دوربینی سیال در جهت پیگیری نگاه لیال در فضایی کمینه گرا متمرکز
میش��ود .در این بین اتکاء به ادبیات گفتاری موجب دوری اثر از بافتی بصری شده
و وصله دوزی موقعیت هایی پیش پا افتاده به جریانی معمایی ،رنگی غریب به فیلم

داده اس��ت .همچنین وقوع پی در پی تصادف در فرآیند حرکتی ش��خصیت و عدم
صورت بندی مولفههای شخصیت پردازی در فیلمنامه موجب دوری مخاطب با اثر
ش��ده اس��ت .در این بین خام دستی هایی نیز در اجرای آبیار به چشم میخورد که
نمونههایی از زوایای دورافتاده دوربین تا رنگ س��وخته تصویر از آن جمله اس��ت .با
این وجود نماهایی موثر در جهت جهان کودکانه شخصیت نیز در فیلم میتوان یافت
مانند سکانس ورود لیال به بازار که چهره او را حباب هایی رویا پردازانه پوشانده است
و یا سکانس پایانی پرواز بادبادکها که نشانهای از رجعت کاراکتر به اصالت وجودی
پاک و معصومانه است ،اما همانطور که عنوان گردید به دلیل عدم وجود زنجیرهای
یکپارچه ،نماهای خوش رنگ فیلم تبدیل به س��کانس هایی هویت مدار در جهان
فکری اثر نمیشود.
ن چه در آینه میبینید به ش��ما نزدیکترند» جهان نازاییها و
فیلم «اش��یا از آ 
دردها اس��ت و بسیاری از فرس��ودگیها و ناراستیها در خرده روایتهای داستان به
چشم میخورد .اتفاقاتی که چنان در مدار گفت و گو پیش میروند که ضد جریان
س��اختاری اثر مبنی بر ایجاز در روایت حرکت میکنند و این انباشت دیالوگها در
ذهن مخاطب نتیجهای جز خستگی به بار نخواهد آورد.

31

آبان / 1394شماره460

سینـــما |ݤ جهــان

ابر شروران منجی
ِ
نگاهی به انیمیشن «مینیونها» ،پرفروشترین انیمیشن سال

پ��س از گذش��تن بیش از صد س��ال از تولي��د اولين
انيميشنها مطمئنا امروزه صنعت انيميشن سازي دنيا
ديگر تنها به فكر كودكان نيست و اگر كمي دقيقتر به
موضوع نگاه كنيم مي بينيم مدتهاست انيميشن هاي
توليد ش��ده در اس��توديو هاي بزرگ انيميشن سازي
مفاهيمي را عرضه مي كنند كه در بسياري از موارد با
مفاهيم مطرح شده در فيلم هاي سينمايي بزرگسال
هم سنگ مي باش��ند و يا اينكه در راستاي سياستي
خاص و براي جهت دهي افكار كودكان دنيا س��اخته
مي شوند.
بدون ش��ك انتقال مفاهيم توس��ط يك انيميشن
به مراتب س��ختتر از يك فيلم س��ينمايي است زيرا
در اينج��ا ما بازيگري نداريم كه بتوان��د با نوع بازي و
خالقي��ت خود حس هم ذات پن��داري مخاطب را بر
انگي��زد و همچنين بتوان از چهره و ش��هرت او براي
جذب مخاطب اس��تفاده كرد .به همي��ن دليل ديده
ش��دن و تاثير گذاري يك انيميشن به خالقيت گروه
س��ازنده در خلق ش��خصيتها و موقعيتها وابس��ته
اس��ت .از اين روست كه استوديوهاي بزرگ انيميشن
سازي همواره به دنبال ايده هاي بكر و جديد هستند
و براي توليد يك اثر تازه چندين سال فعاليت مستمر
انج��ام مي دهند .با اين مقدمه صریح در مورد كاركرد
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انيميش��ن در س��ينماي امروز دنيا در اين نوشتار مي
خواهيم به بررسي انیمیش��ن  Minionsكه به تازگي
بر روی پرده سینماهای دنیا به نمایش درآمده است،
بپردازيم.
سر و کله «مینیونها» از کجا پیدا شد؟

ش��اید وقتی که در س��ال  2010یونیورس��ال ،اولین
قس��مت از «من نفرت انگیز» را س��اخت تا داس��تان
«گ��رو» و اعمال ش��ریرانهاش را به نمای��ش درآورد،
سازندگان فیلم هرگز تصور نمیکردند موجودات زرد
کوچکی که تنها برای باال بردن وجه طنز ماجرا به اثر
اضافه شدهاند ،بتوانند به چنین محبوبیتی دست پیدا
کنند .اما این اتفاق رخ داد و محبوبیت این شخصیتها
تا آنجا پیش رفت که حال خود آنها سوژه ساخت یک
ِ
روایت سرگذشت
فیلم انیمیشنی شده و سبب گردیده
خودشان را به نظاره بنشینیم.
دني��اي امروز ،دنياي ايدههای بکر و جدید اس��ت و
به نظر مي رسد تبدیل شدن شخصیتهای زرد رنگ
کوچک��ی که طی س��الیان اخیر با حض��ور در دوگانه
«م��ن نفرت انگی��ز» تبدیل به یک��ی از محبوبترین
شخصیتهای انیمیشنی جهان شدهاند و میتوانند با
نقش اصلی یک انیمیش��ن پرخرج ،ایده بسیار خوبی
برای جذب مخاطب و پولس��ازی باشندو کمپانیهای

پوریا دارابیان

پول دوست هالیوودی هم بارها نشان دادهاند که از این
فرصتها به سادگی نخواهند گذشت.
انیمیش��ن  Minionsمحصول سال  2015آمريكا و
محصول کمپانی نه چن��دان پر قدمت Illumination
اس��ت كه به عنوان یک��ی از کمپانیهای زیرمجموعه
غول س��ینمایی هالیوود یعنی یونیورسال تنهاهشت
س��ال پیش فعالی��ت هنری خود را آغاز کرده اس��ت.
کارگردانی اين انيميشن برعهده «پیر کافین» و «کیل
بالدا» بوده كه اولی س��اخت انيميشن هاي موفق و پر
فروش «من نفرت انگیز 1و  »2را در كارنامه دارد و از
مشهورترین آثار دومی میتوان به انیمیشن «لوراکس»
اشاره کرد .انيميشن «مینیونها» كه يك گروه 250
نفري به مدت س��ه س��ال كار س��اخت آن را بر عهده
داشتند ،تا اینجا توانسته با اختالف زیاد نسبت به سایر
رقبا ،لقب عنوان پر فروشترین انیمیش��ن سال را به
خود اختصاص دهد و از این لحاظ مي توان آن را موفق
ترين انيميشن سال  2015ناميد.
ماجرا از چه قرار است؟

ش درآمدی بر قصه دو
داس��تان «مینیونها» که پی�� 
انیمیش��ن «من نفرت انگیز» است ،با این مقدمه آغاز
میشود که آنها از ابتدای پیدایش ،به دنبال خبیثترین
فرد اطراف خود بوده تا به او خدمت کنند و در این راه
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از خبیثترین موجودات دریایی پیش از عصر خشکی
تا دایناسورها و فرعون و ناپلئون و حتی دراکوال ،تبعیت
کرده و البته با اعمال سادهلوحانه خود ،شرایط را برای
نابودی روسای خود نیز فراهم کردهاند .اما مدت زمان
بس��یاری اس��ت که «مینیونها» فرد خبیثی را برای
تبعیت و پیروی ،پیدا نکرده و همین باعث آن ش��ده
ک��ه درون غاری به زندگی یکنواخت و کس��ل کننده
بپردازن��د .اما پس از این مقدمه طوالنی و آش��نایی با
سرگذشت «مینیونها» و چگونگی پیدایش و تکامل
آنها ،داستان اصلی فیلم از جایی آغاز میشود که یکی
از آنه��ا با نام «کوین» به نیت غلب��ه بر وضع موجود،
قصد خروج از غار و پیدا کردن یک رییس شرور جدید
میکن��د و در این راه تنها دو مینیون دیگر به نامهای
«باب» و «اس��توارت» به همراهی ب��ا وی میپردازند.
س��ه مینیون برگزیده ،پس از طی مسافتی طوالنی و
تحمل سختیهای بسیار در سال  ۱۹۶۸به نیویورک
میرس��ند و در آنج��ا به دنبال ش��رورترین فرد زمانه
خویش میگردند تا اینکه در تبلیغی تلویزیونی با یک
زن ابرش��رور به نام «اسکارلت اُرکیل» آشنا میشوند
و درمییابند او قرار اس��ت در جمع ابرشروران جهان
دستیارانی را برای خود برگزیند« .مینیونها» بیدرنگ
و با تالش فراوان خود را به محل برگزاری مراسم رسانده
و به استخدام این شرور بزرگ درمیآیند و پس از آن با
نقشه این زن شرور و همسرش« ،مینیونها» تاج ملکه
الیزابت را به سرقت برده و موجب میشوند «اسکارلت
اُرکیل» ملکه بریتانیا شود .اما در نهایت اتفاقاتی موجب
میش��ود مینیونها تاج را از «اسکارلت اُرکیل» بازپس
گرفته و به ملکه انگلس��تان بازگردانند و از دس��ت او
لقب و جایزه بگیرند .در پرده پایانی فیلم اما سر و کله
«گرو» که نوجوانی بیش نیست سر رسیده و او مجددا ً
تاج ملکه الیزابت را به س��رقت میبرد تا «مینیونها»
باالخره رییس جدیدشان و شرورترین فرد زمانه خود
یعنی «گرو» را بشناسند و درصدد خدمت به او برآیند.

مش��هودترین مضمونی که فیلم داستان زندگی و
موجودیت ش��خصیتهای خود را بر مبنای آن پایه
گذاری کرده ،نظریه تکامل و انتخاب طبیعی داروین
است .به طور خالصه میتوان نظریه انتخاب طبیعی
داروین را اینگونه بیان کرد که در میان یک جمعیت
از موجودات زنده ،تنوع گونهها سبب میشود که در
زیستگاه مشترک میان این موجودات ،بعضی از آنها
برای بقا و زاد و ولد احتمال موفقیت بیشتری نسبت
به دیگران داش��ته باش��ند .داروين در نظریه خود بر
آن اس��ت كه جانداران ،توليد مثل بسياری دارند که
در صورت پای��دار بودن توامان تمام آنها ،همه زمين
اشغال شده و كمبود غذا و مسكن براى همه به وجود
خواهد آم��د .در نتيجه هر موجودى براى بقاى خود
در براب��ر ديگر رقيبان ،بايد بكوش��د و در اين تنازع
مستمر ،آنكه قدرتمندتر و داراى صفات برترى است،
باقى خواهد ماند و اين صفات برتر یعنی همان چیزی
كه موجب بقا مىشود ،از طريق وراثت به افراد ديگر
منتقل شده و به اين وسيله نسل موجودات تا کنون
ادامه یافته اس��ت .به همین صورت اس��ت که نظریه
تکامل داروین بیان میکند نوع انس��ان ،تکامل یافته
جانداران تک س��لولی اولیه اس��ت که ب��ه مرور و در
داستان تنازع بقا به شکل کنونیاش درآمده است.
در انیمیش «مینیونها» هم دقیقا همین موضوع به
نمایش درمیآید و با پذیرش نظریه داروین ،نقش خدا
در خلقت موجودات زنده به کلی زیر سوال رفته و رد
میشود و همانگونه که از فرضیات داروین برمیآید،
در این انیمیش��ن هم اس��اس و آغاز خلقت جانداران،
بر پایه تصادف و احتمال اس��توار اس��ت .همچنین در
داروینیسم آنکه نابود میشود کسی است که از لحاظ

قدرت مادی ضعیفتر است و آنکه باقی میماند ،قدرت
برتر مادی است و در آن هیچ نشانی از قدرت معنوی
و ایمان دیده نمیشود .همینطور براساس این فرضیه
حیات موجودات کامال در زندگی مادی خالصه شده و
ایمان به زندگی جاودانه و جهان آخرت هیچ جایگاهی
در ای��ن فرضیه ندارد و حال ما در انیمیش��نی که بی
شک در الیههای زیرینش مفاهیم بسیاری برای القا به
کودکانی که در سنین فراگیری قرار دارند ،نهفته است؛
شاهد یک روایت مفرح از نظریهای هستیم که کامال با
مفاهیم مطرح شده در دین ما ،در تضاد است.
اما به جز این مساله ،موضوع دیگری که از آن میتوان
ب��ه عنوان محتوای نادرس��ت این انیمیش��ن نام برد،
مسئله موجه جلوه دادن شر و شروران دوست داشتنی
است .موضوعی که پیش از این در دوگانه «من نفرت
انگیز» شاهد آن بودیم و در این انیمیشن نیز به وضوح
مشاهد میشود .جایی که قهرمانان ماجرا که قرار است
نجات بخش و البته مفرح و سرگرم کننده باشند ،افراد
قانون گریز و خط قرمز شکنی هستند که هیچ حد و
حدودی برای اعمال شیطانیشان وجود ندارد و «گرو»
یعنی نماد و سمبل این افراد ،به عنوان شخصیت اول
ماجرا همان شروری است که «مینیونها» در انتهای
این داس��تان به او میپیوندند و درنهایت این سه فیلم
پا را از آن چه که تاکنون در فیلمهای قهرمان پرورانه
هالیوودی دیده بودیم ،فراتر گذاش��ته و اگر تاکنون با
قهرمانانی مانند بت من ،اس��پایدر من و ...طرف بودیم
که با وجود خدایی نبودنش��ان ،در جهت ا ِعمال قانون
قدم برمیداشتند ،این فیلمها قهرمانانی را به ما معرفی
میکنند که نه خوی الهی دارند و نه به قوانین و اصول
پایبندند و در عین خلق و خوی شیطانیشان ،در نقش
منجیان جهان عمل میکنند.
در نهایت میتوان گف��ت یکی از وظایف مهمی که
جوامع اسالمی به ویژه کشور ما میبایست انجام دهند
ساخت محصوالت فرهنگی بصری برای معرفی سبک
زندگی اس�لامی و همچنین آشنا کردن مردم و علی
الخصوص کودکان با مس��ائل دینی مذهبی در قالبی
ساده و تماش��ایی است .باید ایمان بیاوریم که آگاهی
بخش��ی و هش��دار صرف در مورد محتوای نادرس��ت
اینگونه آثار کافی نیس��ت و باید با تولید آثار مطلوب،
به خصوص در زمینههای کودکان که آینده سازان این
مملکت هستند ،فرهنگ اسالمی و ملی خود را به آنان
معرفی کنیم.

آن روی سکه ماجرا

ام��ا در کنار این خط داس��تانی که احتم��اال به دلیل
ت ِ بامزه «مینیونها» و شوخیهای گنجانده
ش��خصی 
شده در طول فیلم ،لحظات شادی را برای مخاطبین
فیل��م رق��م میزن��د؛ مفاهی��م دیگری نی��ز در طول
فیل��م جلب توجه میکنند ک��ه در اینجا به بیان آنها
میپردازیم.
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ریچی» انگلیسی تبار را بیشتر با فیلمهایی
«گای
ِ
مانن��د «قاپ زن��ی» و دوگانه «ش��رلوک هلمز» به
خاطر میآوریم .کارگردان مولف و صاحب س��بکی
که در فیلمهایش س��عی بر این دارد خشونت و طنز
را ب��ا یکدیگر درآمیزد ک��ه رخ دادن همین موضوع
دلی��ل اصل��ی جذابیت فیلمه��ای ای��ن کارگردان
هس��تند .ح��ال« ،گای ریچ��ی» بعد از بازس��ازیی
«ش��رلوک هلمز»؛ در فیلم «مردی از »U.N.C.L.E
به س��راغ بازسازی بخش��ی از یک سریال جاسوسی
آمریکای��ی ک��ه در دهه هفت��اد میالدی از ش��بکه
« »NBCبه نمایش در میآمده رفته است .مجموعه
تلویزیونی که این فیلم اقتباس��ی از آن میباشد ،در
فاصله س��الهای  1964تا  1968به روی آنتن رفته
و طی چهار فصل ،صد و پنج قس��مت از آن ساخته
و پخش ش��ده و موفقیتهای بسیاری مانند کسب
جایزه «گلدن گلوب» ش��امل حال آن ش��ده است.

مرتضی نعمتی
ام��ا در این فیلم که کمپانی «ب��رادران وارنر» تهیه
کننده آن است ،ابتدا قرار بوده «تام کروز» در نقش
اصلی آن ظاهر شود که پس از منتفی شدن حضور
وی« ،هن��ری کویل» که پی��ش از این او را با «مرد
پوالدی��ن» به خاطر میآوریم ،عه��دهدار ایفای این
نقش شده و البته «هیو گرانت» و «آلیسیا ویکاندر»
از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.
داس��تان«مردی از  »U.N.C.L.Eاز ای��ن قرار اس��ت
که در اوج دوران جنگ س��رد« ،ناپلئون سولو» مامور
سازمان جاسوس��ی آمریکا ( )CIAو «ایلیا کوریاکین»
مامور سازمان جاسوسی روسیه ( )KGBبه دلیل خطر
مش��ترکی که هر دو کش��ور را تهدید میکند ،توافق
میکنند برای مدتی دش��منیها را کنار گذاشته و با
یکدیگر متحد شوند .خطر مشترکی که موجب اتحاد
میان ای��ن دو مامور و به عبارت دیگر این دو کش��ور
میش��ود ،اینگونه ایجاد میش��ود که یک دانش��مند
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فیزی��کدان آلمان��ی ناپدید میش��ود و س��ازمانهای
جاسوسی دو کشور متوجه میشوند که این کار توسط
سازمانی وابس��ته به نازیها انجام شده است که قصد
تولید تجهیزات و سالح هستهای دارد.
«گای ریچی» که پیش از این در اقتباسهایش از
ش��رلوک هلمز تلفیقی موفق از داستانهای «آرتور
کانن دویل» و س��بک ش��خصی فیلمسازی خودش
به مخاطبی��ن ارائه داده بود ،در این بازس��ازی هم
ب��ا ایجاد تغییرات فراوان نس��بت به نس��خه اصلی،
امض��ای خود را بر روی اثر نهایی ثبت کرده اس��ت.
ریتم تند و پرتحرک به همراه اتفاقات پی در پی در
پیشبرد داس��تان ،صحنههای اکشن تعقیب و گریز
جذاب و مهیج ،کمدی سرخوش��انه و شیطنتهای
گاه و بی��گاه ش��خصیتهای اصل��ی در عین جدی
بودن ماج��را و باالخره تعهد وفادارانه به ثبت دقیق
جزیی��ات تاریخی زمان وقوع داس��تان فیلم ،همان
چیزهایی اس��ت که موجب ش��ده هر بینندهای که
پیش از این یکی از آثار این کارگردان را دیده باشد،
بدون داش��تن پیش زمینه ذهنی ،نام سازنده فیلم
را حدس بزن��د .همچنین فیلم ضرب آهنگ و ریتم
مناس��بی دارد که در طول زمان فیلم با افت مواجه
نمیش��ود که این موضوع در کنار قصه جذاب فیلم
موجب میش��ود مخاطب از ابتدا ت��ا انتها از دیدن

آن خسته نشود .به نظر میرسد که موفقیت نسبی
فیل��م در ف��روش و همچنین جلب نظ��ر منتقدین
ش��دن دنبالههایی
باعث ش��ود که در آینده ساخته
ِ
را بر آن شاهد باشیم.
اما اگ��ر بخواهیم نگاهی گذرا ب��ه محتوای مطرح
ش��ده در فیلم بیندازیم میتوان گفت در «مردی از
 »U.N.C.L.Eما با دو کاراکتر خاص مواجه میشویم.
دو ش��خصیتی ک��ه در اصل دش��من خونی یکدیگر
هستند اما حال مجبور شد هاند بر سر منافع مشترک
ب��ا یکدیگر همکاری کنند .دو اب��ر قدرت جهانی که
نمیخواهن��د ابرقدرت س��ومی هم در کار باش��د و
اینجاس��ت که مصلحت ایجاب میکند دش��منیها
ب��رای مدتی تبدیل به یک اتحاد دیپلماتیک ش��ود.
اما جالب اینجاس��ت ک��ه موضوع م��ورد توافق این
دو دش��من دیرینه ،دس��ت نیافتن کشوری دیگر به
قدرت هس��تهای اس��ت .در «مردی از »U.N.C.L.E
ما به وضوح ش��اهد موضوعی هستیم که در واقعیت
برایمان تا حد زیادی ملموس بوده اس��ت و بارها چه
در رخدادهای تاریخی مانند جنگ جهانی دوم و چه
در قضایای هستهای خودمان ،آن را مشاهده کردهایم
و آن هم اتحاد میان دو ابر قدرت جهانی یعنی آمریکا
و روسیه بر علیه کشورهای دیگری است که در حال
تهدید جایگاه ابر قدرتی آنها هستند .همانطور که در

«مردی از  »U.N.C.L.Eضرب آهنگ و
ریتم مناسبی دارد که در طول زمان فیلم با
افت مواجه نمیشود که این موضوع در کنار
قصه جذاب فیلم موجب میشود مخاطب از
ابتدا تا انتها از دیدن آن خسته نشود .به نظر
میرسد که موفقیت نسبی فیلم در فروش و
همچنین جلب نظر منتقدین باعث شود که
شدن دنبالههایی را بر آن
در آینده ساخته ِ
شاهد باشیم.
چند سال اخیر شاهد آن بویم که در مراحل حساس
تحریمهای هس��تهای آمریکا و ه��م پیمانانش علیه
ایران (که به گمان نادرس��ت غرب به دنبال س�لاح
هس��تهای است) روسیه نیز هم صدا با آمریکا و غرب
درآم��ده و رای بر افزایش فش��ار و یا همان مقابله با
ایران داده است.
این فیلم به خوبی نش��ان میده��د که بازی قدرت
قوانین خاص خودش را دارد و اگر زمانی الزم باش��د،
دش��منانی که س��الها با یکدیگ��ر جنگیدهاند ،برای
جلوگیری از به قدرت رسیدن دیگران حاضرند دست
دوس��تی به یکدیگر بدهند تا نگذارن��د قدرت از دایره
خودشان خارج گردد.
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گرچه سالهاست در فضای گفتمانی سینمای ایران و
به توس��ط جریان اپوزیسیون نمای شبه روشنفکری
هر گونه سیاس��ی س��ازی و حتی اش��اراتی که بوی
انقالبی گری و سیاست ورزی به معنای عرض تعهد
به س��احت اصالتهای آرمانی و ارزشی بدهد خاصه
آنجا که پای نظام اس�لامی و دف��اع از مبانی آن در
میان باش��د ،مورد نفی و بلوکه و انکار و هدم و هجو
قرار گرفته ،اما هنوز هم میتوان در سینمای جهان
حتی در آمریکا و نیز در جریان فیلمس��ازی مستقل
دنیا ،رگههای روشن و زنده و پویایی از این نوع آثار
را دنبال کرد.
این جریان گرچه با افت و خیز و کمرنگی و پررنگی
روزآمدانه همراه است و طبیعی هم هست اما هرگز
نابود و خاموش نشده و نمیشود؛ چرا؟ پاسخ روشن
است :چون اصل مبارزه و حقیقت مقاومت و زیبایی

محمدرضا محقق

و قدر و قیمت فطرت نابود شدنی نیست.
گسترش یک کار گروهی ساده در حوزه موسیقی
به یک ش��به قی��ام اجتماعی؛ ش��اید بت��وان این را
عصارهای دانس��ت از همه آنچ��ه در فیلم Straight
 Outta Comptonشاهد هستیم .سیر تطوری که در
بس��یاری از جنبشهای اجتماعی که خاستگاههایی
همچون هنر موس��یقی یا س��ینما و ...داشتهاند گویا
و جویای روند تبدیل ش��دن هنر عصیانگر و طغیان
آمیز به ص��ف آرایی مؤمنان��های در برابر ظلم و بی
عدالتی میشود.
ای��ن را در تاریخ بس��یاری از قالبه��ا و نحلهها و
جرگههای هنری میتوان یافت؛ از موس��یقی رپ تا
شورشهای هنری همه هنرمندان آزادی خواه ،که از
بی عدالتی جریان و گفتمان مسلط بر جامعه سرمایه
ساالر به ظاهر لیبرال به ستوه آمده بودند.
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در مرور تاریخ قیامهای اجتماعی در امریکا و حتی
اروپ��ا ،با فراز و فرودهایی چن��د ،افتان و خیزان ،اما
هماره و همیشه ،شاهد این روند سو سو زننده امید
آفرین هستیم.
روندی که اگر روزگاری توس��ط سیاهان آمریکایی
کارتن خواب خیابان نش��ین گرس��نه و بی پناه آغاز
ش��د امروز به جنبش وال اس��تریت منتهی گشته و
جری��ان را به تقابل نابرابر و فاجعه بار و خیره کننده
و البت��ه امیدآفری��ن و الهام بخ��ش جنبش نود و نه
درصدی در برابر یک درصد زیاده خواه انس��ان خوار
سرمایه ساالر زالو صفت کشاند.
جالب اینجاس��ت که با هم��ه مقاومتی که جریان
مس��لط س��ینمای امروز جهان در براب��ر آثاری که
نمادها و نمودهای ایس��تادگی را در س��یمای خود
میپرورانن��د از خود نش��ان میده��د ،هنوز هم این
جریان زنده اس��ت و چونان ستارهای روشن در پهنه
سیاه این شب دیجور میدرخشد.
البته عقبه و سابقه و صبغه این جریان نه تنها در هنر
هفتم بلکه در سایر هنرها هم ،به آغاز و پیدایش هنر
از دوران کالسیک و حتی پیش کالسیک بر میگردد.
در مطالعه ادوار مختلف سیر تطور هنرهایی همچون
طراحی ،نقاشی ،مجسمه سازی( ،حتی در ایران عصر
قاجار و صفوی خاص��ه در حیطه خط و معماری و)...
البته در عرصه هنر نمایش ،سینما و موسیقی میتوان
رگهه��ای در هم تنی��ده و توأمان ای��ن عنصر یعنی
عدالت طلب��ی ،آزادی خواهی و مقاومت در برابر زر و
زور و تزویر س��رمایه داری و لیبرالیس��م منبعث از آن
را مشاهده نمود.
این روند و جنبشهای فکری ملهم از آن ،در مابه
ازای هنریش در بس��یاری از موارد ،منتهی به تولد و
بالیدن و شکوفایی بسیاری از نحلهها و مکاتب جدی
و اثرگذار و پرطرفدار اجتماعی شده است.
ش��اید بش��ود گفت س��بک رپ از معروفترین و
ماندگارترین و جذابترینهایش باش��د؛ موس��یقی
خیابانی و زیرزمینی س��یاهان آمریکایی که اص ً
ال در
برابر زور و قلدری حاکم و س��یطره بالمنازع جامعه
و بالتبع موس��یقی به ظاهر فاخ��ر و بورژوا گرای آن

روندی که اگر روزگاری توسط سیاهان
آمریکایی کارتن خواب خیابان نشین گرسنه و
بی پناه آغاز شد امروز به جنبش وال استریت
منتهی گشته و جریان را به تقابل نابرابر و
فاجعه بار و خیره کننده و البته امیدآفرین و
الهام بخش جنبش نود و نه درصدی در برابر
یک درصد زیاده خواه انسان خوار سرمایه
ساالر زالو صفت کشاند.
دوران و همه دورانها! ش��کل گرفت و اصالتاً عدالت
طلب و مقاومتی بود.
در واقع موسیقی سالحی شد برای دفاع و فریادی
ب��رای ماندن؛ ندایی برای جلوگیری از هضم ش��دن
هم��ه ،در دریای ب��ه ظاهر زالل و به باطن س��راب
فرهنگ بورژوا که از س��رمایه داری و نوکیس��ه گی
بی��رون آم��ده بود و هم��ه چی��ز را در «نظم نوین»
میخواس��ت؛ محصولی از دل سرمایه داری غربی و
البت��ه در بارزترین نماد و نمودش :آمریکا! اینجا بود
که همه چیز جدی ش��د و در همه هنرها از س��ینما
گرفته تا تئاتر و از موس��یقی گرفته تا نقاشی و حتی
هنرهای مدرنی مث��ل هنرهای مفهوم��ی ،تقابلها
میان هنرمندان و سیاس��ت م��داران و اهالی هنر و
حت��ی مردم عادی ک��ه دل در گرو هر ی��ک از این
طیفها و علقهها داش��تند (بس��ته به میزان نفوذ و
رس��وخ هنر در میان اهالی و اقشار یک جامعه) نضج
گرفت؛ هیچکاک در برابر س��ینمای آلترناتیوش قرار
گرفت و شکس��پیر هم؛ موج نو یکی پس از دیگری
س��د کالسیک گراها را شکس��ت و ...رزم یکپارچه و
صفوف متراکم و متعین شد.
ب��ا این همه اما آنچه و آنکه از فروغ نرفت و از پای
ننشست «مبارزه» و مقاومت و هنرمند مبارز بود.
تاری��خ س��ینما و موس��یقی گواه��ی میدهد که
هنرمن��دان «مردمی» ک��ه مماس ب��ا واقعیتهای
اجتماعی و ملهم از حقایق انسانی و بر مبنای فطرت
و عواط��ف خویش بودهان��د؛ توانس��تهاند توانمندی
هن��ری خویش را در بوته نق��د اجتماعی ،تبدیل به
خاکریزی برای مبارزه کنند.
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 Straight Outta Comptonکه
نام اولین آلبوم  N.W.Aاست در واقع
روایتی از منظومه روابط انسانی و بالندگی
هنری اعضای یک گروه کوچک سیاهپوست
آمریکایی است.
گروهی که میتوان همه آن نشانه گذاریها
و نماد و نمودهای پیش گفته در این نوشتار
را کمابیش در آن به تماشا نشست و موسیقی
را به عنوان ظرفیت و فرصتی بهینه و جدی
برای بیان عقاید آنها به حساب آورد.
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در هم��ه هنرها و در هم��ه گونهها و ادوار تاریخی
و معاصر میتوان رگههای روشن این روند را دید.
به همین دلیل هم هس��ت که همیشه و در کنار و
به تناسب سینمای جریان حاکم که عموماً آبشخور
اصلیاش کمپانیهای س��رمایه داری صهیونیس��تی
بوده اس��ت ،جریان سینمای مس��تقل و منتقد هم
ب��ا همه ف��راز و فرودها و اف��ت و خیزهایش حضور
داش��ته و گرچه هیچ وقت از سوی محافل هنری و
جش��نوارههای به ظاهر هنری و به باطن سیاسی و
خاصه خرجیه��ای امپراطوری تبلیغاتی غرب مورد
حمایت و حتی توجه و اعتنا قرار نگرفته اما کماکان
روی پای خودش و اعتقاداتش ایستاده و ادامه حیات
میدهد.
این جریان را هم در سینمای امریکا و هم در اروپا
و نیز در سایر مراکز و محافل سینمایی جهان از ژاپن
و کره تا ترکیه و آفریقا میتوان ردیابی کرد.
اگر این س��ینما بتواند به هویت خویش ادامه دهد
و بر مدار همین هوی��ت ببالد میتوان به یک قطب
مستحکم و مردمی و تمرکز ستیز هنری امید بست
که در برابر اس��تکبار هنری و امپراطوری آمریکایی
بایستد.
س��ینمایی که با همه تنوع مضامین و تعدد رنگ و
تهات��ر موضوعاتش ،بوی «مقاومت» میدهد و درس
«ایستادگی» در برابر جریان حاکم زر و زور و تزویر
که ام��روز در قامت آمریکا و غ��رب متجاوز و زیاده
خواه به منصه ظهور و بروز رسیده است.

