


  سخن سردبیر  

در جدول اکران آبان ماه سینمای ایران دو اثر قابل تأمل از دو کارگردان به اصطالح رایج فیلم اولی به نمایش درآمد 
که علیرغم تجربه اول بودن کارگردانان بااخالق ش��ان آثاری درخور و تحس��ین برانگیز بودند، اگر نخواهیم در دعوای 
همیشگی و مرزبندی فرم و محتوا گرفتار شویم باید گفت هر دو اثر را می توان در زمره فیلم های سینمایی قابل اعتنا 
به حس��اب آورد و هر دو را به کارنامه س��ینمای فاخر ایران اضافه کرد اگرچه باید توقعات را به تناسب تجربه نخست 
ی��ک کارگ��ردان تنظیم نمود و نقاط قوت و ضعف را منصفانه و واقعی در نظر آورد. صرف نظر از پرداخت مصداقی به 
دو فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت و 360 درجه باید به نسل جدید و کار آشنای سینمای ایران اشاره کرد که انگار 
زبان س��ینما را به خوبی یاد گرفته اند و به نسبت گذشتگان در کارهای اولشان بالکنت کمتری سخن می گویند. این 
اتفاق به نوبه خود امیدبخش اس��ت و نوید خوش آتیه بودن سینمای نجیب کشورمان را می دهد. نکته اینجاست که 
کارگردانان جوان ما به زبان س��ینما آش��نایند و این امری الزم و شرط اصلی ورود به این عرصه است اما باید اذعان 
کرد که این کافی نیست، این که با این زبان مخاطب پسند و جادویی و بدون مرز چه پیامی را منتقل می کنیم درخور 
تفکر و تأمل جدی اس��ت. نکته اینجاس��ت که کیفیت این پیام ها را هم باید از خانواده س��ینما مطالبه کرد؟ به زعم 
نگارنده پاس��خ این س��ؤال منفی است. مسئولیت تبیین مؤلفه های ایدئولوژیک و تبدیل آن به پیام های قابل پردازش 
در محیط داستان، نمایش و فیلم نامه بر عهده مولدان اصلی تفکر است که اصلی ترین نمادهای آن مدرسه، دانشگاه، 
حوزه علمیه و مسجد است. چهارستون اندیشه ساز و راهنما و راه گشای همه عرصه ها به ویژه عرصه فرهنگ و هنر. 
حاال باید پرسید که به تناسب ظرفیت های بالقوه و بالفعل سینما و تلویزیون، پاسخ اندیشمندانه و پشتوانه ایدئولوژیک 
وج��ود دارد؟ آی��ا ایدئولوژی های بنیادین و اصیل و محکم مبتنی بر مرام نامه انقالب اس��المی فرآوری ش��ده و قابل 
بهره برداری اند؟ اصاًل رابطه س��ینما و نهادهای اندیشه ساز برقرار است؟ و هرکدام نقش خود را درست ایفا می کنند؟ 
پرواضح است که این گونه نیست و هر حوزه جدای از دیگران اقدام می کند و تنها ظواهر امر تداعی اشتراک می کند. 
س��ینمای به تبلور رس��یده و درخشیده در سایه انقالب اسالمی )به اذعان بس��یاری از اهالی سینما( به کدام سوی 
درحرکت اس��ت؟ اجزای مختلف موجود در نظام فرهنگ و هنر مهندس��ی نش��ده اند و تقسیم کار سیستمی در این 
گیرودار بی معناس��ت. این استعدادهای نوظهور ش��بیه آب رودخانه اند که با سکون آشنا نیست و حیاتش درحرکت 
اس��ت، اگر مس��یر درست و صواب پیش رویش نباشد خود راهش را می یابد و اگر سدی در مسیرش باشد این زمان 
است که متراکمش می کند و از فرصت طالیی به یک تهدید خطرناک تبدیل می شود و اگر طغیان کند جز خسارت 

چیزی به بار نخواهد آورد.
باید دردمندانه و دلسوزانه به این مقوله مهم اندیشید و راهکارهای مناسبش را یافت و در مسیر صحیح اقدام نمود، 

استعدادهای نوظهور سینما فرصت اند که باید از آن به خوبی هوشمندانه بهره برد.
دوس��تان عزیز، در ش��ماره پیش رویتان برای جبران نقص شماره پیشین در س��رویس تلویزیون، پرونده ای پیرامون 
سریال های مناسبتی تقدیم حضورتان شده که زحمت ارزشمندی است و همچنین پرونده ریشه شناسانه ی مجموعه 
شبکه های جم به مثابه یکی از پرمخاطب ترین شبکه های ماهواره ای نیز در معرض نگاه موشکافانه تان قرارگرفته است. 
در سرویس های دیگر هم به روال گذشته به سینما و مستند ایران و جهان پرداخته شده است که امید می رود مقبول 

نظرگاه گزیده خواهتان قرار گیرد.
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سبک زندگی مفهومی است که هم از دریچه هست ها و هنجارها به آن نگاه می شود و هم از دریچه بایدها تجویزها. در جامعه اسالمی ایرانی، باید به فرآیند و مکانیسم های 
شکل گیری سبک زندگی توجه کرد، چنان که مطابق فطرت باشد و بتواند زندگی تکنولوژیک امروزی را پوشش دهد و جامعیت الزم را در ابعاد مختلف زندگی داشته باشد.

برای داشتن چنین الگویی از سبک زندگی هم نیاز به نظریه پردازی داریم و هم به کّمی سازی آن در زندگی عینی و واقعی تا بتوانیم آن را به سنجش بگذاریم و جاری 
شدن آن در جامعه و شدت و ضعف آن را دریابیم.

این جشنواره به دنبال طرح همین مسئله یعنی؛ سبک زندگی در جامعه مسلمان ایرانی است تا هنرمندان و فیلم سازان جوان به انگیزه خلق اثر با این سؤال های اساسی 
دست وپنجه نرم کنند که مؤلفه های این سبک زندگی چیست و فاصله وضع موجود با ایده آل ها چقدر است و درنهایت این که چه باید کرد؟

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با موضوع محوری سبک زندگی اسالمی - ایرانی، عالوه بر پر کردن خأل موجود در عرصه فرهنگ کشور، می تواند با برگزاری منظم و مداوم 
در طول ادوار مختلف، به مأمنی برای فیلم سازان باانگیزه، دغدغه مند و آشنا به زبان و بیان سینمای فاخر در سراسر کشور بدل شود تا از این رهگذر به این مسئله اساسی 
و زیربنایی در جامعه امروزمان پرداخته ش��ود. با توجه به ش��رایط حس��اس کشور در عرصه فرهنگ و هنر در روزگار تکنولوژی زده ی امروز و با توجه به ابراز نگرانی های 
مداوم رهبر حکیم انقالب اسالمی ایران و خأل موجود در این عرصه، ضرورت داشت تا مؤسسه شهید آوینی با عزمی جدی پا به عرصه عمل گذارد. جشنواره ملی فیلم 
کوتاه سما به دالیل ذکرشده طراحی و نخستین دوره آن در فروردین 1394 و هم زمان با سال گشت شهادت سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی برگزار 
شد و به لطف خداوند گام نخستش را محکم برداشت. نخستین دوره پذیرای 1869 اثر در بخش های داستانی، مستند، پویانمایی و فیلم نامه بود و این نشان از عالقه و 

استقبال فیلم سازان جوان کشور داشت.
دبیرخانه جشنواره سما با پژوهشی تخصصی در حوزه سبک زندگی اسالمی ایرانی و تعیین معیارهای انتخاب و قضاوت محتوایی آثار، چهارچوب نظام مندی برای محوریت 

موضوع سبک زندگی اسالمی-ایرانی تنظیم و در اختیار هیئت های محترم انتخاب و داوری قرارداد آثار منتخب خود را با همین رویکرد برگزیده و موردتقدیر قرارداد.
پرستوی زرین هم به عنوان نشان جشنواره و برگرفته از نظرگاه شهید آوینی انتخاب و به برگزیدگان در 12 بخش اهدا شد.