سینمایی که هنوز هم میتواند به بازتولید مالکوم
ایکسه��ا و مانداله��ا در فراخنای تاری��خ معاصر با
همه جلوههای نوظهورش دس��ت یازد و نو به نو ،به
محاکمه جریان استکباری مبادرت ورزد.
ح��ال اینکه ه��ر فیلم در مقیاس خ��ودش و بنابر
مقتضی��ات و مختصات خاص خ��ودش باید در این
ورطه مورد ارزیابی قرار بگیرد سخن بجایی است.
ام��ا فیل��م کوچ��ک و درخ��ور Straight Outta
 Comptonرا نیز میتوان از جمله این آثار دانس��ت.
ی��ک درام بیوگرافی که به تاریخچه و س��یر صعود و
ن��زول و انقالب��ی گری و در نهایت رس��تگاری گروه
موسیقی هیپ هاپ  N.W.Aمیپردازد.
گروهی که در سال  ۱۹۸۷توسط پنج نفر در شهر
کامپتون کالیفرنیا تش��کیل ش��د .این فیلم حکایت
گ��ر روابط اعض��ای این گ��روه موس��یقی از ابتدای
شکلگیری تا منحل شدن آن است.
 Straight Outta Comptonک��ه نام اولین آلبوم
 N.W.Aاس��ت در واق��ع روایت��ی از منظوم��ه روابط
انس��انی و بالندگی هنری اعضای یک گروه کوچک
سیاهپوست آمریکایی است.
گروه��ی که میت��وان همه آن نش��انه گذاریها
و نم��اد و نمودهای پی��ش گفته در این نوش��تار را
کمابیش در آن به تماش��ا نشس��ت و موسیقی را به
عن��وان ظرفیت و فرصتی بهین��ه و جدی برای بیان
عقاید آنها به حساب آورد.
هنری که توسط گروه Straight Outta Compton
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نه به باژگونگی بلکه در مس��یر هن��رورزی ،منتها با
مدخلی��ت دادن هویت ف��ردی و اصالت اجتماعی با
رگههایی روشن از آرمان گرایی انسانی انعکاس یافت
و حقیقت تکامل انس��ان در آن به ش��کلی متفاوت
روایت شد.
این گروه در حقیقت توفیق یافت تا یک نوع تحول
اجتماع��ی را در جامعه آمریکا به وجود آورد .تحولی
ک��ه نتیجهاش گرچه با آتش و خون و تبعید و مرگ
برای اعضای این گروه عجین ش��د اما دس��تاوردی
ب��زرگ که همان آگاهی اجتماعی و معطوف ش��دن
دیدهها و دلها به مس��ئله «مقاومت و عدالت» بود
برای جامعه پیرامونیاش به ارمغان آورد.
نکت��ه مهمی که در مورد فیلمهایی از این دس��ت
باید م��ورد توجه ق��رار بگیرد ی��ک ارزش توأمان و
پتانسیل همزمان است که جذابیت عمومی در کنار
مفاهیم انسانی منتشر و مستتر در آنها وجود دارد.
ش��اید به همین دلیل هم هس��ت ک��ه این فیلم و
امث��ال و اقرانش مورد اس��تقبال مخاطب��ان چه در
عرص��ه اکران و چه در جداول رده بندی قرار گرفته
است.
فیل��م با مح��ور قرار دادن ش��خصیت پ��ردازی و
اکتیویته موسیقایی آدمهای داستان ،تالش میکند
در بستر این روایت داستانی ،جرقههای یک حرکت
اعتراضی را در گفتمان مبارزه با ظلم پی ریزی کند.
فیلمی نس��بتا خوش ریتم و درگی��ر کننده که از
مولفهای همچون موس��یقی به خوبی در جهت بارور
نمودن نهال اعتراض بهره میبرد.
گرچه میتوان این ایراد را به آن وارد دانس��ت که
افت و خیز روایت در تالقی با ریتم داستان و رخداد
رویدادها ،در پرده اول ،دوم و س��وم یکدست نیست
و گاه دچار سکت و لختی میشود اما آنچه از کلیت
فیلم به عنوان یک شِ ��ما و نمای کلی برای مخاطب
ب��ه ارمغان میآید چیزی خ��ارج از این روند و ریتم
نیست.
ب��ازی خ��وب ش��خصیتهای اصل��ی از O'Shea
 Jackson Jrگرفت��ه ت��ا  Corey Hawkinsو از Jason
 Mitchellت��ا س��ایر عوامل موجب ش��ده اس��ت تا
فیلمنامه از س��طح یک پرداخت صرفا عام پسند به
منزلت یک فیلم سیاسی – اجتماعی ارتقا یابد.
 Straight Outta Comptonدر س��ابقه کارگردانی
«اف َگ��ری گ�� ِری» ک��ه  The Italian Jobدر آن به
درخش��ندگی و ماندگاری پرتو افکن اس��ت به نوعی
یک اثر ش��اخص به شمار میرود .شاخص شدنی که
دس��تاور توجه او به یک امر حقیقی و انسانی است؛
و تاریخ س��ینما نشان داده است هر گاه کارگردانی با
هر سابقه و تمایالت و توانمندیهایی به این حقایق
انسانی توجه کرده است موفق شده تا بارقه و جرقهای
در آسمان دیجور سینمای امروز جهان پدید آورد.
و آن ام��ر حقیقی و انس��انی چیزی ج��ز مبارزه با
ظلم نیست .مبارزهای که تا دنیا دنیاست و تا انسان
بر زمین باقی اس��ت و تا رسم جهان مهیاست ،ادامه
خواهد داشت و هرگز تعطیل نخواهد شد!
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قهرمانی،درقوارهمورچه
نگاهی به فیلم« مرد مورچهای» ساخته پیتون رید

حمید سبحانی

«م��رد مورچهای» یک ابر قهرمان دیگر اس��ت که
این روزها سر از پرده نمایش سینماهای آمریکا سر
درآورده! ابر قهرمانانی ک��ه انگار تمامی ندارند و هر
روز س��ر و کله یکی ش��ان در قامت منجی برگزیده
جه��ان در آمریکا پیدا میش��ود تا ب��ار دیگر مردم
سرتاس��ر جهان را از شر نیروهای شرور نجات دهد.
این بار اما این ابرقهرمان منجی بس��یار کوچکتر از
سایر همکارانش است و به همراه تیم مورچههاست
که به نجات جهان اهتمام میورزد.
البته سابقه این قهرمان مورچهای اصال کم نیست
و بالعکس «مرد مورچ��های» یکی از قدیمیترین و
پرسابقهترین ابرقهرمانان کمپانی مشهور «مارول» به
شمار میرود که قریب به شصت سال از پیدایش آن
در قالب کمیک بوک گذشته است اما این نخستین
باری اس��ت که این شخصیت توانسته راه خود را به
پردههای سینما راه باز کند.
ام��ا ف��ارغ از کمیک بوکه��ای این ش��خصیت،
داس��تان فیلم «مرد مورچهای» از این قرار است که
دانش��مندی به نام «هنک پیم» که به تکنولوژی کم
ک��ردن فواصل بین اتم��ی و در نتیجه کاهش حجم
و کوچ��ک کردن موجودات زنده دس��ت پیدا نموده
اس��ت ،زمانی که متوجه میشود مجموعهای که در
آن مشغول به کار است ،قصد سوءاستفاده از اختراع
او را دارد ،از این شرکت استعفا میدهد .او که معتقد
اس��ت فراگیر ش��دن این تکنولوژی خطرناک است،
تصمیم میگیرد تا زمانی که زنده است این اختراع را
مخفی نگه دارد اما چندین س��ال بعد «درن کراس»
شاگرد سابق «هنک پیم» موفق به کسب راز کشف
وی میگ��ردد و اینگونه میش��ود ک��ه پیم تصمیم
میگی��رد با کمک دخترش و مجرم س��ابقهداری به
نام «اس��کات لنگ» تمام نتایج آزمایشات کراس را
نابود کند.
باید گفت همانند تمام ابرقهرمانان ساخته شده در
سینمای آمریکا« ،مرد مورچهای» هم ابر قهرمانی در
راس��تای اهداف منجی پروری آمریکاییست که در
تقابل با منجی موعود الهی س��اخته و پرداخته شده
است .در تمام ادیان الهی منجی موعودی وجود دارد
ک��ه از جانب خدا ظهور کرده و با رس��التی از جانب
پروردگار زمی��ن رااز آلودگیها ،ظلمها و گمراهیها
پاک میکند و آنها را به س��وی خوشبختی رهنمون
میس��ازد .به اعتقاد مس��یحیان این موعود مس��یح
اس��ت که دوباره بازمیگردد ،به اعتقاد یهودیان هم،
موعود همان مسیح است که هنوز ظهور نکرده است.
زرتشتیان ،سوشیانس را منجی آخرالزمان میدانند
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و مس��لمانان از مهدی موعود (عج) به عنوان منجی
یاد میکنند .نکته مش��ترکی که میان منجیان تمام
ادیان وجود دارد ،این اس��ت ک��ه تمام آنها از جانب
خدا بوده و سرچشمه مبارزه آنها با شر و بدی نیروی
بی نهایت الهی است .این در حالیست که منجیانی
که در چند دهه اخیر در فیلمها و سریالها و کمیک
بوکه��ای غربی به نمایش در آمدهاند هیچکدام بویی
از خدایی بودن نب��رده و منجیان هالیوودی همواره
برگزیدگان��ی با نیروهای��ی مادی بودهان��د که تمام
نیرویی را که ص��رف نجات جهان میکنند از جانب
غیر از خدا به دس��ت آوردهاند! این قهرمانپروری را
میتوان در نمونههای بارزی همچون اس��پایدرمن یا
بتمن مشاهده کرد که در اولی فرد برگزیده از طریق
نیروی��ی که از نیش یک عنکبوت میگیرد به منجی
جهان تبدیل میش��ود و در دومی نیروی بی نهایت
بشر منجی خود را به دس��ت خود میسازد .این دو
نمونه فقط مش��تی از خروار خروار منجیانی هستند
که سینمای آمریکا در راستای اهداف ضد دین خود
و با درک و ش��ناخت درس��ت از نیاز فطری مردم به
اسوه و قهرمان و منجی ،ساختهاند تا مردمان با ادیان
مختلف که طی صدها س��ال منتظر ظهور منجیانی
از جانب خدا بودهاند را با منجیانی خیالی خو دهند.
«مرد مورچ��های» هم از این قاعده کلی مس��تثنی
نیس��ت و منجی بش��ر دس��ت پرورده خود انسان و

حاصل اختراع خود اوس��ت .جالب اینجاست که فرد
برگزیده در تمام چنین فیلمهایی ،فردی اس��ت که
پیش از برگزیده ش��دن به عنوان منجی بش��ریت یا
س��ابقه خوبی ندارد و یا به شدت ضعیف است و این
موضوع را میتوان در تک تک این فیلمها مثال آورد
ک��ه نمونه متاخر آن همین فیل��م «مرد مورچهای»
اس��ت که در آن فردی برگزیده میشود که نه تنها
س��ابقه دار و سارق است که از طرف خانوادهاش نیز
طرد شده است .البته باید اشاره کرد که طرح چنین
موضوع��ات و خلق چنین ابرقهرمانان��ی در هالیوود
تنها به فیلمهای س��ینمایی خالصه نشده و به وفور
میتوان در س��ینمای انیمیش��ن ه��م منجیانی این
چنینی و با همان اِلمانهای فیلمهای س��ینمایی را
مشاهده کرد.
در نهایت میتوان گفت فیلم «مرد مورچهای» در
قیاس با آثار مشابه خودش ،از لحاظ کیفیت حداقل
در قس��مت نخس��ت آن چیز دندانگی��ر و جدیدی
ب��رای رو کردن ندارد و س��ازندگان این اثر که بدون
ش��ک میتوان دنبالههایی را بر آن متصور بود ،برای
نخستین قسمت از ماجراهای قهرمان مورچهایشان
صرفا به معرفی و شناس��اندن ش��خصیتهای اصلی
ماج��را در قالب ی��ک فرم قابل پیش بینی بس��نده
کردهان��د ولی بیش��ک در آینده از ای��ن ابرقهرمان
هالیوودی بیش از اینها خواهیم دید و شنید.

 Straight Outtaمنجیانی که در چند
دهه اخیر در فیلمها و سریالها و کمیک
بوکهای غربی به نمایش در آمدهاند هیچکدام
بویی از خدایی بودن نبرده و منجیان
هالیوودی همواره برگزیدگانی با نیروهایی
مادی بودهاند که تمام نیرویی را که صرف
نجات جهان میکنند از جانب غیر از خدا به
دست آورد هاند!
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اسالم شرقی

مسلمانیغربی
چارچوب اخالقی تاریخ گذشته امریکا
مانی کازرونی

کد تولید موشن پیکچر در سال ( 1930کد هیز)
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بودن هنر تاکید
امروزه بس��یاری از فعالین هنری و فرهنگی به خنثی و بیرس��الت ِ
چرایی آثار هنری ،نظیر فیلم ،انیمیش��ن و س��ریال،
دارند؛ و همواره هدف اصلی ،یا
ِ
 Entertainmentیا س��رگرمی بیان میشود .این درحالی است که ایاالت متحده به
تبیین «قوانین تولید موشن پیکچر»
عنوان رهب ِر رس��انههای تصویری ،در  1930با
ِ
چارچ��وب اخالقی ویژهای را برای تولیدات تصوی��ری ارائه کرد .چارچوبی که تاکید
اخالقی تولیدات تصویری بر مخاطب دارد و خطوط قرمز بسیار
ویژهای بر اث ِر روانی و
ِ
صریحی را برای تولیدات تصویری تعیین میکند.
مرور این چارچوب اخالقی برای مس��ئولین و متفکرین سینما و هنرهای نمایشی
جمهوری اسالمی خالی از لطف نیست؛ چراکه تا به امروز ،یعنی پس از گذشت 36
سال ،هنوز چارچوب مشخصی برای تولید فیلم و سریال در کشور تدوین نشده است.
کد یا قوانین مربوط به تولید موشن پیکچر (تصاویر متحرک و فیلمها) ،مجموعهای
از دستورالعملهای اخالقی در این صنعت است که در اکثر فیلمهای تولید شده در
ایاالت متحده به کار گرفته شده و توسط استودیوهای بزرگ از سال  1930تا 1968
منتش��ر شده اس��ت .بعد از انتصاب ویل اچ .هیز از س��ال  1922تا  1945به سمت
رئیس شرکت تولیدی موشن پیکچر و شرکت توزیع کنندگان آمریکا Distributors
 )of America (MPPDAاین دس��تورالعمل تحت عنوان کد هیز شناخته شد .تحت
رهبری هیز ،ش��رکت  MPPDAکه بعدها به انجمن موشن پیکچر آمریکا Motion
 )Picture Association of America (MPAAتغییر نام یافت در سال  1930قوانین
موجود در کد تولید تصاویر متحرک را پذیرفت و به ش��کل س��ختگیرانه اجرای آن
را در س��ال  1934آغاز نمود .این
ک��د تمام��ی م��وارد و صحنههای
قابل قب��ول و غیر قابل قبول برای
استفاده در موشن پیکچرهای تولید
ش��ده برای مخاطب عام در ایاالت
متحده را تعیین نمود.
از س��ال  1934ت��ا  1954ک��د
تولید به دقت توسط جوزف برین،
مدیر منصوب ش��ده از سوی هیز
شناسایی و بررسی میشد تا بتوان
آن را در هالیوود اجرا نمود .صنعت
فیلمس��ازی تا اواخ��ر دهه 1950
کام ً
ال دستورالعملهای تعیین شده
در کد تولید را رعایت و اجرا کردند.
ولی در طول این مدت به علت اثر

ترکیبی تلویزیون ،نفوذ فیلمهای خارجی ،مدیران جسوری همچون اوتو پرمینگر که
محدودیتها را در هم شکستند و دخالتهای دادگاهها از جمله دیوان عالی کشور،
کد ش��روع به ضعیف ش��دن نمود .در س��ال  1968پس از چند سال اجرای ناقص
دس��تورالعمل ،کد تولید از رده خارج ش��ده توسط سیستم امتیازدهی فیلم MPAA
جایگزین شد.
در تصویر گزیدهای از دستورالعمل اولیه کد تولید که از اواسط دهه  1930تا دهه
 60توسط فیلمسازان هالیوودی اجرا میشد آورده شده است.
اگر موشن پیکچرها داستانهایی را به نمایش بگذارند که بر روی زندگی افراد تأثیر
مثبت داشته باشد ،این تصاویر تبدیل به قویترین نیرو برای بهبود و تکامل بشریت
خواهند شد.
ک��دی به منظور کنترل موش��ن پیکچرهای صامت ،ناطق و همزمان که توس��ط
شرکت انجمن تولید فیلم و تولید کنندگان موشن پیکچر و شرکت تهیه کنندگان
و توزیع کنندگان فیلم آمریکا در س��ال مارچ  1930 1039تدوین ش��ده و رسماً به
تصویب رسید.
تهیه کنندگان فیلم متوجه اعتماد باالیی که مردم جهان به آنها داش��تند ش��دند
عاملی که موشن پیکچر را تبدیل به یک سرگرمی جهانی و همگانی کرد.
به دلیل همین اعتماد و به دلیل تأثیر زیادی که هنر و سرگرمی بر زندگی یک ملت
دارند آنها پی به مسولیت خطیر خود بردند.
بنابراین اگرچه تصاویر متحرک در ابتدای امر به عنوان س��رگرمی در نظر گرفته
میش��وند بدون اینکه برای اهداف آموزشی و تبلیغات مورد استفاده قرار گیرند ولی
آنها میدانستند که این تصاویر و فیلمها در همان حوزه سرگرمی خود نیز میتوانند
بر میزان پیشرفت معنوی و یا اخالقی افراد و همچنین انواع متعالی تری از زندگی
اجتماعی و طرز تفکر صحیحتر آنها تأثیر مستقیم داشته باشند.
در طول تبدیل سریع سینمای صامت به سینمای ناطق آنها متوجه ضرورت اجرای
این کد به منظور کنترل تصاویر ناطق و همچنین اذعان مجدد بر مسولیتی که در
این زمینه بر دوش شرکتهای فیلمسازی بود شدند.

دیپلماسیسینماݤ

معادن ،ساختمانها و غیره را نباید نشان داد.
ب .در نشان دادن صحنههای آتش سوزی نیز باید از همین قوانین تبعیت شود.
پ .استفاده از سالح گرم باید تنها به موارد ضروری محدود شود.
ت .انواع روشهای قاچاق نیز اجازه پخش شدن ندارند.

تجارت غیر قانونی مواد مخدر را هرگز نمیتوان نشان داد.
صحنههای مربوط به مصرف مش�روبات الکلی در زندگی آمریکاییها که بر طبق
داس�تان و یا برای ارائه مناس�بی از شخصیتهای فیلم غیر ضروری تشخیص داده
شود اجازه پخش شدن ندارند.

 .2سکس

در حیطه مس��ولیتی که خود بر عهده داش��تند ،از مردم و رهبران دولت خواهش
کردن��د که اهداف و مش��کالت آنها را درک کرده و روحیه هم��کاری خود را با این
شرکتها حفظ کنند تا آنان آزادی عمل و فرصت مقتضی را به دستآورده و موشن
پیکچر را به سطحی باالتر از تنها یک سرگرمی سالم برای همه مردم ارتقا دهند.
اصول کلی

تصاویری که ارزشهای اخالقی بینندگان را زیر پا میگذارند اجازه تولید ندارند .در
نتیجه هر گز نباید حس همدردی مخاطبان را به سمت مواردی چون جرم و جنایت،
تخلف ،شرارات و گناه معطوف کرد.
تنها ارزشها و قوانین صحیح زندگی مربوط به درام و سرگرمی اجازه پخش شدن
دارند.
قوانین چه طبیعی و چه انس��انی هرگز نباید به تمسخر گرفته شوند و همچنین
نباید حس دلسوزی تماش��اگران نسبت به کسانی که این قوانین را نقض میکنند
برانگیخته شود.
ضمائم خاص

.1جرم بر علیه قانون

این موارد هرگز نباید به گونهای ارائه گردند که باعث حس دلسوزی مخاطب نسبت
به مجرمان در برابر قانون و عدالت شده و یا باعث تقلید آنها از این اعمال خالف گردد.
قتل

الف .روشهای قتل و آدم ُکشی باید به شیوهای ارائه شوند که منجر به الهام بخشی
در بینندگان و تقلید آنها نگردد.
ب .قتلهای وحشیانه را نباید با جزئیات کامل نشان داد.
پ .اقدام به انتقام جویی در عصر مدرن امروزی قابل توجیه و تأیید نیست.
روشهای جرم و جنایت نباید با صراحت ارائه گردد.

الف .روش دقیق دزدی ،سرقت ،سرقت گاوصندوق و کار گذاشتن دینامیت در قطار،

حرمت نه��اد ازدواج و خانواده باید حفظ گردد .تصاویر نباید به گونهای باش��ند که
حاالت کم و ناچیز روابط جنسی در نگاه عموم مردم امری پذیرفته شده و یا عادی
جلوه کند.
.1صحنههای مربوط به زنا که گاهی اوقات الزمه داستان فیلم است نباید به صراحت
نمایش داده شود و یا توجیه گردد و یا اینکه به شکلی جذاب ارائه گردد.
.2صحنههای شهوانی
الف .زمانی که در طرح داس��تان ضرورتی به نش��ان دادن این صحنهها نباشد باید از
فیلم حذف گردد.
ب .بوسههای بیش از حد شهوانی ،هم آغوشیهای شهوت انگیز و حاالت و حرکات
وسوسه آمیز نباید در فیلم نشان داده شوند.
پ .به طور کلی ،ش��ور و هیجان در این صحنهها باید به گونهای نشان داده شود که
باعث تحریکات ابتدایی شهوانی نگردد.
 .3اغوا کردن یا تجاوز به عنف
الف .این صحنهها نباید بیش از مقدار تعیین شده و تنها زمانی که برای طرح داستان
ضروری باشند ارائه گردند و حتی در این صورت هم نباید به شیوهای کام ً
ال واضح و
آشکار نمایش داده شوند.
ب .این صحنهها هرگز نباید موضوع اصلی کارهای طنز باشند.
 .4انحراف جنسی و یا هر گونه اشاره به آن ممنوع است.
 .5برده داری سفید پوستان نباید مورد تقدیر قرار گیرد.
 .6نشان دادن رابطه جنسی یک سفید پوست با فردی از نژاد دیگر ممنوع است.
 .7بهداشت جنسی و بیماریهای مقاربتی نباید نمایش داده شوند.
 .8صحنهه��ای مربوط ب��ه زایمان طبیعی چه به صورت واضح و یا گنگ و تار هرگز
نباید نشان داده شود.
 .9اندامهای جنسی کودکان هرگز نباید دیده شود.
 .3وحشیگری

نشان دادن صحنههای مربوط به موضوعات پست ،چندش آور ،ناخوشایند و نه لزوماً
شیطانی باید با رعایت کامل احساسات و روحیات بینندگان باشد.
 .4وقاحت و فحاشی

وقاحت در کالم ،حرکات ،اشارات ،آواز ،جک و یا به صورت تحریک کننده (حتی اگر
از سوی بخش کوچکی از تماشاگران هم اینگونه دریافت شود) ممنوع است.

 .5ناسزاگویی به مقدسات

هر گونه بی حرمتی و ناسزا (شامل کلماتی همچون خدا ،پروردگار ،عیسی مسیح
(مگر اینکه به صورتی محترمانه بکار گرفته شوند .جهنم ،S. O. B ،لعنتی ،او خدای
من) ممنوع میباشد.

 .6صحنه و لباس

برهنگی کامل بازیگران هرگز مجاز نیس��ت که این ش��امل برهنگی چه بصورت
واقعی و چه بصورت تار و گنگ و یا هر گونه اشاره شهوانی به آن توسط کاراکترهای
داستان میباشد.
درآوردن لباسها باید اجتناب ش��ود و هرگ��ز به جز مواردی که الزمه
نمای��ش
از
ِ
ِ
داستان میباشد مورد استفاده قرار نگیرند.
نشان دادن برهنگیهای بی شرمانه و یا بی مورد و غیر ضروری ممنوع است.
رقصی��دن یا لباسهایی که منجر به تماسهای غیر ضروری یا حرکات زش��ت و
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دالیل حمایت از دستورالعملهای مقدماتی کد

ناشایست در حین رقصیدن میشوند ممنوع است.

 .7رقص

رقصهایی که محرک یا نشان دهنده حرکات سکسی و یا تحریکات شهوانی باشد
ممنوع است.
رقصهایی که حرکات ناپسند و خارج از نزاکت را بیشتر نشان میدهند به عنوان
رقصهای مستهجن در نظر گرفته میشوند.
 .8دین و مذهب

اعتقادات مذهبی در هیچ فیلم و یا اپیزودی نباید به تمسخر گرفته شوند.
شخصیت رهبران دینی حقیقی نباید به عنوان شخصیتهای کمیک و یا شیطانی
مورد استفاده قرار گیرد.
با آیینهای مذهبی هر دین و فرقه باید با احترام و دقت نظر برخورد شود.
 .9مکان فیلمبرداری

صحنههای مربوط به اتاق خواب باید با ظرافت و به شکلی مناسب نشان داده شود.

 .10احساسات ملی

پرچم کشورها همواره باید مورد احترام قرار بگیرد.
در ننشان دادن تاریخ ،نهادها ،افراد برجسته و شهروندان هر یک از کشورها باید
رعایت انصاف بشود.
 .11عناوین

از به کار بردن عناوین شهوانی ،شرم آور و وقیحانه باید خودداری کرد.

 .12موضوعات زننده و دفع کننده

به موضوعات ذیل باید با رعایت محدودیتهای الزم پرداخته شود:
به تصویر کش��یدن صحنه اعدام قانونی جنایتکاران چه با به دار آویختن و چه با
جریانالکتریسیته
روشهای درجه سه
خشونت و وحشت بیش از حد
نام گذاریِ نام تجاری بر اساس نامتحقیرآمی ِز انسانها و یا حیوانات
ظلم و ستم آشکار به کودکان و حیوانات
فروش زنان و یا فروش زنانگی آنان
عمل جراحی
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.1صحنههای نمایشی که عبارتاند از تصاویر و صحنههای در نظر گرفته شده برای
اکران در سینماها که با تصاویر در نظر گرفته شده برای کلیساها ،مدارس ،سالنهای
سخنرانی ،جنبشهای آموزشی ،جنبشهای اصالحات اجتماعی و غیره تفاوت دارند
در درجه اول ،جنبه سرگرمی برای عموم دارندبه عنوان سرگرمی تلقی میشوند.
بش��ر همواره به اهمیت سرگرمی و ارزش آن در نوسازی روح و جسم خود اذعان
داشته است.
ولی این مساله نیز همیشه برایش مثل روز روشن بوده که تفریح و سرگرمی همانند
تیغی دولبه میتواند هم مفید باشد و هم مضر و در نتیجه انواع متفاوت آن را به شکل
زیر از هم متمایز نمود:
الف .نوعی از سرگرمی که منجر به بهسازی نوع بشر و یا حداقل نوسازی و تازه کردن
روح خسته بشر از واقعیات زندگی روزمره میگردد.
ب .سرگرمیهایی که باعث نزول روح بشری شده و باعث سقوط ارزشهای انسانی
وی میشود.
در نتیجه اهمیت اخالقی س��رگرمی چیزی اس��ت که م��ورد پذیرش همگان در
سرتاسر جهان میباشد؛ زیرا به صورت تنگاتنگ وارد زندگی زنان و مردان شده و به
شدت بر آنها تأثیر میگذارد ،در طول ساعات اوقات فراغت ذهن و عواطف آنها را با
خود درگیر میکند و در نهایت کل زندگی آنها را دگرگون مینماید .یک انس��ان به
همان اندازه که توسط استانداردها و ارزشهای کاری خود سنجیده میشود از روی
روشهای سرگرمی که برای خود انتخاب میکند نیز قضاوت میگردد.
بنابراین سرگرمیهای صحیح ،باعث ارتقاء کلیه استانداردها و ارزشهای یک ملت
میشوند.
ولی س��رگرمیهای غلط باعث تنزل شرایط زندگی و آرمانهای اخالقی نوع بشر
میشوند.
به عنوان مثال ،واکنشهای سالم به ورزشهای سالم مانند بیس بال و گلف و در
مقابل ،واکنشهای ناس��الم به ورزشهایی همچون خروس جنگی ،گاوبازی ،طعمه
کردن خرس و غیره.
همچنین تاثیری که بازیهای شنیع و غیر اخالقی دوران روم باستان بر نبردهای
گالدیاتوری ملل باستان داشتند را نیز به خاطر داشته باشید.
 .2موشن پیکچرها ارزش هنری باالیی دارند.
هر چند موشن پیکچر هنری جدید و حاصل ترکیب چندین هنر مختلف میباشد
ولی هدفش همانی است که در سایر هنرها مد نظر میباشد یعنی به تصویر کشیدن
اندیشهها ،احساسات و تجارب انسانی از لحاظ جذبه روحی از طریق حواس.
در اینجا نیز هنر به عنوان یک سرگرمی به شکلی تنگاتنگ و نزدیک وارد صحنه
زندگی انسانها میشود.
هنر میتواند در رشد اخالقی تأثیر مثبت داشته و بشر را به سطوح باالتری از رشد
برساند .این مساله پیش از این از طریق موسیقی خوب ،نقاشیهای باشکوه ،قصههای
واقعی ،شعر و نمایش حاصل شده است.
هنر همچنین دارای تاثیرات منفی نیز میباشد؛ که این مورد را میتوان بوضوح در
هنرهای آلوده ،کتابهای شرم آور و مستهجن و نمایشهای وسوسه انگیز مشاهده
کرد .کام ً
ال مشخص است که این دست از هنر چه تاثیری میتواند بر زندگی مردان
و زنان داشته باشد.
نکته :همیش��ه این چنین اس��تدالل شده است که هنر به خودی خود غیر اخالقی
است یعنی نه خوب است و نه بد که دقیقاً در مورد آنچه که در موسیقی ،نقاشی ،شعر
و غیره دیده میشود صحت دارد .ولی نکته اینجا است که محصول نهایی حاصل از
این هنرها که در ذهن زاینده بشر تولید میشود و نیت هر فرد از ایجاد آن ،در ذهن
خود ،از لحاظ اخالقی ،یا خوب و مثبت و یا بد و منفی است .چیزی که از هنرهای
مختلف حاصل میشود بر روی کسانی که با آن در تماس باشند تأثیر میگذارد .در
هر دو حالت ،یعنی به عنوان محصول تولید ش��ده در ذهن انس��ان ،و به عنوان علت
تاثیرات مش��خص شده ،دارای اهمیت عمیق اخالقی و کیفیت اخالقی بدون شبهه
و تردید میباشد.
از این رو :تصاویر متحرک که از جمله محبوبترین هنرها در بین عموم مردم است،
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زندگی
بس��ته به نیت و قصد ذهنی که آنها را تولید میکند و نیز تأثیر آنها بر روی
ِ
اخالقی و واکنش مخاطبانش��ان ،دارای کیفیت اخالقی خاص خود هستند .همین
مساله به آنها وجهه اخالقی میبخشد.
آنها باعث تولید مجدد اخالقیات در انسانهایی میشوند که از این تصاویر به عنوان
رسانهای برای بیان ایدهها و آرمانهای خود استفاده میکنند.
آنها همچنین بر اس��تانداردهای اخالقی کسانی که بواسطه صفحه نمایش و پرده
سینما ،این ایدهها و آرمانها را دریافت میکنند نیز تأثیر میگذارند.
در مورد فیلمهای س��ینمایی ،میزان این تأثیر خیلی بدیهیتر است زیرا هیچ یک
از هنرها این چنین س��ریع و با این وسعت ،توده مردم را به خود جذب نکرده است.
به طوری که در مدت زمانی فوق العاده کوتاهی توانس��ت تبدیل به هنر مورد عالقه
انبوهی از مردم شود.
.3موش��ن پیکچر به دلیل درجه اهمیت آن و همچنین به علت اعتمادی که مردم
جهان نسبت به آن دارند دارای تعهدات اخالقی ویژهای میباشد:
ال��ف .اکثر هنرها افراد بالغ را به خود جذب میکنند .ولی این نوع هنر در آن واحد،
طبق��ات و گروههای مختلفی در جامعه از جمل��ه افراد بالغ ،نابالغ ،عاقل ،غیر عاقل،
مطیع قانون ،جنایت کار را به خود جذب میکند .موسیقی و ادبیات و نمایش برای
طبقات مختلف مردم دارای ارزش و جذابیت متفاوتی است .هنر موشن پیکچر قادر
است در آن واحد دو جذابیت اساسی حاصل از هنگام تماشای یک تصویر و همچنین
گوش دادن به یک داستان را با هم ترکیب نماید که همین امر باعث جذاب شدنش
برای تمامی طبقات جامعه شده است.
ب .این هنر به دلیل متحرک بودن فیلم و س��هولت توزیع آن و همچنین به علت
امکان تکثیر آن به تعداد زیاد ،قادر است به هر نقطهای از جامعه که هنرهای دیگر
هنوز به آن راه نیافتهاند نفوذ کند.
پ .ب��ا توجه به این دو واقعیت ،تولید فیلمهایی که مختص گروه و طبقه خاصی از
افراد جامعه باشد بسیار دشوار است .سالنهای نمایش برای استفاده عموم مردم چه
از نوع با نزاکت آن و چه بی ادب ،عاقل و فهمیده و یا نابالغ ،شریف و محترم و یا جانی
است .بر خالف کتاب و موسیقی ،به سختی میتوان فیلمها را به گروههای خاص و
مشخصی محدود کرد.
ت .در نتیجه محدوده مجاز موضوعات فیلم به وس��عت و گستردگی محدوده مجاز
در کتابها نیست.
در ضمن کتاب ،داستان را توصیف میکند در حالی که فیلم به وضوح آن را نشان
میدهد .مطالب کتاب بر روی یک برگه کاغذ بی جان ارائه میشود اما مواد و مطالب
فیلم ظاهرا ً توسط انسانهای زنده نشان داده میشوند.

کتاب صرفاً از طریق واژهها و کلمات به ذهن انسانها راه پیدا میکند اما فیلم از
طریق بازسازی مجدد حوادث واقعی به چشم و گوش مخاطبان وارد میشود.
پ .نوع واکنش خواننده به مطالب آمده در کتاب تا حد زیادی به باال بودن قوه تخیل
و تصور وی بستگی دارد در حالی که نوع واکنش فرد بیننده به یک فیلم بستگی به
میزان وضوح نمایش ارائه شده دارد.
به همین دلیل بسیاری از چیزهایی که در کتاب توصیف و ارائه میگردد را نمیتوان
در یک فیلم به نمایش گذاشت.
ث .این مساله در مورد مقایسه فیلم وروزنامه نیز صحت دارد.
مطالب درج ش��ده در روزنامه از طریق توصیف و توضیحات ارائه میگردد ولی در
فیلم از طریق ارائه واقعی صحنهها میباشد.
مطالب موجود در روزنامهها پس از اینکه رویدادی اتفاق افتاد چاپ میشوند ولی
ح��وادث موجود در فیلمها همزمان با اتفاق افتادن وبه صورت واقعیت آش��کاری از
زندگی نمایش داده میشوند.
ج .هر چیزی که در یک نمایش تئاتری امکان پذیر است در یک فیلم ممکن نیست:
فیلم به علت حجم باالی مخاطبانی که دارد و همچنین خصوصیت ترکیبی بودنش
امکان ارائه هر چیزی را ندارد .از لحاظ روانش��ناختی ،هر چه تعداد مخاطبان بیشتر
باشد ،میزان مقاومت آنها در برابر مطالب القا شده در نمایش کمتر خواهد بود.
دلیل دیگر اینکه داس��تان فیلم بواس��طه نورپردازی ،بزرگی شخصیتها ،نمایش،
برجستگی مناظر و غیره بسیار بیشتر از آنچه که در تئاتر دیده میشود قادر است به
مخاطبان نزدیک شود.
پ .ش��ور و هیجان و عالقهای که در مخاطبان فیلم نس��بت به بازیگران آن ایجاد
میش��ود بس��یار فراتر از هر چیز دیگری از این نوع در طول تاریخ میباشد و همین
مساله هم باعث شده است که فیلمها بتوانند تا حد زیادی حس دلسوزی مخاطبان
خود را نسبت به کاراکترهای موجود در آن و داستان فیلم که توسط همین بازیگران
به تصویر کش��یده میشود برانگیزند .در نتیجه مخاطبان نیز آمادگی بیشتری برای
آن دارند که بازیگران و کارکترهایی که آنها در آن ایفای نقش میکنند را با هم یکی
کنند و در نتیجه بیش��تر از هر حالت دیگری پذیرای ایدهها و احساسات ستارههای
مورد عالقه خود خواهند بود.
چ .جوامع کوچکی که از پیچیدگیها و روند یکپارچگی خاص استانداردهای اخالقی
ش��هرهای بزرگ دور افتادهاند به راحتی و خیلی آس��ان تحت هجمه و نفوذ هر نوع
فیلمی قرار میگیرند.
ح .عظمت لوکیش��ن فیلم ،بزرگی اجرا ،مناظر بی نظیر و جذاب و غیره شدیدا ً بُعد
عاطفی مخاطبان را تحریک میکنند.
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بطور کلی ،تحرک ،محبوبیت ،قابلیت دسترسی آسان ،جذابیت هیجانی ،زنده بودن
تصاویر ،نمایش مستقیم واقعیات در فیلم ارتباط بسیار قوی تری با حجم عظیمی از
مخاطبان برقرار میکند.
در نتیجه مسولیت اخالقی بیشتری بر دوش سازندگان موشن پیکچر است.
دالیل زمینهای اصول و قوانین کلی

.1تصاویری که باعث بی حرمتی و تنزل ارزشهای اخالقی مخاطبان شود اجازه تولید
ندارند .از این رو صحنهها نباید به گونهای باشند که حس دلسوزی مخاطب را نسبت
به جرم و جنایت ،کارهای خالف و شیطانی و گناه برانگیخته کند.
این زمانی اتفاق میافتد که:
اعمال شیطانی به صورتی جذاب و فریبنده نشان داده شوند و در مقابل اعمال نیک
و پسندیده به صورت غیر جذاب و ناخوشایند به تصویر کشیده شوند.
حس همدردی و دلسوزی مخاطبان نسبت به اعمال خالف و شیطانی ،جنایت
و گن��اه برانگیزد .این نکته در مورد فیلمهایی که حس بدی در مخاطب نس��بت
به اعمال نیک ،شرف و احترام ،بی گناهی ،پاکی و یا صداقت ایجاد میکنند نیز
صدق میکند.
نکته :همدردی کردن با فردی که مرتکب گناه میشود متفاوت از همدردی نسبت
به گناه یا جنایتی است که وی متهم به انجام آن است .به این معنی که ممکن است
ما به خاطر گرفتار ش��دن یک قاتل در فیلم احساس تأسف کنیم و یا حتی بتوانیم
ش��رایطی که وی را به س��مت ارتکاب آن جرم هدایت کرده درک کنیم :ولی کمتر
احتمال دارد با عمل اشتباهی که وی انجام داده حس همدردی داشته باشیم .نشان
دادن اعمال شیطانی اغلب از اجزای ضروری هنر و یا داستان گویی و یا نمایش است؛
که این به خودی خود ایرادی ندارد به شرط اینکه:
الف .افراد شیطان صفت و خالفکار به شکلی جذاب ارائه نشوند .حتی اگر در ادامه
فیلم ،فرد جنایتکار محکوم و یا مجازات ش��ود باز هم نباید برای تماش��اگر به حدی
جذاب باشد که روی احساسات آنها تأثیر شدید گذاشته و باعث شود عمل ناشایست
وی را ببخشند و یا فراموش کنند و در انتها تنها لذت ظاهری گناهی که وی مرتکب
شده برای مخاطبان باقی بماند.
ب .در تمام طول فیلم این حس در مخاطب القا ش��ود که نیکی کردن ،خوب و شر
و گناه ،بد است.
 .2استانداردهای درست زندگی تا جایی که امکان دارد به نمایش گذاشته میشود.
حجم زیادی از دانش و آگاهی در مورد زندگی و نحوه زندگی کردن را میتوان
از طری��ق فیلم نمای��ش داد .زمانی که بطور مدام ارزشه��ای صحیح زندگی به
نمایش گذاش��ته شوند ،تاثیری که این موشن پیکچرها دارند از هر چیز دیگری
بیش��تر خواهد بود؛ زیرا قادر است در قالب یک داستان بسیار جذاب ،شخصیت
س��ازی کند ،آرمانهای صحیح را توسعه دهد و اصول و قوانین درست را تلقین
نماید.
اگر موشن پیکچرها به صورت دائم و پیوسته اقدام به نمایش شخصیتهای برجسته
کرده و داستانهایی ارائه کنند که بر زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت ،تبدیل
به قویترین نیروی ممکن بهبود زندگی بشر خواهند شد.
 .3قوانین طبیعی و انسانی هرگز نباید به تمسخر گرفته شوند و همچنین نقض این
قوانین نیز نباید در بیننده ترغیب شود.
قوانین طبیعی عبارتاند از قوانینی که در قلوب همه انسانها نوشته شده و در بر
گیرنده اصول متعالی حق و عدالت است که توسط وجدان آدمیان تعیین میشوند.
ولی قوانین بشری شامل قوانینی است که توسط ملل متمدن به نگارش درآمده است.
نمایش دادن جرائم و جنایات در مقابل قانون اغلب برای اجرای داس��تان فیلم
ضروری است .ولی ارائه آن نباید به گونهای باشد که حس دلسوزی و ترحم بیننده
نسبت به جنایت انجام شده در برابر قانون و یا نسبت به جنایتکار در مقابل کسانی
که وی را مجازات میکنند برانگیخته شود.
دادگاه نباید بصورت مکانی برای بی عدالتی نس��بت به مردم شناسانده شود .این
بدان معنا نیست که حتی یک دادگاه هم در فیلمها به این صورت نشان داده نمیشود
و یا اینکه حتی یک مقام دادگاه هم نباید به این شکل معرفی شود .ولی از این بابت
نباید به سیستم قضایی کشور لطمهای وارد شود.
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 .1شر و گناه وارد داستان زندگی انسان شده و در نتیجه مواد و موضوعات جذاب و
فوق العاده را با خود به همراه میآورد.
.2در استفاده از این مواد ،باید میان گناهانی که به دلیل ماهیت خود باعث بیزاری
آدمها میش��ود و گناهانی که در اغلب م��وارد افراد را به خود جذب میکنند تمایز
قائل شد.
الف .گناهان رده اول عبارتاند از قتل ،اکثر انواع دزدی ،بس��یاری از جرائم حقوقی،
دروغگویی ،نفاق ،ظلم و ستم و غیره.
ب .گناهان رده دوم عبارتاند از گناهان جنس��ی ،گناهان و جنایات جسورانه مانند
راهزنی ،دزدیهای جسورانه ،هدایت اعمال شیطانی ،جرائم سازمان یافته و غیره.
از آنجایی که گناهان و جرائم از نوع رده اول بصورت طبیعی فاقد جذابیت هستند
کمتر نیاز به مراقبت و بررسی در فیلمها دارند؛ زیرا مخاطب به طور غریزی تمامی
این اعمال ناشایست را محکوم میکند.
بنابراین هدف اصلی باید جلوگیری از مقاوم شدن مخاطبان باشد بخصوص آنهایی
که جوانتر بوده و بیش��تر از سایرین از این جرائم و افکار شیطانی تأثیر میپذیرند.
مردم این قابلیت را دارند که اگر این صحنهها مدام برایشان پخش شود ،حتی به قتل،
ظلم ،خشونت و جنایات وحشتناک نیز عادت میکنند.
ولی از طرف دیگر ،گناهان و جنایات طبقه دوم نیاز به بررسی و مراقبت بیشتری
در فیلمها دارند زیرا کام ً
ال واضح است که انسانها به دلیل ماهیت خود به سمت آنها
جذب میشوند .این مساله به طور مفصل در قسمت زیر بررسی میشود.
 .3میتوان به دقت بین فیلمهای ساخته شده با هدف پخش عمومی و فیلمهایی که
برای سالنهای سینما و تعداد محدودی مخاطب ساخته میشوند تمایز قائل شد .در
مجموع ،تم و طرح داستانی که برای دسته دوم کام ً
ال مناسب باشد خارج از دسترس
و خطرناک میباشد.
نکته :در نظر گرفتن یک س��الن عمومی تنها برای اس��تفاده افراد بزرگس��ال کام ً
ال
رضایت بخش نبوده و فقط تا حدودی میتواند مؤثر باشد.
ب��ا این حال ،این احتمال هم وجود دارد که اذهان بالغتر و پختهتر بدون اینکه از
موضوع اصلی داستان لطمهای ببینند براحتی آن را پذیرفته و درککنند در حالی
که افراد جوانتر در معرض آسیب دیدن هستند.
بنابراین :اگر الزم باش��د نوع خاصی از س��الن س��ینما س��اخته ش��ود که بطور
انحص��اری به منظور اج��رای نمایشهایی ب��ا ویژگیهای ذکر ش��ده تنها برای
بزرگس��االن اختص��اص دارد (اجراهایی با تمهای مش��کل ،بحثهای س��خت و
رفتارهای پخته تر) ،به نظر میرس��د بت��وان جایگاهی را برای آن در نظر گرفت
که در حال حاضر وجود خارجی ندارد تا بتوان در آن تصاویری را پخش کرد که
برای اکران عمومی نامناس��ب است ولی برای نمایش دادن به تعداد محدودی از
مخاطبان مجاز هستند.

موارد ممنوع در تصاویر متحرک و فیلمها
.1جنایت در برابر قانون
برخورد با جرائم ،در برابر قانون نباید:
روشهای ارتکاب جرم را آموزش دهد.
افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند را ترغیب به تقلید از این جرائم کند.
از جنایتکاران چهرهای قهرمانانه و موجه ارائه دهد.
انتقام در عصر مدرنیته جای هیچ توجیهی ندارد .در س��رزمینها و دورانهایی از
تاریخ که این سطح از تمدن و اصول اخالقی وجود ندارد میتوان گاهی اوقات اقدامات
انتقام جویانه را به نمایش گذاس��ت .این نکته بخصوص در نقاطی دیده میشود که
هیچ قانونی برای مقابله با جرایمی که باعث انتقام جویی افراد شده است وجود ندارد.
به دلیل عواقب ش��ومی که با خود به همراه دارد ،قاچاق مواد مخدر به هر ش��کلی
نباید نشان داده شود .از طرفی نباید توجه مخاطب را به وجود تجارت مواد جلب کرد.
اس��تفاده از مش��روبات الکلی هرگز نباید به صورت افراطی نمایش داده ش��ود .در
صحنههایی که مربوط به زندگی مردم آمریکا است تنها بنا به ضرورت طرح داستان
و دالیل مناس��ب میتوان نش��ان دادن این صحنهها را توجیه نمود؛ و در این مورد
بخصوص هم باید رعایت اعتدال شود.
 .2سکس
جدای از حفظ حرمت نهاد ازدواج و خانواده ،باید در نش��ان دادن مثلث عشقی یعنی
عشق و عالقه یک فرد متأهل به یک شخص ثالث غیر از همسرش رعایت احتیاط الزم
بشود .نباید حس دلسوزی بیننده بر علیه ازدواج به عنوان یک نهاد برانگیخته شود.
صحنههای عاشقانه نیز باید با اقرار صادقانه طبیعت انسان و واکنشهای طبیعی آن
نشان داده شود .بسیاری از صحنهها بدون برانگیختن احساسات خطرناک افراد نابالغ،
جوان و یا گروههای جنایتکاران قابل پخش نیست.
حتی در محدوده عش��قهای ناب و پاک نیز یکسری حقایق مشخص و قطعی از
سوی قانونگذاران به عنوان موارد خارج از محدوده امن نمایش تعیین شدهاند.
در مورد عشقهای ناپاک ،یا همان عشق و عالقهای که از نظر جامعه غلط بوده و
از سوی قوانین الهی نیز ممنوعه اعالم شده است موارد زیر دارای اهمیت میباشد:
عشق ناپاک و کثیف نباید برای بیننده به شکلی جذاب و زیبا عرضه گردد.
این نوع از عشق نباید موضوع کارهای طنز و نمایشهای خنده دار و یا وسیلهای
برای خنداندن دیگران باشد.
نبای��د به گونهای نمایش داده ش��ود که باعث تحریک احساس��ات نفس��انی و یا
کنجکاویهای ناخوشایند در بینندگان شود.
نباید به صورت امری صحیح و مجاز نشان داده شود.
در کل ،روشها و شیوههای مرتبط با آن نباید با جزئیات دقیق نمایش داده شود.
 .3وحشیگری
 .4وقاحت

بنابرای��ن ،زیبایی ب��دن برهنه یا نیمه برهنه توجیهی بر اس��تفاده از آن در فیلم
نمیباشد .از این رو ،جدای از زیبایی و جذابیت آن ،باید اثر دیدن بدن برهنه انسان
بر افراد سالم حتماً در نظر گرفته شود.
نشان دادن تصاویر برهنگی یا نیمه برهنگی کارکترها به منظور رساندن لُب مطلب
و نکته اصلی مورد نظر در فیلم نیز به دلیل تاثیری که بر متوسط مخاطبان میگذارد
غیر اخالقی تلقی میشود.
حتی در صورت ضروری بودن برای داس��تان فیل��م هم نمیتوان برهنگی را مجاز
دانست .صحنههای نیمه برهنه نیز نباید شامل موارد غیر ضروری و خارج از نزاکت باشد.
نش��ان دادن اجزا و مواد ش��فاف و یا نیمه ش��فاف و یا تار در اغلب موارد تحریک
کنندهتر از تماسهای واقعی هستند.
 .7رقص
به طور کلی ،رقص به عنوان یک هنر و یکی از زیباترین اشکال ابراز احساسات انسان
تعریف شده است.
ولی رقصهایی که در بر دارنده حرکات سکس��ی باشند چه بصورت انفرادی اجرا
شوند و چه به همراه دو یا چند نفر ،رقصهایی که باعث تحریک واکنشهای هیجانی
مخاطبان میشود ،رقصهایی که با حرکات سینه یا حرکات بیش از حد بدن همراه
است در حالی که پاها ثابت هستند همگی ناقض نجابت انسان بوده و رد میشوند.
 .8دین
دلیل اینکه روحانیون و بزرگان دینی و مذهبی نباید به عنوان شخصیتهای کمیک
و یا شیطانی نشان داده شوند آن است که نگرشی که در مردم نسبت به آنها ایجاد
میشود میتواند تبدیل به نگرش آنها نسبت به دین و مذهب بطور کل شود .به دلیل
کاسته شدن از احترام مخاطبان نسبت به بزرگان دینی ،از جایگاه خود دین نیز در
ذهن آنها کاسته خواهد شد.
 .9مکان اماکن
برخی از مکانهای خاص ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با زندگی جنس��ی و یا گناهان
جنسی دارند که باید استفاده از آنها در فیلم با رعایت محدودیتهای الزم اجرا شود.
 .10احساسات ملی
حقوق ،تاریخ و احساسات و عواطف هر ملت به عنوان حساسترین نوع مالحظات و
اصالحات ضروری در فیلمها شناخته میشود که همواره باید مورد احترام قرار بگیرد.
 .11عنوان

 .5ناس�زا گویی نیازب�ه توضیحاتی بیش�تراز مواردیکه در قس�مت کد
مربوطه ارئه شده دارد.

همان گونه که عنوان روی هر تصویر ،معرف برند نوع خاصی از کاال است ،همچنین
این عناوین باید با شیوههای اخالقی کلیه کسب و کارهای درست نیز مطابقت داشته
باشد.

 .6لباس

 .12موضوعات زننده

تاثیری که برهنگی یا نیمه برهنگی بر هر مرد و زن عادی و حتی شاید بیشتر از
آن بر جوانان و افراد نابالغ دارد توسط کلیه قانون گذاران و اخالقیون تأیید شده است.

استفاده از این دست از موضوعات ،گاهاً با توجه به طرح فیلم ضرورت پیدا میکند.
ولی نباید باعث توهین به ارزشهای خوب جامعه و یا آس��یب زدن به احساس��ات
مخاطبان شود.

اصول کلی

دیپلماسیسینماݤ
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خیالپردازی حماسی
پروندهای برای مجموعه تلویزیونی آمریکایی «بازی تاج و تخت»

یکی از زیر مجموعههای ژانر «خیالپردازی» ( )fantasyدر ادبیات و س��ینما اس��ت
که در دنیاهای خیالی و موازی به کار برده میش��ود .در ژانر خیالپردازی از جادو و
دیگر اَشکال فراطبیعی به عنوان عنصر اولیۀ طرح و توطئه ،درونمایه یا فضای داستان
استفاده میگردد و میتوان در بعضی وجه تمایزهای آن با دو ژانر علمیتخیلی و ژانر
وحشت ،به نگاه ،حس و درونمایۀ وسیع از کار اشخاص اشاره کرد .در خیالپردازی
قواعد و قوانین فیزیکی و طبیعی زیر پا گذاشته میشود و موجودات ناموجود تصویر
میش��وند .این نوع ژانر معموالً شامل سحر و جادو ،حوادث خارقالعاده ،و موجودات
خیالی است.
از جمله مصداقهای خیالپردازی حماسی یا ادبیات تخیلی مدرن میتوان به آثار
«جی.آر.آر .تالکین» اش��اره کرد که س��ه گانههای هابیت و ارباب حلقهها از آن رمان
س��اخته شدند که این ژانر به همراه ژانر شمشیر و جادوگری ،تبدیل به متداولترین
زیرسبکهای فانتزی گردیدهاند.
یکی دیگر از این دست آثار در این ژانر ،مجموعه داستانهای فانتزی «جرج آر.آر.
مارتین» یعنی «ترانه یخ و آتش» است که مجموعه تلویزیونی آمریکایی «بازی تاج
و تخت» ( )Game of Thronesرا از روی این رمان س��اختهاند .این س��ریال توس��ط
«دیوید بنیاف و دی.بی .وایس»برای ش��بکه اچبیاو س��اخته شدهاست و نام آن را از
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روی نخستین کتاب مجموعه «ترانه یخ و آتش» به نام بازی «تاج و تخت» گرفتهاند.
داس��تان س��ریال در قارههای خیالی وستروس و اس��وس ،در نزدیکی پایان یک
تابستان ده ساله اتفاق میافتد و چندین خط داستانی را دنبال میکند .اولین خط
داس��تانی ،به جنگ بین خانوادههای اشرافی برای به دس��ت آوردن تخت آهنی و
پادشاهی هفت اقلیم مربوط میشود .دومین خط داستانی ،نزدیک بودن زمستانی
طوالنی و یورش موجوداتی افس��انهای از ش��مال را ش��رح میدهد و سومین خط
س گیری تاج و تخت است.
داستانی ،مجموعه تالش فرزندان شاه مخلوع ،برای بازپ 
این مجموعه از طریق شخصیتهایی که دچار چالشهای اساسی اخالقی هستند،
حول مس��ائلی چون طبقات اجتماع��ی ،مذهب ،وفاداری ،فس��اد ،جنگ داخلی و
مج��ازات میگردد .س��ریال «بازی تاج و تخت» به دلیل مخاطب��ان فراوانی که در
ایران کسب کرده ،سوژه پرونده این شماره سرویس «سریال جهان» شد تا با معرفی
داس��تان فصلها ،ش��خصیتها و محورهای مهم این سریال ،ابعاد دیگر آن را برای
مخاطبان روش��ن سازد؛ س��ریالی که به دلیل اس��تفاده از «خشونت» و «خشونت
جنس��ی» ،انتقاداتی را حت��ی در جوامع غربی (که طرف��داران فراوانی نیز دارد) به
این مجموعه وارد آورده و بار دیگر نشان داد که شهوت و غضب دو روی یک سکه
هستند و با این دو عامل میتوان راه نفوذ به هر «قلب مریضی» را پیدا کرد.

جهـــان| سریـــال ݤ

قاعده بازی تاج و تخت
سریال «بازی تاج و تخت» در دو منطقۀ تخیلی شکل میگیرد که منطقه اصلی مورد
نظر رمان یا سریال به نام ( Westrosدر غرب  Narrow Seaیا دریای باریک) است و
منطقه دیگر به نام ( Essosدر شرق دریای باریک) نام دارد.
اساس شکلگیری جغرافیای این سرزمین و دستهبندی افراد داخل آن نمیتواند
ب زمین در دنیای واقعی دور باشد ،زیرا که دنیای خیالی
از جغرافیای ذهن افراد مغر 
آقای مارتین به غرب و شرق تقسیم شده است و با اینکه به دنیای شرق ( )Essosدر
این س��ریال به اندازه دنیای غرب ( )Westrosپرداخت نشده اما عموم افرادی که در
دنیای شرق ( )Essosزندگی میکنند ،به مراتب غیرمتمدن و وحشیتر از دنیای غرب
( )Westrosبه تصویر کشیده شدهاند و مخاطب بیشتر رغبت دارد که در دنیای غرب
( )Westrosمخلوق ذهن آقای مارتین سیر کند .تصویری که شبیه آن از رسانههای
واقعی کشورهای غربی به وفور پخش میشود.
س��رزمین Westrosشامل هفت قلمرو پادشاهی است و توسط یک پادشاه که در
مقر پادشاهی ( )King's Landingمستقر گردیده ،اداره میشود .در  Essosیا شرق هم
شهرهای مختلفی (کارث ،اَستاپور ،مرینُ ،والنتیس ،براووس ،آشای و )...وجود دارد که
به صورت خود مختاری اداره میشوند.
در «ب��ازی تاج و تخت» تعداد خانواده و خاندانهای زی��ادی وجود دارد اما چهار
خانواده (Lannisterلنیستر)( Stark ،استارک)( Baratheon ،باراتیون) و Targarien
(تارگرین) از همه مهمتر هس��تند و بیشتر رمان و س��ریال حول این چهار خانواده
میگردد.
پیشینه تاریخی داستان که در سریال ساخته نشده است مقطع زمانی

ش��روع سریال بعد از به پادشاهی رسیدن رابرت باراتیون بر هفت اقلیم است؛ اما در
قبل از پادش��اهی رابرت باراتیون که در سریال به نمایش درنمیآید ،ابتدا مربوط به
خاندان  Targarienاست؛ تارگرینها بخشی از امپراتوری باستانی «والریا» بودند که
پس از مدتی از آنها جدا شده و قلمرو مستقلی در جزیره «دراگون استون» بنا نهادند.
اما دویست سال از استقالل یافتن تارگرینها گذشته بود که «والریا» یعنی سرزمین
آبا و اجدادی آنها ،در واقعه «رس��تاخیز والریا» نابود گشته و بیشتر اژدهایان موجود

عهدیه حیدری

روی زمین نیز در آن حادثه از بین رفتند .بعد از این اتفاق ،ایگان تارگرین ملقب به
«ایگان فاتح» که مدتها سودای تصرف «هفت اقلیم» را در سر داشت ،سرانجام به
همراه دو خواهرش «ویس��نیا» و «رنیس» و آخرین سه اژدهای باقی مانده در دنیا،
با لش��گری اندک به وستروس حمله کرد و ش��ش قلمرو از «هفت اقلیم» را تصرف
نمود .او در همان نقطهای از وستروس که نخستین بار فرود آمده بود ،شهری به نام
«مقر پادشاهی» بنا نهاد و دستور داد تخت پادشاهی را با ذوب شمشیرهای دشمنان
شکست خوردهاش بس��ازند؛ این تخت« ،تخت آهنین» نام گرفت .تارگرینها برای
اصیل نگه داش��تن خون خود فقط با افراد خانواده خ��ود ازدواج میکردند و ازدواج
خواه��ر و برادر در این خاندان رواج زیادی داش��ت .در واق��ع دو خواهر ایگان فاتح،
همس��ران او نیز بودند! به خاطر این تشابه ژنتیکی ،اکثر تارگرینها موهای سفید و
ظاهری نزدیک به هم داشتند .این پدیده درون همسری پس از قرنها عوارض خود
را در این خانواده نش��ان داده و باعث بروز مش��کالت ظاهری و روانی در آنها گردید.
آخرین پادشاه تارگرین ملقب به «شاه اریس مجنون» که این دیوانگی را به اوج خود
رسانده بود ،باعث تحریک سه خانواده بزرگ «هفت اقلیم» شد .این سه خاندان اصلی
لنیستر ،اس��تارک و باراتیون با یکدیگر متحد شدند و پادشاه خاندان تارگرین (شاه
ا ِریس) و پسرش (پرنس ریگار) را میکشند و از بین خود رابرت از خاندان باراتیونها
را به پادشاهی برمیگزینند.
نگهبانان شب

س��رزمین وستروس از شمال به س��رزمینهای وحشیها میرسد و به همین خاطر
از گذش��ته دیواری عظیم از یخ در سرتاسر مرزهای شمالی هفت پادشاهی (Seven
 )Kingdomsکش��یده ش��ده تا آن را از سرزمین وحشیها جدا کند .دیوار به وسیله
برادران قس��م خورده «نگهبان ش��ب» ( )Night’s Watchدفاع و نگهداری میشود؛
کسانی که وظیفه گشتزنی و حفاظت از قلعهها را به عهده دارند.
کسانی که به نگهبانان شب میپیوندند ،از خاندانهای بزرگ هستند تا جالدها و
متجاوزان پست فطرت؛ هر کسی که به جمع نگهبانان شب بیاید و قسم بخورد ،دیگر
نه خانوادهای دارد و نه خاندانی و در واقع برادرانی جدید برای خود برگزیده اس��ت.
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از ویژگیهای «نگهبان ش��ب» ،خدمت تا آخر عمر است به گونهای که حق داشتن
همسر و فرزند ندارند و در صورت فرار از این مکان اعدام میشوند .هر کسی که وارد
«نگهبان شب» شود ،همه جرائم گذشتۀ او فراموش و زندگی تازهای را آغاز میکند.
تا کنون پنج فصل از این سریال پخش گردیده است که خالصه داستان هر فصل
به شرح زیر است:
فصل یک

«جان آرین» مشاور اعظم پادشاه رابرت باراتیون ُمرده و پادشاه به شمال هفت اقلیم
میرود تا به برادر معشوقه سابقش یعنی «ا ِدارد (ن ِد) استارک» پیشنهاد پُست مشاور
اعظم را بدهد و همچنین از وی بخواهد که یکی از دخترانش به نام «سانس��ا» را به
عقد پسر نوجوانش «جافری» که ولیعهد پادشاه نیز هست ،درآورد؛ ن ِد استارک این
پیشنهاد را قبول میکند و به همراه دو دختر نوجوان خود (سانسا و آریا) به پایتخت
میرود .ن ِد استارک بعد از قرار گرفتن در پست مشاور متوجه میشود که جان آرین
(که شوهر خواهر زنش نیز بود) در واقع کشته شده و به مرگ طبیعی نمرده است.
او در پی چرایی این قتل متوجه میشود که جان آرین فهمیده بوده که پسر پادشاه
رابرت باراتیون ،یعنی جافری در واقع پس��ر خودش نب��وده و در واقع حاصل رابطۀ
زن پادشاه (سرسی لنیستر) با برادر خودش (جیمی لنیستر) است؛ دانستن
نامشروع ِ
این راز موجب قتل جان آرین شده بود.
پادشاه هفت اقلیم ،رابرت باراتیون در زمان شکار توسط یک خرس مجروح میشود
که در اثر آن زخم ،جان خود را از دست میدهد اما قبل از مرگ به مشاور اعظم (ند
اس��تارک) وصیت میکند که تو جانشین من باش تا پسرم (جافری) به سن قانونی
برس��د .پس از مرگ پادش��اه ند اس��تارک که میداند جافری پسر رابرت نیست ،به
مادر جافری (سرسی لنیستر) هشدار میدهد که حکومت باید به برادر پادشاه یعنی
«ا ِستنیس باراتیون» برسد و شما باید قلمروی پادشاهی را ترک کنید .اما سِ رسی به
دلیل نفوذ زیاد در دربار و کمک درباریان ،وصیت شوهرش را باطل و پسرش جفری را
بر «تخت آهنین» مینشاند و ن ِد استارک را دستگیر و در آخر با حکم جفری پادشاه
جدید ،در انظار اعدام میکنند.
اما سوی دیگر این داستان در فصل یک مربوط به خاندان تارگرین است؛ «ویسریس
تارگرین» تنها مرد باقی مانده از خانواده تارگرین به همراه خواهر کوچکش «دنریس
تارگرین» به شرق (آنسوی دریای باریک) یعنی منطقه اسوس شهر «پنتوس»رفتند؛
س گرفتن
ویس��ریس به دنبال تجهیز ش��دن برای حمله به منطقه وستروس و باز پ 
پادشاهی هفت اقلیم است و به همین خاطر خواهرش دنریس ملقب به «طوفانزاد»
را به عنوان همسر به رئیس قبیلۀ «دوتراکیها» یعنی «کال دروگو» میدهد تا بتواند
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ارتش آنها را برای حمله به وستروس در اختیار داشته باشد.
طولی نمیکشد که دنریس از کال دروگو حامله میشود و کال دروگو هم منتظر
میش��ود تا پس��رش به دنیا آید و سپس لشکرکشی به وستروس را آغاز کند .اما در
اثر کارهای اش��تباه ویسریس تارگرین ،او توسط کالدروگو (شوهر دنریس) به قتل
میرسد و کالدروگو نیز توسط یک ساحره کشته میشود و بچۀ دنریس هم سقط
میگردد .دنریس طوفانزاد نیز که معتقد بود آتش بر او اثر ندارد ،به داخل هیمنهای
از آتش میرود و بعد از خاموش شدن آتش ،دنریس زنده در کنار سه تخم اژدها دیده
میشود در آخر این فصل ،اژدهایان متولد میشوند.
فصل دوم

پس از تاجگذاری جافری به عنوان پادشاه و اعدام ند استارک ،تقریبا همه مطلع شدهاند
واقعی رابرت نیست و این اتفاقها سبب گردیده که در وستروس بر
که جافری پسر
ِ
س��ر پادشاهی جنگ و درگیری شکل بگیرد .رابرت استارک به خونخواهی پدرش
(ن ِد استارک) وارد جنگ با «تایوین لنیستر» (پدر سرسی و جیمی) و خاندانش شده
است؛ ا ِستنیس باراتیون برادر شاه قبلی (رابرت باراتیون) نیز که اینک خود را صاحب
واقعی تاج و تخت میداند ،برای تصاحب آن آماده میشود.
لنیسترها در پایتخت و «کسترلیراک» در حال دفاع از «صندلی آهنین» و جنگ با
خاندان استارک هستند؛ ا ِستنیس باراتیون نیز به پایتخت حمله میکند اما از تایوین
لنیستر که با خاندان «تایرل» همپیمان شد ،شکست میخورد اما ا ِستنیس زنده میماند.
از طرفی دیگر دنریس طوفانزاد که اژدهایانش بزرگتر شدهاند ،وارد یکی از شهرهای
شرق (اسوس) میشود و سعی میکند از اربابان آن شهر درخواست کمک کند که به
او کشتی و ارتش دهند تا بتواند به غرب برگشته و تاج و تخت را پس بگیرد .در بین
اربابان شهر یک جادوگر وجود دارد که بقیۀ اربابان را میکشد و دنریس و اژدهایان او را
به ُغل و زنجیر میکشد؛ به این دلیل که اعتقاد دارد از زمانی که اژدهایان دنریس وارد
شهر آنها شده ،جادوی کهن این جادوگر نیز دوباره زنده گردیده است .در انتهای این
فصل دنریس به اژدهایان خود دستور میدهد تا جادوگر را آتش بزنند و شرایط آزادی
خود را فراهم میکند و به مسیرش برای پیدا کردن ارتش ادامه میدهد.
فصل سوم

تایوین لنیستر به سِ مت مشاور نوه خود ،یعنی پادشاه جافری درمیآید و تقریبا اداره
حکومت را بدس��ت میگیرد .رابرت اس��تارک هنوز هم در جنگ با ارتش لنیستر به
سر میبرد و ا ِستنیس باراتیون که در فصل قبلی به حرف مشاورش گوش داده بود
و اجازه نداده بود تا «بانو ملیس��اندرا» که از قدرت ماورایی برخوردار است ،در جنگ
(حمله به پایتخت) ش��رکت کند ،به قدرت خدای روشنایی ملیساندرا پی برده و هر
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کاری که بانو ملیساندرا پیشنهاد میکند را انجام میدهد .در واقع ا ِستنیس به دنبال
تجهیز دوباره و جذب نیرو به هرشکل ممکن برای بدست آوردن تاج و تخت است .اما
سرنوشت جنگ استارکها با حیله تایوین لنیستر مشخص میگردد و رابرت استارک
و بانو کتلین (پسر و همسر ن ِد استارک) به وسیلۀ نفوذیهای لنیسترها در یک مراسم
مهمانی کشته میشوند و شورش ارتش شمال (استارکها) علیه جنوب (لنیسترها)
خاموش میگردد.
در قسمت دیگر داستان ،دنریس طوفانزاد باالخره به شهری میرسد که دارای
ارتش اس��ت و با صاحب ارتش جهت در اختیار گرفتن آن وارد مذاکره میش��ود؛
صاحب ارتش به شرط گرفتن یکی از اژدهایان دنریس ،با واگذاری ارتش موافقت
میکند که دنریس این معامله را قبول میکند و نشان ه صاحب بودن ارتش را از او
دریافت میکند و ارتش را در اختیار خود درمیآورد .اما اژدهای دنریس با کس��ی
ج��ز خودش (مادر اژدها) نمیماند و به دس��تور دنریس ،صاحب قبلی ارتش را به
علت بردهداری آتش میزند و به ارتش جدید خود نیز دستور میدهد تا تمام افراد
بردهدار که ش�لاق در دست دارند را بکش��ند و همۀ بردهها رو آزاد کنند .در ادامه
دنریس به ش��هری دیگری میرود و بردههای آن ش��هر را هم از دست اربابانشان
نجات میدهد.
فصل چهارم

در ازای کمک خاندان تایرل در نجات پایتخت به لنیسترها ،قرار بر آن شد که پادشاه
جافری با مارجری از خانواده تایرل ازدواج کند؛ اما جافری در زمان مراس��م عروسی
خود با توطئه مادربزرگ مارجری و لرد بیلیش مس��موم میشود و میمیرد .سرسی
لنیستر مادر جفری ،برادرش تیریون را متهم به قتل جافری میکند و تیریون سعی
میکند از این اتهامات رهایی پیدا کند ولی هم خواهرش و هم پدرش به دنبال اعدام
او هستند و تمام دوستانش او را ترک میکنند .اما جیمی لنیستر به کمک برادرش
تیریون میآید و او را از طریق تونلهای مخفی «قلعهی سرخ» آزاد میکند اما تیریون
قبل از فرار از قلعه ،پدرش تایوین لنیستر را با تیر و کمان از پای درمیآورد و سپس به
شرق یعنی اسوس میگریزد .سانسا نیز در زمان مرگ جافری به کمک پیتر بیلیش از
پایتخت فرارکرد و به پیش خالهاش ،الیسا آرین میرود.
اما در دیوار یخی و ش��مال آن ،جان اسنو (پسر حرامزادۀ ند استارک) که مدتی را
به عنوان نیروهای «نگهبان ش��ب» با وحشیهای آن طرف دیوار زندگی کرده بود،
به فرماندهانش هش��دار میدهد که منس رایدر (رئیس وحش��یها) در حال تدارک
لشکری برای حمله به دیوار یخی است که در انتهای فصل چهارم ،وحشیهای شمال
به دیوار حمله میکنند .در جای دیگر که استنیس باراتیون لشکر شکستخوردهاش
را برای حمله به دیوار یخی آماده کرده بود ،در اوج حمله وحشیها به «نگهبان شب»
در دیوار یخی سر میرسد و وحشیها را شکست میدهد.
در آنسوی دریای باریک نیز یعنی در شرق (اسوس) ،دنریس طوفانزاد به آزادسازی
ش��هرها ادامه میدهد .دنریس به سمت «میرین» (مادر تمامی شهرهای بردهداران)
حرکت میکند و با تحریک بردگان به شورش موفق میشود شهر را به تصرف خود
درآورد .از طرفی خبرها مبنی بر آن است که شهرهای تصرف شدهی بردهداران ،پس
از ترک دنریس ،مجددا به دست بردهداران افتادهاند .این دنریس را بر آن میدارد تا در
میرین بماند و با حکومت بر آن ،آداب مملکتداری را بیاموزد .در همین حال ،دنریس
مطلع میشود که «سر جورا مورمونت» (مشاور ارشد دنریس) به امید بخشش «تخت
آهنین» ،مدتی جاسوسی او را میکرده است و به همین دلیل ،او را از خدمت خود
معاف کرده و از خلیج بردهداران تبعید میکند .از سوی دیگر ،دنریس دیگر قادر به
کنترل اژدهایان خود نیس��ت .از این رو دو اژدهای خ��ود را در یکی از اهرام میرین
به زنجیر میبندد .هرچند دروگون (اژدهای سیاه) بازنمیگردد و همچنان آزادانه در
ایسوس پرواز میکند.

افراطیون مذهبی کسی به نام «گنجشک اعظم» است که به
گردیده است .رئیس این
ِ
فقرا کمک میکند .سرسی به «گنجشک اعظم» قدرت و سالح میدهد تا مخالفانش
را از جمله مارجری و برادرش را سرکوب و دستگیر کنند که این توطئه دامن او را هم
میگیرد و به جرم داشتن روابط نامشروع توسط افراطیهای مذهبی دستگیر میشود
و در آخر مجبور میشود که با اعتراف و دادن کفاره از زندان آزاد گردد .لرد بیلیش
نیز سانسا را به وینترفل (خانه پدری سانسا) میبرد که تحت تسلط روس بولتون و
پسر شکنجهگرش «رمزی» درآمده است و سانسا مجبور به ازدواج با رمزی میشود.
استنیس باراتیون نیز به دستور ملیساندرا ،دختر کوچکش را به صورت زنده و جهت
تقدیم به خدای آتش میسوزاند تا بتواند در حمله به وینترفل موفق باشد اما این کار
نیز جلوی شکستش در برابر خاندان بولتون را نمیگیرد .البته در زمان حمله سانسا
با کمک تئون گریجوی (یار سابق پدرش) از وینترفل فرار میکند.
از طرف دیگر جان اس��نو که فرمانده «نگهبان ش��ب» در دیوار یخی ش��ده است،
توانست تورموند (رئیس وحشیها) که اسیر شده را متقاعد کند تا با وحشیها متحد
ی زامبیها) را
شوند و جلوی حمله «وایت واکرها» (موجوداتی شبیه روح اما با ویژگ 
بگیرند .جان دیوار را به همراه تورموند و چند رنجر ترک میکند اما فقط تعداد کمی
از وحشیها را میتوانند از دست وایت واکرها را نجات دهند .بعضی «نگهبان شب»،
اتحاد با وحشیها را خیانت جان میدانند و به همین دلیل جان اسنو را میکشند.
تیریون که به س��مت اس��وس فرار میکند ،در ش��هر «والنتیس» توس��ط جورا
مورمنت (مش��اور س��ابق دنریس) دزدیده میش��ود تا او را به دنریس هدیه دهد
و م��ورد عف��و وی قرار گیرد .تیریون نیز با دنریس مالق��ات میکند و او را متقاعد
میکند تا به عنوان مش��اور در کنارش باش��د .دنریس در ش��هر میرین با شورش
افرادی به نام «پس��ران هارپی» مواجه میش��ود و زمانی که برای دیدن مس��ابقه
مبارزها رفته بود ،توسط پسران هارپی محاصره میشود که توسط دراگون (اژدهای
دنری��س که پنهان بود) نجات پیدا میکند و تنها به جای نامعلومی میرود که در
آنجا توس��ط دوتراکیها (قبیله شوهر س��ابقش) محاصره میشود و سرنوشتش به
فصل بعد موکول میگردد.
البته این س��ریال داس��تانهای فرعی زیادی دارد اما س��عی شد خطهای اصلی
داس��تان بازگو شود تا از مطول شدن یادداش��ت و همچنین صرفهجویی در وقت
مخاطبان جلوگیری شود تا بدون نیاز به دیدن پنجاه قسمت از سریال ،از داستان
آن باخبر باشند.