حاال در مسیر برداشتن گام دوم جشنواره ایم و ان شااهلل در فروردین 1395 شاهد برگزاری دومین دوره آن خواهیم بود. ویژگی منحصربه فرد دوره دوم بخش ویژه عروج 
از منا به یاد قربانیان حادثه تلخ و جان سوز حج ابراهیمی امسال است که در این بخش به بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه دو پرستوی زرین اهدا خواهد شد.

با توجه به اعالم رسمی فراخوان دومین دوره جشنواره، دبیرخانه تا پایان آذرماه آماده پذیرش آثار در بخش های مختلف خواهد بود.
عالقه مندان برای شرکت می توانند با معیارها و ضوابط جشنواره از طریق مراجعه به سایت   samafestival.ir/ com آگاهی بیشتری پیدا کنند.
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چهارشنبه19اردیبهشت
 کارگردان: وحید جلیلوند

 تهیه کنندگان: محمدحسین لطیفی، علی جلیلوند

 بازیگران: نیکی کریمی، امیر آقایی، شاهرخ فروتنیان، برزو ارجمند، آفرین عبیسی، 
س��عید داخ، کتانه افشاری نژاد، میالد یزدانی، حشمت آرمیده، وحید جلیلوند، سحر 

احمدپور، میالد یزدانی
  نویسندگان: علی زرنگار، وحید جلیلوند، حسین مهکام

 مدیر فیلم برداری: مرتضی پورصمدی

 شروع اکران: 94/08/05

 وحید جلیلوند را پیش��تر و بیش��تر در کس��وت اجرا و بازی در یکی دو نقش دیده 
بودیم. س��اخت برنامه های تلویزیونی را کم کم به کارنامه خود افزود و اخیرا با فیلم 
تحسین شده  »چهارشنبه 19 اردیبهشت« او غافلگیر شدیم. فیلم به سبک و سیاق 
فیلم س��ازان هم نسل جلیلوند و با بهره مندی از نگاه های مهکام و زرنگار نویسندگان 
جوان و خالق عرصه  نمایشنامه نویسی پویا، تاثیرگذار و دغدغه مند است. فیلم نه تنها 
بر مضمون و ایده  ناب خود اس��توار است بلکه از کارگردانی شایسته ای نیز بهره مند 
است. روایت فیلم گرچه در خود شکست زمانی دارد اما گیج کننده نیست و جذاب 
اس��ت. میزانسن با دقت چیده ش��ده و نیاز قطعی قصه و درام است. انتخاب بازیگر 
جسورانه و دقیق است و البته آنچه در جشنواره فیلم نادیده گرفته  شد بازی تاثیرگذار 

خود جلیلوند بود که پنجره دیگری از توانمندی ها او را بر مخاطب گشود.
فیلم با آنکه معضالت اجتماعی، آداب ورسوم و سبک زندگی ایرانی را نقد و واکاوی 
می کند اما غر نمی زند و س��یاه نمایی نمی کند. داس��تان فقر را نش��ان می دهد اما از 
فالکت خبری نیس��ت. داستان بی پناهی و عش��ق و بحران آن را به تصویر می کشد 
اما از فس��اد و خیانت نمی گوید. فیلم خوِد واقعی زندگی اس��ت، با تمام زیبایی ها و 
نازیبایی هایش. فیلم از مرگ می گوید، از دوری، از ظلم، از بی کسی درحالی که از امید 

هم می گوید امید در اوج استیصال.
اولین فیلم بلند وحید جلیلوند کار گروهی زیبایی اس��ت که چفت وبس��ت های 
فیلم نامه در خیال و ذهن نویس��ندگانش بارها و بارها محکم ش��ده و پرسش های 
مخاطب را از قبل در البه الی س��کانس های خود با فوت وفن های تکنیکی پاس��خ 
داده اس��ت. درج یک آگهی برای شناسایی فردی که مستحق دریافت کمک مالی 
از پدری داغدار اس��ت به تنهایی جذاب اس��ت اما افتتاحیه ی جذاب و ریتم تند آن 
فیلم را غنای خاص می بخشد. فیلم مخاطب خاص و مخاطب عامه پسند را راضی 

از سالن روانه می کند.

پدرآندیگری 
 تهیه کننده و کارگردان: یدالله صمدی

 بازیگران: حس��ین یاری، هنگامه قاضیانی، شمسی فضل اللهی، ثریا قاسمی، اکبر 
عبدی، محمد س��ادات ابهری، فریده سپاه منصور، جمشید مشایخی، مریم سعادت، 

رامونا شاه و افشین نخعی
 نویسندگان: حسین مهکام، یداهلل صمدی

 مدیر فیلم برداری: حسن پویا

 شروع اکران: 94/08/05

»پدر آن دیگری« آخرین س��اخته  یداهلل صمدی در آخرین جشنواره فیلم فجر در 
بخش خارج از مس��ابقه اکران ش��د و مایه تعجب برخی از هنرمندان قرار گرفت. 
فیلم داس��تان زندگی کودکی را روایت می کند که چون دیر زبان  باز می کند همه  
تقصیره��ا به گردن او می افتد و متهم به ش��یطنت و خطاکاری می ش��ود. کودک 
بیش��تر از همه مورد حمله و اتهام از س��وی پدر خود قرار می گیرد اما با حمایت 
مادر و مادربزرگ نه تنها زبان  باز می کند که مش��کلی از مش��کالت خانواده را نیز 

حل می کند.
فیلم قصه  سرراس��ت و تک خطی دارد و زندگی دو برادر که با خانواده هایش��ان در 
مجاورت یکدیگر زندگی می کنند را روایت می کند. یکی از پرس��ش های اساسی که 
در برابر این فیلم می توان مطرح کرد علت پافش��اری فیلم ساز به روایت فیلم و قصه 
در س��ال های قبل است. بر هیچ کس پوشیده نیس��ت که ساختن تهران قدیم مثال 
دهه ش��صت در فیلم سازی چه قدر مشکل اس��ت. حتی میزانسن داخلی و طراحی 
صحنه های داخلی نیز با مشکالت عدیده ای رو به  روست که مشخص نیست صمدی 
به چه علت این دشواری را به جان خود و فیلم خریده است؟ درحالی که قصه فیلم 
تاریخ مصرف ندارد و می تواند در حال و یا گذش��ته های بس��یار دور هم اتفاق بیفتد. 
بازیگری از کودک خردس��ال فیلم ازجمله نکات درخش��ان کارگردانی فیلم است و 
البته بازی تاثیرگذار هنگامه قاضیانی در نقش مادر سکانس هایی بی نظیر را در بین 
فیلم های هم سطح خود رقم  زده است. البته گریم فیلم کمی تصنعی است و درباره 

نقش پدر هم که آن را حسین یاری ایفا می کند کمی اغراق  شده است.
طراحی کنش ها و واکنش ه��ای کودک در مقابل خانواده خود و خانواده عمویش 
و طراحی مش��کالت کودک و بازخورد آن در خانواده قابل اعتناست. نقد صمدی بر 
سبک زندگی جاری خانواده های سنتی که مطمئنا با نظرات کارشناسی روانشناسان 
و جامعه شناسان همراه بوده نیز درخور تقدیر است. توصیه می شود خانواده های جوان 

فیلم را همراه کودکانشان ببینند و لذت ببرند.