فصل پنجم

بعد از مرگ جافری ،پادشاهی به برادر کوچکتر یعنی «تامن» میرسد و او با مارجری
تایرل در همان سن نوجوانی ازدواج میکند و پادشاه وستروس میشود .برای مراسم
تدفین جافری و تاجگذاری تامن« ،لنس��ل لنیست ِر» جوان یعنی پسرعموی سرسی
هم به پایتخت آمده و او که در گذش��ته با سرسی روابط نامشروع نیز داشته ،اکنون
خ��ودش را در اختی��ار مذهب هفت خدا قرار داده و ب��ه یک متعصب فراری تبدیل
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یکی از ش��خصیتهای اصلی در این رابطه بانو«ملیساندرا» که کاهن خدای قرمز یا
خدای روشنایی معرفی میشود اما در واقع وی یک ساحره و خدای قرمز ،روشنایی
یا آتش همان شیطان است .اعمال ملیساندرا به طور تمام عیار جنبه عینی اغواگری
ش��یطان است و کارهایی که خدای روشنایی (شیطان) از او میخواهد ،همه مرتبط
با جادوی س��یاه و شامل انجام اعمال جنسی و بس��ته شدن نطفۀ حرام ،قتل ،زنده
سوزاندن در آتش ،فریب و ...است که با اغواگری صورت میپذیرد.
یکی از جنبههای خطرناک اعتقادی این س��ریال شفا دادن و همچنین زنده کردن
ب کردن»
انس��ان تقریبا مرده به دس��ت «خدای روشنایی» اس��ت که در واقع «قل 
مفهوم «خدایی» توسط شیطان است .هرچه سریال بیشتر به پیش میرود ،غلظت
«ش��یطان» که در ذهن مخاطبان به عنوان «خدا» جا میافتد ،پررنگتر میشود و
جنبههای جادویی بیشتر جای باورهای غیبی که یکی از متعلقات «ایمان» در اسالم
است را میگیرد.
زنا با محارم

محورهایسریال
حرامزادگی یک پدیده عادی است

حمید سبحانی

پدیده حرامزادگی مدتها اس��ت که به یک جریان عادی در بعضی جوامع بشری از
جمله تمدن غربی تبدیل ش��ده اس��ت که برای سند این موضوع میتوان به صفحه
 18گزارش  World Family Map 2014اس��تناد کرد؛ «بازی تاج و تخت» نیز که با
مؤلفههای یک جامعه غربی ساخته شده ،به موضوع حرامزادهها در پنج فصل دامن
میزند و در فرایند س��ریال ،ولدزناگی را اتفاقی خنثی و عادی به نماش درمیآورد.
ش��خصیتهای حرامزاده در سریال از جایگاه ویژهای برای پیشبرد داستان برخوردار
هس��تند؛ تقریبا هر رئیس خاندان یک بچه نامش��روع دارد اما این حرامزادهها جزو
طبقه پایین و ش��هروند درجه دو محسوب میشوند و در طبقات اشرافی نمیتوانند
لرد (شاهزاده) باشند.
جافری باراتیون یا رمزی بولتون هر دو حرامزاده هس��تند و فجیعترین شکنجهها و
جنایتها را مرتکب میش��وند اما از طرف دیگر برادر و خواهر کوچکتر جافری نیز
نامشروع هستند یا جان اسنو فرزند حرامزاده ن ِد استارک ،رفتار یا عمل اشتباهی و
بدی انجام نمیدهند و حتی جان اسنو یکی از قهرمانهای اصلی سریال به حساب
میآی��د« .بازی تاج و تخت» به مخاطبان خود میگوید که حرامزادگی ویژگی بدی
به ارمغان نمیآورد و در واقع اصول اخالقی که ما در زندگی گذاشتهایم ،نسبی است
و تمام اصول قابل تاویل و تفس��یر هس��تند که این تفکر در تضاد کامل با اعتقادات
دینی است.
خدای روشنایی همان شیطان است

موضوع «خدا» در «بازی تاج و تخت» یکی از ارکان سریال محسوب میشود اما نه
خدای واحد ادیان ابراهیمی که س��ریال از این جهت الحاد س��نگینی دارد ،اما کلمه
«خدا» یا «خدایان» ف��راوان با عناوین «هفت خدای قدیم» یا «خدایان جدید» در
آن به کار میرود که بیشتر جلوههای ربالنوعی یا الهههای یونانی را به ذهن متبادر
میکند .البته از ویژگیهای این «خدایان» در س��ریال حرف زیادی زده نمیش��ود
اما بیش��ترین کاربرد کلمه «خدا» در جنبههای جادویی است که با اسامی (خدای
روش��نایی)( Fire God ،خدای آتش) و ( Red Godخدای قرمز) معرفی میش��ود و
بصورت بس��یار واضح ارتباط این «خدا» را با آتش نش��ان میدهد و به عنوان مثال
پیروان این «خدا» برای دعا کردن جلوی آتش قرار میگیرند.
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«بازی تاج و تخت» برای به تصویر کش��یدن روایت داس��تانی هیچ محدودیتی قائل
نیس��ت و اکثر خط قرمزهای عرفی و شرعی خود جامعه غربی را درمینوردد و وارد
روابط ممنوعه میگردد .یکی از ش��خصیتهای داستانی به نام «کراستر» در شمال
دیوار و نزدیک وحش��یها زندگی میکند ،وی با برقرای ارتباط با دخترانش بچهدار
میشود که اگر پسر بود ،او را در جنگل به «وایتواکرها» هدیه میدهد و اگر دختر
گ کردنش دوباره با او رابطه برق��رار میکند تا دوباره بچه به دنیا بیاورد.
ب��ود ،با بزر 
این تنها قبحشکنی ارتباط با محارم نیست و اصلیترین ارتباط با محارم که شاکله
اصلی کل داستان را شکل میدهد ،ارتباط عاشقانه سرسی لنیستر با برادرش جیمی
لنیستر است .در همان اپیزود اول مخاطب از این رابطه مطلع میشود که سه فرزند
نیز حاصل این پیوند ممنوعه اس��ت .اما سریال فقط به صرف وجود چنین رابطهای
بسنده نکرده و در فرایندی در طول پنج فصل توانسته عشق جیمی را که در فصل
یک شخصیت منفوری است اما تا فصل پنجم به شخصیتی مثبت تبدیل میگردد،
طی فرایندی این عشق ممنوعه را تطهیر کند و به مخاطبان خود اعالم کند که عشق
مرز نمیشناسد .این تفکر یکی از خطرناکترین اعتقادات برای هر جامعه بشری است
زیرا که بنیان خانواده و به تبع آن بشریت را از بین میبرد.
دگردیسی منفی شخصیتهای مثبت

شخصیتهای مثبتی در سریال به نمایش درمیآید که در طول سریال در موقعیتهای
مختلفی قرار میگیرند و در این بزنگاهها از خود رفتار ش��ریرانه از جمله قتل نفس
انجام میدهند .به عنوان نمونه دو دختر ن ِد استارک در ابتدا بسیار معصوم بودند اما با
گذشت پنج فصل در حال تبدیل شدن به شخصیتهایی هستند که تاریکی در حال
فراگرفتن آنها است و به افراد ترسناکی تبدیل خواهند شد .البته مخاطب همیشه با
این شخصیتها همذاتپنداری میکند زیرا که آنها را با فرمول «بدبختی کشیدن
آدمهای خوب» دیده است و هر عمل اشتباهی که از این شخصیتها سربزند را قابل
توجیه میداند .در واقع در این سریال نشان داده میشود که «شرایط» تمام اخالق و
قوانین را تغییر میدهد و هرچیزی نسبی است.
مذهب سالح خطرناکی است

داس��تان «بازی تاج و تخت» که در فضایی قرون وس��طایی روایت میشود ،از دین
خاصی نام نمیبرد اما تمام ظواهر ش��بیه دین مسیحیت است .در طول چهار فصل
حرفی از دین به طور جدی زده نمیش��ود اما در فصل پنجم مذهب وارد داس��تان
میش��ود و به بهترین شکل نیز نابود میگردد! سرسی لنیستر در فصل پنجم سعی
میکند از دین به عنوان سالحی هوشمندانه در قبال دشمنانش به ویژه خاندان تایرل
استفاده کند و به همین دلیل به گنجشک اعظم میگوید که «دین و دربار پایههای
اصل��ی حکومتاند» و بعد به رئیس دیندارها جایگاه حکومتی و س�لاح میدهد تا
با گن��اهکاران از جمله خاندان تایرل برخورد کنند؛ اما غاف��ل از اینکه دیدنداران و
مذهبیون افراطی با اینکه هیچ حبی به دنیا ندارند اما بسیار زیاد تشنه قدرت هستند
و همین عامل باعث میش��ود خود سرسی نیز توسط آنها دستگیر شود .این تنفر از
دین و مذهب نیز با کفارهای که سرس��ی بابت آزادکردنش پرداخت میکند ،به اوج
خود میرسد و به همه نشان داده میشود که هروقت پای دین و مذهب به میان آمد،
نتیجهای جز باخت حاصل نمیشود.

بازی تاج و تخت
اغوای شیطان
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سریال ش��بکه  ،HBOبازی تاج و تخت ،نهتنها در جهان تخیلی توفان به پا کرده
بلک��ه جریان برنامهه��ای تلویزیونی برای جوانها را نیز دچار تغییر کرده اس��ت.
آشامی
بینندگان مشتاق این نمایش بهاندازه بینندگان هری پاتر (نه سریال خون
ِ
توییالیت) به دیدن آن میش��تابند .جان کالم اینکه ب��ازی تاج و تخت ،ترکیبی
اس��ت از تخیل ،پورن ،رازورزی  Occultismو درام سیاس��ی از چش��مانداز نگاه
جورج مارتین .اساس��اً این نمایش گامی اس��ت دیگر برای پاسداشت بیاخالقی و
رازورزی .بااینهمه ،جهان لذتگرای مارتین از محبوبیتی گسترده بهویژه در میان
بینندگان جوان و بهویژه آقایان برخوردار است.
بازی تاج و تخت ،با جادوی تیره و تار و نمایشهای جنس��ی ،دردسرس��از است
تنها بدان س��بب که دیدگاه مارتین بدون مس��یح را نمایان میس��ازد .باید توجه
مشکل واقعی جامعه میداند نه
مارتین منکر وجود خدا ،مذهب را
داش��ته باشیم
ِ
ِ
راهحل .همه نوشتههایش گویای این باور هستند که جهان بدون ایمان ،و نیاز به
خدا ،بهتر خواهد بود .در تازهترین مصاحبهاش گفت" :من از هیچیک از پاس��خها
دربارهی خدایان راضی نمیش��وم .اگر خدای نیکخواه وجود دارد ،پس اینهمه
شکنجه و تجاوز برای چیست؟ چرا درد میکشیم؟ برایم گفتند درد میکشیم تا
مثل عالمتی
بدانیم چه زمانی بدن ما در حال از بین رفتن است؟ چرا ما ،چراغی ِ
که در داشبورد شورولت وجود دارد ،در وجودمان نداریم؟ چرا شورولت این امکان
را دارد و خدا ندارد؟ چرا با درد جانکاه همهچیز باید برطرف شود؟"
باید توجه کنیم یکی از بنمایههای اصلی بازی تاج و تخت ،مفهوم انبوه مذهب
در چارچوب داس��تانهای مارتین اس��ت .خدایان و جادوی سیاه –همانگونه که
در این نمایش میبینیم -چیز تازهای نیست .بازهم این دیدگاه را نمایان میسازد
که مس��یحیت چیزی بیش��تر از دروغ ش��اخدار محض نیس��ت .مارتین به اعماق
کردن انسان
معرفی زن سرخفام ،و قربانی
بیشتر نیز فرو میرود .در فصل سوم ،با
ِ
ِ
در آت��ش ،مردوک (مردوخ ی��ا مولوخ) تداعی میکند– .خدای باس��تان آمونیته،
کنعانیان و فنیقیان که کودکان را با آتش قربانی میکرد و اس��رائیلیها به سبب
لغزشهایش��ان گاهی وی را میپرستیدند .در این سریال ،مردوک و زن سرخفام
که خواهران خاموش نامیده میش��وند ،با  7نقطهی آتش معرفی میشوند ،7 .در
زن سرخفام،
مفاهیم شیطانی و فرقههای رازورز ،عدد ویژهای است؛ در عین حال ِ
نمادی بانوی الهام و درواقع خداس��ت ،اما بانویی که بر ش��یاطین س��وار اس��ت و
شرارت مینوشد.
همه اینها برای آن اس��ت که جهان پر از جادوی سیاه و جادوگری ،فریبندگی
و افس��ونگری همگی قلمرو واقعیت را در ذهنمان تجلی دهند .این چش��مانداز از
جهان را میتوانیم در کتاب پیدایش ادراک کنیم :خداوند انبوه ش��رارت انسان بر
روی زمین را دید و تکتک اندیش��هها و نیتهای قلبش تنها و پیوسته اهریمنی
بودند.
آنچه حتی بیش��تر اختالل ایجاد میکند آن اس��ت که چگونه بازی تاج و تخت
در میان مسیحیان جوان شهرت یافته است .اندیشه هر مؤمن که سدی است در
برابر کالم خدا روح مس��یح را میس��تاید .هنگامیکه یک نمایش دانسته جهانی
ته��ی از محل عبادت ،صلیب ،کش��یش و آفریدگار جهان را به تصویر میکش��د
همانگون��ه ک��ه در اثر مارتین میتوانیم این نکته را ببینی��م ،جهان احتمالی راز
ورزی و فرقه ،خدایان نادرس��ت و قربانی انس��ان در ذهن بیننده ش��کل میگیرد
نه پنداره باورهای مس��یحیت .بنا بر دیدگاه مارتین ،مسیحیت را باید رد کنیم و

بهجایش الحاد رواج یابد.
اما نمایش رازورزی و کفرکیش��ی ،تنها مش��کل بازی تاج و تخت نیس��ت .بلکه
بنمایههای جنس��ی و برهنگی و نیز انجام روابط جنس��ی آش��کار اس��ت که این
نمایش را به یک سرگرمی پورنوگرافیک بدل ساخته .تولیدکنندگان این مجموعه
جنسی دوران گذشته و حال را با یکدیگر درهمآمیختهاند .آیا
نمایشی ،رفتارهای
ِ
سبب عالقهمندی فراوان مردان جوان ،به این نمایش نمیتواند همین نکته باشد؟
روابطِ جنس��ی بیپرده ،نمایش بنمایههای جادوگری و خش��ونت کلی برای هر
بینندهای دردس��ر ایجاد میکند بهویژه برای مسیحیان .در کتاب افسسیان 5:11
پائول به ما هش��دار میدهد" :در کارهای بیثمر سیاهی و تاریکی شرکت نکنید.
بلکه رهایشان کنید ".میبایست دریابیم مؤمن یک نبرد روحانی را بهپیش میراند
و این نبرد روحانی ،ایستادگی در برابر قدرت تاریکی ،را میطلبد.
بازی تاج و تخت ،پیش درآمدی اس��ت به جهان سحر و جادو ،آزادی جنسی را
میستاید و مردمان جهان اخالق را میفریبد .بدین سبب است که مسیحیان باید
از تماشای آن پرهیز کنند .نباید چیزی از برهنگی در ذهنشان ایجاد شود .نباید
تشنه خونریزی باشند و نباید در بازی تاج و تخت نقش ایفا کنند.
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شخصیتهایاصلی
ند استارک

حمید سلیمیان

ادارد (ند) استار  ،خدا و پادشاه وینترفل و فرماندار شمال است که به شهامت و عدالت شناخته شده ،او بعد
از مرگ پادش��اه جان آرین ،به عنوان مش��اور اعظم اوانتخاب میگردد .خواهرش ،در گذشته ،معشوقه رابرت
باراتیون بود که توسط پسر« 3شاه دیوانه» دزدیدهشده و زمانیکه ،پدر و مادر «ند» ،برای آزادی دختر خود
به جنوب میروند؛ توسط شاه دیوانه ،زنده در آتش سوزانده میشوند .این اتفاق موجب میگردد که شورشی
علیه او توس��ط «ند استارک» و «رابرت باراتیون» ش��کل بگیرد و منجر به پادشاهی رابرت باراتیونگردد .ند
اس��تارک پس از مرگ دوس��ت قدیمیاش ،شاه رابرت باراتیون ،توسط پسر پادش��اه یعنی «جافری باراتیون»
اعدام میشود.
1

2

کتلین استارک

«کتلین اس��تارک» ،4بانوی وینترفل و همس��ر لُرد «ند استارک» است .او بسیار شجاع و مادر مهربانی است؛ اما
پس از اینکه گمان میکند لنیسترها ،مسئول توطئهچینی برای کشتن فرزند کوچکش بودند ،به مقر فروانروایی
آنها رفته تا در این مورد ،به ش��وهرش هش��دار دهد .پس از این که ،ند اس��تارک دستگیر میشود؛«راب» پسر
بزرگش برای رهایی پدرش ،وارد جنگ شده و کتلین نیز به پسرش میپیوندد .به هنگام شنیدن این خبر« ،ادارد
استارک»شوهر کتلین ،به دستور شاه جافری اعدام میشود .کتلین به پسرش راب قول داد که لنیسترها ،بهای
این کارش��ان را با خون خود پرداخت خواهند کرد؛ اما او و پس��رش راب در قس��مت 5عروسی خونین به دستور
«والدر فری» که با تایوین لنیستر همکاری میکرد؛ به قتل رسیدند.

راب استارک

«راب استارک» ،6بزرگترین فرزند ند و کتلین استارک وهمچنین ،وارث وینترفل است .پس از اینکه ،پدر راب
به اتهام خیانت دس��تگیر میگردد؛ او با لنیس��ترها وارد جنگش��ده و فرماندهان خود را برای جنگ با خاندان
لنیس��تر فرا میخواند .راب در طول س��ه فصل به قهرمان در این سریال تبدیل شده و لقب «گرگ جوان» را نیز
به دس��ت آورده بود؛ هنگامیکه ازدواج کرد ،با موفقیت فاصلة چندانی نداشت ،اما توسط افراد وفادار به خاندان
استارک ،به همراه مادرش قتل عام شد.

سرسی لنیستر

«سرس��ی لنیس��تر» ،7ملکه هفت اقلیم وستروس ،همسر ش��اه «رابرت باراتیون» ،دختر تایوین لنیستر ،برادر
سیاس است و تنها به
تیریون و جیمی لنیس��تر و مادر دو پادش��اه در سریال است .سرس��ی ،بیاندازه بیرحم و ّ
کس��ب قدرت میاندیشد .او حاضر اس��ت همه چیز و همه کس را کنار بگذارد تا به قدرت دست یابد .او در این
کار ،مهارت خوبی دارد .او دیوانهوار فرزندانش را دوست میدارد و میتوان گفت که یکی از شخصیتهای پایهای
سریال محسوب میگردد که برای حفظ سلطنتش در خانواده ،تبدیل به نماد کامل شرارت شده است.
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جیمی لنیستر

«جیمی لنیستر» ،8شمشیرزن ماهر یکی از اعضای محافظ پادشاهی و است .او سوگند خورده تا از پادشاه حفاظت
کند؛ اما به دلیل کش��تن ش��اه دیوانه یعنی آیریس دوم ،ملقب به «شاه کش» ش��ده است .جیمی برخالف پدر و
خواهرش ،خیلی مراقب برادر کوچکتر و کوتاهقد خود یعنی «تیریین لنیس��تر» اس��ت و حتی چندین بار او را از
مرگ نجات میدهد .جیمی در بخشهایی از داستان ،تبدیل به آدم دلسوزتری 9و توانسته با همین همذاتپنداری،
مخاطبان را به خود جلب کند.

تیریین لنیستر
ِ

«تیریین لنیستر» ،10سومین و کوچکترین فرزند تایون و وانا لنیستر است .مادرش هنگام تولدش مرد .او کوتوله به
دنیا آمد و به همین خاطر پدرش ،تایوین لنیستر ،او را به دلیل کوتاهی قدش ،سرزنش میکرد و از به همین دلیل،از
احترام کمی نزد پدرش برخوردار بود.با این حال ،او از نظر جسمی توانایی نداشت؛ اما ذهن باهوش و زیرکی دارد.
تیریون ش��وخ طبع ،باس��واد و محاسبهگر است و همیشه از این واقعیت که دیگران او را دست کم میگیرند ،برای
پیشرفت کار خود استفاده میکرد .تیریون ،رابطة خوبی با برادرش جیمی داشت اما ،خواهرش سرسی از او متنفر
بود و قسم خورده بود که او را بکشد .در طول داستان ،تیریون بیشترین سفر را داشته و تعداد حوادثی که برای او
اتفاق میافتد؛ بسیار بیشتر از شخصیتهای دیگر داستان است.

جان اسنو

«جان اسنو» 11پسر نامشروعی دارد .ند استارک تحت سرپرستی پدرش ،در کنار خواهر و برادرهای ناتنی خود رشد
کرد .اما پس از اینکه ،پدرش به عنوان مش��اور به سمت وستروس حرکت کرد ،به نگهبانان شب پیوست«.اسنو»
برای او ،در واقع لقبی اس��ت که در ش��مال به افرادی که پدر و مادر یا خاندان مشخصی ندارند؛ اطالق میگردد .او
بسیار عادل ،مهربان ،جنگجوی با استعداد ،و پایبند به اصول و ارزشهای اخالقی و انسانی مردمان شمال است؛ اما
یگردد.
حس مهربانی و عدالتخواهی او ،باعث درگیر شدنش با محیط خشن اطراف م 
او ،جزء اصلیترین قهرمانان سریال است که در برابر بزرگترین خطر ،یعنی حمله وایتواکرها،فرماندهی سپاه را
به عهده گرفته؛ اما در انتهای فصل پنج ،او نیز مانند دیگر قهرمانهای این سریال کشته میشود.

تایوین لنیستر

«تایوین لنیس��تر» 12پدرسرسی ،جیمی و تیریین وهمچنین ،فرمانده کسرلی راک ،حافظ لنیسپورت و سرپرست
غرب است .او مشاور عالی پادشاه دیوانه نیز بوده و از لحاظ شخصیتی ،مردی حسابگر ،بیرحم و ناظر بر پیرامونش
بود .تایوین که با تاجگذاری نوة خود یعنی جافری ،به همه کارۀ وستروس تبدیل شد ،فقط به خانواده خود (البته به
جز تیرییون) اهمیت میداد و حاضر بود که برای حفظ آنان ،حتی دخترش را به عقد یک پسر کم سن و سال از
خانواده تایرل در بیاورد .در نهایت ،او نیز توسط تیریون لنیستر ،پسر خود به قتلرسید.

دنریس تارگریان

«دنریس تارگرین» 13آخرین بازمانده رس��می از خانواده تارگرینها است .دنریس که با نام «زاده طوفان» ،نیز
ش��ناختهش��د؛ پس از آنکه ،شوهر و فرزند داخل شکمش را ،از دس��ت داد؛ سه اژدهای کوچک برایش باقی
ماند و با کمک آنها و چند نفر از دوس��تانش ،به قصد تصرف وس��تروس ،به دنبال تشکیل لشگر رفت .دنریس
از لحاظ ش��خصیتی ،بسیار کاریزماتیک14اس��ت و با رهبری قدرتمند خود ،همه چیز وهمه کس را مجذوب
میکند .با اینکه س��ن و س��ال کمی دارد؛ اما خود را به عنوان مادر برای مردم هر منطقه معرفی میکند .او
س��عی دارد با تصرف قلبها ،به جمعآوری لش��گر بپردازد که در این راه ،تیریون لنیستر پس از کشتن پدرش
به وی میپیوندد.
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استنیس باراتیون

«استنیس باراتیون»  ،برادر کوچک رابرت و فرمانده دراگونستون است .او مردی با اندیشه و فکر و بسیار جدی
اس��ت که با حس عدالت ،دادخواهی شدید و عزم راس��خش در بین افراد شناخته میشود .پس از مرگ برادرش
رابرت ،اس��تنیس مدعی شد که وارث قانونی تخت آهنین اس��ت؛ زیرا ،فرزندان سرسی ،حرامزاده بوده و فرزندان
قانونی شاه پیشین نیستن .به همین منظور ،خود را پادشاه هفت اقلیم مینامد.در این راه ،استنیس که تحت تأثیر
زنی جادوگر به نام«ملیساندرا» قرار میگیرد و در حال کمک گرفتن از خدای آتش-قدرت جادویی شیطان -است
و بسیاری از افراد ،از جمله دخترش ر،ا به دستور ملیساندرا زنده در آتش میسوزاند
15

ملیساندرا

ملیساندرا 16زن با قدرت پیشگویی و مشاور استنیس باراتیون است .ملیساندرا بر این باور است که استنیس همان
ش��خصیت برگزیدهای اس��ت که مردم وستروس را به دین صحیح «خدای آتش» ،هدایت میکند .او با اغوا کردن
افرادريال راه خود را به پیش میبرد تا بتواند به اهداف خود برسد.

آریا استارک

«آریا استارک» 17جوانترین دختر و سومین فرزند ند استارد و کتلین استارک است .او دختری شجاعی است که
برخالف خواهر بزرگترش سانسا ،به مبارزه و اکتشاف و همچنین ،به دنبال یادگیری مهارتهای جنگی است .او در
طی سفرهایش ،زیرکی و هوشیاری فوق العاده داشته و توانایی بسیار باالیی در تطبیق با شرایط سخت را از خود
نشان داده است .آریا ،پس از فرار از وستروس و کشتهشدن برادرش راب و مادرش کتلین ،در سفری جادویی به
معبد خدایان«بیچهره» ،میرود تا بتواند انتقام خانوادهاش از آنها بگیرد؛ اما در این راه نابینا میشود.

سانسا استارک

«سانسا استارک» 18دختر بزرگ و دومین فرزند ند استارد و کتلین استارک است .سانسا ،برعکس آریا ،نگرش
مرس��وم زنانهای به محیط اطرافش دارد .با آغاز تراژدی خانواده استارک ،او برای ایجاد مشروعیت ادعاهایشان در
مورد سرزمین شمال به دست لنیسترها میافتد و به گروگان تبدیل میگردد و سرانجام ،با رویاهای ساده و بیریای
خود با اعدام پدرش به دس��ت ش��اه جافری ،نابود میش��ود .سانس��ا ،از زمان مرگ خانوادهاش روز به روز به دلیل
شعلهور شدن آتش انتقام ،جسورتر شده و با دور شدن از شخصیت ساده و معصوم خود ،به زنی کامل اما ،با درونی
خطرناک تبدیل میگردد.

پیتر بیلیش

«پیتر بیلیش» 19که او را با نام«انگشت کوچیکه» هم میشناسند.او در یک خاندان کوچک و ناشناخته به دنیا
آمده اس��ت .بیلیش ،از مش��اوران دربار است و تمام زندگیاش را صرف تالش برای فرار از مقام کوچکش و تبدیل
ش��دن به مردی فرمانروا کرده است .بیلیش مهارتهای قابل توجهی در تجارت و اقتصاد دارد و همچنین ،استاد
دسیسههای درباری است .نبوغ او ،تنها با میزان جاهطلبی و ترقیات سیاسیاش ،قابل مقایسه است و برای رسیدن
به قدرت ،همه کاری انجام میدهد و همه چیز را فدای هدفش میکند.
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َ
برن استارک

َبرن اس��تارک 20چهارمین فرزند ند استارک است.
زندگی برن ،بعد از س��قوطی که به وسیله هل دادنش
توسط جیمی لنیستر ،اتفاق افتاد منجر به فلج شدنش
گردید و به طور کامل ،تغییر کرد و به قدرتی فرامتنی
دس��ت یافت .او پ��س از فتح قلعه وینترفل ،توس��ط
بولتونها به همراه میرا ،ه��ودور و جوجن فرار کرد و
دارای قدرتی ش��د کهتوانس��ت وارد روح یک حیوان
شده .به همین سبب قرار است در فصل آینده (ششم)،
با قدرتی که دارد جلوی اشرار را بگیرد.

مارجری تایرل

«مارجری تایرل» 21تنها دختر لرد مِیس تایلر است.
او در سن بیست سالگی ،به طرز شگفتآوری زیرک و
حیلهگر شد و به دلیل اتحاد خاندان لنیستر و تایرل ،به
«ملکه وستروس» تبدیل گردید .او میخواست خاندان
تای��رل را وارث تخت آهنین کند و به همین دلیل ،با
سرسی وارد یک جنگ پنهان میشود.

پانوشت:
 .1با بازی شون بین
2. LORD

 .3با بازی ریگار تارگریان
 .4با بازی میشل فیرلی
5. EPISOD

 - .6با بازی ریچارد مادن
 .7با بازی لینا هیدی
 .8با بازی نیکوالی کاستر والدو
9. SYMPATIC

 .10با بازی پیتر دینکلیج
 .11با هنرپیشگی کیت هرینگتون
 .12به بازیگری چارلز دنس،
 .13با بازیگری امیلیا کالرک
14. charismatic

 .15با هنرپیشگی استیفن دیلین
 .16با بازی کاریس ون هویتن یک
 .17با بازیگری میسی ویلیامز
 .18با بازیگری سوفی ترنر
 .19با بازی آیدن گیلن
 .20با هنرپیشگی آیزاک همپستیدرایت
 .21با بازیگری ناتالی دورمر

معرفی بعضی عوامل سریال «بازی تاج و تخت»

کارگردانان :دیوید بنیاف ( - )David Benioffدی .بی .وایس ()D.B. Weiss
بر اساس مجموعه رمان :ترانه آتش و یخ ()A Song of Ice and Fire
نویسنده :جرج آر .آر .مارتین ()George R. R. Martin
موسیقی متن :رامین جوادی ()Ramin Djawadi
کشور سازنده :ایاالت متحده آمریکا
مکانهای فیلمبرداری :کرواسی – مالت  -ایرلند شمالی – ایسلند –
مراکش – اسکاتلند  -ایاالت متحده
تهیهکننده :اچبیاو ()HBO
بازیگ�ران :پیت�ر دینکلی�ج ( - )Peter Dinklageلین�ا هی�دی (Lena
 - )Headeyامیلی�ا کالرک ( - )Emilia Clarkeکی�ت هرینگت�ون (Kit
 - )Haringtonس�وفی ترنر ( - )Sophie Turnerمایسی ویلیامز (Maisie
 - )Williamsنیکوالی کاستر-والدو ( - )Nikolaj Coster-Waldauچارلز
دنس ( - )Charles Danceآیدان گیلن ( - )Aidan Gillenاستیون دیلین
()Stephen Dillane
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آیاهمهنیکمردانبارسفربستهاند؟
بازی بر سر اورنگ پادشاهی«بازی تخت و تاج» ،شوریدگان و واماندگی مخالف قهرمان

کریستین ایونسون

اول مخال��ف ضدقهرمان
ظهور ب��ی
ام��ان نق��ش ِ
ِ
در تلویزی��ون در س��ال  1999آغ��از ش��د آن هم در
جریان راه س��ریال پر فراز و نش��یب تونی سوپرانو1در
جستجوی روزنامه صبح .در  15سال گذشته ،سریال
هایبرنامههای بس��یار تحس��ین برانگیز (چ��ه از دید
منتقدان و چه از دید عموم) ،از شخصیتهای مبهم از
حیث اخالقی جاهطلب به لحاظ اخالقی لبریز بودهاند
و بینندگان نیز از آنها بیزاری میجستند .ضدقهرمانانی
چون تونی س��وپرانو (سوپرانوس ،)2بل( 3آتش) و والتر
وایت( 4شکس��ت بدبرکینگ بد) ،آالل سوارنگن( 5بی
خاصیت) ،دن دریپر( 6مردان دیوانه) ،راس��ت کوهل و
م��ری هارت( 7کارآگاه واقعی) ،اس��ترینگر( 8مردان) و
حتی هانا هاروس( 9دختران) به جایگاهی از ش��مایل
فرهنگی رسیدند که پیشترپیشتر در تلویزیون نشانی
از آن پدیدار نبود .بی تردید آنچه این وضعیت را سبب
ش��د پیچیدگی خلق آنها ،کنشهای اخالقیش��ان و
شناخت جمعی مان از جهانیست که افراد فرای کهن
الگ��وی خوبی-اهریمن تالش میکنند .در ابتدای این
جریان ،ضدقهرمانانها در داستانها نسبت به رقبای
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س��نتی خود جایگاه بهتری داشتند اما در حال حاضر
ما به آن س��وی بام افتادهایم .داس��تانها به قهرمانان
دوستداشتنی سالهای س��ال الویت نداشتند .ولی،
ورق در برنامههای تلویزیونی برگشت.
احتم��االً دو نمایش پر طرفدا ِر ای��ن روزها مردان
دیوان��ه و بازی بر س��ر اورنگ پادش��اهیبازی تخت
و تاج اس��ت .ب��ا اینکه این دو س��ریال از حیث لحن
و فح��وا کام ً
الکامال با هم فرق دارن��د (مردان دیوانه
به گروهی بس��یار خ��اص از افراد از ه��ر دو کرانه و
محیط ش��خصی و حرفه ایشانای ش��ان اشاره دارد
در حالیکه بازی بر س��ر اورنگ پادشاهیبازی تخت و
تاج پا از پنداره جورج مارتین فراتر نمینهد) ولی هر
اصلی خوب،
دویش��ان به یک اندازه از شخصیتهای
ِ
تهی هس��تند .در این س��ریالها انسانهای مظلوم و
شیطانی به وفور وجود دارد؛ بی تردید هم انسانهای
مهربان وجود دارند و هم اهریمنان .ولی،اما ،شماری
اندک از ش��خصیتهای اصلی هستند که ما را دچار
ابه��ام اخالقی نکنند؛ از ندای وجدان بدور باش��ند و
شماری اندک از روایتهای رستگاری هستند که در

پس ردپایش��ان متوف نمیش��وند آنهم به سبب نوع
رفتاری که در واقعیت بخشش��ی ندارد ولی به ناگزیر
در داستانها برایشان توجیه مییابیم.
در سریال بازی بر سر اورنگ پادشاهیبازی تخت و
تاج ،ضد قهرمان به یک هفته پیش نگاهی میاندازد
یعنی زمانیکه جیم لنیستر 10به با خواهرش و معشوقه
پیشینش –سِ رسی -11تجاوز عمل جنسی انجام داد.
کرد .با اینکه جیم از آغاز یکی از شخصیتهای بسیار
نفرت انگیز بود (افزون بر رابطه جنس��ی نامشروع با
خواهر دوقلویش ،وی پس��ر جوان��ی را از پنجره یک
برج به پایین انداخت) ولی اندک فصلهای گذش��ته
نکوهیدنیتر وی
نش��ان دادند بس��یاری از کاره��ای
ِ
(خنجر از پش��ت به مردی که س��وگند یاد کرده بود
از وی پاس��داری کن��د) در پس پ��رده ،از نیتهای
ستایشبرانگی ِز بسیار بیشتر از آنچه میتوانیم به ذهن
متبادر کنیم لبریزند .شاید ببینندگان احساس کنند
جیم قهرمانی استقهرمانیست پرخطا ولی به هر حال
قهرمان .در صحنههای ش��اید ضعیف به لحاظ سِ ��ن
و اندیشزایی ،همه خوش قلبها تهدید میش��وند و

جهـــان| سریـــال ݤ

بینندگان ناگزیر میشوند با این حقیقت پیکار کنند
که شخصیت مورد عالقهشان رقت انگیز پَست نه بدان
سبب که ناچار گشته در جهانی پرلطمه زندگی کند
(بس��یاری از ضدقهرمانان مانند تونی سوپرانو و والتر
وایت اینگونهاند) بلکه بدان سبب که بی اخالقیشان
بخشی ضروری از آن چیزیست که هستند.
ش��ماری اندک از شخصیتهای بازی بر سر اورنگ
پادش��اهیبازی تخت و تاج از قس��اوت و همدستی
در آن تهیان��د .از دایرن��ز تارگاری��ن (Daenerys
 )Targaryenو عدالت س��فت و س��ختش نسبت به
کس��انی که چ��وب الی چرخش گذاش��تند گرفته
تا جان اس��نو ( )Jon Snowک��ه زن مورد عالقهاش
قدمی تیری��ون()Tyrion
را ترک ک��رد و حتی ثابت
ِ
از حی��ث وفاداری ب��ه خانوادهاش با وج��ود کارهای
اهریمنی که نسبت به وی روا داشتند ،شماری اندک
بدون پیچیدگی محبوباند.
شاید از آنجایی که بسیاری از اشتباهات انجام گرفته
در بازی بر س��ر اورنگ پادشاهی بازی تخت و تاج به
بینندگان ارتباطی ندارد (چند تن در میان ما هستند
که میبایستمی بایست بهترین شیوه تنبیه بردهداران
در یک شهر دژگونه را تعیین کنند؟ احتماالًاحتماال
ش��مارمان از این حیث انبوه نیست) ،آسانترآسانتر
میپذیریم ضدقهرمانان و آنچه که هس��تند آنها را به
بازیگران پیچیده به لحاظ اخالقی با خطرهای فراوان
بدل میکند .بدین سبب میتوانیم کارهای داینرز را
ببخش��یم و در عین حال تجاوز سرس��ی ( )Cersyرا
نکوهش آور بدانیم .یکی بیارتباط و دیگری واقعیت
محض اس��ت .بدین سبب اس��ت که رفتار قهرمانان
بوی��ژه دن دریپ��ر در مردان دیوانه از آغاز احس��اس
خس��ته کنندگی ایجاد میکند .مردان دیوانه سنت
دیرپای آگاه سازی نسبت به تمایالت بیننده به سوی
احس��اس همدردی با شخصیت را دنبال میکند .هر
زمان که شخصیت بنظر تحسین برانگیز میرسد(یا

دس��تکم کمتر رقت اتگیزست) ،چیزی ادراکمان را
تغییر میدهد (تجاوز پیت کمپبل به همس��ایهاش،
راجر اس��ترلینگ و کار پرمخاط��رهاش ،ناتوانی پگی
آلس��ن در رهاک��ردن کیف��ش نزدیک همکار س��یه
چردهاش و )...و این انگاشت در ما شکل میگیرد که
هیچ آدم خوبی در جهان نیست .تنها برخی از برخی
دیگر کمتر بدند (همهش��ان میتوانند نژادپرس��ت و
تجاوزکار باش��ند) .همه آنها مفهومی گس��تردهتر را
به ذهن متبادر میکنند :انس��انهای خوب و شکیبا
برای آن آفریده شدهاند که ما را در خط مستقیم نگه
دارند و اهریمنان در پشت پرده پنهاناند .جهان لبریز
از خوبیها و بدیهاس��ت .اینها و پیچیدگیهایشان
خاطرمان را ملول میسازند.
هی��چ ش��خصیتی در م��ردان دیوانه این کاس��تی
خالقانه را بیش��تر از دن دریپر در آغوش نمیکشد.
پیوس��ته دن یک پارادوکس زنده اس��ت :برای آنچه
از خود به جهان نش��ان میدهد ستایشش میکنند
ولی زندگی درونیش احساس بیزاری ایجاد مینماید.
هر چه نمایش جلوتر میرود ،دن ،بر بار اشتباهاتش
میافزاید .ولی همگیشان را میتوانیم ببخشیم زیرا
بنظر اندک اندک به جایی میرسد که میتواند خو ِد
خودش باشد و بدیهایش را به کناری بگذارد .بنظر
میآی��د که در پای��ان فصل آخر ،دن ب��ه آن جایگاه
میرس��د .تربی��ت فقیران��هاش را ب��رای همکارش و
خان��وادهاش نمای��ان میکند و اینگون��ه ادراک یک
قهرمان را ایج��اد مینماید .وی میتواندآزاد باش��د.
ول��ی آنچه انتخاب میکند انج��ام دهد –دروغ بافی
در پس دروغ بافی در ت�لاش برای ایجاد این پنداره
که هیچ کس��ی به چیزی بیشتر نمیاندیشد -بسیار
ناامیدکنن��ده و مهمت��ر از آن به لح��اظ هنری مالل
آورست .هیچ چیز جالبتری درباره دن وجود ندارد.
اکنون ب��ی تردید میدانیم دروغهایش تنها تالش��ی
برای پوشاندن گذش��تهاش نبود بلکه تالش میکرد

پوچیش را پنهان کن��د .در جایگاه یک ضدقهرمان،
چیز بیشتری برای گفتن ندارد .هیچ چیز!
ِداستان لبریز از ضدقهرمان
این است مسئلة جهان
ِ
و ته��ی از قهرم��ان .هر چه بیش��تر در مع��رض این
ش��خصیتها باشیم و هر چه بیش��تر در انتخابهای
رقت برانگیزش��ان غوطه ورش��ویم ،بیش��تر ب��ا آنها
همدستی میکنیم .این وضعیت از چشمانداز خالقانه
و نقادانه ،گاهی کارسازست یعنی زمانیکه ضدقهرمان
ادراک میکند روایتش طرب انگیز و هوشمندانه است
و در جهان داستان معنا میدهد .ولی زمانیکه کارهای
رقت انگیزخوار و مطرو ِد ضدقهرمانان بیتوجیه است
(مانند مورد جیم لنیستر) یا مالل آورست (مانند دن
دریپر) ،بینندگان در ش��گفت میمانند که از تماشای
اش��تباه مکرر ش��خصیت به چه میرسند .هنگامیکه
ضدقهرمانان بیشتر و بیشتر کارهای رقت انگیزپَست
انجام میدهند (و کم ه��م زنان را هدف نمیگیرند)،
بینن��دگان در ش��گفت میمانند که چرا بای��د آنها را
ببخشند .شاید زمان آنست که از ضدقهرمانان اندکی
دور شویم و به دنبال قهرمانان بگردیم .تغییر خوبست.
میتوانیم کسانی را دوست بداریم که دوستشان داریم
نه کسانی که از آنها بیزاریم.
پانوشت:

1. Tony Sopranos
2. Sopranos
3. Bell
4. Walter Wight
5. Al Swearengen
6. Don Draper
7. Rust Cohle and Marty Hart
8. Stringer
9. Hannah Horvath
10. Jaime Lannister
11. Cersei
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پشتپردهشخصیتهایسریال
بررسی تطبیقی تشابه شخصیتها در سریال «بازی تاج وتخت» با نمونههای تاریخی

ب�ازی تاج و تخت برداش�تی آزاد از جنگ تاریخ�ی رزها Wars of
 the Rosesاس�ت .خانوادههای اش�رافی اس�تارک و لنیس�تر نیز

برگرفته از خاندانهای اشرافی یورک و لنکستر میباشد .برخی از
شخصیتهای کتاب نیز دارای همتایان تاریخی هستند.