 روشنک عباسی
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ارغوان 
 تهیه و کارگردانی: امید بنکدار، کیوان علی محمدی

 بازیگران: مهتاب کرامتی، مهدی احمدی، شقایق فراهانی، آزاده صمدی، الهام کردا، یاسمین پازوکی و با حضور 
نسیم ادبی، رابعه مدنی، مریم بوبانی و با معرفی مرتضی اسماعیل  کاشی و بازیگر خردسال نیکی نصیریان

 نویسندگان: علی حیدری، امید بنکدار، کیوان علی محمدی

 مدیر فیلم برداری: مرتضی پورصمدی

 زوج فیلم ساز علی محمدی و بنکدار بعد از تجربه های مکرر سینمایی و حتی سریال تلویزیونی به مخاطبان خود 
ثابت کرده اند که قصه را در قربانگاه فرم و میزانسن سر خواهند برید. »ارغوان« شاهد خوبی بر این ادعاست. روایتی 
از عشق در سه مقطع زمانی با آیتم های مشترکی که به ضرب وزور فصل مشترک سه قصه می شود فیلم خوش آب 

و رنگ »ارغوان« را می سازد.
ارغوان کودکی اس��ت که از خیانت پدر به مادر بیمارش می رنجد و در جوانی به بیماری مادر مبتال می ش��ود و 
می میرد، درحالی که پدر را ترک کرده و او را در هجران خود باقی گذاش��ته اس��ت. کل داستان فیلم ایده  کم رنگی 
اس��ت که با پالن های کش دار و کند، نماهای دلگیری را از زندگی نیم قرن پیش بازس��ازی می کند که فقط شروع 

نشدن و جلو نرفتن فیلم را تایید می کند.
در فیلم »ارغوان« قاب ها زیباست، نور زیباست، میزانسن عالی است، فرم دلپذیر است؛ کارت پستال هایی به نام 
قاب خلق می شوند و در پیچیدگی های تصنعی فیلم قصه  یک خطی را گنگ و نفهمیدنی می سازند. شاید یکی از بدترین کارهای کارگردان های فیلم، استفاده از نقش جاافتاده  
مهدی احمدی، عاشق شکست خورده  فیلم های روشنفکرانه  دهه قبل باشد. بازی از مد افتاده  احمدی و همراهی آن با نقشی که مهتاب کرامتی بدون هیچ توجیهی در فیلم نامه، 
بازیگر آن است مشکلی بر دیگر مشکالت فیلم می افزاید و گرهی محکم تر بر آن می زند. فیلم با انبوهی از توانمندی های فرمیک و ساختاری وکارگردانی و کستینگ عریض و 

طویل توقع حداقلی مخاطب را برآورده نمی کند.

مبارزانکوچک
 کارگردان: داود اطیابی

 تهیه کننده: حبیب الله کاسه ساز

 بازیگران: یوسف صیادی، شراره رخام، مهران 
رجبی، نعیمه نظام دوس��ت، ش��هاب عباس��ی، 
س��یاوش مفی��دی و م��ژگان تران��ه. بازیگران 
خردس��ال: س��ید علیرضا اطیابی، وانیا ستوده، 

آرمان یعقوبی و ستاره صادقی
  نویسنده: سید داود اطیابی

 مدیر فیلم برداری: آبتین سهامی

 شروع اکران: 94/07/15

 داوود اطیابی در تجربه س��ینمایی خود در س��ینمای کودک دس��ت به ساخت اثری 
می زند که تم آن کپی برداری از فیلم های موفق »تنها در خانه« بوده است و این مقایسه 
بزرگ ترین آس��یب را به فیلم زده است. فیلم داس��تان مبارزه کودکان یک  خانه را با 
گروهی دزد و جنایتکار روایت می کند. چرایی ماجرا نه در فیلم و نه برای مخاطب مهم 
نیست. چگونگی این مبارزه روند فیلم را نشان می دهد که با تکیه  بر بالهت مخاطب، 
دکوپاژ و ساخته  شده است. مخاطب کودک و نوجوان امروزه در محاصره بازی های قوی 
خارجی و حتی داخلی، فیلم ها و انیمیشن های گوناگونی است که با هزینه ای بسیار کم 
و در تنوع باال در دس��ترس او قرار می گیرد. اینک باید از تهیه کننده خبره فیلم آقای 
کاسه س��از س��وال کرد با چه ترفندی و به امید کدام سود و جذب چه میزان مخاطب 

دست به تهیه فیلمی چنین ضعیف در داستان، کارگردانی و بازی زده است؟
»مبارزان کوچک« که در کس��وت خود بازیگرانی درجه دو در س��ینمای کمدی را 
جای  داده حتی در اندازه های یک تله فیلم هم ظاهر نشده است. پیکر نحیف سینمای 
ک��ودک و نوجوان با تولید انبوه فیلم های پرهزینه مثل »مبارزان کوچک« ضعیف تر 
خواهد شد. باید با بهره گیری از متخصصان سینما و فیلم نامه نویسان مجرب و آنالیز 
سینمای جهان و ایران در این عرصه دست به تهیه و تولید آثاری زد تا خاطره ای شود 
برای مخاطبان خود در مواجهه با نسل های بعد. با اندکی تعمق به نمونه های خوب و 

آموزنده و موفق این فیلم ها می توان دست یافت.

ماهیسیاهکوچولو 
 کارگردان: مجید اسماعیلی

 تهیه کننده: محمدرضا شفیعی

بازیگ�ران: مری��ال زارع��ی، مصطف��ی زمانی و 
همایون ارشادی

 فیلم نامه: علی طالب آبادی

 مدیر فیلم برداری: هاشم مرادی

 شروع اکران: 94/08/05

 درباره اولین فیلم بلند س��ینمایی مجید اسماعیلی نمی توان نقدی نوشت. اصوال بر 
تعدادی پالن فیلم برداری شده نمی توان اسم فیلم گذاشت. تصویر پیش از آنکه نام 
فیلم را به خود بگیرد باید از تعداد ویژگی هایی برخوردار باش��د. فیلم نامه محوریت 
اصلی این ویژگی هاس��ت. »ماهی س��یاه کوچولو« با مخفی شدن پشت حادثه ای از 
تاریخ معاصر در جنگل های آمل و با برخورداری از بازی بازیگران مطرح س��ینمای 
ایران گرچه در خود قاب های رنگی زیبایی از طبیعت ایران را دارد اما فیلم سینمایی 

نیست.
فیلم نامه ی یک فیلم باید حاوی قصه، چگونگی روایت قصه، اوج، فرود، حادثه، 
چرای��ی ماجراها، روابط علت و معلولی، دیالوگ، گره گش��ایی، تعلیق و پرس��ش 
به پاس��خ های مطرح ش��ده در خالل فیلم باشد. فیلم اس��ماعیلی، ماکتی از تمام 
المان ه��ای فیلم را دارد اما فیلم نیس��ت، چون قصه ندارد، پرس��ش ها را پاس��خ 
نمی دهد، شناس��نامه نقش ها در خالل فیلم رو نمی ش��ود. صاحبان این نقش ها 
چه کس��انی هس��تند؟ به چه دلیل، ه��دف و انگیزه ای در جنگل س��رگردانند؟ 
دشمنانش��ان چه کسانی هستند؟ ایست بازرس��ی را چه کسانی اداره می کنند؟ 
چرا خالی از س��کنه می شود؟ دختر جوان تنها در ایست چه می کند؟ چه کسی 
به چه علتی دش��من چه کسی اس��ت؟ اگر حافظه تاریخی مخاطب نباشد واقعه 

آمل چیست، کجاست و چراست؟
دیالوگ ها گرته برداری ناقصی از روش دیالوگ نویس��ی کیمیایی است که مشکلی 
اس��ت افزوده  شده بر مشکالت دیگر فیلم سیاسی اسماعیلی که واضح است ساخت 

آن با سختی های بسیاری همراه بوده است.

گزارش اکران| سینـــما ݤݤݤ
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جاسوسمشهور
سیصدمیلیوندالریشد

جیمز باند به همراه دار و دسته چارلی براون پس از 
چند هفته رکود دوباره ش��ور و نشاط را به سینماهای 

آمریکای شمالی بازگرداندند.
ب��ه گ��زارش هالیوودریپورت��ر فیلم »اس��پکتر« با 
فروش��ی برابر با 73 میلی��ون دالر در 3929 س��الن 
سینما صدرنش��ین بالمنازع جدول فروش آخر هفته 
س��ینماهای آمریکا بود. این فیلم در 76 بازار خارجی 
117.8 میلی��ون دالر دیگ��ر فروخت و خیلی س��ریع 
مجم��وع فروش جهانی خود را ب��ه 300 میلیون دالر 

رساند.
فروش 45 میلیون دالری انیمیشن »فیلم پیناتس« 
در 3897 سالن سینما با در نظر گرفتن این حقیقت 
که نسل جدید چندان با داستان مصور معروف چارلز 
ام.شولتز آشنا نیستند، یک شروع قدرتمند محسوب 
می شود. به لطف فروش باالی این دو تازه وارد سینما 
مجموع فروش سینماهای آمریکا در این آخر هفته به 
162 میلیون دالر رسید که باالترین فروش هفته اول 

نوامبر در تاریخ سینماهای آمریکا است.
»فیل��م پینات��س« برخ��الف نمایش گس��ترده در 
س��ینماهای آمریکا، تنها در چند بازار معدود خارجی 
اکران ش��د و برای نمونه در چی��ن 2.8 میلیون دالر 
فروش داش��ت. این آخر هفته عالوه بر این انیمیشن، 
فیلم های »دونده هزارتو« و »اورست« نیز در چین آغاز 
به اکران کردند و به ترتیب 19.8 میلیون دالر و 11.3 

میلیون دالر فروختند.
»اس��پکتر« بیس��ت و چهارمین س��فر جیمز باند 
ب��ه پرده نقره ای هر چند که نتوانس��ت رکورد فروش 
88.4 میلیون دالری »اس��کای فال« در نوامبر 2012 
را بش��کند، اما »کازینو روی��ال« و »ذره ای آرامش« را 
پشت سر گذاشت. در هر چهار فیلم نامبرده شده دنیل 

کریگ بازیگر مأمور 007 است.
جیمز باند در »اسپکتر« به کارگردانی سم مندز در 
تالش برای کشف یک سازمان جنایتکار بین المللی در 
جهان س��فر می کند. فرد ش��رور این قسمت از سری 

فیلم های جیمز باند کریس��تف والتز است. او در کنار 
دنیل کریگ، مونیکا بلوچی و لئا سیدو بازیگران اصلی 
»اسپکتر« هستند. تازه ترین جیمز باند امتیاز سینمایی 
A منفی را از تماش��اگران گرف��ت و در مقابل بدترین 
نقدها در میان تمام فیلم های جیمز باند با بازی کریگ 
را از آن خود کرد. 62 درصد از تماش��اگران »اسپکتر« 
مرد بودند و 75 درصد آن ها بیش از 25 سال داشتند. 
ساخت »اس��پکتر« بیش از 250 میلیون دالر هزینه 
داش��ته اس��ت. این فیلم برای شکس��تن رکورد 1.1 
میلیارد دالری »اسکای فال« راه درازی در پیش دارد.
»فیلم پینات��س« که با 100 میلی��ون دالر بودجه 
س��اخته شده اس��ت، همزمان با ش��صت و پنجمین 
سالگرد انتشار داستان مصور فیلم و پنجاهمین سالگرد 
برنامه تلویزیونی »کریسمس چارلی براون« به سینما 
آمده است. هفتاد درصد از تماشاگران »فیلم پیناتس« 
خانواده ها و 55 درصد آن ها زن بودند. این فیلم امتیاز 
س��ینمایی A را از تماشاگران دریافت کرد و تا کنون 

 »
س

ند
م م

سا
ی »

دان
گر

ار
ه ک

«  ب
تر

پک
اس

« 

سینـــما| ݤݤݤ گزارش اکران

8 آذر 1394/ شماره 461



فروش کل )در آمریکای شمالی( / میلیون دالرهفته اکرانتعداد سالن های سینمانام فیلمردیف

3929173اسپکتر1

3897145فیلم پیناتس2

28556197.1مریخی3

3051466.4گوسبامپز4

2767454.9پل جاسوس ها5

22747161.29هتل ترانسیلوانیا 62

3003210.2آدام جونز7

2286323.5آخرین شکارچی جادوگر8

1071771.4کارآموز9

1087316.2فعالیت فراطبیعی10

منبع: خبرآنالین

جدولفروشسینمایایرانتاتاریخ15آبان94
فروش کل به تومانهفته نمایشنام فیلمردیف

155،000،000شاهزاده روم1

3242،800،000چهارشنبه 19 اردیبهشت2

3160،000،000پدر آن دیگری3

385،000،000عاشق ها ایستاده می میرند4

3606410،000،000 درجه5

1111،734،700،000محمد رسول اهلل )ص(6

342،400،000ماهی سیاه کوچولو7

3131،000،000ارغوان8
منبع: سی نت

نقدهای خوبی بر آن نوشته شده است.
»مریخی« که هفته های گذش��ته در بیش��تر مواقع 
صدرنشین فروش س��ینماهای آمریکا بود، این هفته 
به رتبه س��وم جدول فروش سقوط کرد، اما با فروش 
9.3 میلی��ون دالر مجموع ف��روش داخلی فیلم را به 
197.1 میلیون دالر رس��اند، و ب��دون در نظر گرفتن 
تورم پرفروش ترین فیلم به کارگردانی ریدلی اس��کات 
ش��د. پیش از این »گالدیاتور« با 187.7 میلیون دالر 
این عنوان را در اختیار داش��ت. »مریخی« تا کنون در 

مجموع بیش از 458 میلیون دالر در سراس��ر جهان 
فروش داش��ته اس��ت. این فیلم هنوز در دومین بازار 

بزرگ سینمای جهان )چین( اکران نشده است.
رتب��ه چهارم ج��دول فروش این آخ��ر هفته با 6.9 
میلیون دالر فروش به فیلم »گوسبامپز« رسید و »پل 
جاسوس ها« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و بازی 

تام هنکس با 6.1 میلیون دالر پنجم شد.
»بروکلین« با نقش آفرینی سیرشا رونان، »افشاگر« 
ب��ه کارگردانی تام مک کارتی و ب��ازی مایکل کیتون، 

مارک روفالو و راش��ل مک آدام��ز، و »ترومبو« با بازی 
برایان کرانس��تون فیلم هایی هستند که این هفته به 

صورت محدود در چند سینما به نمایش درآمدند.
در میان این سه فیلم »افشاگر« بهترین آمار فروش 
را به خود اختصاص داد. این فیلم در پنج سالن سینما 
در نیویورک، لس آنجلس و بوس��تون در مجموع 302 
ه��زار و 276 دالر فروش داش��ت و به میانگین فروش 
باالی 60 هزار و 545 دالر در هر س��الن سینما دست 

پیدا کرد. 
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یکی از فیلم های تاریخی دراماتیک روی پرده سینماهای کشور که به لحاظ محور 
تاریخی به یکی از رویدادهای ملی مهینی مهم پرداخته و مقطع قابل توجه و تاملی 
از تاری��خ این مرزوب��وم را مطمح نظر خود قرار داده اس��ت، بهانه این نقد و تحلیل 
سینمایی است. فیلم سینمایی »ماهی سیاه کوچولو« اولین ساخته مجید اسماعیلی 
در دهه شصت می گذرد و روایتی از حماسه مردم آمل به رهبری امام خمینی )ره( 
علیه مائویستها و نیروهای چپ را در اوایل انقالب به نمایش می گذارد. مریال زارعی، 

مصطفی زمانی و همایون ارشادی ایفاگر نقشهای اصلی هستند.
در ای��ن متن به ویژگی های فیلم نامه ای، ش��خصیت پردازی، میزان دقت مندی در 
دیالوگ نویسی، تنوع کاراکترها در بعد مثبت و منفی، ریتم و کشش و قصه و روایت 
پرداخته ایم و یادآور ش��ده ایم که فیلم در همه این موارد به ش��دت ضعیف و دارای 
اشتباهات و نقصان ها و بی دقتی های فراوان است؛ اما عمیقا برآنیم که دقیقا همین 
رویکرد و همین یادآوری ها اس��ت که می تواند بهترین توشه برای فیلم ساز تازه کار و 
مس��تعد ما فراهم آورد و او را در مسیر فیلم سازی و هنرورزی و سینماگری بهترین 

یاور و مددکار باشد.
فیلم »ماهی سیاه کوچولو« چند ویژگی دارد؛ یکی اینکه در لوکیشن های ویژه ای 
در جنگل های ش��مال کشور با دکور 33 سال قبل ساخته  شده است. بستر روایی 
فیلم »ماهی س��یاه کوچولو« به ماجرای تاریخی ش��ش بهمن 1360 که از آن با 
عنوان »واقعه آمل« یاد می ش��ود، پرداخته اس��ت. مطابق روای��ات تاریخی واقعه 
س��ال 1360 ش��هر آمل، به مبارزه مس��لحانه حدود صد نفر از گروهی مائوئیست 
به نام اتحادیه مائوئیس��ت های ایران علیه نظام جمهوری اس��المی ایران در شهر و 
جنگل های اطراف شهر آمل در شمال ایران اشاره دارد. این حمله که در چهارم و 
پنجم بهمن ماه سال 1360 آغاز شد، پس از 48 ساعت درگیری سرانجام در تاریخ 
6 بهمن با تمرکز قوای نیروهای سپاه پاسداران، پلیس و بسیجیان سرکوب و شهر 