درن��گاه اول با وجود س��پاهی از زامبیهای یخی ،اژدهاهای ترس��ناک و جادوگران
قدرتمند ،داستان بازی تاج و تخت کمی غیر قابل باور به نظر میرسد.
اما اگر کمی بیش��تر آن را وارس��ی کنید متوجه خواهید ش��د که بخش عظیمی
از داس��تان برگرفته از رویدادهای تاریخی واقعی است همانگونه که نویسنده کتاب
«جورج آر .آر .مارتین» نیز خودش به این مساله اعتراف کرده است.
به عنوان مثال ،دیواری که قلمرو پادشاهی شمالی را از سرزمین وحشیها در آن
س��وی آن جدا میکند برگرفته از دیوار هادریان میباش��د .اندالسها که در ابتدای
داس��تان وستروس را به هفت قلمرو پادشاهی تقسیم نمودند اشارهای است به انگلو
ساکسونها که انگلستان را به هفت پادشاهی تقسیم نمودند.
نبرد بین استارکها و لنیسترها نیز شبیه جنگ رزها است که ما بین خانوادههای
اشرافی لنکستر و یورک در انگلستان بین سالهای  1455و  1487اتفاق افتاد.
خاندان یورک نیز همانند خانواده استارک شمالی بودند ،و خاندان لنکستر نیز مانند
خاندان لنیستر اهل جنوب و بسیار ثروتمند بودند.
ولی این شباهتها همین جا پایان نمیپذیرد ،برخی از اربابان و بانوان وستروس هم
شباهت قابل توجهی به شخصیتهای تاریخی دارند.
رابرت براتیون و ادوارد چهارم

این نکته که رابرت خاندان و تبار خود را به سوی نابودی و فساد کشاند نیز احتماال
از روی زندگی ادوارد چهارم الهام گرفته شده است.
در روزگار جوان��ی ،رابرت براتیون جنگ جویی ترس��ناک بود که علیه حکومت
ش��ورید و حکومت هزاران س��اله تارگرین را س��رنگون نمود و س��پس حکومت و

ادوارد چهارم
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رابرت براتیون

کریس پلیزنس

پادشاهی خودش را برپا کرد.
درست همانند ادوارد چهارم در دوران جوانی که موفق شد در سال  1461سرزمین
یورکیست را به تصرف خود درآورد .ولی بعدها همانند رابرت همتای خیالی خود به
مستی و مِی خوارگی و هرزگی روی آورد.
همچنین مانند رابرت ،ادوارد در بستر مرگ خواسته خود را تغییر داده و یک نائب
الس��لطنه را به عنوان جانشین خود تعیین نمود که همه را برای دستیابی به تخت
پادشاهی به جان هم انداخت.
ادوارد پس از یک سانحه در حال ماهیگیری درگذشت در حالی که رابرت پس از
اینکه توسط یک گراز وحشی زخمی شد از دنیا رفت.
رابرت خوش گذران که عاشق شراب و شکار بود شباهت هایی با هِنری هشتم نیز
دارد که از قضا او نیز یک جنگ جوی قدرتمند بوده است که بعدها عالقه شدیدی به
برپایی جشن و ضیافت پیدا میکند.
پتایر بیلیش و توماس کرامول

پتایر بیلیش در خانوادهای از طبقه پایین جامعه متولد میشود و با در دست گرفتن
کنترل خزانه داری رابرت براتیون راه خود را به دربار وی باز میکند یعنی درس��ت
همان کاری که توماس کرامول با دربا ِر شا ِه هِنری هشتم کرد.
اگر شباهت هایی بین رابرت و هنری هشتم وجود داشته باشد مسلما کاراکتر پتایر
بیلیش خزانه دار رابرت در بازی تاج و تخت نیز باید با همتای تاریخی خود توماس
کرامول شباهت داشته باشد که در بارگاه هِنری دارای نقش محوری بود.
همانند کرامول ،بیلیش نیز از طبقه مرفه جامعه نمیباشد .وی نیز به مدد حقه و
نیرنگ ،کاردانی و با تحت کنترل خود گرفتن اموال و خزانه پادشاهی راه خود را به
بارگاه سلطنتی باز میکند.
کرامول فرزند یک مشروب ساز بود و مدتی به عنوان یک سرباز خدمت کرد ولی
بعدها پیش از اینکه به بارگاه س��لطنتی راه یابد به عنوان یک وکیل و مش��اور مالی
تعلیم دید و همچنین مهارت الزم در حسابداری را نیز کسب کرد.
با این حال بسیار اهل توطئه و طراحی نقشه بود تا جایی که به یکی از وفادارترین

توماس کرامول

پتایر بیلیش
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متحدان خود ،آن بولین نیز خیانت کرده و شاهد اعدام وی میشود.
چین ظالم و بی رحم بود و در خیانت به پادش��اه جافری و
بیلیش نیز یک توطئه ِ
مرگ وی دست داشت و همچنین ممکن است به خاندان استارک نیز برای کشتن
افرادی کمک کرده باشد.
ند استارک و ریچارد ،دوک یورک

در جهانی مملو از خیانت و انسانهای منحرف ،ادوارد استارک بی هیچ طمعی برای
حفظ خوبی و نیکی وارد میدان میشود و مبارزه میکند .وی یک جنگ جوی دلیر،
فرمانروایی کاردان و مردی صدیق و محترم بود هر چند در انتها به خود خیانت کرده
و باعث مرگ خویش میشود.
دقیقا مانند ریچارد دوک یورک ،وی در جنگ صد س��اله فرانس��ه به میدان رفته
و مبارزه میکند و به دلیل کامیابی و پیروزی هایی که در این نبرد کس��ب میکند
مقام��ات دولت��ی مختلفی به وی اعطا میگردد که با ایفای نقش��ی که در همه این
پُستها نشان میدهد کارآمدی و قابلیت حکمرانی خود را به اثبات میرساند.
همانند ادوارد پس از مرگ رابرت ،ریچارد نیز در طول دوران جنون هِنری ششم به
حفاظت از پادشاهی وی میپردازد.
ولی از طرفی وی اختالفات زیادی با همسر هِنری ،ماری اهل انژو داشت همانگونه
که ند استارک نیز مشابه این مشکالت را با سرسی لنیستر داشت .در نهایت ریچارد
تاج و تخت را از آن خود میکند ولی ناکام میماند درست مانند اتفاقی که در داستان
میافتد و ند تالش میکند تاج و تخت را از دست جافری خارج کند.
در انته��ا نیز هم ریچارد و هم ند هر دو گردن زده ش��ده و سرش��ان بر روی نیزه
گذاشته میشود.
سرسی براتیون و مارگارت انژو

ند استارک

دوک یورک

هم سرسی و هم ماری انژو هر دو به عنوان زنانی حیله گر و دسیسه چین شناخته
ش��دهاند که همیشه خواس��تههای خودشان را به خواس��ت و صالح ملت ارجحیت
میدادند.
شهرت همسر هِنری ششم ،مارگارت انژو به خاطر قدرت کنترل کنندگی و حیله
گر بودن وی بوده است که همواره خواستههای خود را باالتر از صالح مملکت و مردم
میدید .او نیز اختالفاتی با ریچارد ،دوک یورک داشت و سرانجام هم شاهد اعدام و
بر نیزه شدن سر وی شد.
دقیقا مانند سرس��ی که بیش��تر عمر خود را قبل از مرگ رابرت به مخالفت با ند
استارک گذراند (پیش از جدا شدن سر از بدنش) و بعد از مرگ رابرت نیز بیشتر وقت
خود را صرف توطئه و نیرنگ کرد تا بتواند فرزند نامش��روع خود جافری را بر تخت
آهنی سلزنت نشانده و جایگاه خود را مستحکم نماید.
در مراس��م عروس��ی ارغوانی ،وی این استبداد و ُغرور خود را نشان داده و به جای
اینکه غذاهای اضافی را بین فقرای ش��هر تقسیم کند دستور میدهد آنها را جلوی
سگها بریزند درست همان کاری که مارجری تایلر دستورش را داد.

مارگارت انژو

دنریس و هنری تودور هر دو در ارتش خارج از کش��ور بزرگ شدند .بعدها هنری از
وی استفاده میکند تا سلطنت انگلستان را در دست گیرد .تنها میتوان امیدوار بود
که دنریس نیز به انجام همین کارها وادار گردد.
هِنری تودور و بعدها هِنری هفتم با عبور از کانال به همراه س��پاهی خارجی ،تاج
و تخت پادش��اهی را از ریچارد س��وم میگیرد و از مسیر زادگاه خود حرکت کرده و
س��ربازان بیشتری را به خدمت میگیرد .اگرچه در طول سالیان طوالنی قبل از این
رویداد که وی در فرانس��ه دوران تبعید خود را سپری میکرد و در حالی که هرج و
مرج به آرامی در حال گسترش در سراسر انگلستان بود منتظر فرصت مناسب برای
در دست گرفتن قدرت بود.
دقیقا مشابه دنریس ،که در آن سوی دریای نارو (کانال انگلیس) به آرامی در حال
گردآوری ارتشی عظیم برای خود بوده و نقشه حمله به زادگاه خود را در سر دارد تا
بتواند در مسیر خود نیروهای وفادارش را صف آرایی کند.

هنری تودور

ریچارد

سرسی براتیون

دنریس تارگرین و هنری تودور

دنریس تارگرین
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ریچارد سوم

استنیس براتیون

استنیس براتیون و ریچارد سوم

ریچارد سوم فردی وفادار به پادشاه ولی خائن به وارثان برادرزادهاش آینه تمام نمایی
از اس��تنیس براتیون میباشد .اما در حالی که در انتها ریچارد سلطنت را از آن خود
میکند ولی استنیس تا بدین لحظه به موفقیتی دست نیافته است.
استنیس برادر رابرت براتیون در طول حیات برادر ،صادقانه به وی وفادار بود ولی
پس از مرگ رابرت ،نامش��روع بودن ب��رادرزاده خود را فاش کرده و تالش نمود تا با
استفاده از برخی تاکتیکهای نسبتا بحث انگیز تخت پادشاهی را تصاحب نماید.
ریچارد س��وم برادر ش��اه ادوراد چهارم نیز تا زمان مرگ پادش��اه به او وفادار باقی
ماند ولی بعد از آن نامشروع بودن فرزند برادر خویش را اعالم کرده و موفق شد تاج
پادشاهی را بر سر بگذارد.
راب استارک و ادوارد چهارم

هم راب اس��تارک و هم ادوارد چهارم به وعده ازدواج خود پشت کردند که منجر به
شورش متحدان نزدیک آنها شد.
در حالی که مس��تی و مِی خوارگی ادوارد الهام بخش کاراکتر رابرت براتیون اهل
عیاشی و خیانت است ،بی ش��ک زندگی عاشقانه پرسروصدای راب از روی داستان
ازدواج ادوارد الگوبرداری شده است.
ادوارد در ازدواج خود با عجله و بی فکرانه اقدام کرد و همین مساله باعث شد که
یکی از هم پیمانان اصلی اش ،ارل وارویک را بر علیه خود بش��وراند کس��ی که قبال
برنامه ازدواج ادوارد را با خواهر زن پادشاه فرانسه لویی یازدهم ریخته بود.
ارل ،ریچارد نویل ،بعدها بر علیه ادوارد ش��ورش میکند همانگونه که در داستان
کتاب نیز والدر فری بر علیه راب قیام میکند که منجر به مرگ وحشتناک خودش
در عروسی سرخ شد.
همانط��ور که میدانیم فری به راب خیانت میکند به این دلیل که ولف جوان به
دلیل عهدی که بسته بود در صدد ازدواج با یکی از دختران فری بر میآید.
تئون گریجوی و جوروج پالنتاژنت

هم تئون و هم جورج در دوران جوانی به دنبال یک شورش ناموفق ،از والدین خود
جدا شدند .جورج همچنین به برادر خود خیانت میکند تا به این شکل دل پدر زن
خود را به دست آورد در حالی که تئون به راب خیانت نمود (که او را به عنوان برادر
میشناخت) تا از پدر خود بیلون دلجویی نماید.
ماج��رای زندگ��ی گریجوی برگرفته از داس��تان جورج پالنژان��ت ،دوک کالرنس
میباشد که برای به دست آوردن حمایت و پشتیبانی پدر زن خود ریچارد نویل به
برادرش ،شاه ادوارد چهارم خیانت کرد.
در مجموعه تلویزیونی ،تئون به راب که در تمام عمر گمان میکرد برادرش است
خیانت میکند تا بتواند تایید پدر واقعی خود بایلون را کسب کند.
همچنین هر دوی آنها در س��نین کودکی از والدین حقیقی خود جدا شده بودند.
اگرچه پدر جورج در نبرد ویکفیلد کش��ته ش��ده بود ولی تئون نزد خاندان استارک
فرستاده شد تا با آنها زندگی کند.
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ادوارد چهارم

راب استارک

جافری براتیون و ادوارد لنکستر

جافری فرمانروایی ظالم بود که نسبت به نامزد خود سانسا نیز بی رحم بود .همینطور
ادوارد پالنتاژنت نیز به علت ظلم بی حد خود بویژه نسبت به همسرش مشهور بود
ولی در واقع هرگز حکومت نکرد زیرا در سن  17سالگی در میدان جنگ کشته شد.
جافری به حدی در ظلم و بیداد نسبت به دیگران بی همتا بود که به طور قطع یکی
از آخرین انس��انهای روی این کره خاکی است که شما حتی نمیتوانید تصور کنید
دارای ذرهای قدرت باشد چه برسد به اینکه جایگاه پادشاهی داشته باشد.
این مس��اله دقیقا مش��ابه ماجرای زندگی ادوارد لنکستر است کسی که در کل به
عنوان یک پسر بچه سادیسمی و تشنه خون شناخته شده است که به شدت نسبت
به همسر خویش آن نویل یا همان سانسا استارک بی رحم بود.
همانگونه که پسر ماری انژو ،همتای تاریخی سرسی که در این مجموعه تلویزیونی
مادر جافری است ،وارث آشکار تاج و تخت انگلستان میباشد.
اما شانس با انگلستان یار بود زیرا او در سن  17سالگی در میدان نبرد کشته میشود.
اما بدبختانه سرزمین وستروس چنین بختی نداشتند زیرا جافری کشته نشد.

جوروج پالنتاژنت

ادوارد لنکستر

تئون گریجوی

جافری براتیون

چرا نبینیم؟
جادوگری ،روابط جنس��ی و سوسیالیسم ،ترکیبی مهوع را بوجود آوردهاند .با این
همه ،یک برنامه تلویزیونی از ترویج این رویه در میان جوانان آمریکایی هیچ واهمهای
ندارد .بازی تاج و تخت ،تازهترین دس��تاورد استودیوی  HBOمیباشد که با داستان
تخیلی مشمئزکننده ،مرزهای فساد را نابود کرده است؛ و اکنون زمان آنست که پدر
و مادرها این مسئله را جدی بگیرند.
این س��ریال تلویزیونی که بیشتر بینندگانش پسران نوجوان هستند ،یک داستان
تخیلی ناپسند درباره ددمنشی ،جادوگری ،هرزگی ،بی بندوباری و شوالیههای برهنه
اس��ت .این برنامه توانست با محتوای بی دینی ،جادوگری و دیدگاه ضدمسیحیاش
توجه پسران نابالغ در همه گروههای سنی را به خود جلب کند و آنها را به برنامههای
بزرگساالن بکشاند .بازی تاج و تخت نسخهای ست ضعیف از شجاع دل مل گیبسون
و اقتباس��ی است از مجلههای پورنو .در این نمایش مردان زن صفت را میبینیم که
در وان حمام رابطه جنسی برقرار میکنند و از اژدها ،مرگ و ستارهی پنج پر ،سخن
میگویند.
چگون��ه برنامهای این چنین خطرناک به تلویزیون آمریکا راه یافته اس��ت؟ آیا به
فرزندانمان آس��یب نمیزند؟ آیا مس��یحیان میتوانند بانگ بر زنند و آن را سانسور
دالیل طرد بازی تاج و تخت در س��ال جاری آش��نا
کنن��د؟ در ادامه ،با  12مورد از
ِ
میشویم.
انحرافات جنسی ،شامل ِزنای با محارم و همجنس بازی با جزئیات تصویری فراوان:
جنسی گروهی -لبریز
هر یک از اپیزودهای این نمایش -از تجاوز به عنف تا -عمل
ِ
از نکات جذاب برای بیننده هستند .برای بسیاری از کودکان ،این نخستین بارست که
ِزنا را میبینند .آیا آنها در زندگی واقعی این سرگرمی را انتخاب میکنند؟
جادوگری بسیار قدرتمند به تصویر کشده میشود اما ارزشهای مسیحیت به محاق
رفته است:
معجونهای کشنده و ارواح خبیث همه مسیر داستان را تعیین میکنند .ولی هیچ
اشارهای به مسیح و نقش برجستهاش در حکمت قرون وسطی نمیشود.
ای��ن نمای��ش لبریز از خش��ونت فراوان اس��ت و ط��رح داس��تان را به قهقرا
میکشاند

آیا براستی نیازست همه این نماهای بسته خونبار را ببینیم؟ آخر هیچ بار آموزشی
به تجربه بیننده نمیافزاید.
امیلی کالرک یک بازیگر بی استعدادس��ت که تنها نقش��ش عادیس��ازیِ گرایش
جنسی به کودکان است:
این دختر جوان و زیبا بدبختانه از ظرافتهای بازیگری بی بهره است .تولیدکنندگان
بنظر این را میدانند و در هر صحنه برهنهاش میکنند .بدن نابالغ و ظریفش اغوای
زنانه ندارد .ولی معصومیت بچه گانه و تجاوز را بخوبی تداعی میکند.
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استفنسون بیلینگز

در نقش جان اس��نو نیز پدیدار میگردد .صحنههای بگونهای هس��تند که احساس
میکنیم به حمامهای همجنسبازان در س��ان فرانسیس��کو که مملو از میمونهای
انسان نما است راه یافتهایم.
بزک الکولیسم با بازیگران ایرلندی
ِ
ِ

ننگ ایرلند همیش��ه ضعف مردمانش بوده اس��ت همان زمان که به زیاده روی در
خ��وردن ال��کل روی میآورند .چرا بازی تاج و تخت ،این بی آبرویی را س��رگرمی و
جذابیت جلوه میدهد؟
گرگها و اژدهاهای دست آموز روح اهریمنی را به ذهن متبادر میکنند

هنگام��ی ک��ه کودکان را ب��ا آینده بینی همراه ب��ا جادو همراه میکنی��د ،از آنها
میخواهید ش��یوههای بیهوده را پیشه سازند .بی خدایی و شیطان پرستی آنها را از
مسیر زندگی به پرتگاه میاندازد؟
درک این نمایش برای بزرگساالن دشوارست

لهجه غلیظ اروپایی بازیگران برای بیشتر پدر و مادرها نامفهوم است .داستان –که
از کتاب اصلی نویسنده اقتباس شده -به سبب پرشهایش از حیث منطق و نمایش
صحنههای رمانتیک دلسردکننده است .تولیدکنندگانش بنظر این را درک میکنند
و با هنرمندی نمایش را بگونهای تولید میکنند که بینندگان مسنتر به تماشای آن
ننشینند .آیا این کار را برای آن انجام دادهاند که با کودکان آمریکایی لحظاتی تنها
بمانند؟
هیچ نقش مثبتی وجود ندارد

برای ش��خصیتهای برجس��ته و قویِ س��ریال هایی چون برنامههایی چون خانه
کوچک در هامون  Little House on the Prairieو در نزدیکی فرشتگان Touched
باراتون همجنسباز،
 by an Angelچه روی داد؟ در عوض ،قهرمان هایی مثل جافری
ِ
برای جوانان سردرگم امروزی ،چه آوردهای دارد؟
تصویرهای تیره و سیاه ،نوجوانان را افسرده میکند:
بس��یاری از گروههای خرده فرهنگ جوان ش��امل گوته��ا  Gothsو چاقوکشها
 Skinheadsترجیح میدهند دنیای ش��ب را در لگام خ��ود بگیرند .در دل تاریکی،
میتوانند موادمخدر مصرف کنند و به روابط جنسی بپردازند .آیا این نمایش مصرف
مواد مخدر و تجاوز را ترویج میدهد؟ آیا پدر و مادرها تنها باید بنشینند و ببینند ما
چه پاسخی میدهیم؟

خانواده متشکل از پدر و مادر را ناکارآمد نشان میدهد و تالش میکند
همانند کمونیستها یک انقالب اجتماعی را بنیان نهد

آیا جای ش��گفتی دارد که جورج مارتین –یک نویسنده در هالیوود لیبرال -روح
قالب این سربازان را خدای سرخ فام بخواند؟

پیتر دینکلج –بازیگر نقش کوتوله در نمایش -نمادیست از همجنس بازی در
میان جوانان آمریکایی

دینکلج نمادیس��ت از کودکان به س��بب جثه کوچکش و فکاهی برجستهاش و نیز
وس��واس فکری نسبت به مسائل جنس��ی؟ چند تن از کودکان از این بازیگر تقلید
میکنند و کارهایش را در خانه انجام میدهند؟
نمایش صحنهها و جاذبههای همجنسبازی به هر بهانهای

جامههای پر نقش و نگار ،مردان بلندگیس��و و زن صفت ،پس��رکها به ظاهرشان
خوب میرس��ند و سبک شهوت انگیز ستاره فیلمهای سکسی –کیت هارینگتون-
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نخبهای از جهان اسالم
در چارسو
مروری بر«تکههای سنگین سرب» آخرین اثر نمایشی ایوب آقا خانی

روشنک عباسی
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ایوب آقا خانی کارگردان نمایش«تکههای سنگین سرب»

نیایشه��ای اذان گاه��ی ،جنگه��ای پارتیزان��ی و
تحصی�لات عالی��ه در آمری��کا؛ این عب��ارات ،کلید
واژههای��ی اس��ت ک��ه در طول س��ی و اندی س��ال
از ش��هادت دکت��ر مصطفی چمران در رس��انههای
مکتوب ،شنیداری ،مستندها و بزرگداشتها شنیده
میشود .چمران مردی نظامی پوش که واژههای ناب
ثنایی زیبایی از او به جای مانده و در اولین سالهای
جنگ به ش��هادت میرس��د و جز در اوایل تابستان
و تابل��وی بزرگراهی که از توحی��د تا ولیعصر امتداد
دارد حرفی از او به میان نمیآید .ش��اید در ذهنيت
سياس��ت گذاران و تصميم س��ازان فرهنگي چمران
آنقدر بزرگ و دور از دس��ترس اس��ت ک��ه در دایره
درک جوان امروزی نمیگنجد.
«تکههای سنگین سرب» آخرین اثر نمایشی ایوب
آقاخانی است که بعد از یک غیبت چهارساله در سالن
چهارسوی تئاتر شهر اجرا رفته است .نمایشی که به
قلم کارگردان آن نوشته شده ،روایتی از زبان «غاده
جابر» ،همسر دوم ش��هید چمران است .این روایت
آنچنانکه در پایان نمایش معلوم میشود متن نامهای
اس��ت که غاده به یکی از فرزندان ش��هید چمران از
همسر اولش نوشته است .نمایش «تکههای سنگین
سرب»با میزانسن ساده اما گویایی همراه است .یک
س��کوی فلزی ،که چمران را یک سر و گردن از غاده
و یا مخاطب باالتر نشان میدهد و جایگاهی ساده و
دست یافتنی که با چند جعبه چوبی مهمات همراه
اس��ت .نورهایی موضعی و کارآمد و دو صفحهای که
باالی س��ر بازیگر اس��ت و حس مداوم موج و آب را
تکرار میکند ،حس��ي برخاسته از كابوسهاي دكتر
چم��ران بعد از م��رگ فرزن��د كودك��ش در آب را
میرساند .غاده با چمران درگیر دیالوگ است .دقیقا
درگیر اس��ت ،دیالوگهایی از جنس س��واالت نسل

امروز ،سواالتی برای موشکافی شخصیت چمران که
شاید نوجوانان و جوانان امروزی او را فقط به عنوان
یک مرد جنگی بشناسند.
«غ��اده» از س��طحیترین نقاط ش��خصیت ،یعنی
پوش��ش چمران ،نحوة زیس��ت و مهاجرتهای پی
در پی او میپرسد پرسشهايي براي كشف حقيقت
وجودي چمران ،پرس��شهايي براي همراه ش��دن و
عاشق ش��دن ،تاجر زادهای که در اروپا بزرگ شده،
با بیس��ت سال اختالف س��نی عاشق نخبة مهاجر و
ایرانی میش��ود ک��ه اصلیترین مس��ائله زندگیاش
هجرت و جهاد است.
«غاده» در وجود تاثیرگذار و تربیت کنندة چمران
عناصر ش��فافی از انسانیت و بزرگی را کشف میکند
و زيس��ت شاهزاده وار خود را وا مينهد و زندگي در
يك اتاق س��ادة اردوگاهی را بر میگزیند .همة این
اتفاقات و کنش��ها در پرس��شهایی است که غاده از
چمران میکند و داستان سالهای زندگی ،بحرانها،
رزمآوریها ،ایدئولوژی و جهان بینی چمران را برای
مخاطب تئاتر رو میکند .آقاخانی با دس��ت اندازی
ب��ه وجهی دراماتیک از زندگ��ی دکتر چمران کاری
تابوش��کن و منحصر به فردکه ب��ه خوبی بر خطوط
اصل��ی تفکر چمران ن��زج گرفته و از حواش��ی زرد
ژورنالیستی و تخیلی فاصله مطلوبی دارد شخصیت
چمران را با ش��خصیت پردازی عمی��ق خود هویدا
کرده است.
«تکههای س��نگین سرب» به جز آنکه مخاطب را
با مرد نخبة تاریخ معاصر جهان اسالم آشنا میکند،
گامی در جهت آش��نایی نس��ل امروز با س��تارگان
انقالب اس�لامی و دفاع مقدس برداشته است.گامی
علم��ی ،هنری و به دور از تعصب��ات جهت دار و بی
منفعت.
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نمایش قدرت و ابتذال
ِ
وزرای در حاشیه
نقدی بر نمایش «مضحکه شبیه قتل» به کارگردانی حسین کیانی

   اشکان قادری
تئاتر«تراژدی-کم��دی» را میت��وان «مصیبتنام��ه
مضحک» و ی��ا «فکاهینامه مصیبت بار» نامید .زیر،ا
در این گونة نمایش ،حوادث و امور جدی ،سهمگین،
فاجعهآمیز و متأثرکننده ،با بیانی شوخی ،طنزآمیز و به
صروت عجیب و غریب نمایش داده میشوند.
به دلیل چش��مانداز پدیدآورن��دگان ،گونههای اصلی
ادبی��ات نمایش��ی به موجودی��ت انس��ان و زندگی او
میپ��ردازد که میتوان ب��ه دوگونه موض��وع تراژدی
و کمدی اش��اره ک��رد .در دیدگاه نخس��ت؛ هنرمند
نمایش��نامهنویس ،رنج ها ،س��ختیها ،بیچارگیها و
نگونبختیهای زندگی وهمچنین ،موجودیت انسانی
را آشکار میکند .در برابر آن ،گروه دیگری وجود دارد
که شامل کم دینویسان هس��تند که پدید آورندگان
نمایشه��ای خندهدارهس��تند ،و ح��وادث ،اش��یاء،
شخصیتها ،زمان ،مکان ،زندگی و موجودیت انسانی
را با دیدگاهی فکاهی و مسرت بار نمایان میسازند.
نمایش«مضحکه ش��بیه قتل» را میتوان نمونهای از
گونه تراژدی -کمدی نامید.داستان نمایش در دوران
بعد از ترور«ناصرالدین ش��اه» میگ��ذرد .دورانی که
پیش از آن ،ش��اه «خالصه ظلاهلل» ،منشأ تمام قوا و
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کنترل تمام امور بوده اس��ت و همه چیز به دس��ت او
صورت میگرفته اس��ت و مش��روعیت او با زوری که
داش��ت؛ تأمین ش��ده بود .در حقیقت ،تمام سرزمین
ایران متعلق به ش��اه و ملکه او بود .در این زمان ،ایران
زیربار قرضهای کمرشکن ،قیود سیاسی و اقتصادی
دولتهای اس��تعماری بودو به آن فشار وارد میکرد؛
طوری که کمر خم کرده بود .از این رو ،نویس��نده اثر،
اوضاع کشور را به یک«مستراح عمومی» تشبیه کرده
که در آن سکهای ناچیز که نماد امید به زندگی طبقه
فرودست و رعیت اس��ت؛ هر روز بیشتر فرو میرود و
بیرون کش��ید ،او از چنگال فقر ،س��ختتر و سختتر
میگردد .ش��خصیتهای پدر و پسر ،به نوعی نمایندة
همان طبقه فرودست جامعه بودند که در حسرت یک
خواب آرام و ش��یرین میس��وزند .خوابی که بدلی از
ادامة حیات است و گویی ،تنها راه زنده ماندن آنها ،در
خوابیدن است و هر بار که میخواهند به خواب بروند؛
در اثر نامالیمات آن عصر ،ناکام میمانند .در صحنهای
که بیوهی به اصطالح روش��نفکر ناصرالدینش��اه ،از
پس��ر میخواهد که با لحاف به عنوان یک زن برقصد
و یا زن دیگری را از دور ببوس��د که با مقاومت پس��ر

مواجه میش��ود؛ ولی با عتاب پ��در که برای خوابیدن
دلیل میآورد پس��ر نیز ،مجاب میش��ود که با نگاهی
متجددانه به بیوه روشنفکر تن دهد.
البت�ه ،توجه ب�ه بی�ان نمادین و نش�انههایی که
نویس�نده در نمایش گنجانده است؛ خالی از معنا
نیس�ت.در حقیق�ت ،بازیه�ای فرمی یا ش�کلی
که«حسین کیانی» برای به تصویر کشیدن مفهوم
ذهنی�ش ب�ه کار گرفت�ه؛ به نوعی ی�ک نقد «ضد
ساختاری» را مطرح میکند به این معنا که ،در نگاه
وسیعتر ،به بهانه نمایش ،انگار او نسبت به شرایط
حاکم روز جامعه ،معترض است .رقصیدن پسر با یک