باز پس گرفته شد.
نیروهای مردمی در این درگیری ها و خنثی نمودن آن نقش��ی فزاینده داش��ته اند 
و ای��ن رویداد را تبدیل به »حماس��ه مردم آم��ل« نموده اند. چنین فیلمی با چنین 
مختصاتی قاعدتا باید ویژگی های محتوایی و ساختاری خود را در روندی استاندارد 
تبدیل به »سینما« کند. فیلم اتمسفر تاریخی مهم و خوب و درخوری را برای روایت 
تاریخی خویش انتخاب کرده است. اتمسفری که پتانسیل باالیی برای گره افکنی و 
گره گشایی و خلق نقاط عطف و کشش های داستانی دارد اما به شرطی که همه این 
زمینه های بالقوه، در سینما بالفعل شوند. اما به راستی آیا چنین اتفاقی در فیلم ماهی 
س��یاه کوچولو افتاده اس��ت؟ باید گفت نه؛ ایرادها و مشکالت و نقصان های غیرقابل 

کتمان فیلم به چند مورد و محور جدی برمی گردد:
شخصیت های فیلم نه تنها شخصیت نش��ده اند بلکه در حد تیپ هم نیستند؛ از 
کاراکت��ری که نقش��ش را مریال زارعی بازی می کند تا نق��ش مصطفی زمانی و از 
همایون ارش��ادی تا دیگران. همگی به طرز وحشتناکی باسمه ای و مقوایی به نظر 
می رس��ند. فقدان حس��ی الزم که باید مخاطب را درگیر قصه و شخصیت ها کند 
برآیند همین فرآیندی اس��ت که در فیلم شاهدش هستیم. درواقع می توان گفت 
این فیلم معلول همان رویکردی است که بسیاری دیگر ازاین دست آثار بدان دچار 
می ش��وند: اینکه برای یک داس��تان فرم بیابیم و برای ی��ک »حرف« جدی، یک 
مابه ازای تصویری و روایی در نظر بگیریم. همین امر غلط باعث می شود همه چیز از 
دست برود و یک جور قالب گیری مبتدی و نافرم منجر به محصولی شود که کمتر 

قابل تحمل است.
در »ماهی سیاه کوچولو« هم همین وضعیت را در ساخت و ساختار فیلم شاهدیم. 
اینکه با آدم هایی رو به  رو می شویم که برایمان باورپذیر نیستند و هیچ حسی را در ما 
برانگیخته نمیکنند. این فضا در همه اجزای سمعی و بصری فیلم جریان دارد؛ حتی 
در دیالوگ گویی ها هم آن قدر دچار سس��تی و ناگیرایی است که دافعه ای بسیار در 

تماشاگر پدید می آورد.
شاید یکی از دالیل این امر مفروض گرفته شدن این نکته باشد که البد مخاطب 
نسبت به این فضا و رویدادهای واقعی تاریخی مربوط به آن با آگاهی کامل پای فیلم 
نشسته و همین امر باعث شده باشد تا رویکردی این چنین برای ساخت و عمق بخشی 

به عناصر بصری و هنرورزانه فیلم لحاظ شده باشد.

مرگماهی!
نگاهی به فیلم »ماهی سیاه کوچولو«

 محمدرضا محقق
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گذشته از اینها باید گفت فیلم در رویکردهای روایتی خود هم با ایرادهای بسیاری 
همراه است؛ اینکه فضا در روایت، محصور و محدود به کاراکترهای اصلی می شود و 
اساسا آن حجم از بار شخصیتی که اتفاقا خاصیت و بلکه الزمه این گونه فیلم هاست، 

مراعات نشده است.
به عبارت دیگ��ر باید گفت همه اج��زای فیلم در یک لَختی و تختی و بی حوصلگی 
و ش��تاب زدگی غیرقابل قبول به تصویر کشیده ش��ده و همان طور که گفتیم ابدا به 
باورپذیری و درگیر شدن مخاطب نمی انجامد. حال فکرش را بکنید که یک چنین 
موقعی��ت مهم و خطیر و جاودانه تاریخی تازه برای روایت خود، به س��راغ بدمنها و 
ش��خصیت های منفی و بلکه خاکس��تری متمایل به منفی هم رفته! یعنی یکی از 
س��خت ترین و پیچیده ترین انواع مدل های روایت یک موقعیت که اتفاقا به تبحر و 
حوصله و وقت گذاش��تن اساسی و هنرشناسی قابل توجه و کافی و وافی، برای بیان 

آن موقعیت نیاز دارد.
همین امر باعث می ش��ود تا فیلم ما که ظاهرا بنا بوده یک اکش��ن درام تاریخی 
عبرت آموز و جذاب باش��د که از تعلیق و کنش و واکنش و یادآوری های تاریخی و 
قوام بخشی های ارزشمند س��ینمایی بهره گیری درست و به جا و به هنگامی داشته 
باش��د، در برخی از لحظات تعلیق وارش، خنده دار شود و درگاهی اوقات هم مفرح 
و البت��ه تعجب برانگی��ز. جالب تر آنکه ب��ه حقیقت واقعه آمل نیز پرداخته نش��ده 
اس��ت. دایره بسته شخصیت های اصلی فیلم، همان طور که گفتیم به طور کلی در 
محوریت بدمنها و ش��خصیت های منفی و خاکستری رو به منفی باقی مانده و این 
نکته س��وال برانگیز است که چطور ممکن اس��ت ابتدایی ترین اصول ایده پردازی و 

نگارش درام و موقعیت داستانی در یک اثر سینمایی بلند حرفه ای، این چنین مورد 
بی توجهی قرار بگیرد.

متأسفانه »ماهی سیاه کوچولو« حتی نتوانسته است اندکی از لوکیشن مستعد و 
بالقوه دیدنی و جذابش هم بهره ببرد و در روند روایتگری و حس آفرینی سینمایی از 
آن سود جوید. درواقع این لوکیشن درحالی که هم به جهت تاریخی و هم به لحاظ 
سینمایی، در اینجا دقیقا می تواند کارکردهای متنوعی در حد یک شخصیت سازی 
ملهم از صنعت »تش��خص« شاعرانه داشته باشد و نیز دیگر بهره مندی های مفید و 
اصولی و استاندارد را برای کارگردان به همراه آورد، تنها در حد یک اکسسوار بی حال 
و بی رمق و باس��مه ای و حتی گاهی اوقات زائد و دس��ت وپا گیر عمل کرده اس��ت. 
اکسسواری که در کنار دیگر ابزار و ادوات فیلم سازی از بازیگران گرفته تا ماشین های 
جنگلی و... به حداقل های رویکرد تقلیل گرایانه فیلم س��از بسنده کرده و دستاوردی 
نحی��ف و بی رمق و نه چندان امیدوارکننده برای مخاطب س��ینمای امروز به ارمغان 

آورده است.
مخاطب��ی که با همه درک باال و س��لیقه جدی و عمی��ق یافته اش، در زیر هجمه 
فیلم های س��ینمایی بازار از کالسیک های دور تا پیچیده های امروز، دیگر نمی تواند 
هر محصول ضعیف و ناتوان از جذابیت بخشی و درگیر کنندگی را قبول و حتی تا 

به آخر تحمل کند.
امیدواریم فیلم س��از تازه قدم ما، در ادامه مس��یر فیلم سازی اش با دقت و تمرین و 
فراس��ت و البته امیدواری بیش��تر، آثاری بهتر و امیدوارکننده تر از این »ماهی سیاه 

کوچولو« برایمان تدارک ببیند. 
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آیآدمها...
یک روایت پیچیده از فیلم ساده و پرکشش »چهارشنبه 19 اردیبهشت« 

  امیرحسین منصوری

»چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت« یک��ی از پدیده های 
جش��نواره فجر سال گذشته بود، جش��نواره ای که در 
آن فیلم های بخش مس��ابقه اصل��ی به راحتی قافیه را 
به فیل��م اولی هایی مانند »بدون مرز«، »چهارش��نبه 
19 اردیبهشت« و »در دنیای تو ساعت چند است؟« 
باخت��ه بودند. قصه این فیلم با انتش��ار یک آگهی در 
روزنامه آغاز می ش��ود که در آن  یک َخِیر اعالم کرده 
است می خواهد سی میلیون تومان را به یک مستحق 
ببخشد. جمعیت بسیاری برای حل مشکلشان به محل 
ذکر ش��ده در آگهی هجوم می آورن��د و قصه فیلم در 
دو اپیزود اول، سرگذش��ت دو ت��ن از این گرفتاران را 
روایت ک��رده و در اپیزود آخر به بیان انگیزه این َخِیر 

عجیب وغریب می پردازد.
اولین س��اخته وحید جلیلوند از حیث ساختار فیلم 
خوش س��اخت و درس��تی اس��ت زیرا فیلم ساز تالش 
کرده تا یک روایت پیچیده را به صورتی کامال س��اده 
و پرکش��ش به تصویر بکش��د. قصه »چهارشنبه 19 
اردیبهشت« به صورت اپیزودیک و با زمانی کم وبیش 

غیرخطی روایت می ش��ود. جلیلوند برای ساده کردن 
فیلمش تصویربرداری و قاب بندی کم  تکلفی را انتخاب 
کرده اس��ت. دوربین تا آنجا که ممکن بوده در روایت 
پنهان شده و حتی روی دست بودن آن در صحنه های 
پرتح��رک و پرچالش نیز چندان به چش��م نمی آید. 
دکوپاژه��ای جلیلون��د به غایت س��اده اند و او س��عی 
کرده تا آنجا که می تواند فیلمش را به برش��ی از یک 
زندگی تبدیل کن��د. دیالوگ های کوتاه ولی قدرتمند 
و بازی های کنترل ش��ده، ش��خصیت های داس��تان را 

بیش ازپیش باورپذیر کرده اند.
»چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت« یک اث��ر اجتماعی 
ب��ا هدف واکاوی روابط بین آدم هاس��ت ولی فیلم نامه 
آن بیش��تر از آنکه یک اثر شخصیت  محور باشد دارای 
ساختاری موقعیت  محور اس��ت. نویسندگان به خوبی 
توانس��ته  اند روایت را از زوایای مختلف مورد بررس��ی 
قرار داده، کم وکاس��تی های روایت را پوش��ش داده و 
بحران ه��ای ش��خصیت های فیلم را به خوب��ی به اوج 
برس��اند. در فیلم نامه این تمهید اندیش��یده شده که 

شخصیت های اصلی س��ه اپیزود، بر سر دوراهی های 
سرنوشت ساز زندگیشان یا با تردیدهای بنیادین رو به  رو 
ش��ده و یا تصمیماتی مخاطره  آمیز بگیرند. ریتِم ارائه 
اطالعات در قصه س��رعت خوب��ی دارد و بدون اتالف 
وق��ت و بی آنکه بی دلیل ح��ول موضوع اصلی بچرخد 
یک راس��ت به س��راغ اصل مطلب می رود و بیشتر به 
پیامدهای کن��ش و واکنش ش��خصیت ها می پردازد. 
کامال مش��خص اس��ت که نویس��ندگان بسیار تالش 
کرده  ان��د بحران های ش��خصیت های قص��ه را به دقت 
طراحی کنند ولی متأسفانه همین دقت بیش ازاندازه 
ب��ه نقطه ضعف اثر تبدیل  ش��ده اس��ت. موقعیت ها و 
بحران ه��ای دقی��ق و کامل ش��خصیت های فیلم نامه 
از س��ویی مخاطب را پای اثر میخکوب می کنند ولی 
از سوی دیگر س��بب می شوند تا شخصیت ها فرصت 
چندانی برای ش��کل گرفتن در اختیار نداشته باشند. 
ش��خصیت های قصه با تصمیماتش��ان برای مخاطب 
شکل گرفته و الیه الیه شده و عمیق می شوند ولی قصه 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« چنان دقیق و پرموقعیت 
نوش��ته  شده که ش��خصیت هایش چاره ای جز همراه 
شدن با موج پرشتاب حوادث ندارند و فرصت چندانی 
برای کش��مکش درونی و تصمیم گیری در اختیار آنها 
قرار نگرفته اس��ت. درواقع می توان گفت که فیلم نامه 
اثر از جایی ضربه خورده که نقطه قوت آن به حس��اب 

می آید چراکه بیش ازحد طبیعی و کامل است.
وحید جلیلوند برای س��اخت اولین اثرش به س��راغ 
یک مسئله اجتماعی رفته ولی اتمسفر حاکم بر فیلم 
نش��ان از آن دارد که این انتخاب نه فقط یک انتخاب 
حرفه ای بلکه انتخابی از سر دغدغه است. جلیلوند فیلم 
اجتماعی تلخی و یا حتی می توان گفت خیلی تلخی 
ساخته ولی برخالف خیل بی شمار فیلم های این چنینی 
حداقل در ظاهر از سیاه  نمایی و تکه پرانی های سیاسی 
اجتناب کرده است. »چهارشنبه 19 اردیبهشت« یک 
فیلم کامال انسانی است و به شدت در تالش بوده تا در 
عین تلخ بودن و تلنگر زدن به مخاطبش اثری شریف 
باش��د و به او یادآوری کند که بیش��تر از پیش به فکر 
هم نوعانش باشد. از اثر جلیلوند بویی از ایمانی اخالقی 
به مشام می رسد ولی متاس��فانه این ایمان نه تنها در 
همین س��طح باقی  مانده بلکه به برداش��تی سکوالر 
از اخالق نیز گرفتار ش��ده اس��ت. فیلم ساز خواسته یا 
ناخواس��ته مخاطب اثرش را در برابر یک مفهوم دینی 
پیچی��ده و چالش برانگیز یعنی تقدیر قرار داده که در 
مکتب شیعی ایران زمین از ویژگی های منحصربه فردی 
برخوردار اس��ت. ه��رگاه پای تقدیر ب��ه میان می آید 
نمی توان صاحب تقدیر را در نظر نگرفت، نکته ای که 
متاسفانه نویسندگان قصه آن را از قلم انداخته اند. در 
»چهارش��نبه 19 اردیبهشت« انسانی فانی و ناقص به 
نام جالل آشتیانی سعی می کند در جایگاه خدا نشسته 
و در م��ورد تقدیر تنها و تنه��ا یک نفر از بندگان خدا 
تصمیم بگیرد ولی به اعتراف خودش و تاکید فیلم ساز 
موفق نش��ده و تنها نمایش��ی احمقانه به راه انداخته 
اس��ت. فیلم س��از به گمان خود با احمق نشان دادن 
جالل تالش کرده است تا نشان دهد خدایی کردن و 
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تصمیم گیری در مورد سرنوشت انسان ها بسیار سخت 
است. شاید این مسئله در نگاه اول گزاره ای منطقی به 
نظر برسد ولی این منطقی بودن تنها در صورتی است 
که فیلم تنها در اپیزود سوم خالصه می شد. نویسندگان 
فیلم نامه در دو اپیزود اول دو شخصیت را طراحی کرده 
و آنها را در برابر چنان بحرانی قرار می دهند که گریز از 
آن به نظر غیرممکن می آید. نویسندگان قصه به جالل 
حق نمی دهند در مورد سرنوشت انسان ها و اینکه چه 
کسی مستحق تر است تصمیم بگیرد ولی خود آنها با 
خلق دو شخصیت خیالی و خلق تقدیری تلخ برایشان، 
خود را در جایگاهی نشانده اند که جالل را از تکیه زدن 
بر آن منع کرده اند. نویسندگان قصه به جای خدا برای 
شخصیت هایشان تقدیری رقم  زده اند بدون آنکه نشان 
دهند هدف از این تقدیر برای این شخصیت چه بوده و 
هر جا یکی از شخصیت ها از این همه بدبختی به فغان 
می آید مس��ئولیت را به دوش خ��دا انداخته و طوری 
وانمود می کنند که حتما خدا خواس��ته است. جالب 
است که هر جا در قصه سخن از تقدیر به میان می آید 
یک بدبختی با آن عجین ش��ده است. گویی تقدیر در 
»چهارش��نبه 19 اردیبهشت« مترادف بدبختی است. 
فیلم ساز به درس��تی به مخاطبش پاسخ نمی دهد که 
گناه کودکی که در پنج سالگی از بیماری و فقر پدرش 
می میرد چیست و آیا خدا او را می آمرزد یا خیر؟ چرا 
مردی باید به خاطر یک بیماری نادر معلول شده و از 
اوج عزت به حضیض ذلت کشیده شود و حال همسرش 
باید با کار در محیطی متعفن و چرک خرج زندگی را 
تامین کند؟ چرا دختری جوان که عاش��ق همسرش 
است با بچه ای در شکمش باید آواره خیابان ها شود و 
شوهرش به خاطر دیه در زندان باشد؟ وحید جلیلوند 
فراموش کرده اس��ت که اینجا سینماس��ت، جایی که 
مخاطبش با اختیار خود پول می دهد و دو س��اعت در 
سالنی تاریک به پرده ای روشن با دقت تمام زل می زند 