پارچه ،ج��دای از بازی نمادین؛ در صدد قبحش��کنی
مسئلهای فرانمایشی اس��ت و از سویی ،چالشی برای
مط��رح کردن موضوعی اس��ت که در نگاه وس��یعتر
خارج از فضای نمایش��ی و در یک کلیت ،اعتراض به
سیاستهای حاکم بر فضای کشور است.
کارگ��ردان ب��ا پرداخت��ی زیرکانه به کش��مکشها و
مجادالت دو دس��ته حاکم بر اوضاع آشفته سیاسی و
اجتماعی آن زمان ،کوش��یده اس��ت برخی از ابهامات
تاریخی درمورد قتل ناصرالدین ش��اه را در قالب طنز،
دوباره مطرح کند .در صحنه اجرای مضحکه قتل شاه
با این که پس��ر از قبل اعالم میدارد که دست چپش
برای استبداد خواهان و دست راستش برای مشروطه
خواهان است ،تپانچه را با هر دو دست میگیرد.در این
هنگام ،بیوة روش��نفکر شاه با حرکت دست ،اشاره به
تبانی دو گروه حاکم برای قتل شاه میکند.
بدون شک ،انگش��ت این اتهام به سمت اتابک میرزا
«علی اصغرخان امینالس��لطان» اس��ت آن روزی که
قرار بود صدراعظم امینالسلطان میزبان شاه برای نهار
باش��د که ،به محض مطلع شدن از ترور شاه ،ترتیبی
داد تا جسد ناصرالدین شاه را مخفیانه از صحن بیرون
ببرند و در کالسکه سلطنتی ،بنشانند .خودش نیز در
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بازگشت به کاخ گلستان ،در کنار جسد برجای نشسته
ش��اه نشس��ت و اندام بیجان او را به حرکت درآورد،
گویی ش��اه برای جمعیت مضطربی ک��ه در طول راه
بازگش��ت به پایتخت ازدحام کرده بودند؛ دست تکان
میدهد و س��ر میجنباند .امینالسلطان شاید بهتر از
هرکس��ی درباریان را میشناخت و بیشتر از هرکسی
نیز ،میدانست که «کامران میرزا» ،پسر ناصرالدین شاه
و حاکم تهران ،داعیه حکومت دارد ،پس درنگ نکرد و
بیش از هر اقدامی« ،مظفرالدین میرزا» ،ولیعهد تبریز
را از این واقعه مطلع کرد و به س��رعت ،مقدمات الزم
را برای انتقال تاج و تخت را فراهم آورد و مظفرالدین
میرزا به تخت پادشاهی نشاند.
در نگاه اول ،روش��ن و واضح اس��ت که گفته شود که
وظیفة کارگردان ،تشخیص نیازهای طبقات مختلف
تماش��اگران و خل��ق نمایش و اجرا اس��ت که موضع
تمام��ی تماش��اگران را درک کن��د و به آنه��ا احترام
بگذارد.این رهیافت ،ما را با واژهای به نام«دراماتورژی
تماشاگر»آشنامیکند.
دراماتورژی تماشاگر ،ناظر به توانایی تماشاگر در درک
معنای نمایش و اجرا نیست؛ بلکه ناظر به طیف وسیعی
از تجارب است که احتماالً از رهگذر بهرهگیری از تمام
عناصر تئاتری ،از مواد ،مصالح صوتی و فیزیکی ،لباس
و موسیقی گرفته تا اس��باب و لوازم صحنه ،به دست
میآید .دراماتورژی تماشاگر ،با ساختة تجربة نمایش و
اجراست .هدف این نمایش نباید با صراحت معنا برای
خلق فضاهایی باشد که تماشاگر در آن ،معانی بالقوه و
موجود در نمایش را مورد پرس��ش و پاسخ قرار دهند.
ی برای مقام تماش��اگر
این همان آغاز تجربهای طوالن 
است .اما شاید نتوانیم تمام خوانشهای ممکن موجود
در حین اجرای نمایش را پیببریم ،اما میتوانیم ماهها
یا سالها ،پس از اجرا ،به نمایش فکر کنیم.
عوامل نمایش با ارائه ی��ک اجرای باز ،اصرار دارند که
خ��ود را به تماش��اگری ارجاع دهند ک��ه نه خیلی با

دقت اس��ت و نه اینکه به وضوح بر حسب قابلیتهای
مرب��وط به دانش عموم��ی ،ایدوئولوژیکی یا بینامتنی
تعریف ش��ده اس��ت.در یک اجرای باز موفق ،ادراک و
تفسیر مورد نظر تولیدکنندگان تئاتر،از پیش مشخص
نیست تا بدان منظور ،تماش��اگران را فرا بخوانند .اگر
از محدودیتهای باز متنی که بگذریم؛ باید گفت که
اغلب اجراهای باز ،در این مورد ،تماشاگر را کم و بیش
آزاد میگذارند.
نکت��ه دیگری که باید در اینجا بررس��ی گ��ردد ،این
اس��ت که کارگردان و بازیگ��ران چگونه بر روی توجه
تماشاگر کار میکنند به بیان دقیقتر ،باید بپرسیم که:
«ویژگیهای این توجه گزینشی چیست؟»همان توجه
گزینش��ی که موضوع دس��تکاری و تغییر به وسیله
تولیدکنندگان تئاتر بوده اس��ت.باید توجه داشت که
مسئله تنها جذب توجه تماشاگر به سوی یک موضوع
نیست؛ بلکه در عین حال پرت کردن موضوع دیگر نیز،
مطرح میش��ود..در بیشتر حاالت ،دو نوع دستکاری
و تغیی��ر ،باهم وج��ود دارند و به ش��دت ،به یکدیگر
وابستهاند .اغلب الزم است که توجه تماشاگر را از یک
موضوع پرت کنیم ،تا بتوانیم آن را به س��وی موضوع
دیگری جذب نماییم.
از نقطه نظر فیزیک روانی تمرکز توجه را میتوان«اظهار
عالق��ه» نامید ..این اظهار عالق��ه نیز ،به نوبه خود ،به
وسیله یک وضعیت فیزیک روانی است که میتواند آن
را «غافلگیری یا حیرت» نامید،؛ برانگیخته میشود.
اگر بخواهیم دنبالة این سادگی را تعبیر کنیم ،به این
نتیجه میرس��یم که برای جل��ب و جهتدهی توجه
تماشاگر ،الزم است که اجرا ،پیش از هر چیزی ،موفق
به غافلگیری یا حیرت زدهکردن تماشاگر گردد .یعنی
الزم است که اجرا ،راهبردهای تغییر دهنده یا مختل
کنندهای را به کار بندد تا توقعات تماش��اگر را هم در
توقعات کوتاه مدت و ه��م توقعات دراز مدت را برهم
زند و به خصوص ،روشها و عا دتهای درک و دریافت

سریع وی را مختل کند.
کارگردان با بهرهگیری از تکنیک ذکر شده در صحنههای
متعدد مانند رقص پس��ر با لحاف ،موفق به جهتدهی
به توجه تماش��اگر میشود و نگاههای تماشاگران را در
راس��تای بیان فرمی (ش��کلگیری) و قصهگوی خود
حرکت میدهد .نزدیکی دیالوگها به زبان محاورهای آن
زمان و نیز ،بروز شوخیهایی که چشم تماشاگر ،کمتر
به آن عادت دارد؛ باعث غافلگیری تماش��اگر میشود.
البته در این میان ،اس��تعداد بازیگران بیتأثیر نیست و
حتی بدون این شوخیها ،با یک قاب بندی درست توجه
تماشاگر جلب میشود.
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دوئل با ایدئولوژیها
نگاهی به نمایش«ازدواج آقای میسی سی پی» کار احسان فالحت پیشه
علیرضا بخشی استوار
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طرح اساس��ی اغلب آثار فردری��ش دورنمات چیزی
جز تراژدی وجود انس��ان نیس��ت که به واسطه ارائه
طنز آمیز و نیشدارش به صورت کمدی تغییر شکل
میدهد .نمایش��نامههای او مملو از بدبینیها و پر از
طعنههای ی��ک درام نویس متفکر اس��ت .در اغلب
نمایش نامههای مدرن او این نویس��نده س��عی دارد
به عقیده خ��ود جامهای که بر تن خ��وش باوریها و
قوانی��ن خوش ظاهر امور اخالقی و اجتماعی اس��ت
را بدرد و ماس��ک از چهره اعتقادات متکی بر اصالح
جوامع بشری را بکند تا بشر با تمام ضعفش ،با تمام
افکار به ظاهر درخشانش ،لخت و بی حفاظ در مقابل
خود قرار گیرد.
دورنمات بیش از هر چیزی جهان را نیازمند تغییرات
میداند اما میخواهد در پی القای این مس��ئله باشد
که چشم امیدی به ایدئولوژیها و طبقات اجتماعی
برای این تغییر نیست.
او ب��ه ش��دت نس��بت به اس��تقرار و تحق��ق عدالت
و برق��راری انس��انیت و اخ�لاق ،ب��د بین اس��ت اما
شخصیتهای نمایشش همیش��ه و در همه حال در
پی آنند که جهان را تغییر دهند.
از این منظر ازدواج آقای میس��ی سی پی عرصهای
برای نش��ان دادن رویاروی��ی ایدئولوژیها و دکترین
گوناگون است .ش��خصیتهای اصلی نمایش هریک
با بینش خاص خود در پی تغییر دادن وضع موجود
جهان هستند.
می س��ی سی پی نماینده و نمونهای از نظام سرمایه
داری اس��ت و رفاه بشریت را در پیروی از قوانین این
نظام میداند .سنت کلود تحقق عدالت را در پیروزی
حزب کمونیست جس��تجو میکند .شخصیت سوم،
پزشک نامدار و فداکاری است که برای عشق آرمانی
و روحانی میجنگد و آناس��تازیا نمونهای از کس��انی
اس��ت که پایند هیچ اتفاقی نیس��تند و جهان به کام
آن هاست.
شخصیتهای این نمایش در پس رفتارشان آن چه را

که به رخ میکش��ند میل سیری ناپذیر برای تغییر و
تکامل جهان است که البته به دلیل تغییر ناپذیری
این میل به نحوی در هم میشکند .البته این مسئله
ریشه در افکار نویسنده دارد او همواره در سخنرانیها
و گفتگوهایش
می گوید در پی آن نیس��ت که به تماش��اگران امید
دهد و به قول خودش از آنها خوش بینی ساده لوحانه
طلب کند.
اعتق��اد او بر این زندگ��ی ،آرمان و واقعیت هماهنگ
نخواهد ش��د و ناتوانی انسان در حفظ عشق و آزادی
در برابر زور مداری و تزویر او را باز میتابد.
آدم هایی که در تحقق آرمانش��ان متعصب و آشتی
ناپذیر هس��تند که در پس آن واکنش شخصیتهای
نمایش نش��انگر وحدت اضداد در نقط��های متقابل
هم دیگر اس��ت او میخواهد وحدت اضداد را به رخ
تماشاگر بکشد.
آن چ��ه اعمال ش��خصیتها از خود ب��روز میدهند
در پی محکوم کردن تعصب و یکسواندیش��ی اس��ت
و چی��زی که در پس نقد این اتفاق نمایان میش��ود
ترویج نس��بیت گرایی است تا یکس��ویه اندیشی به
معنای پایندی به هر نوع ایدئولوژی را مردود بشمارد.
البته این مس��ئله بیش��تر نش��ان دهنده پس زمینه
فکری شخصیت سنت کلود است.او برای قبح زدایی
از مسئله ایدئولوژی شخصیت سوم که همانا پزشک
عاشق پیشهای است با آرمانهای ناب شخصیتی که
در طلب جهانی پاک و روحانی است و برای رسیدن
به عشق به عنوان حقیقت مطلق میکوشد را در پیکر
شخصیتی احمق ترسیم میکند که به چهرهای دن
کیشوت وار بدل شده است و به دلیل غرق شدن در
تصویره��ای آرمانیش از واقعی��ت و درک آن به دور
مانده است.
البته دورنمات به عنوان نویسنده هم محبت و عشق
را برت��ر از همه نگرشها و جهان بینیهای رنگارنگ
میداند اما عشقی که آغشته به هوس رانی و عاری از

هر نوع معنویت است.
نمایش ازدواج آقای میس��ی س��ی پ��ی در پس این
ایدئول��وژی زدای��ی تنها یک پی��ام را دنبال میکند.
جهان از آن کس��انی اس��ت که پایبن��د هیچ قانونی
نیستند و هر لحظه به مقتضای زمان و موقعیت رنگ
عوض میکنند.
نمون��ه بارز این طرز تفکر در نمایش آناستازیاس��ت.
برای او تمنیات نفس��انی از هر چی��ز دیگری مهمتر
اس��ت .او به هیچ وجه پایبند اخالق نیست .او چون
هیچ آرمانی در سر ندارد و از هیچ ایدئولوژی پیروی
نمیکند گلیم خود را به راحتی از آب بیرون میکشد.
دروغ میگوی��د ،کاله میگذارد و ب��ه اعتقادش این
نسخه برای مصون ماندن در این دنیا اهمیت دارد.
در دنیای او فقط و فقط یک مسئله اهمیت دارد لذت
ب��ردن آنی ،و در طول نمایش آناس��تازیا تنها در پی
لذت اس��ت و بس .و این گونه است که میخواهد با
رفتارش جهانی سراسر پوچی را با همه خالءهایش به
رخ بکشد و در پس آن این پوچی را عادی جلوه دهد.
البت��ه این مس��ئله با یک مس��ئله اساس��ی در تفکر
نویس��نده این نمایشنامه در تضاد اس��ت .دورنمات
همواره برای بازیافتن اعتقاد و رهایی از یاس فلسفی
که به نوعی بش��ر امروز دچار آن است در دل آثارش
ب��ه دنبال اثبات خ��دا و در پی تحق��ق عدالت برای
نجات انسان اس��ت .نجات انسان به عنوان مهمترین
مولفه فکری اوس��ت .اما همین دورنمات است که نا
امیدانه س��یر و مس��یر وقایع را خارج از حیطه اراده
انسان میداند .از این منظر است که او جهان را پر از
تعارض میداند اما به هی��چ وجه نمیتوان او را جزو
نویس��ندگان اگزیستانسیالیست و پوچ نماهای تحت
تاثیر ژان پل سارتر دانست .او به قول خودش با وجود
بد بینی و طنز گزنده اش ،دغدغه بشر و اخالق او را
آرام نمیگذارد.
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شاهدان سقوط عاشقانه یک شهر
گزارش سینما رسانه از اجرای نمایش محیطی «توریست» در پارک ساعی

مهرداد آرین
این روزها تعدادی از دانشجویان هنر نمایش ،محل
متفاوت��ی را ب��رای اجرا در نظر گرفتهاند .بخش��ی از
پارک ساعی توسط اعضای این گروه نمایشی به شهر
«ورونا»ی نمایشنامه «رومئو و ژولیت» نوشته ویلیام
شکسپیر بدل ش��ده که در آن تماش��اگران از قالب
بینندهی صرف خارج میش��وند و در مقام توریست
در کنار بازیگران نمای��ش حرکت میکنند تا تالش
مردمان این ش��هر برای ایف��ای نقش رومئو و ژولیت
را شاهد باش��ند .رویکرد اجرایی که برای تماشاگران
حرفهای و رسانهها اجراهای درخشان و خاطرهانگیز
«ادی��پ» و «دور دو فرم��ان» ب��ه کارگردانی حمید
پورآذری را در شیوه ( )offstageتداعی میکند.
این نمایش یک نوع تئاتر محیطی است که در آن
اساسا مسالهی شهر مطرح است و در آن دیوار چهارم
عمال وجود ندارد .در این نمایش تعامل گس��تردهای
بین بازیگر و تماش��اچی صورت میگیرد و تماشاگر،
آن ن��گاه منفعلی که فقط روی صندلی بنش��یند را

آبان / 1394شماره460

70

ن��دارد و در اکثر موارد اگ��ر بخواهد نمایش را ببیند،
باید بازیگران را دنبال کند.
نمایش «توریس��ت» داستان یک ش��هر فرضی را
روای��ت میکند که مردمانش ادع��ا دارند اصیلترین
نمایش «رومئ��و و ژولیت» در آنجا اجرا میش��ود و
تماش��اگران در مقام توریست برای دیدن نمایش به
این شهر وارد میشوند.
بهنود بهلولی کارگردان نمایش توریس��ت در مورد
نحوه ش��کل گیری ای��ن کار میگوید :ای��ن ایده از
خواندن دوبارهی نمایش «رومئو و ژولیت» در برخورد
اول شهری که شکسپیر به تصویر میکشد انتخاب و
پیدا شده اس��ت و در ابتدای نمایش ،از ابتدای متن
«رومئو و ژولیت» استفاده شده که دو خاندان اصلی
داستان بیهوده به جان همدیگر میافتند و به محض
اینکه آنها دعوا را شروع میکنند ،همهی مردم شهر
هم میآیند و بی دلیل در این دعوا شریک میشوند!
در این ش��هر آدمها میتوانند هزار و یک دلیل برای

دوست داش��تن همدیگر داشته باش��ند ،ولی به آن
دالیل اعتنایی نمیکنند و زمانی که فقط یک دلیل
برای دعوا کردن با همدیگر داش��ته باش��ند به دنبال
آن دلیل میروند و باهم دعوا میکنند ،آیا سرنوشت
عشاق این شهر چیزی غیر از قبرستان است؟
ش��روع  80 ،70درصد اتفاقاتی که م��ردم در این
نمایش میبینند ،تصاویر ذهنی کارگردان اس��ت که
با کمک نویسندگان در این محیط شکل گرفته است
و اگ��ر در م��کان دیگری این نمای��ش را اجرا کنند،
بخشهایی از آن کامال متفاوت میشود.
بهلول��ی برای تش��ریح مراحل ش��کل گی��ری این
نمای��ش میگویدتئاتر ،ب��ه ذات اجتماعی اس��ت و
احتیاجی به گفتن ش��عارهای درشت و بزرگ نیست
و الزم نیس��ت که فریادش بزنید .به نظر من این فرم
نمایش است که اهمیت دارد .هنرها ،در همهی ادوار
آیینهی اجتماع و روزگارش��ان هستند و خارج از این
نمیتواند باش��د .به همین دلیل محیطی مشابه شهر

تئـ ــات ــر

«بهنود بهلولی» کارگردان نمایش «توریست»

برای به تصویر کشیدن متن درنظر گرفتم و در ادامه،
منطق اجرایی و دیگر موارد طراحی شد.
در حقیقت این ویژگی ش��هری اس��ت که موجب
میش��ود برای ورود مخاطب به جریان اجرا برگهای
طراحی ش��ود که مش��ابه اوراق هویت عمل میکند
و نش��ان میدهد او یک توریس��ت است که به شهر
«ورونا» وارد میشود و باقی ماجرا...
ای��ن کارگردان جوان میگوی��د :منطق کار در این
بخش بس��یار به من کمک کرد ،چون فقط به دنبال
نش��ان دادن اتمسفری از ش��هر بودم و دیگر مطرح
ک��ردن ش��خصیت اول ،دوم به معن��ای رایج دنبال
نمیش��د .فقط به تداعی چیزی مش��ابه شلوغی یک
شهر نیاز داشتیم که حضور تعداد زیادی از بازیگران
عالوه بر م��وارد دیگر در اجرا به تداعی این نکته نیز
کمک میکرد.
در درامات��ور ِژی نمایشهای محیطی آنچه اهمیت
دارد ،تغییرات نمایش نامه متناسب با محل اجراست.
بهلول��ی در این رابطه میگوید :در اجرای محیطی
مکان اجرا نیز ش��خصیت پیدا میکن��د و به یکی از
ویژگیه��ای کار تبدیل میش��ود .ما در نگارش متن
تالش داشتیم فضای اجرایی به شخصیت بدل شود.
شاید به این دلیل است که هرگونه تغییر در محیط
اج��را همه چیز را مصنوعی جل��وه میدهد و ممکن
اس��ت کارگردان از ش��هر خیالی مورد نظرش فاصله
بگیرد به طوری که تماشاگر هم قوائد را نمیپذیرد.
از طرف��ی نکتة مهمی که در ای��ن گونه اجراها رخ

میدهد نحوه برخ��ورد مخاطب با یک تجربه جدید
اس��ت که او را از انفعال بیرون آورده و در دل ماجرا
میب��رد و او را به کنش و واکنش باز میدارد.کنش و
واکنشی که ممکن است بنیان نمایش را به هم بریزد
و مسیر کلی کار را تغییر دهد.
این کارگردان جوان درباره شیطنتهای مخاطبان
هنگام اجرا میگوید :به این نکته هم فکر ش��د وهم
مورد توجه قرار گرفت ک��ه اگر مخاطب هنگام اجرا
قصد شیطنت داشت چه عکسالعملی داشته باشیم
و یا اینکه اگر تماشاگر کار متفاوتی انجام داد باید چه
کنیم ،اما مسئله اساسی نبود به این دلیل که کار ما
آنچنان تعاملی نیس��ت و جای دخالت چندانی برای
تماشاگر نمیگذارد .اتفاقا این نکته به گروه نیز یاری
میرس��اند چون به هر حال هر تماشاگر میتواند به
عنوان تورس��یت رفتاری داشته باشد و عملکرد او در
نهایت به کار کمک میکند.
البته این مسئله در مسیر این تفکر شکل میگیرد
که هویت تماشاگر به معنای مرسوم مورد حمله قرار
گرفته تا او از زاویة دیگری درگیر مس��ائل پیرامونش
شود.
بهلولی در این باره یاد آور میش��ود :همواره به این
فکر میکنم که باید چه کنیم تا این هویت تماشاگری
صرف و منفعالنه را از مخاطب امروز که به نشستن بر
صندلی سالنها عادت کرده بگیریم .من حتی وقتی در
س��الن نمایش اجرا داشتم برای مخاطب نقش درنظر
گرفتم بلکه او را از وضعیت منفعالنه خارج کنم.

71

آبان / 1394شماره460

مستـــنـــد

جعل مستند
پرسش از خود در مستند جعلی
مهدی حسینزاده حسینی
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واژۀ «مس��تند» 1اولی��ن بار در نقدی که ب��ر فیلم «رابرت فالهرتی» 2به اس��م «موآنا» 3در
5
روزنامۀ «نیویورکسان» 4منتشر شده بود ،بهکار رفت .این مطلب توسط «جان گریرسون»
مستندس��از اس��کاتلندی نگارش یافته بود« .فیلم مستند» 6که ش��اخهای بزرگ از صنعت
تصاویر متحرک را ش��امل میش��ود ،بهمنظور مستندس��ازی جنبههایی از واقعیت ساخته
میشود .در ابتدا فیلم مستند یک فیلم سینمایی بود که روی نگاتیو ضبط و پخش میشد؛
اما امروزه شامل ویدئو و آثار تولیدی دیجیتالی میشود که میتوان آنها را مخصوص پخش
ویدئوی��ی یا بهعنوان برنامهای تلویزیونی س��اخت .فیلم مس��تند را بهعنوان «یک تکنیک
فیلمس��ازی ،یک سنت سینمایی و ش��یوهای از تقابل با مخاطب» تعریف کردهاند که دائما
درحال تحول است و هیچ مرزی نمیشناسد.
«مستند جعلی» 7عنوانی است که به یک گونۀ پرکاربرد و جدید از مستند اطالق میشود.
ن گونه از مس��تند ،واقعیت و داس��تان بهنحوی در هم آمیخته میش��ود که تشخیص
در ای 
آن برای مخاطب بس��یار مشکل میش��ود .همچنین گاهی یک داستان دروغین با پرداخت
واقعگرایانه درقالب یک مس��تند جعلی عرضه میش��ود .درصورت پذیرش رخدادهای فیلم
توس��ط مخاطب ،میتوان مس��تند جعلی را موفق دانس��ت .بهعبارت دیگر ،8یک مس��تند
جعلی زمانی موفق است که بتواند توسط عدسی اغواگر دوربین ،عناصر دقیق تاریخی را با
موقعیتهای باورپذیر کنونی ترکیب کند؛ در نتیجه ،مخاطب بهسمت تردید دربارۀ واقعیت
آنچه میبیند ،هدایت خواهد شد.
ژانر مس��تند جعلی ارائۀ یک داس��تان متقاعدکننده را با استفاده از روشهای باورپذیری
فیلم مس��تند نش��انه رفته است .موفقیت هر مس��تند جعلی به قبول مفروضات آن توسط
تماش��اگرانش بستگی دارد .بیشتر اوقات توهم باورپذیری با مشاهدۀ فهرست عوامل تولید،
تایید یا نابود میشود .مخاطب به دفعات ،متوجه میشود که افرا ِد روی پرده بازیگر بودهاند
و اینکه او در دام باورپذیری فیلمهای مس��تند گرفتار ش��ده است .کارگردانان مستندهای
جعلی برای جلب اعتماد مخاطبان ،بسیاری از تاکتیکها و قواعد را بهکار میگیرند .پیامد
مس��تندهای جعلی دستکشیدن مخاطب از پرس��ش دربارۀ واقعیت و باورپذیری فیلم یا
برنامههای نمایشی است.
پیدایش مس��تندهای جعلی به اولی��ن روزهای تولید فیلم باز میگردد .مس��تند جعلی
میتواند هم واقعی و هم تقلیدی ،هم تکاندهنده و هم خندهدار ،هم برنامهریزیشده و هم
فیالبداهه باش��د .ژانر مستند جعلی تا حدود زیادی مرهون هر دو گونه فیلم روایتی و غیر
روایتی اس��ت؛ اما از آن زمان که مس��تند جعلی رفتار رسمی مستند سنتی را پیش گرفت،
مدعی ارائۀ باورپذیر یک موضوع ش��د .در اواخر قرن بیستم ،فیلمهای مستند برای افزایش
باورپذیری تصاویر ضبطش��ده ،از عناصری غیرواقعی اس��تفاده کردند .صحنههای جنگ با
استفاده از قایقهای مقوایی و اغلب در حوضچههای خانگی به تصویر کشیده میشدند .در
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فیلم «نانوک ش��مال» 9رابرت فالهرتی (س��ال  ،)1922چنین پنداشته میشود که زندگی
اسکیمو همانگونه که در واقعیت هست ،بدون هیچگونه دخل و تصرفی به نمایش درمیآید.
اگرچه این فیلم که قرار بود چگونگی زندگی یک اس��کیمو را نشان دهد بهدشواری ،توسط
فالهرتی تصویر ش��ده بود؛ لیکن با تاثیر حضور دوربین بر زندگی اسکیموها ،جنبۀ مستند
آن خدشهدار شد.
هرچن��د این موارد کذب ،اهداف مختلفی را دنبال میکنند؛ اما جملگی س��وابق تاریخی
ژانر مستند جعلی را تشکیل میدهند .تصاویر ساختگی فیلمهای اولیه برای اصالتبخشیدن
به اثر اس��تفاده میشدند .صحنههای جعلی برای پوشش کنشها و رویدادهایی که دوربین
قادر به ضبط آنها نبوده و بهمنظور افزایش باورپذیری فیلم استفاده شده است .هنگامی که
دوربین ق��ادر به حضور فیزیکی در صحنه و بهچنگآوردن تصاویر واقعی نبود ،یا وقتی که
فیلم در مسیری که کارگردانان میخواستند پیش نمیرفت ،آنها بهسادگی از تصاویر جعلی
برای ترمیم آنچه از دس��ت رفته بود ،اس��تفاده میکردند .قضیه ای��ن بود که اگر مخاطبان
میتوانستند یک تجربه یا بازآفرینی آن را تماشا کنند ،باور میکردند که آن اتفاق در واقع
رخ داده است.
هدف مستند جعلی افزایش اعتبار نیست؛ بلکه بهطور واضح ایجاد سؤال دربارۀ باورپذیری
آن چیزی است که مخاطبان میبینند .درحالیکه بسیاری از مستندهای اخیر برای افزایش
واقعگرایی تصاویر مدنظر کارگردانان به ظاهرسازی روی آوردهاند ،مستندهای جعلی برای
بیشتر واقعبینانه بهنظرآمدن سازماندهی میشوند تا هم تماشاگران را بفریبند و هم ایشان
را در پذیرش موضوع یا حقیقت امر به چالش بکشند .در زمانی به قدمت فیلمهای مستند،
فیلمسازان حقیقت را آراستهاند و با ماهیت مستند صادقانه رفتار نکردهاند تا حقیقت را به
گونهای شکل دهند که واقعیتر بهنظر آید .در ابتدای پیدایش فیلمهای مستند ،مخاطبان
آمادگی فهم این مطلب را نداش��تند که چه چیزی واقعی و چه چیزی صحنهس��ازی شده
است .فیلم ،نوپا بود و مردم از وجود قطعی رخدادهایی که بهعنوان واقعیت پذیرفته بودند،
پرس��ش نمیکردند« .اریک بارنو» 10نویس��ندۀ مستند گفته اس��ت« :تاریخ فیلمهای غیر
داس��تانی بیانگر این است که کارگردانان مس��تندهای جعلی با یک حادثۀ داستانی یا یک
شخصیت آغاز کرده و داستان را طوری میپرورند تا باورپذیر و متقاعدکننده بهنظر آید».
اغل��ب اوقات ،هدف مس��تندهای جعلی ،هجو ماهیت مس��تند اس��ت .ام��روزه و پس از
گذش��ت یک ده��ه از پیدایش فیلم ،رابطۀ بی��ن تصاویر و واقعیت هن��وز مبهم باقی مانده
اس��ت .همانگونه که در «کرانههای مبهم» 11اثر «بیل نیکولز» 12اشاره شده ،امروزه کاربرد
تلویزیونه��ای واقعنم��ا 13و برنامههایی همچون «پلیسها» و «جه��ان واقعی» ،مثالهای
بیشتری از مس��تندهای جهتدار 14اس��ت .این تلویزیونهای واقعنما دورنمای مخاطب را
تحریف کرده و با دس��تکاری لنز ،واقعیت را غیرش��فاف میس��ازند .در «چه زمانی مستند
وجود دارد؟ مستند بهمثابه یک شیوۀ ادراک» 15اثر «دیرک ایتسن» ،16او نتیجه میگیرد که
همۀ مستندها ،خواه آنهایی که در پایان موثق شمرده شوند یا خیر ،حول استفهام حقیقت
میچرخند.
مس��تندهای جعلی ازطریق نمایش متنی که رمزگش��ایی آن مش��کل است ،تواناییهای
بینن��دگان را در تمیزدادن حقیقت از داس��تان میآزمایند .کارگردانان مس��تندهای جعلی
میپرس��ند :آیا ش��ما به چشمان خود ایمان دارید؟ یا باور میکنید آن چیزی که ما به شما
میگوییم؟ این فرصت به مخاطب داده شده تا تصمیم بگیرد آیا چیزهای نشان داده شده را
بپذیرد یا نه .اگر آنها در آگاهییافتن از هجو موجود ناکام باشند (اگرچه مستندهای جعلی
اغلب مملو از اش��ارات هس��تند) ،آنگاه خود آنها نیز جزئی از هجو شدهاند .شاید مؤثرترین
مثال این مطلب« ،این اس��ت مغز نخاع» 17اثر «کریستوفر گست» 18و «راب رینر» 19باشد،
یک قومنگاری جعلی از یک گروه معمولی هویمتال 20در اوایل سال  1980که بهعنوان یک
فرقۀ باستانی درنظر گرفته میش��ود .نخستین اثر راینر بهعنوان کارگردان ،بدون فیلمنامۀ
عمل��ی و عمدتاً فیالبداهه فیلمبرداری ش��د« .مغز نخاع» ،م��رگ تدریجی یک گروه کهن
هویمتال انگلیس��ی را ترسیم میکرد که نومیدانه در پی بازگشت بود .هنگامی که اسامی
بازیگران در تیتراژ پایانی «مغز نخاع» نمایان میشود ،به دروغپردازی فیلم و گروه فیلمساز
اعتراف میکند .با این وجود ،بس��یاری ملتفت اشارۀ آشکار آن نشده و میپندارند که گروه
مغز نخاع واقعاً وجود دارد و تنها یکی دیگر از گروههای شایستۀ هویمتال است.
«در انتظار گافمن» 21فیلم دیگر «کریس��توفر گس��ت» ش��رح وقای��ع تولید یک نمایش
غیرحرفهای برای یکصدوپنجاهمین بزرگداش��ت س��الیانۀ «میس��وری» ،22شهر افسانهای
«بلین» 23بود .نخس��تین نمونۀ توجه «گس��ت» به واقعگرایی فیل��م ،صحنههای خندهدار

آزمون گزینش بازیگر بود .تمام آزمونهای گزینش ،فیالبداهه بود .ش��ما ش��اهد آزمایش
هنرپیش��ههایی هس��تید که در «گافمن» میبینید« .گافمن» هیچ فیلمنامهای نداش��ت.
«گست» برای انعطافپذیری هرچه بیشتر ،از یک نقشۀ کلی نهچندان دقیق استفاده کرد.
بهمنظور تولید محصول نهایی که میبایست مقبول و باورپذیر باشد« ،گست» توجه دقیقش
را به جزئیات معطوف کرد .تصویرکردن تمام شخصیتها و نمایش چگونگی برهمکنش آنها
در این شهر ،زمان بسیار زیادی گرفت« .گست» قصد داشت تا نشان دهد چگونه ادعاهاي
بشر به صالبه كشيده ميشود ،بیآنكه بهنظر آید دشنهای در روح آدمی فرو ميرود.
براي ارائۀ يك تجس��م واقعبينانه ،مستندهاي جعلی از ابزارهایی برای تولید داستان وام
میگیرند که درقالب مستندهای سنتي درجهت تولید حقيقت بهكار برده میشوند .سبک
س��ينما حقيقت در ايجاد حس واقعگرايانۀ دوربين را میتوان مش��ابه هر دو قالب مس��تند
سنتي و مستند دروغين دانست .در سبک سينما ،حقيقت دوربين روي دست و لرزان بوده
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و نورپردازي آن غیر متعارف ،كيفيت صدای آن ضعيف و بازيگري آن بيعيب و نقص است.
اين نگاه بهظاهر غيرحرفهاي به تجلی باورپذيري كمك ميكند.
«پروژۀ جادوگر بلر» 24يك نمونۀ جديد از كاربرد بس��يار موفق س��بک س��ينما حقيقت
اس��ت .تيتراژ ابتدایی فيلم س��ه جوان بال��غ را معرفی ميكند كه براي س��اختن فيلمي از
ماجراجوييش��ان ب��ه جنگل رفتهاند .اين فيلم مس��تندگونه در «براكتسوي��ل» 25واقع در
«مريلند» 26رخ میدهد ،جايي كه متعاقب آن یک جنگل افسانهاي متروک در كانون تمركز
قرار میگیرد .به محض ورود به گورستان قديمي درون افسانه ،اتفاقات عجيبی رخ میدهد.
آنها وارد جنگل شده و صداهاي عجيبي از درختان ميشنوند .تنها نقشهشان از دست رفته
و خود نیز گم میشوند .آنگاه گرسنه شده و درحاليكه دوربين در تمام وقت روشن است،
بين درختان مش��اجره ميكنند .این فيلم درواقع مس��تندی است از مفقودشدن آنها که از
تصاوير ضبطشدهشان بهجا مانده است.
«جادوگر بلر» ادعا ميكند كه مستندي در سبک سينما حقيقت است .همانند «گافمن»
به بازيگران «جادوگر بلر» متني داده نش��ده بود تا دنبال كنند؛ اما آنها ناگزير بودند تحت
تأثير فيلمنامهاي كه به آنها ارائه شده بود ،عمل كنند .راه دیگری که کارگردان مستند جعلی
را برای متقاعدکنندۀ س��اختن ظاهر فیلم توانا میس��ازد ،دوریجس��تن از چهرههای قابل
شناس��ایی هالیوود است .بااینحال ،فهرست تیتراژ پایانی فیلم و نامهای «هیثر دانهاو»،27
«مایکل اس .ویلیامز» ،28و «جاش��وا لئونارد» 29بهعنوان سه بازیگر فیلم ،آشکارا به ناراستی
ش��یوۀ مس��تند فیلم اعتراف میکند .رویدادهای مبتنی بر واقعیت که اغلب به آنها اش��اره
میشود یا مکانهای واقعی که در «جادوگر بلر» تصویر شدهاند یا بیشمار استناد مصنوعی
دیگر ،جملگی در خدمت واقعگرایی بیشتر فیلم هستند.
ارائ��ۀ یک موضوع بحثانگیز در یک قالب فاقد احس��اس که ب��ه بیننده اجازه میدهد تا
برداشت خودش را بعد از مشاهدۀ اسناد واقعی ارائه شده ترسیم کند ،مشخصۀ سبک سینما
حقیقت اس��ت .فیلمی کمتر شناختهشده از بلژیک به نام «چست نزد ووس میرسد» 30که
بهطور ناش��یانهای به «تو میتوانی بعدی باش��ی» 31ترجمه شد و در نامگذاری دوباره «مرد
س��گ را گاز میگی��رد» 32نام گرفت ،م��رز بین واقعیت و خیال را در هم میش��کند .گروه
مستندسازی که برای تعقیب یک قاتل سریالی بدنام در آغاز طغیان وحشیگرانهاش انتخاب
شدهاند اساس فیلم را شکل میدهد .فیلمی که به بینندگان ارائه شده است ،از قرار معلوم
فیلمی است که آن گروه ضبط کردهاند.
«مرد س��گ را گاز میگیرد» همانند «جادوگر بلر» در ابتدا اعالم میکند آنچه میبینیم،
بهوس��یلۀ «بنویت پولوودر»« ،33رمی بلواکس»« ،34آندره بونزل» 35و «پاتریک» 36س��اخته
شده؛ فلذا اینها اسامی شخصیتهای اصلی هستند« .بنویت» قاتل است« .رمی» کارگردان
فیل��م« ،آندره» تصویربردار و «پاتریک» صدابردار اس��ت .همچن��ان که فیلم پیش میرود،
اعض��ای گروه تغییر نگرش ش��دیدی نس��بت به «بنوی��ت» و حرفهاش در خود احس��اس
میکنند .آنها در آغاز از چشمپوشی کردن «بنویت» از زندگی بشر و نوع نگرش او نسبت به
قربانیها یکه میخورند .با این حال ،این امر آنها را از ادامهدادن مستندشان ناامید نمیکند.
تمایلشان برای بهدستآوردن این تصاویر باارزش ،آنها را بهسوی عبور از تنفر پیشینشان
نسبت به این روایت بیمارگونۀ زندگی سوق میدهد .با کنکاش بیشتر در زندگی «بنویت»،
آنها شیفته و سپس تحت اختیار او میشوند تا اینکه «پاتریک» تیر خورده و کشته میشود.
«رمی» بالفاصله واکنش نش��ان داده و در عین حالی که دوستش «بادی» را رها میکند تا
بمیرد ،دوربین را از بدن مجروحش میقاپد تا تصاویر ازدسترفته را جبران کند.
مرگ «بادی» برای «بنویت» کماهمیت است .از طرف دیگر« ،رمی» بهطور جدی متأثر
ش��ده اس��ت .در پیامی از ته دل« ،رمی» دوربین را به سمت خود گرفته و مرگ «پاتریک»
را بهعنوان مخاطرهای ش��غلی که بدون ش��ک «پاتریک» از آن مطلع بود ،توصیف میکند.
«رمی» مصمم به ادامۀ فیلمبرداری اس��ت و با گفتن اینکه «پاتریک» آن را میخواس��ته،
توجیهش میکند .با آنکه فیلم تصریح میکند که «بنویت» نهتنها یک قاتل بیعاطفه است،
بلکه بیسواد ،ازخودبیزار ،خودسر و دیوانهای نادان است ،اعضای گروه مجذوب شیوۀ زندگی
وی ش��دهاند .بنابر پایانبندی فیلم ،همۀ سه ش��خصیت مردهاند و تنها فیلمشان از آنها به
یادگار مانده است.
«مرد س��گ را گاز میگیرد» همچون «جادوگر بلر» در س��بک سینما حقیقت و با تکیه
بر حرکات نامنظم دوربین روی دس��ت ،ضبط ناهمگاه صدا ،تعداد محدودی افکت صوتی،
اما بهطور چش��مگیری مبتنی بر نقشآفرینی واقعگرایانه فیلمبرداری ش��ده است .استفاده
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از س��بک س��ینما حقیقت یکی از مهمترین مراحلی اس��ت که فیلمس��ازان با عمل به آن
مطمئن میشوند که بینندگان فیلم را باورپذیر خواهند یافت .اگر چه خود موضوع که یک
گروه در تعقیب یک قاتل س��ریالی اس��ت ،بهخودی خود احمقانه است؛ لیکن موقعیتهای
فیلم به عرف مس��تند که مربوط اس��ت ،به بیان حقیقت و اتفاقات چنانکه در واقعیت رخ
میدهند ،وفادار هستند .به دلیل اینکه قالب مستند بهصورت دقیقی الگوبرداری شده است،
دنبالک��ردن یک قاتل روانپریش به نظر طبیعی میرس��د ،چنانکه دنبالکردن یک گروه
هویمتال در «این مغز نخاع است» طبیعی بهنظر میآید.
مس��لماً نه مؤسس مستندهای مصنوعی؛ اما اس��تاد آن« ،اورسن ولز» 37در پخش برنامۀ
رادیویی خود «جنگ دنیاها» 38در س��ال  1983حقهای موفق س��وار کرد 39.با وجود انکار
بیش��مار ،درطول پخش سراس��ری برنامه ،بسیاری از شنوندگان شوخی اس��تادانۀ او را با
واقعیت اش��تباه گرفتند .درطول پخش برنامهاش« ،ولز» قادر بود تا س��رزنشهای مکرر را
منکوب کرده و با این کار ،اعتبار قابل قبولی را فراهم آورد.
تمامی مس��تندها مواد خام خود را برای رس��یدن به درجۀ قطعی دس��تکاری میکنند.
مس��تندهای جعلی به این دس��تبردن در واقعیت وابستهاند .مستندهای سنتی قومنگارانه
دقیقاً مشابه مستندهای جعلی با مواد خام خود بهصورت غیروفادارانه رفتار میکنند تا یک
دیدگاه شکلیافته ارائه دهند .فن تدوین ،تصویر خاصی را انتخاب کرده و سایر تصاویر را از
قلم میاندازد تا معنایی خاص را برساند .دستکاری کلمه در گفتار دقیق نوشتهشده و بسیار
مهیج اجراشده روی فیلم ،در خدمت یگانه دیدگاه پروژه است.
بخش��ی از آنچه مس��تند جعلی را موفق میس��ازد ،قابلیت حضور همزمان او در دنیای
س��اختگی و دنی��ای واقعی اس��ت .موضع یک مس��تند جعلی این اس��ت که جه��ان ویژۀ
طرحریزیش��دهاش در واقع وج��ود ندارد ،اگرچه دنیای بزرگتری ک��ه آن جهان خاص را
احاطه کرده ،وجود دارد و میتواند از خالل لنز دنیای کوچکتر و خاصتر بررسی شود .لذا
با تأکید بر جهان طرحریزی ش��ده ،یک مستند جعلی مانند یک مستند سنتی میتواند به
جهان واقعی ارجاع داشته باشد.

26. Maryland
27. Heather Donahue
28. Michael S. Williams
29. Joshua Leonard

C›est Arrive Pres de Chez Vous .30؛ مش��خص اس��ت که عنوان ترجمهشده ابتدایی
نادرست است / .مترجمان
31. You Could Be Next
32. Man Bites Dog
33. Benoit Poelvoodre
34. Remy Belvaux
35. Andre Bonzel

Patrick .36؛ در متن اصلی نام فامیل ذکر نشده است / .مترجمان

37. Orson Welles
38. War of the Worlds

 .39در برنامۀ ساخت اورسن ولز جنگی بین سیارۀ دیگر و زمین رخ میدهد .ترس ناشی از
این جنگ واقعینما شنوندگان را تا حد زیادی میترساند / .مترجمان

پانوشت:
1. Documentary
2. Robert Joseph Flaherty
3. Moana
4. NewYork Sun
5. John Grierson
6. Documentary Film
7. Mock Documentary

 .8درواقع ،متن اصلی به زبان انگلیسی از این عبارت آغاز میگردد؛ لیکن باتوجهبه ساختار
مناسب برای یک مقاله ،عبارات قبلی توسط مترجمان تحقیق و اضافه گردیده است.
9. Nanook of the North
10. Erik Barnouw

Blurred Boundaries .11؛ این عبارت را «مرزهای محو» نیز ترجمه کردهاند /.مترجمان
12. Bill Nichols
13. Reality TV
14. Biased Documentary
15. When is the Documentary? Documentary as a Mode of Perception
16. Dirk Eitzen
17. This is a Spinal Tap
18. Christopher Guest
19. Rob Reiner
20. Heavy Metal
21. Waiting For Guffman
22. Missouri
23. Blain
24. The Blair Witch Project
25. Burkettesville

«اورسن ولز» در پخش برنامۀ رادیویی خود «جنگ دنیاها» ()1983
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کاوشگران ارواح

یا شکارچیان ذهن تماشاگر
نقدی بر«کاوشگران روح» مستندی از شبکه Travel

امیرحسین منصوری

نخس��تین تصاویری که به اس��م سینما برای مخاطبان در این صنعت نوظهور به نمایش در آمد ،تصاویری از ورود
یک قطار به ایستگاه بود که گویا بسیاری از افراد با دیدن آن و از ترس اینکه قطار از پرده نمایش بیرون بیاید؛ از
سالن سینما فرار کردند .این یعنی معجزه تصاویر مستند .پس از آن ،تا سالها و قبل از آنکه قصهگویی ،فیلمنامه،
بازی و دکوپاژ وارد صنعت س��ینما ش��ود؛ نمایشهای سینمایی تنها شامل مستندهایی از زندگی روزمره مردم و
رخدادهای واقعی مهم بود .امروزه ،با گذشت بیش از صد سال از تولد سینما ،مخاطب ،با کنترل از راه دور تلویزیون
از روی کاناپه منزلش ،میتواند وارد جهان بیانتها و رنگارنگ س��رگرم ش��ده و از بین صدها سریال چند قسمتی،
برنامه نمایشی و سرگرم کننده؛ یکی را انتخاب نماید .امروزه ،مدرنترین و پیچیدهترین روایتهای داستانی نه در
س��النهای سینماها ،بلکه در قاب تلویزیون عرضه میگردد؛ جایی که نویسنده و کارگردان سریالهای تلویزیونی
برای جلب نظر مخاطبانشان ،تنها چند ثانیه زمان در اختیار دارند و باالجبار ،باید لحظه لحظه اثرشان را با روایت
جذاب و تصاویر دلفریب بیارایند .با وجود تمام این تالشها در طول هر سال ،تنها معدودی از برنامههای نمایشی
موفق میشوند تا توجه اکثر مخاطبان را به خود جلب کنند و این بدان معناست که در سال بعد ،جلب نظر همین
مخاطب ،تالش ،طراحی و جذابیت دو چندان را میطلبد.
با وجود جهان رنگارنگ صنعتی س��رگرمی ،هنوز یک محص��ول قدیمیوجود دارد که میتواند توجه اکثریت
قریب به اتفاق مخاطبان را ،به خود جلب کند؛ آن «واقعیت»اس��ت که باعث میش��ود که مخاطب امروز مانند
مخاطب صد سال قبل ،تشنه دیدن تصاویر مستند و واقعی است؛ تصاویری که میداند هیچ دروغ و صحنهسازی
در پشت آنها پنهان نمیماند .برنامههای تلویزیونی مستند و واقعی ،همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند؛
ولی بزرگترین مشکل در ساخت چنین برنامههایی ،حضور دوربین تلویزیونی در محل وقوع رخداد ،آن هم در
زمان مناس��ب است و طبیعی است که بیشتر حوادث و رخدادها در مکان و زمانی به وقوع میپیوندند که هیچ
دوربینی در آنجا ،حضور ندارد.
اربابان صنعت سرگرمیبرای رفع این معضل ،مدت زمانی است که به دنبال راهحلهایی اندیشیدند؛ حرکت در
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مرز واقعی��ت و خیال ،جایی که میتوان آن را قلمرو
«مستندهای جعلی» نامید.
«کاوش��گران روح» مستندی اس��ت که نخستین
فصل آن در اکتبر س��ال  ،2008از شبکه  Travelبه
روی آنتن رفت و از آن زمان تاکنون 151 ،قسمت1
از این مستند در غالب  11فصل از  7کشور به نمایش
درآمده اس��ت .نمای��ش  151قس��مت از یک کانال
تلویزیونی کابلی خصوص��ی ،تنها به معنای ثبات در
جذب مخاطب است.
«کاوش��گران روح» این موفقی��ت را تنها به انتخاب
ایده جذاب مدیون هس��تند .شاید یکی از بزرگترین
سوال بش��ر در تمام طول تاریخ مربوط به ارواح ،علوم
غریبه ،متافیزیک ،ماوراءالطبیعه و جهان ناشناخته پس
از مرگ ،بوده و تالش برای یافتن پاس��خ آن نیز ،یکی
از بزرگترین جستجوهای اوست .مستند«کاوشگران
روح» از الگوی به ظاهر سادهای را دنبال میکند .چند
ج��وان که مدعیاند از تجربه و مه��ارت کافی در این
زمینه برخورداراند و به ابزارهای پیشرفته ردیابی ارواح
مجهزند .آنها به محلهایی میروند که شاهدان عینی
از وج��ود ارواح در آنها خبر دادهاند .تیم تصویربرداری
در محل مس��تقر ش��ده و بعد از بررس��ی و گفتگو با
شاهدان ،خود نیز شرایطی را ترتیب میدهد که با روح
س��رگردان مورد نظر ارتباط برقرار کنند و نشانههایی
از حضور آن را به کمک ابزارهای پیش��رفته خود ثبت
و ضبط نماید .همین س��اختار ساده ،توانسته به تولید
 150قس��مت چهل دقیقهای منجر گ��ردد که ظاهر
طرفداران پروپاقرص بسیاری نیز دارند.
ام��ا در این گونه برنامه ،همواره یک ابهام بزرگ در
ذهن مخاطب باقی میماند .ش��اید بس��یاری از شما
صحنههای��ی از فیلمه��ای مختلف را به یاد داش��ته
باش��ید که عدهای در یک جلس��ه برای احضار روح،
دور یک میز نشس��تهاند و انگشت اشاره خود را روی

مستـــنـد

نشانهگری قرار دادهاند که در بین حروف و اعداد یک
صفح��ه بزرگ،حرکت کرده و از این طریق ،واس��طه
گفتگوی روح با حاضرین در جلس��ه میشود .بعد از
پایان جلسه و فروکش کردن هیجان ناشی از گفتگو،
با فرس��تادهای از جهان مردگان ای��ن ابهام در ذهن
حضار ش��کل میگیرد که نش��انگر خود به خود و به
کمک نیروی روحی سرگردان حرکت میکرده است
و یا یکی از حضار با فش��ار نوک انگش��ت خود ،نقش
روح را برای دیگران بازی کرده است!!!!
به طور حتم ،مستند «کاوشگران روح» و آثار مشابه
نیز ،با چنین ابهامیمواجه خواهند بود و احتماالً هیچ
گاه نتوان ثابت کرد که کدام پاس��خ صحیح باش��د و
ش��اید جز س��ازندگان اثر ،هیچ ک��س نتواند به این
پرس��شها پاس��خ دهد؛ ولی یک چیز مس��لم وجود
دارد آنکه ،سازندگان «کاوشگران روح»،حتماً به این
پرس��ش اندیش��یدهاند و برای رفع ابهام از ببیندگان
خود نیز ،روایت دقیق و پیچیدهای را طراحی کردهاند
که بیش��باهت به یک روایت سینمایی نبوده و قادر
اس��ت که باورپذی��ری را برای مخاط��ب خود به اوج
برساند .تقریباً تمام قسمتهای این مستند از الگوی
مشابهی پیروی میکنند:
پرده اول

تیم س��ازنده در قالب یک گفتگوی درون گروهی در
برابر دوربینهای روش��ن ،مقدمهای کوت��اه از مکانی
تسخیر ش��ده با سابقة تاریخی و موارد رویت ارواح در
آن مکان را به مخاطب انتقال میدهند .مرحلهای که
تقریباً کارکردی ش��بیه به پیش داس��تان در یک اثر
سینمایی و داستانی دارد.
پرده دوم

سازندگان اثر به سراغ شاهدان عینی رفته ،مشاهدات
آنه��ا را ثبت میکنند و به کمک آنها ،گوش��ه و کنار
محل تسخیرشده را در روشنایی روز به مخاطبان نشان

در پرده آخر ،شبه مستندسازان
«کاوشگران روح» از یک تکنیک قدیمی،
ولی کارآمد استفاده میکنند وآن قصه خارج
از کادر است .آنها گوشهای از روایت را به
مخاطب نشان میدهند و حدس زدن کشف
مابقی قصه را به عهده مخاطب میگذارند .در
پرده نهایی ،تیم مستندساز در تاریکی شب و
با به همراه داشتن ابزارهای آشکارساز صوتی
و تصویری ،وارد مکان تسخیر شده میشوند و
سعی میکنند تجربهای بیواسطه از ارتباط با
یک روح را به تصویر بکشند.
میدهند .در آثار س��ینمایی مانند پرده اول ،نقش آن
معرفی موقعیت و فضای روایت است.
پرده سوم

گروه��ی از قلم��رو ارواح خبیث خارج ش��ده و ضمن
فراه��م کردن یک تنفس رس��انهای برای مخاطب ،به
بررس��ی گزارشات تاریخی و اطالعات موجود در مورد
مکان و صاحبان گذش��ته آن پرداخته اس��ت و شروع
ب��ه تئوریپردازی میکند .در واقع،کارکرد اصلی برای
گروه سازنده ،تعریف مسئله و ایجاد اطالعات برای پرده
بعدی نمایش اس��ت .در این پرده ،کاوشگران کنجکاو
با جمعآوری اطالعات موجود از البه الی افس��انههای
محلی و داستانهای قدیمی ،حدسهای محدودی را،
در مورد زندگی گذشتة روح سرگردان قصه در اختیار
مخاطب قرار میدهند و به نوعی ،روح ناشناس را برای
مخاطب ش��خصیتپردازی میکنند .از این مرحله به
بعد ،مخاطب بیآنکه خود بداند؛ مجبور میش��ود تا
با روح یا همان شخصیت اصلی قصه ،همذات پنداری
کرده و با او و سرنوشتش همراه گردد .مث ً
ال چه کسی
میتوان��د قصه زنی جوان که نام��زد خود را در جنگ

از دس��ت داده و از فراق محبوبش خودکشی کرده را
بشنود و نخواهد که روح او را ببیند.
پرده چهارم

با ش��روع همذات پنداری مخاطب با شخصیت اصلی
قصه و غالباً ،سرنوش��ت تراژی��ک 2او ،مخاطب را وارد
حال وهوای دیگر یعنی مرحله 3ناخودآگاه شده و تمام
قوة ادراک او ،بی هیچ ابهامیدر اختیار ش��به مستند
س��ازی قرار میگیرد که قرار است در پردة آخر ،ضربه
نهایی را وارد کند.
در پ��رده آخر ،ش��به مستندس��ازان «کاوش��گران
روح» از ی��ک تکنیک قدیمی ،ولی کارآمد اس��تفاده
میکنند وآن قصه خارج از کادر است .آنها گوشهای
از روایت را به مخاطب نشان میدهند و حدس زدن
کشف مابقی قصه را به عهده مخاطب میگذارند .در
پرده نهایی ،تیم مستندس��از در تاریکی شب و با به
همراه داشتن ابزارهای آشکارساز صوتی و تصویری،
وارد مکان تس��خیر شده میش��وند و سعی میکنند
تجربهای بیواس��طه از ارتباط با یک روح را به تصویر
بکش��ند .در پرده آخر ،شکارچیان روح روایت خود با
ظرایف بسیاری به کار میگیرند که اشاره به برخی از
آنها ،خالی از لطف نیست:
ً
دکوپاژ 4مهم و ریتم سریع ،معموال صحنههای پرده
آخر در تاریکی ش��ب و به کمک دوربینهای دید در
ش��ب فیلمبرداری شود .البته س��ازندگان مستند ادعا
میکنند که تصویربرداری در شب و مهر و موم کردن
دره��ا و پنجرهها ،تنها به خاطر کاس��تن آلودگیهای
صوتی و نوری ناخواسته است .تصاویر تیره با دامنه دید
محدود که با دوربینهای روی دست در قالب قابهای
بیثبات فیلم برداری شدهاند و همچنین ،چهرة سفید
و ش��بح وار راویان مس��تند ،زیر نور مادون قرمز و در
نهایت ،موسیقی هراسانگیز به خودی خود ،قادر است
حس ترس و عدم اطمینان را در مخاطب ایجاد کرده
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و او را در تعلیق فرو برد .مس��تند «کاوش��گران روح»
دارای س��ه راوی اصلی اس��ت که در پرده آخر به طور
عم��د ،از یکدیگر جدا ش��ده و در نقاط مختلف مکان
تسخیر شده ،به تنهایی شروع به کاوش میکنند .آنها
در محلهایی که فکر میکنند روح درآن حضور دارد،
ق��رار گرفته و در مقابل دوربین ،م��دام با خود یا روح
فوقالذکر شروع به صحبت میکنند و در نهایت ،با به
اوج رس��یدن هیجان مخاطب ،ناگهان با شنیده شدن
صدای��ی مهیب ،حرکت ناگهانی اجس��ام در تصویر و
وحشت ناگهانی راوی مقابل دوربین ،ضربه احساسی را
نهایی را به مخاطب وارد میکنند و هم زمان خواسته
مورد نظر مستندس��از به ذهن در قالب باور او شلیک
میشود.
پرهیز از مس��تقیمگویی و تأکید بر صداقت وجود
دارد .اغلب شاهدان عینی در برابر دوربین کاوشگران
روح قرار میگیرند ،داستانهایی عجیب و باورنکردنی
را تعری��ف میکنن��د ک��ه در اغل��ب آنه��ا ،یک روح
را با چش��مان خ��ود دیدهاند و یا از س��وی یک روح
خبیث ،مورد حمله قرار گرفتهاند.اما ازس��وی دیگر،
در مقابل ،روایان مس��تند در پرده آخر هوشمندانه از
این مس��تقیمگویی پرهیز میکنند .تمام نشانههایی
که شکارچیان در پرده نهایی به تصویر میکشند؛ یا
سایههایی مبهم هس��تند که تنها در تصاویر آهسته
قابل تش��خیصاند یا هالههای کوچک نوری هستند
که به سرعت از مقابل لنز دوربین عبور میکنند و یا
صداهای بسته شدن در ،راه رفتن و ضربه زدن خارج
از قاباند که برای چند لحظه ش��نیده میشوند و یا
کلمات نامفهومیمیباش��ندکه توسط آشکارسازهای
صوتی مافوق صوت ثبت ش��ده و توسط خود همین
راویان ،برای مخاطب ترجمه میشوند .حتی یک بار
در تمام این مس��تند هم تصویری از یک روح ضبط
نش��ده و تم��ام آن چیزی که در ط��ول این بیش از
 100قس��مت به نمایش درآمده ،نشانههایی از تأثیر
کن��ش روح بوده؛ البته به ش��رط آنکه ،صحت آنها
تأییدگردند .در برخی از موارد نیز ،همین نشانههای
مبهم هم پس از بررسی دقیقتر ،توسط گروه سازنده
ی��ا متخصصین مجرب!! مردود اع�لام میگردد تا به
این طریق نشان دهند که برای اعتماد مخاطبان خود
ارزش قائل هستند و به هیچ وجه ،حاضر نیستند که
مخاطب را فریب دهند.
استفاده از ابزارهای علمیدقیق توسط راویان مستند
«کاوشگران روح» بیشتر شبیه رباتهایی هستند که
به انواع حسگرهای حرکتی ،صوتی و تصویری مجهز
میباشند .لیس��ت انواع دوربینها و ابزارهایی که این
مستندس��ازان برای شکار تصویر ارواح به کار میبرند؛
بسیار بلند باالست؛ دوربینهای حرارتی ،نشانگرهای
میدانهای الکترومغناطیسی ،ضبط کنندههای صوتی
در ط��ول موجهای فرا صوت و فرو صوت ،دوربینهای
دید در شب فروسرح و فرابنفش ،دوربینهای مجهز به
حسگرهای حرکتی و تکنولوژی کینکت ،حسگرهای
حرکت��ی و تجهیزاتی پیچیده و عجیب و غریب که به
طور ویژه برای شکار ارواح ساخته شدهاند!
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اشباح اشتباهی

افس��انههای ارواح و ش��یاطین ،ادبیات وحشت و در
مجموع فرهنگ وحشت در سبک زندگی آمریکایی،
از جایگاه ویژهای برخوردار اس��ت که تا حد زیادی از
ریشههای پروتس��تانی ،پیوریتنی و باورهای منحصر
به فرد فرقههای مسیحی مردمان این سرزمین تأثیر
گرفته ش��ده است .مستند «کاوش��گران روح» ،تنها
یکی از بیش��مار اثر تصویری و غیر تصویری اس��ت
ک��ه به این حوزه میپردازند ،ولی به گفته بس��یاری،
یکی از موفقترین آثار موجود در این زمینه به شمار
میآی��د؛ ولی حتی چنین برنام��ه موفقی نیز ،دارای
منتقدانی اس��ت .منتقدان این برنامه شامل دو گروه
اصلی هستند.
گروه اول خ��ود را متخصصین ام��ور ماورالطبیعه
میدانن��د و از نظر آنها کار گروه «کاوش��گران روح»
غیرحرفهای اس��ت .البته بیش��ترین حجم انتقادات
ای��ن گ��روه ،متوج��ه رون��د تحقیق��ات تاریخ��ی و
نتیجهگیریهای مستند است و اصل مسئله را کامال
ً پذیرفته ش��ده قلمداد میکن��د .اظهار نظر در مورد
ارواح و مابعدالطبیعه در ایاالت متحده همانند اظهار
نظر در مورد فوتبال در انگلستان است .دراین کشور،
بس��یاری خود را متخصص و صاح��ب نظر میدانند
و نظ��رات دیگران را نی��ز ،قبول ندارند و حتی ،جلب
نظر این دس��ت مخاطبان برای گروه به ظاهر موفق
«کاوشگران روح» نیز ،کار سخت ودشواری است.
دس��ته دوم ،منتقدان��ی که از اصل به روح و ش��کار
آن هی��چ اعتقادی ندارند و تمام ت�لاش خود را انجام
میدهند تا به دیگران نی��ز بفهمانند که نباید خود را
اسیر بازی اربابان رسانهای کنند .آنها معتقدند همه چیز
در مستندهایی همچون کاوشگران روح ،صحنه سازی
و جعلی اس��ت .صداهایی که شنیده میشود ،کار خود
گروه س��ازنده است و س��ایهها و نقاط نورانی متحرک
موج��ود در تصاویر هم ،تنها خط��ای دید و بازتاب نور
ناش��ی از ذرات غبار و حرکت حشراتاند .انتقاداتی که

چندان از س��وی طرفداران این مس��تند جدی گرفته
نشده و حتی پاسخی نیز ،به آنها داده نمیشود.
آن کس که نداند و نخواهد که بداند...

این یک اصل انکار ناپذیر است که سرگرمیو سرگرم
ش��دن صرف ،فرآیندی است که تنها ساحت مادی و
غرایز حیوانی بش��ر را درگیر میکند .غرایزی که برای
آنها هیچ حد یقفی وجود نداشته و تنها راه آن ،ارضای
تحریک بیشتر در سطحی باالتر است .درمانی که فقط
درد را به طور موقت به تاخیر میاندازد و پس از آن نیز،
باید مسکن بیشتری برای بیمار تجویز کرد ،مسکنی که
تنها وظیفهاش مسخ کردن بیمار است؛ نه درمان آن.
صنعت سرگرمیاین روزها به همین درد گرفتار است.
مخاطبانی که دیگر به تکنیکهای قدیمیتوجهی نشان
نمیدهند و به دنبال سطح باالتری از سرگرمیهستند.
خالهابی که برنامه سازان برای پر کردن آن به تحریک
کردن پس��تترین غرایز حیوانی وجود انسان و البته
قویترین آنها مانند خشم و ش��هوت روی آوردهاند و
نتیج��ه آن نیز ،به تولید برنامههای��ی همچون «برادر
بزرگ»«،کاوش��گران روح» و «مسابقات کشتی کج»
منتج میش��ود .امروزه ،شاهد هس��تیم که میلیونها
نفر در سرتاس��ر دنیا به تماشای مسابقات کشتی کج
مینشینند .مسابقاتی که در ظاهر وحشیانهترین شکل
خش��ونت را به نمایش میگذارند؛ ولی در باطن همه،
حتی تماش��اچیانی که مشتاقانه منتظر نتیجه نهایی
هس��تند نیز ،میدانند که تمام این ضربهها ،نمایشی
است و این یعنی اوج سقوط فکری بشر .شاید تلخترین
عبارت��ی که بتوان در این م��ورد ذکر کرد نظر یکی از
طرفداران مستند «کاوش��گران روح»باشد که در یک
پایگاه اینترنتی درج ش��ده بود« .هانا»که خود را یک
ابرطرفدار معرفی میکند مینویسد:
«من فکر میکنم تمام کس��انی ک��ه برنامه را نگاه
میکنند ،میدانند که همه چیز جعلی اس��ت .حتی
طرفدارانی مانند من که واقعاً به روح اعتقاد دارند نیز،
میدانند که نمیتوان وارد یک ساختمان قدیمیشد،

دوربین را روش��ن کرد و تصاویر اشباح را ضبط کرد.
این فقط یک سرگرمیاست».
جوایز
•جایزة هیأت داوران به بهترین مستند در «جشنواره بین
المللی فیلم و ویدیوی نیویورک» در سال2006.
• جایزة هیأت«بین المللی ماورالطبیعه» ( )IPAدر سال2009
•برنده دو جایزه از «»Spooktalkular Parawards
شبکه Travel

شبکه  Travelیک کانال تلویزیونی کابلی و ماهوارهای
است که در سال  ،1987توسط یک شرکت هواپیمایی
به ن��ام « »Trans World Airelinesو به منظور تبلیغ
برای خدمات این شرکت دایر گردید و در حال حاضر،
نیز سهام آن در اختیار دو شرکت «Scripps Networks
 65( »Interactiveدرص��د) و Communication
 35( »COXدرصد) میباش��د .دفتر مرکزی این شبکه
در چوی چیس ایالت مریلند ایاالت متحده آمریکا قرار
دارد .عمده برنامههایی که از این شبکه پخش میشود
به مستندها و نمایشهای واقعگرایی ،اختصاص دارد
که به س��فر و تفریح و در ایاالت متحده و سایر نقاط
جهان میپردازند .برنامههای این شبکه شامل گشت
و گذار در حی��ات وحش آفریقا ،رپرتاژ آگهی هتلها،
رس��تورانهای معروف ،س��فر به ش��هرهای مختلف
جهان و به نمایش گذاشتن فرهنگها و غذاهای آنها،
برنامههایی درباره اشباح و فعالیتهای ماورالطبیعه در
مکانهای مشهور میباشد .طبق آمارهای اعالم شده از
سوی شبکه تا فوریه  ،2015در ایاالتمتحده نزدیک
به  91.5میلیون مشترک از خدمات این شبکه استفاده
میکنند.
پانوشت:

1. Episode
2. TRAGIC
3. phase
4. DECOUPAGE
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به دنبال جهانی
همراستا با دانایی
تحلیلی بر آثار مستند «مهدی نقویان»

مرتضی اسماعیلدوست

چشم روش��ن بیداری افراد دربارة
فیلمهای مس��تند،
ِ
ذات حقیقت است .رسالت دوربین ،انتقال ارائه مفاهیم
و چش��ماندازی وقایع ب��ه مخاطب میباش��د .در این
نوشته ،به دنبال نمایانسازی تصویری نزدیک از تالش
فیلمسازان ناشناس ،در عرصه مستندسازی هستیم که
بر دریچه دوربینی حقیقتجو ،در گسترهای از سرزمین
جغرافیایی ،دانایی را میگس��تراند .با این چش��مانداز،
نگاهی ب��ه کارنامه مستندس��ازی «مه��دی نقویان»
خواهیم داشت که چندی پیش ،از آخرین ساختهاش
به نام «رمز و راز ملکه» در حوزه هنری رونمایی شد.
همراه با مستندسازی زاده دغدغه

مهدی نقویان در سال  1361در شهر بابل متولد شد.
جوانی که با عشق به فیلمسازی ،وارد انجمن سینمای
جوان شد و پس از آن ،به دانشکده صدا و سیما رفت و در
رشته کارگردانی تحصیل کرد .دغدغة فکری او ،کشف
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حقیقت بود که بر اساس کارش ،راه مستندسازی را در
پیش گرفت .با وجود س��ن کم و تجربة محدودش ،در
مرکز سیمای مازندران ،آثاری چون «در دل سیاهی»،
«سفر بر مدار زمان»« ،جای خالی خاک(دو قسمت)»،
«قصه امید (درنای س��یبری)» را ساخت و در ادامه ،با
راهنمایی و همراهی برادر بزرگش ،وارد مؤسسه «روایت
فتح» شد تا از دل گنجینههای سید شهیدان اهل قلم،
راهی مطمئنتر را بپیماید .از «نگهبان آراء» تا «رمز و راز
ملکه» ،مسیری بسیار طوالنی را طی و راههایی ناپیموده
را تجربه کرد تا امروز ،تا به مستندسازی آزموده در این
مسیر تبدیل شده اس��ت .در ادامه ساخت مجموعه 3
قس��متی «یوس��ف رض��ا» ،پیرامون زندگی«ش��هید
ابوالفتحی» میپردازد و همچنین ،با ساخت مستندی
دربارة اسرای لبنانی ،گوشهای از تالشهای فیلمسازی
و دغدغههایش را به مخاطب نشان میدهد.