و تمام ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهش را در اختیار شما 
قرار می دهد تا هرچه بگویی باور کند. به راس��تی یک 
فیلم س��از چه  قدر حق دارد تا این همه سوال بی پاسخ 
و این همه تلخی از جانب تقدیر را به مخاطبش تزریق 
کن��د و درنهایت بدون آنکه جوابی بدهد رهایش کند. 
در پایان فیلم س��تاره آن  ه��م به طور اتفاقی و در یک 
قرعه کشی از سر اجبار از دردهای بی درمانش خالصی 
می یابد، ولی مشکالت لیال و لیالهای دیگر همچنان بر 
سر جای خود باقی است مشکالتی که همه برآمده از 
تقدیر است. جالب است که پایان فیلم تنها نقطه ای از 
این قصه است که تقدیر در قالب یک قرعه کشی ستاره 
را نجات می دهد ولی از سوی دیگر همین نجات باعث 
می ش��ود که لیال در گرداب مش��کالت خود گرفتارتر 
گردد. متاسفانه این پایان به قدری تلخ و بی پایان است 
که وادارمان می کند آرزو می کردیم کاش جلیلوند هم 
فیلمی مثل »قصه ها« می ساخت. تلخی و سیاه  نمایی 
»قصه ها« به گردن آدم ها و سیاس��ت می افتد و برای 
مخاطب��ی که فیلم را قبول می کند حداقل روزنه ای از 
امید باقی می ماند که با تغییر شرایط و یا حتی فرار از 
این ش��رایط و این آدم ها شاید بتوان به آرامش دست 
 یافت ولی از پنج��ه تقدیر خدایی چنین قهار به کجا 

می توان گریخت جز به دامان یاس و ناامیدی؟
تمام آنچه به اسم تقدیر در قصه به نمایش درآمده 
چیزی جز مصیبت هایی نیست که خدا آنها را شروع 
کرده و انسان ها با تصمیم گیری های غلطشان آنها را 
تش��دید می کنند. خدایی که در جهان فیلم ترسیم 
 شده موجودی اس��ت که تنها انسان ها را به امتحان 
مبت��ال می کند و بیرون آم��دن از این امتحانات تنها 
منوط به آن اس��ت که دیگرانی به کمک آنها بیایند 
و خود کناری نشس��ته و تنها نظاره گر است. خدا در 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« انسان ها را به حال خود 
رها کرده است تا خود مشکالت یکدیگر را حل کنند. 

نویس��ندگان قصه تا توانسته اند همه چیز را به تقدیر 
رب��ط داده اند ولی فراموش کرده اند که ممکن اس��ت 
مخاطب به اشتباه در برابر رقم  زننده تقدیر و عدالتش 
قرار گیرد. نویس��ندگان فرام��وش کرده اند که تقدیر 
و ابتالئات دو روی یک س��که اند و ابتالئات قرارست 
موجب رش��د بندگان ش��وند نه آنکه آنه��ا را در اوج 
انفعال و بیچارگی قرار دهند. مشکالت شخصیت های 
فیلم به گردن تقدیر اس��ت ولی هیچ یک از آنها حتی 
ستاره با آن ظاهر مذهبی اش در کوران این امتحانات 
الهی سرش را رو به آسمان بلند نمی کند و به خدای 
صاحب تقدیر توکل نمی کن��د و به جای آن گردنش 
را رو به پایین خم کرده و چش��مش مدام به دس��ت 
این وآن اس��ت. متاسفانه برداشت س��کوالر فیلم ساز 
از اخالق س��بب ش��ده تا حتی برای مشکالتی که از 
آس��مان نازل  شده تنها و تنها بر روی زمین به دنبال 
چاره بگردد. برادر گرامی جناب آقای جلیلوند اینکه 
ما آدم ها جوانمردی را فراموش نکنیم و در مشکالت 
دس��ت هم را بگیریم حرف بسیار پسندیده ای است 
ولی اگر قرار باشد شما به عنوان یک فیلم ساز مسلمان 
ایران��ی در مواجهه با یک مس��ئله کم وبیش دینی و 
اخالقی، همان نس��خه ای را بپیچید که فیلم س��ازی 
مسیحی و یا ملحد در اروپا و آمریکا برای مخاطبش 
می پیچید که دیگر مسلمان بودن و شیعه بودن چه 
مزیتی برای ش��ما خواهد داشت؟ برادر عزیز شما در 
س��رزمینی زندگی می کنید که در تقدیر صالحانش 
حکومت بر جهان نگاشته ش��ده است و طالیه داران 
این حکومت جهانی شما هنرمندانید، آیا رواست که 
این گونه س��ر در گریبان تکرارهای غلط فرو برید. آیا 
زمان آن نرسیده که فلک را سقف بشکافید و طرحی 
نو دراندازید؟ آیا زمان آن نرس��یده که از خزائن غنی 
فرهن��گ ایرانی اس��المی خود ح��رف جدیدی برای 

جهان بیاورید؟  

  »چهارشنبه 19 اردیبهشت« یک فیلم کامال 
انسانی است و به شدت در تالش بوده تا در عین 
تلخ بودن و تلنگر زدن به مخاطبش اثری شریف 

باشد و به او یادآوری کند که بیشتر از پیش به 
فکر هم نوعانش باشد. از اثر جلیلوند بویی از 

ایمانی اخالقی به مشام می رسد ولی متاسفانه این 
ایمان نه تنها در همین سطح باقی  مانده بلکه به 
برداشتی سکوالر از اخالق نیز گرفتار شده است.
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روایاتمعتبر
ازیکروزپردرد

نگاهی به فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت« به کارگردانی وحید جلیلوند

  محدثه افضلی

بعضی آدم ها برای س��یال بودن خلق  شده اند، برای 
ه��ر روز در کس��وتی ب��ودن و قالب نگرفت��ن؛ وحید 
جلیلوند، یکی از همین آدم هاست. باید بگوییم کسی 
که خیلی های ما، او را با طنین صدایش می شناس��یم، 
در دانش��گاه تئات��ر خوانده اما س��عی ک��رده از همه 
استعدادهایش بهره ببرد. با صدای خدادادی اش، عالوه 
ب��ر دوبله،  گویندگی کرده اس��ت. با بازی در کس��وت 
»غیاث الدین جمش��ید کاش��انی«، خیلی ها را عاشق 
نجوم و آسمان نموده؛ فیلم مستند ساخته و درنهایت 
احتماال با خودش فکر کرده در آس��تانه چهل سالگی 
چه کاری انجام دهد و به این نتیجه رس��یده است که 
می توان مؤلف ش��د. یک اتفاق را ب��ا خمیرمایه چند 
روایتی و به سبک داستان های آ. ِهنری در تنور سینما 
پخت و ذائقه مخاطب این سینمای بی رمق را با طعمی 