محصولی از جبهه جوانان جبهه انقالب

نقوی��ان را میت��وان جوان��ی برآم��ده از جری��ان
فیلمس��ازی ،پس از فتنه س��ال 8813توصیف کرد.
آن جا که ،توطئههای داخلی و دسیسههای خارجی،
موجب س��ربرآوردن نهالهایی حقیقتی��اب ،از دل
نس��ل تازه انقالب ش��د که دغدغهاش ،بیان حقیقت
به همراه تصویر اس��ت .او در جشنوارة فیلم «عمار»،
صاحب بیشترین جایزه «فانوس طالیی» در دورههای
مختلف گردی��د .باید گفت که او با نگاهی متعصبانه
و متعهدانه به دنبال ثبت اتفاقات از دریچه سینمای
مستند رفت و در دوران انتخابات ،فیلمهای «نگهبان
آراء» و «انتخاب  »10را به سفارش شبکه اول سیما،
س��اخت .آثاری که ب��ا محوریت ق��رار دادن حوادث
ننگین سال  ،88پرده از شوم ورزیهای تئوری تقلب
برداشت و فیلمس��از با دوربینی حقیقتجو ،با بیانی
ساده و بدون س��اختاری شکل یافته ،1تنها تالشش،
یافت��ن حقیقت بر قضایا بود .او در این فیلمها ،بدون
پیشداوری و خارج از توسل به فضایی تحلیلی ،سعی
در ارائ��ه حقیقت رخدادها ک��رد؛ چنانکه ،در فیلم
«نگهبان آراء» دوربین فیلمس��از به همراه سخنگوی
ش��ورای نگهبان ،وارد نهاد ناظر انتخاباتی ش��د و به
نقش این ش��ورا در صیان��ت و حفاظت از آرای مردم
پرداخت .در این فیلم ،ش��اهد آن هستیم که چگونه
نمایندگان کاندیدای ریاست جمهوری و به خصوص
معترضی��ن ،به روند برگ��زاری انتخاب��ات ،بر خالف
گفتههای پیش��ین و پس��ین خود ،روش تأیید را در
پیش گرفتند .در این مس��تند ،او س��عی در انعکاس
چگونگ��ی رخدادها داش��ت و با کنار ه��م قرار دادن
گفتهه��ای ناظرین و عملکرد س��ردمداران اعتراض،
نتیجه برداشت رویه را به عهده تماشاگر گذاشت .این
همگرایی ملموس با مخاطب در فیلم «انتخاب ،»10
خود را نمایان میکند .مستندی  2قسمتی که مانند
برگهای تاریخ ،روزش��ماری انتخاب��ات  88را پیش
روی بینندهها(مخاطبان) قرار میدهد .در این فیلم،
فیلمس��از به تصاویری مستند تکیه میکند .اگر چه،
آرشیوهای ارزندهاش ،در همه فیلمها ،برگ برندهای
ب��رای تازگی و جذابیت آثارش به ش��مار میآید؛ اما
این فیلم به «پاش��نه آشیل» اثر تبدیل شده و حجم
تصاویر نهفته در آن ،به یک عکاس��ی 2تبدیل گشته
اس��ت .با وجود بهرهگیری فیلمس��از از منابعی موثق
چ��ون کت��اب «روز ش��مار  8ماه نبرد مق��دس» ،به
طور کلی ،س��نگینی تصویر بر تحلیل فیلم ،مشاهده
میش��ود .اگر چه ،تدوین همه آثار نقویان ،ش��کلی
منس��جم در فیلم «انتخاب  »10یافته اس��ت .اما در
بخش نخس��ت فیلم از آغاز روز ثبت ن��ام و تا پایان
رسمیانتخابات ادامه دارد و در بخش دوم آن ،نقطه
بحثبرانگی��ز اتفاقها از زمان پایان انتخابات تا تأیید
نهایی شورای نگهبان را شامل میشود .در این میان،
باید گفت که میتوان میان فیلمهای «نگهبان آراء»
و«انتخاب  ،»10اش��تراکاتی به لحاظ ساختار روایی
و اس��تراتژی نهفته ،یافت .آنجاکه ،کشف حقیقت و
سیر حوادث ،دامنهای نزدیک به هم دارد .نقویان در
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گشایش رازهای حقیقت در فرآیند مستند

کلیپ «گرمترین روز زمس��تان» ،باز هم دغدغههای
خود را با مباحث��ی مانند بصیرت در برابر فتنهگری،
آگاهی عمومیدر رس��یدن ب��ه حقیقت و بار معنایی
رخدادهای انقالب نمایان میسازد .در این اثر کوتاه،
شاهد نمایانس��ازی حماسه ماندگار  9دی در تاریخ
کش��ور هس��تیم و نکته مهم آنک��ه ،در تحلیل این
اثر ،توجه فیلمس��از در شکلبخش��ی چهارچوب این
حرک��ت از غبار فتنه تا به��ار آگاهی در روزی گرم از
زمستان س��ال  88میباشد .بازسازی این حوادث در
س��یری متصل در واقعه  13آبان تا  9دی ماه ،کلیپ
«گرمترین روز زمس��تان» را به اثری با هویت تبدیل
کرده است.
دوربینی به دنبال نمایش دانایی

کلیپ «بابا خون داد» اگر چه صالبت و اس��تحکام
«گرمتری��ن روز زمس��تان» را ن��دارد؛ اما تالش��ی از
بازنمایی خاطراتی دور در بس��تر یادآوری نسل امروز
اس��ت؛ جایی که سرودههایی انقالبی از تونل زمان به
دریچه توجه مخاطب مینشیند تا با نشان دادن ریتم
وقایع در کنار تصاویر و نواهای انقالبی ،حماسه دیروز
را برای نس��ل امروز یادآوری کند .اثری که ارتباط به
شهدای هستهای را به مخاطب نشان میدهد .در آن
خوشآهنگی ،روایت جای��ی ارزنده دارد .در ادامه ،او
که در س��الهای متمادی در فیلمس��ازی ،به نگاهی
پخته و جامعتر وجایگاه باالتری در س��اخت مستند
رس��یده است ،با جسارتی قابل تقدیر ،داستان آزادی
«س��میر قنط��ار» و یارانش را از چن��گال دژخیمان
صهیونیست در مستند «بازگش��ت از نهاریا» روایت
میکند .مس��تندی  30دقیقهای که اتفاقات سخت
جنگ  33روزه رژیم صهیونیستی با حزب اهلل لبنان
را را به تصویر میکش��اند تا به قل��ب روایت تاریخی
رفت��ه و در قال��ب مس��تند روایتی ،ب��ه مفاهیمیمه
میمانند جسارت در تصمیم گیری ،شهامت در اقدام
و ش��جاعت در عقیده بپردازد« .گزارش یک شورا» و
«کلیپ برخیزید» ،تالشهایی دیگر او در ابعاد داخلی
و خارجی ،ب��رای بیان حقیقت اس��ت .گرچه ،دچار
ی میش��ود؛ اما برای راهیابی به دایره توجه،
خامدست 
مخاطب را به همنش��ینی تصاویری ناب با صداهایی
همراس��تا میکش��اند و ب��رای حف��ظ ریتمیپویا ،از
تدوینی خوش فکرانه در آنها استفاده میکند.

او که از دوران دانشجویی با ساخت مستند«زخم
تازه» در مورد تغییر نام خلیج فارس ،دغدغههایش
را در عرصه مستندسازی آشکارکرد؛ در چشماندازی
با ابعادی وس��یعتر به س��راغ س��اخت مستند «گاو
خشمگین» میرود .نامیآش��نا که پیش از این ،در
فیلم��یاز «مارتین اسکورس��یزی» نیویورکی دیده
ش��ده و ای��ن بار ،از ن��گاه متعهد او به پش��ت پرده
اتفاقاتی مانند«جریان وال اس��تریت»« ،جنبش 99
درصدی» و«اقتصاد فریبنده آمریکا» پرداخته است.
او با استفاده از تصاویر غنی ،دادههایی ارزندهای برای
مخاطب ارائه میدهد و با تدوین خوشفکری اثر در
روند بررس��یهای تاریخی در جری��ان این اتفاقات،
مخاطب را به نتایج جریانهای اقتصادی میکشاند
چش��ماندازی که ابعاد تازهای را برای مخاطب بازگو
میکند .آن ج��ا که ،آمریکاییها برای رس��یدن به
خاس��تگاه و جای��گاه قدرت ب��ه دنبال بس��ترهایی
ب��رای ایجاد جنگ روانی و سیاس��ی بوده و با دروغ
پردازیهای رس��انهای ،نگاهی حق به جانب به خود
میگیرند .فیلم «گاو خش��مگین» ،بی��ش از اندازه
متکی به داستان سرایی 3بوده و فیلمساز با در اختیار
داشتن آرشیو مستند کامل و جامع ،فرم روایی خود
را در اختیار صدای راوی قرار میدهد که این مسأله
در دقایقی ،موجب خس��تگی مخاطب میگردد؛ اما
گفت��ار متن ،ریتم فیلم را از حالت یکنواختی خارج
میکند .با این وجود ،ارجاعات تصویری کارگردان،
میتواند س��ندی محک��م برای اثب��ات حقیقت نزد
مخاطب باش��د .در دومین بخش از آثارش در حوزه
بین المللی ،به کشوری پرداخته که نماد حیلهورزی
در طی س��الیانی طوالنی بوده است .فیلم«رمز و راز
ملک��ه» با تمرکز به ابعاد س��لطنتی انگلیس و نقش
ملکه در فرآیند قدرت در این کشور ،برای مخاطب
پرسشهایی جدی را میآفریند .هر چند ،در سطح
پیش رو ،عمق وقایع به نسبت چندان نبوده و فقط
به دنبال ارائه فهرستی از شرایط رخدادها میباشد؛
با این وجود ،میتواند تصویری روش��ن برای کسانی
ارائه دهد که از ش��رایط قدرت نمایی ملکه و پشت
پ��رده قدرتورزیهایش اطالع��ات کافی و جامعی
ندارن��د .ای��ن فیلم همزمان با ش��صتمین س��الگرد
تاجگذاری«الیزاب��ت دوم» س��اخته ش��د و به نقش
اس��تعمارطلبانه بریتانیا پرداخته اس��ت .همچنین،
در فرصتی کوت��اه ،به طمعورزیهای «الکس��اندرا
مری» و راز س��الیان طوالنی ملکهورزی در انگلیس
اش��اره دارد .این فیلم با نگاهی طبقهبندی شده در
حافظ��ه مخاطب ،اقدام به تقس��یمبندی فیلم در 7
فصل روایی کرده است .مسأله مهم در این گونه آثار
این است که دارای فصلهای گوناگونی با موضوعات
محوری هس��تند .اما باید گفت ک��ه در آثار نقویان،
گاهی در دامنه بررسیهای او و رسیدن به نقطهای
مش��خص در س��یر داس��تانی وقایع در فیلمهایش،
حفظ وحدت تمام نادیده گرفته شده است.

پانوشت:

1. Formic
2. photography
3. narriation

81

آبان / 1394شماره460

مستـــنـــد

پردهبرداریازدروغپردازی
سلطنتنشینان
گفت و گو با مهدی نقویان ،کارگردان فیلم «رمز و راز ملکه»

مرتضی اسماعیل دوست
مهمترین دغدغهتان برای ساخت مستند «رمز و راز ملکه» چه بوده است؟

مستندس��از به دلیل اشراف و آگاهی خود نسبت به وقایع بهتر میتواند معضالت و
مس��ائل مختلف را در قالب تصویر مطرح کند .برای من جدا از دغدغههایی که یک
مستندس��از باید داشته باشد؛ رسیدن به پاسخ یک سری از سواالت مهم بوده است
و از این رو ،به فکر ساخت فیلم «رمز و راز ملکه» افتادم .مسأله مهم تضادی بود که
میان ادعاهای دموکراسی خواهانه غربیها و عدم پایندی به قانون بود .حتی جالب
بود که آنها این علیه جهان سوم حرف میزنند و خیلی از کشورها را به دلیل نداشتن
آزادی بیان ،محکوم میکنند؛ اما خودشان عملکردی سیاهی دارند.

چهقدر در این مستند کشف حقیقت برایتان اهمیت داشت ؟آیا بدون هرگونه
جانبداری به رسالت خود مبنی بر آگاهی مخاطب دست زدهاید؟

من بدون هیچگونه ذهنیت خاصی ،سراغ تحقیقات برای این فیلم رفتم و کام ً
ال سعی
کردم و به طورحقیقتجویانه ،قضایا را بررس��ی کنم .در واقع ِ ،مانند یک آدم عادی
و بدون هیچگونه پیشزمینهای ،به دنبال مدارک و مس��تنداتی رفتم که در کش��ف
حقیقت ب��ه من کمک کند .در این زمینه ،تحقیقات مفصلی انجام دادیم و در برابر
حرف و عمل سیاستمداران انگلیسی ،تناقضات بسیای یافتیم.
ردپای ش�یطنتهای انگلیس در حیات سیاس�ی ما ،مسألهای مهم میباشد و
تاریخ رونمایی این فیلم همزمان با بازگش�ایی سفارت انگلیس در تهران بوده
است .تحقیقات شما برای ساخت این فیلم از چه مسیرهایی صورت گرفت؟

برای ساخت این فیلم منابع زیادی به زبان فارسی نداشتیم و به سراغ ترجمه متون
و نوش��تههای خارجی رفتیم .برای تاریخ آمریکا اطالعات خوبی به دس��ت آوردیم،
اما برای کش��ور انگلیس اطالعاتی جامعی وجود ندارد؛ زیراکه ،کشور مرموزی است
و ب��ه راحتی و آس��انی ،جنایات خود را رو نمیکن��د و از این نظر ،نیاز به تحقیقات
و بررس��یهای بیشتری داشت .ما در س��ال  ،1392تحقیقات فیلم را به سرپرستی
«آقای فیاضی کیا» آغاز کردیم و این پروس��ه حدود  8ماهی طول کش��ید .در این
فیلم ،به دنبال نقش ملکه و خاندان پادشاهی در جریانات مختلف انگلیس بودیم که
مسأله خیلی مهم برجستهای است ،از این رو ،زمان زیادی را صرف تحقیقات کردیم؛
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محدودیتهایی هم در این مسیر داشت؛ زیرا که فیلمهایی هم که در آرشیو اینترنت
وجود دارد براساس نگاه و چشمانداز انگلیسیها و با هدف تبلیغات ساخته شده بود
و ب��ه همین دلیل ،نیاز به مدارک مطمئن و موثقی داش��تیم تا بتوانیم یک تحقیق
جامعتری انجام دهیم.
در طول تاریخ ،وجه اس�تعمار طلبانه انگلیس�یها کام ً
ال هویدا است .چهقدر به
ابعاد و دامنه این موضوع را بررسی کردید؟

به هر حال ،این فیلم بخش��ی از دسیس��ه وحیلهگری انگلیسیها و همچنین ،نقش
ملکه در مناسبات بین المللی و مسأله استعمارطلبی آنها بوده است و اگر بخواهیم
همه جنبهها را بررس��ی کنیم نیاز به س��اخت آثار بیش��تری داریم و در واقع ،دامنه
فریبکاریهای انگلیسیها آنقدر زیاد است که نیاز به فیلمهایی با جزئیات بیشتر
ب��ود .ما کلیات مطل��ب و شناس��نامهای از خاندان ملکه انگلیس را نش��ان دادیم و
حرفهای زیاد دیگری باقی اس��ت که وظیفه فیلمسازان و هنرمندان دیگری است
تا ابعاد مختلف ماجرا را بررس��ی کنند .هدف من در فیلم «رمز و راز ملکه» این بود
که شکل و شمایلی کلی از دخالت انگلیسیها در کشورهای مختلف را نشان دهم.
عنوان فیلم اش�اره به ملکه انگلیس دارد ،اما س�رفصلهای دیگری هم در این
فیلم گنجانده شده است .اس�تراتژیتان ،برای ایجاد ساختار «رمز و راز ملکه»
چه بوده است؟

اینکه بتوان در زمانی بیش��تر بین الیههای دیگری از س��لطنت ملکه را نشان داد،
مثال ً مسائل پشت پرده ملکه ،خود نیاز به فیلمیمستقل دارد .اما ،من براساس دقایق
ی به بخشهای مختلف
محدودی که در این فیلمیمس��تند داشتم؛ سعی کردم کم 
بپ��ردازم .ما در فصلهای مختلف این فیلم ،ش��اهد تولد ملکه و مس��ائل دیگری از
اقدامات وی هستیم و در همه بخشها ،ردپایی از ملکه را میبینیم .در این فیلم ،با
توجه به فرصتی که داشتم در مورد عموی ملکه جانشینی او به جای پدرش ،پرداخته
شده است .مسأله مهم برای ما ،وجود دخالتهای ملکه در حکومت انگلیس بوده و
برای ملموس و محسوس بودن قضایا به خود شخص ملکه ،پرداختم و که میتواند
کلیت خاندان سلطنتی و حکومت انگلیس را هم شامل گردد.

مستـــنـد

س�اختار مس�تند «رمز و راز ملکه» به  7بخش تقس�یم شده که شامل مقدمه،
تاریخ تولد ملکه و چگونگی به ثمر رسیدن ،ساختار حکومتی و دخالتهای ملکه
در کشورهای مختلف است .چه حلقه ارتباطی میان این بخشها وجود که موجب
وحدت روایت شده است؟

وظیفه منتقدین این اس��ت که به وحدت روایت پی ببرند .به نظرم ،مس��ألهای که
صورت گرفته ،برای من خوشس��اختی مستند ،بسیار مهم بوده است و اینکه ،فرم
و ساختار محکمیداشته است .از طرفی دیگر ،در سکانسبندیها و تبدیل اطالعات
به قس��متهای مختلف برای تمرکز و جذابیت برای مخاطب ،مهم اس��ت .حال که
کار ساخته شده است ،میتوان آن را موشکافی کرد .تصور کنید که در ابتدا ،اینکه
چهقدر فعالیت در این حوزه مشکل بود .به طوری که زمانی فیلم «رمز و راز ملکه» را
ساختم چه منتقدین و چه آنهایی که در کف خیابان هستند؛ بتوانند با فیلم همراهی
کنند و من این فیلم و آثار دیگرم را برای طبقه خاصی از جامعه نساختهام.
در میان فصلهای روایی ،اش�ارههایی هم به نمایش�نامههای شکس�پیر شده
است .با چه دیدگاهی این مسأله را در نظر گرفته و چه همخوانی میان اتفاقات و
نمایشنامههای اعالم شده ،وجود دارد؟

ب��رای اینکه نش��ان دهیم ب��رای بیان فصلها ،چ��ه چارچوبی هنری وج��ود دارد،
نمایشنامههای شکسپیر را در هر فصل قرار دادم .به هر حال شکسپیر ،نمایشنامهنویس
معروف در انگلیس ،مانند حافظ در ایران میباشد و عنوان آثارش با اتفاقات روی داده
در فصله��ا مطابقت دارد .به نظ��رم ،این فرم روایی در فیلم «رمز و راز ملکه» حلقه
اتصال میان مخاطبین عادی و جدی سینما باشد.
به نظرم این روش از فرم و ساختار کلی اثر بیرون میزند و هدف ،جذب مخاطب
نمیتواند تصمیمیدرستی در این مورد باشد.
به هر حال ،تصورم این بوده که این عناوین مطابق با فضای اثر است و دیدگاه شما،
هم قابل احترام اس��ت .از دیدگاه من ،بی ارتباط نیس��ت که وقتی اشتباهات متعدد
خاندان س��لطنتی را نش��ان دهیم ،نام آن فصل را «کمدی اشتباهات»از نمایشنامه
شکسپیر بگذاریم و یک متن از همان نمایشنامه را در ابتدایش قرار دهیم .به نظرم،

محتوای اثر با عناوین فصلها ،همخوانی دارد.

داس�تان سرایی در قالب مس�تندگرایی «رمز و راز ملکه» چه تطابقی دارد؟ به
عبارتی دیگر ،چهقدر این فصلها ،تبدیل به روایتی ش�ناور و به هم پیوس�ته در
اثر دارد؟

از نظر من ،س��ینما چیزی غیر از روایت درس��ت نیست و چه در آثار داستانی و چه
مستند ،باید بتوان داستانی یکپارچه را برای مخاطب نقل کرد .این نکته مهمیاست
و برای همین هم ،در بررسی همه آثارم به این داستانگویی خواهید رسید .در واقع،
روش کاری من این گونه اس��ت که پس از تحقیقات ،به یک داس��تان منسجم برای
روایتپردازی برسم.
چرا در آثارتان به دنبال گزارش وقایع هستید تا تحلیل رخدادها در نگاه جزئی
گرایانه .دلیل آن چه چیزی میتواند باشد ؟

من به دنبال تحلیل وقایع در آثارم نبودم و تنها خواستم اساس موضوع را خیلی ساده
برای تماشاگر نشان دهم ،زیراکه ،تحلیل باعث فاصله اثر با مخاطب میشود .مث ً
ال در
مورد همین فیلم آخرم ،نیازی نبود تا بگویم که انگلیس ،کش��ور روباه صفتی است،
زیرا که مسألهای پذیرفته شده و دیگر آنکه ،نیازی به شاخ و برگ دادن به آن نیست!
ما در روایت نیز ،میتوانیم به عمق وقایع پی ببریم؛ به شرط آن که ،به خوبی باعث
همراهی تماشاگر شویم .به نظرم مستندساز باید حقیقت را به مخاطب نمایان سازد
و حق تحلیل و قضاوت را به عهده آنها بگذارد.

انتخاب مس�یر راه و چگونگی ارائه آن برای مخاطبینی که دنبال کسب آگاهی
هستند؛ بسیار مهم است .برای نمونه آیا در بحث استعمارطلبی انگلیسی ها ،نیاز
به بررسیهای عمیق تری داشته است؟

حقیقتش من نمیخواس��تم از خط اصلی روایت خود دور گردم .داستان یک خطی
من در «رمز و راز ملکه» این بود که دخالتهای خاندان سلطنتی پی ببریم که میزان
در حکومت انگلیس چه مقدار است؟ این مسآلهای است که من دنبالش بودم و همه
جای فیلم نیز ،به آن اشاره میکنم .اگر هم به مواردی مانند استعمارطلبی انگلیس
اش��اره شده؛ در قالب همین چارچوب قرار داشته است .ما وقتی به دوره ملکه شدن
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منتقدی دیگر از نقش کمرنگ ملکه در فیلم انتقاد کند! شاید در این فیلم دستهای
پشت پرده کمرنگ باشد؛ اما در چارچوب قاعده و هدف فیلم بوده است .در فیلم «رمز
و راز ملکه» بیش��تر به درون حاکمیت انگلیس و ارتباط ملکه در این دایره پرداخته
شده و خیلی از موارد را به شکلی غیر مستقیم مطرح کردیم و نخواستیم خیلی شعار
زده به ابعاد قضیه بپردازیم.
برخالف پرداخت رس�انههای غرب به ملکه،،او چه در انتخاب عالیترین مقام
قضایی کشور و چه عدم پاسخگویی در چارچوب قانون .قدرتی بسیار در ساختار
حکومتی دارد .در واقع برخالف آن چه تصور میش�ود؛ قدرت ملکه در س�اختار
حکومتی ،بیش از نخست وزیر است .این وارونه گرایی غربیها را در این مستند،
چهقدر برای مخاطب روشن کردید؟

الیزابت میرس��یم؛ به کشورهای مشترک المنافع و مستعمرات انگلستان نیز ،اشاره
میکنی��م .به نظرم ،این مورد میتواند اطالعاتی به مخاطب بدهد .نظرتان درس��ت
اس��ت که میتوانستیم به ابعاد بیشتری از استعمارطلبی انگلیسیها در طول تاریخ
بپردازیم؛ اما این مسآله زمان مه بود که فیلم را افزایش میداد و موجب دور شدن از
خط اصلی روایت میشد.

پس فیلم «رمز و راز ملکه» را میتوان به جای اثری تحلیلی ،فیلمیآرشیوی در
چارچوب نقش ملکه در تاریخ انگلیس دانست؟

من به جای تحلیل به دنبال نمایش وقایع تاریخی بودم و در واقع ،خواس��تم پرده
از نقش ملکه در این کشور بردارم .در این فیلم دخالتهای خاندان انگلیس در تاریخ
این کشور روایت میشود و اینکه ،قانون مداری در بسیاری موارد رعایت نمیشود.

س�اختار پنهان حکومت انگلیس در بس�تر تاریخ که از آن به عنوان سیاستی
مکارانه در دیپلماسی یاد میکنند ،چهقدر مورد توجه شما قرار گرفت؟

همانطور که عرض کردم ما خیلی از موارد را میتوانستیم به شکلی عمیق در این
فیلم نش��ان دهیم ،اما در آن صورت نمیشد مستندی نیمه بلند ساخت؛ به همین
دلیل ،نیاز به زمانی بیشتر بداشتیم .ما به ساختار حکومتی انگلیس هم به قدر فرصت
و توان خود پرداخته ایم و اگر بیش��تر به این موضوع دامن میزدیم؛ امکان داش��ت
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بله اینها مواردی است که تا حدی مشخص شده و ما میبینیم که چهطور و چگونه
ملکه میتواند خیلی از قوانین کشور را نقض کند! پس مشخص است که شعارهای
دموکراتیک انگلیسیها در حد همان حرف است؛ اما واقعیت چیز دیگری است .من
بر حس��ب چارچوب فصلها به این تناقضات پرداخت��هام و اینکه ،چگونه مدعیان
دموکراس��ی در عمل دس��ت به رفتار دیگری میزنند .ما قوانین انگلیس را در فیلم
مطرح میکنیم و سکانسی در مورد رابطة ملکه در ساختار قضایی انگلیس داریم و
ما در مورد دروغ پردازی انگلیسیها را به مخاطب بازگو میکنیم .من در این فیلم،
ظاهری از حقیقت را نمایان ساختم و بهتر بود که در این فیلم دورنمایی از این کشور
سلطنتی را ارائه دهم.

در این مدت از رونمایی فیلم چه بازخوردهایی داشته اید؟ و به نظرتان این اثر
میتواند مورد توجه مخاطبین خارجی هم قرار بگیرد؟

در جش��نواره «عمار» و میان اکران هایی که بچههای جبهه فرهنگی داش��تهاند به
بازخوردهای خوبی رس��یدیم و این برای یک مستندساز ،خیلی مهم است که ثمرة
تالش خود را ببیند .من فیلمسازم و از مسائل بعدی اطالع ندارم؛ البته خوشبختانه،
حوزه هنری تهیة کننده خوبی اس��ت و به نظرم ،این فیل��م میتواند در اکرانهای
خارج از ایران هم مورد توجه قرار بگیرد ،همان طور که در اکرانهای خارجی که در
جشنوارة عمار برگزار کرد؛ استقبال خوبی صورت گرفت.
برنامهای برای ساخت ابعاد دیگری از ساختار سلطنتی انگلیس دارید؟

میت��وان آث��ار دیگ��ری را در دنبالة فیلم من س��اخت ،البته م��ن ترجیح میدهم
به کش��ورهای دیگری مانند فرانس��ه بپردازم .دوس��ت دارم بع��د از فیلمهای «گاو
خش��مگین"» که در مورد آمریکا بود و «رمز و راز ملکه» ،س��ومین فیلم را در مورد
کشورهای استعمارگر بسازم .در حال حاضر ،در مرحله تحقیقات در خصوص فرانسه
هستیم و نیاز به حمایت برای ساخت داریم.

رد پای شیطان بر چهره میهمانان خدا
در فاجعه جان سوز منا

عــکــــس

85

آبان / 1394شماره460

عــکــــس

نقش عشق در تابلوی ارادت به اهل بیت

()b

نقاشی پشت شیشه در ایران
نگاهی به پیشینه
ِ
نقاشی پشت شیشه ایران بی شک یکی از مهمترین ارکان هنرهای تصویری ماست،
این نوع نقاشی را شاید بتوان اصیلترین سند خالقة فرهنگ تجسمی ایرانیان نامید،
تنها هنری که هویت فرهنگی ایرانی -شیعی ما را نشان میدهد.
در این نوع نقاش��ی هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم و همچنین عناصر نمایشی
مشخصاتی وجود دارد که منحصر به فرد بوده و موقعیت ذهنی هنرمند شیعی ایرانی
را عرضه میکند .انتخاب شیش��ه به عنوان بستر تخیل نقاش ،با درخشش و بازتاب
نور و ش��کنندگی محتومش ،محتوای نقاش��ی ،نوع روایتها و ش��کل ارائه آنها ،همه
خصوصیاتی است یکه و هویت دهنده.
نقاشی پشت شیشه را بر حسب مضمون و موضوع به دو دسته کلی میتوان تقسیم
کرد ،مذهبی و تزئینی ،که هر یک شامل تقسیمات جزئیتری است.
نقاشی پشت شیشه در ایران

در زمان صوفیه شیشه تخت در ایران و به خصوص در اصفهان تولید میشده است.
اما به دلیل فقدان نمونههای متعدد تاکید بر تولید انبوه نقاشی پشت شیشه در آن
دوران ممکن نیس��ت .نتایج جس��ت و جوی فراوان در این مورد بیانگر تنها دو نکته
است ،نخست نکتهای اس��ت که «پیتر چلکووسکی» محقق عالقه مند به هنرهای
نمایشی ایران به آن اشاره کرده و در آن مراسم سوگواری ماه محرم را با تئاتر قرون
وسطی اروپا مقایسه کرده است که همانند مراسم سوگ عیسی مسیح ،در ایران هم
نقالین با استفاده از داستانهای مذهبی کتابهایی مانند روضه الشهدا درد و رنجهای
شهدای کربال را روایت میکردند .او عقیده دارد که احتماال سنت نقاشیهای مذهبی
از همان دوران آغاز شده است.
دوم؛ نمونه شمایل حضرت علی ( )gدر امامزادهای در بویراحمد است که در گچ
گذارده شده و تاریخ  1170هجری قمری دارد.
نقاشی پشت شیشه در دوران قاجار

از نیمه نخس��ت قرن سیزدهم هجری و با شروع سلطنت فتحعلی شاه قاجار شیوه
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نقاش��ی صورت یا شبیهکشی در ایران به خصوص بین نقاشان درباری رواج مییابد.
از این دوره ،نمونههای زیادی باقیمانده است که بهترین آنها در مجموعه نقاشیهای
کاخ گلستان نگهداری میشود.
به طور کلی نقاش��ی پشت شیش��ه و آینه در ایران از نظر محتوا و مضمون به دو
دسته تقسیم میشود:
 .1نقاشیهای مذهبی که شامل خط-نقاشیها و شمایلهاست.
 .2نقاشیهای تزئینی مرکب از گل و مرغ ،پرتره ،دورنما و همچنین آثاری با محتوای
تقلیدی از نقاش��یهای قهوهخانهای که تاری��خ پیدایش این نوع اخیر به حدود دهه
چهل باز میگردد و تا به امروز هم ادامه دارد.
در این طبقهبندی به یقین میتوان گفت که پیدایش و تولید نقاشیهای مذهبی،
با مقصود و هدف واالتری همراه بوده است که آنها را از بقیه گروهها متمایز میکند.
جلوه متعالی و درخشان شمایلهای مذهبی برای مخاطبی که دل را پذیرای پاکی و
صفای باطن نقاشان بینام و نشان میکند ،چنان چشمگیر است که باعث تمایز این
آثار و برانگیختن تامل و تعمق بیشتری میشود.
این آثار به سفارش افراد عالقه مند به خصوص دراویش و به دست نقاشان فروتن و
عاشق در قهوهخانهها و اماکن مذهبی پدید آمده است .قهوهخانهها از دوران صوفیه به
بعد محل تجمع افراد مختلف و هم چنین نقاالن داستانهای شاهنامه بوده است و حاصل
این جمعها ،شمایلنگاری امامان معصوم ،روایات مذهبی و به خصوص واقعه کربال و
نقاشی داستانهای اسطورهای ایران با الهام از شاهنامه فردوسی و همچنین پیدایش
خوشنویسی و خط بر پشت شیشههاست .نقاالن از راه داستانسرایی و شاهنامهخوانی
و برپایی مجالس مناظره و شعرخوانی نقش بزرگی در آشنایی مردم با پیشینه فرهنگی
و سنتی خود در دوران پیش و پس از اسالم ایفا کردهاند .بسیاری از این هنرمندان از
میان نقاشان ساختمانی برخاستند که در خدمت صاحبان قهوهخانهها بودهاند .این افراد
انسانهایی با اخالص ،دل سوخته و در عین حال تهیدستی بودند که هنر را در خدمت
اعتقادات و ارادات عمیق مذهبی خود به کار میگرفتند و ش��یوهای از نقاش��ان پشت
شیشه را پس از گل و مرغ به وجود آوردند که به یقین مهمترین بخش این آثار است.

عــکــــس

رنگ،روایت و پوشش در شمایلهای پشت شیشه

رنگ برای این نگارگران حرمت داشته و هیچ رنگی بدون مقصود و منظور مشخصی
بهکار برده نمیش��ده اس��ت .برای مثال ،سبز و آبی فقط برای اولیاء ،بهکار میرود و
سفید برای اهل توبه ،زرد برای اهل وسوسه ،مانند نقاب زرد برای حر ریاحی که نشانه
تردید اوس��ت و پَر سرخ پُر رنگ مایل به سیاه برای کالهخود و همچنین رنگ سرخ
برای چکمههای شمر ذی الجوشن که نشانه شقاوت اوست.
شمایل نگاران حتی در ترسیم اسب اولیاء و اشقیاء به نشانههای رنگی توجه داشته
و دق��ت خاصی در مصور کردن پیکر اس��بها به کار میبردند .مرکب اولیا همچون
لدل اسب حضرت علی()gو ذوالجناح اسب امام
براق اسب حضرت محمد( )aو ُد ً
حسین()gو عقاب اسب حضرت علی اکبر را عموما سفید میکشیدند و اسب اشقیا
را سیاه و ابلق نشان میدادند.
روایت ها

در ش��مایلهای پشت شیشه ش��اهد روایتها و هم چنین ترکیب بندیهای مکرر
هس��تیم و ضروری اس��ت برای درک بهتر این شیوه نقاش��ی به این مضامین توجه
بیشتری شود.
مهمترین روایت و موضوع نقاشیهای پشت شیشه ،واقعه کربال است و در بسیاری
از این تابلوها ،ش��خصیت مرکزی و چشمگیر ،تصویر حضرت ابوالفضل العباس()g
است که سوار بر اسب سپید ،قسمت اعظم فضای اثر را پر کرده و موضوعات دیگر در
اطراف این سوژه اصلی نقاشی شده است.
نکتهای که بین هنرمندان شیشه نگار مشترک بوده است ،ترسیم زیباترین چهره
برای این ش��هید معصوم اس��ت .تزئین لباس و رنگ های درخشان آن و همچنین
سپیدی و تناسب بدن اسب و در نهایت انعکاس نور بر روی شیشه ،در چشم ببینده
تاثیر عمیقی بر جای میگذارد که کمال مطلوب هنرمند شیشه نگار بوده است.
در بعض��ی از ای��ن آثار تصویر علم را میبینیم که مقدسترین نماد اس��ت .علم را
با پر و پارچههای رنگین تزیین میکردند و پنجه تارک آن نش��ان از دس��ت بریده
حضرت عباس()gدارد .پنج شاخهی علم ،نماد شخصیتهای برجسته اسالم یعنی
محمد( ،)aفاطمه( ) ،علی( ،)gحسن( )gو حسین( )gاست.
در تصاویر حضرت ابوالفضل العباس ( )gهمیشه پرچمی بر سر نیزه دیده میشود
که نشانه شیعی بودن است ،چنان که بیهقی در تاریخ خود به آن اشاره میکند که
چون حضرت رضا ( )gولیعهد مامون شد ،بیرقهای سیاه را بیانداخت و آنها را بر
رنگ سبز درآورد.
پوشش

درباره طراحی لباسهای مورد استفاده در نقاشیهای پشت شیشه باید توجه داشت
که شبیهگردانها یا شمایلگردانها به واقع گرایی اهمیت میدادند و از این رو سعی
میکردند اطالعات خود را درباره شکل و طرح لباس شبیه خوانها از طریق مراجعه به
مسافران و زوار عراق و عربستان کامل کنند .طبیعی است اطالعاتی که از این راه به
دست میآوردند ،محدود و مربوط به زمان معاصر شبیهگردانها است ،نه تاریخ وقوع
حادثه و از این حیث منابع دیگری هم در اختیار نداش��تند مگر آن که برحس��ب به
مینیاتور یا کتاب مصوری برمیخوردند و از نوع و طرح آن لباسها الهام میگرفتند.
برخی هم از تصاویر ش��اهنامه در ترس��یم مناظر و طراحی لباسه��ای رزم و دربار
سالطین استفاده میکردند.
در آخ��ر الزم به بیان این مهم هس��تیم که هنرمندان ،مانند دیگر س��الکان ،در
جس��تجوی ش��ناخت حق ،جلوههایی از این نور در زمین را به تصویر میکشند.
به همین دلیل ،بس��یاری از نقاشان پشت شیش��ه قبل از دست بردن به قلم مو
وضو میگرفتند و با نیت تقرب به آس��تان دوس��ت طرح میزدند و گاهی با خون
خود صحنههای مصیبت کربال را رنگین می ساختند .اینان انسان های مخلصی
بودند که پرتوی از آن انوار را در خود می جستند و از نقل روایات شهیدان کربال
چنان دگرگون میشدند که مانند سیدکاظم شیرازی ،با خون خود رنگ سرخ را
بر شیشه نقش میکردند.
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سینمای ایران

یادتان زنده است
نیکو خردمند
فعالی��ت هنری او از س��ال  ۱۳۳۷ب��ا گویندگی در
رادیوشروع شد .وی گویندگی فیلم را در سال ۱۳۳۹
آغاز کرد .او گوینده نمایشهای رادیویی برنامه دوم
رادیو از سال  ۱۳۴۲تا سال  ۱۳۴۷و همچنین مجری
برنامه معرفی تاتر در تلویزیون در س��ال  ۱۳۵۱بود.
فعالیت س��ینمایی او با بازی در فیل��م «پرده آخر»
(واروژ کریم مس��یحی) در س��ال  ۱۳۶۹شروع شد.
درگذشت  26آبان/تهران

امیر قویدل
کارگ��ردان و فیلمنامهنویس س��ینمای ای��ران بود.
نخس��تین فعالیت س��ینمایی او ،فیلمنامهنویسی و
دستیاری کارگردان در فیلم مرگ در باران (ساموئل
خاچیکیان) ب��ود .او فیلمهایی همچون خونبارش،
برن��ج خونین ،س��ردار جنگل و ت��رن را کارگردانی
کرده بود.
درگذشت  ۱۷آبان / ۱۳۸۸تهران

مسعود رسام
کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون و دانشآموخته مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود .نخستین فعالیتهای رسام در زمینههای تئاتر و
تلویزیون درسال  ۱۳۵۸آغاز شد.
درگذشت  10آبان/ 1388تهران

تبریک ما را پذیرا باشید
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بهروز افخمی
نویسنده و کارگردان
متولد  4آبان/تهران

سعید قطبی زاده
منتقد و فیلم نامه نویس
متولد  8آبان /تهران

حامد بهداد بیاید
بازیگر سینما وتلویزیون
متولد  4آبان/مشهد

یکتا ناصر
بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر
متولد  12آبان /تهران

بهرام دهقانی
تدوینگر
متولد  24آبان/شیراز

ویشکا آسایش
بازیگر و طراح صحنه و لباس
متولد  16آبان

سعید عقیقی
فیلمنامهنویس و منتقد
متولد  9آبان/تهران

آتنه فقیهنصیری
بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر
متولد 23آبان/تهران