متفاوت از ناِن دغدغه و تعهد اجتماعی آشنا کرد.
حاص��ل این فک��ر جلیلوند فیلم »چهارش��نبه 19 
اردیبهش��ت« است که سال گذشته در جشنواره فیلم 
فج��ر دیده ش��د و در بخش نگاه نو، س��یمرغ بلورین 
بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد. در 
بُعد جهانی هم عالوه بر حضور در جشنواره ونیز، جایزه 
بهترین فیلم جشنواره مذهب ایتالیا و پنگوئن طالیی 

جشنواره ایسلند را از آن خود کرد.
»چهارش��نبه 19 اردیبهش��ت« با داشتن یک ایده 
خوب، قصه لیال، س��تاره و جالل را در سه پرده روایت 
می کند. آدم هایی از گوش��ه و کنار شهر که یک آگهی 
بخشش سی میلیون تومانی پول به یک فرد نیازمند، 
زندگ��ی آنها را برای حداقل 24 س��اعت به هم پیوند 
می زند. روایت اول برشی از زندگی لیال )نیکی کریمی( 
است که همسرش مبتالبه یک بیماری مغزی شده و 
او دنب��ال جور کردن 15-16 میلیون پول برای هزینه 
عمل اس��ت. آگهی عجیب روزنامه، لی��ال را صبح 19 
اردیبهشت به یکی از خیابان های یوسف آباد می کشاند 

تا در میان انبوه جمعیت، جالل را ببیند.
پرده دوم، روایت زندگی س��تاره )س��حر احمدپور( 
دختر یتیمی اس��ت که ب��ا خانواده عم��ه اش زندگی 
می کن��د و روزگارش از روزی ک��ه دیگران می فهمند 
پنهانی ازدواج  کرده دستخوش تغییر شده است. طی 
اتفاقاتی س��تاره باید مبلغی حدود سی میلیون تومان 
جور کند تا همسرش از زندان آزاد شود. آگهی روزنامه 

برای او هم دریچه امیدی است.
روایت سوم قصه جالل آشتیانی )امیر آقایی( است. 
آقا معلم مستاجری که بیست سال پیش نامزدی اش را 
با لیال به هم زده اس��ت. او که به خاطر نداشتن هزینه 
عمل، پسر پنج ساله اش را از دست  داده، حاال می خواهد 
بی تفاوت نباشد؛ س��ی میلیون پولش را، به کسی که 

نیازمند همین پول اندک است، ببخشد.
جلیلوند در اولین اثر خود، با داشتن یک ایده خوب و 
متفاوت، سراغ سینمای اجتماعی رفته است. سینمایی 
که کار کردن در آن و نش��ان دادن دغدغه های قش��ر 
متوس��ط و ضعیف، بدون افتادن در چاله سیاه  نمایی، 
هنر اس��ت. انتخاب اپیزودیک جلیلوند می توانس��ت 
پاشنه آشیل اثر او باشد، خصوصا که روایت اول و دوم 

سینـــما | ݤݤݤ ایران

14 آذر 1394/ شماره 461



و فضای تلخ جاری در فیلم،  مدام به تماش��اگر تلنگر 
می زند که قرارست قصه ای تلخ از جنس »قصه ها« را 
یک بار دیگر ببینید اما در اپیزود سوم، ورق برمی گردد. 
یک سنتز نس��بتا خوب از ِشبه تز و آنتی تِز دو روایت 
اول رخ می ده��د. درحالی ک��ه دیدار ج��الل و لیال دو 
معشوق قدیمی می توانست به جور شدن هزینه عمل 
همسر لیال منتهی شود، اما این داستان قابل پیش بینی 
اتفاق نمی افتد. نویس��نده در پایان فیلم سعی می کند 
حداقل نس��خه ای ک��ه به نظرش صحیح اس��ت برای 
معضل بی تفاوتی اجتماعی و کمک به همنوع، بپیچد.

کارگردان به خوبی توانسته از بازیگرانش بازی بگیرد. 
نیک��ی کریمی، بدون تکی��ه  بر زیبای��ی ظاهری اش، 
خصوصا در نما هایی که دیالوگ ندارد از پس نقش یک 
زن دردمند برآمده اس��ت. برزو ارجمند در یک نقش 
مکم��ل و جدی، یکی از بهترین بازی های س��ال های 
اخی��رش را داش��ته و س��حر احمدپور ه��م در اولین 
تجربه س��ینمایی اش، طوری ب��ازی می کند که حس 
همذات پنداری مخاطب را تا پایان فیلم با خود همراه 

می کند.
»چهارش��نبه 19 اردیبهشت« فیلم برداری و تدوین 
خوبی دارد. ریتم داستانی، یکنواخت،  آرام و در جریان 
اس��ت و به ورطه مالل نمی افتد. ش��اید کمی عجیب 
باش��د اما می توان پوشش مناسب بازیگران زن و نبود 
بدحجابی و بی حجابی رایج در س��ینما را هم از نقاط 
مثبت این فیلم دانس��ت. حجب ن��گاه لیال، جایی که 
دس��ت تقدیر او را پس از بیست سال رو به  روی جالل 
قرار می دهد،  حیای کالم س��تاره، وقتی می خواهد به 
پس��رعمه اش بگوید ازدواج کرده؛ تا حدودی نش��ان از 

شناخت شخصیت اصیل زن و احساساتش دارد.

»چهارشنبه 19 اردیبهشت« اولین تجربه جلیلوند در 
مقام کارگردانی یک اثر سینمایی است. با اینکه گفتیم 
او تالش کرده در فیلمش به س��یاه  نمایی های رایج در 
عرصه سینمای اجتماعی نیفتد اما باید پذیرفت فضای 
فیلم خصوصا در دو روایت اول، تلخ اس��ت و دردآور. با 
نگاهی بدبینانه تر می توان گفت فیلم بیش از آنکه مثل 
ش��عارش دغدغه اجتماع، انسان و دردهایش را داشته 
باش��د و بخواهد برای مخاطب داخلی حرف بزند؛ نگاه 
پررنگ تری به حضور در جشنواره های خارجی داشته 
و المان های داورپسند این جشنواره ها را رعایت کرده 
اس��ت. گرچه داس��تان در یکی از روزهای اردیبهشت 
تهران ِسرس��بز و زیبا اتفاق می افتد اما این رنگارنگی 
»اردیبهشتانه«، صرفا در عنوان فیلم دیده می شود. در 
طول نود دقیقه، آنچه شما از تهران )در دو راویت اول( 
می بینید یک محل کار س��خت و مردانه، خیابان های 
تاریک، خانه های قدیمی، فضای بسته، کوچه های تنگ 
و... اس��ت. همین تهران هم به بهانه نش��ان دادن درد 
و رنج آدم ها رنگش اغلب خاکس��تری، سیاه و قهوه ای 
است. فیلم درمجموع یک فضای تیره و بی روح از شهر 
و آدم هایش را به خورد مخاطب می دهد. رجوع کنید 
ب��ه گفت وگوی ش��بانه لیال و جالل در تاریکی ش��ب 
تهران، خانه لیال که اگر وضعیت فقیرانه اش را بگذاریم 
به حساب بیماری همسر، معلوم نیست چرا روشنایی 
درست وحسابی ندارد. از فضای سرد، سنگی و بی روح 
خانه، کوچه و حتی محل کار همسر ستاره در روایت 
دوم هم بگذریم. فضای سرد و مایوس پایان امیدوارانه 
فیلم را هم در ذهن مخاطب تحت تاثیر قرار می دهد.

ای��ن فض��ای مس��تاصل در کلوزآپ ه��ای متعدد 
ش��خصیت های اصلی ب��ه همراهی موس��یقی متن، 

تش��دید می ش��ود. پس از دیدن فیلم شما درگیر این 
سوال هستید که یک س��اختار منسجم روایی خوب 
را دیده اید یا نه؟ و اینکه فیلم نامه  نویس��ان برای بسط 
ایده اولیه پرظرفیتی که داشته اند چرا سراغ کلیشه های 
نسبتا تکراری رفته اند. خصوصا روایت دوم که سراسر 
بازنمایی کلیشه تعصب،  غیرت، سخت گیری غیرمنطقی 
و دادوفریادهای کورکورانه مردانه در خانواده ای مذهبی 
و سنتی پایین شهر است. عمه ای که تعصبی بیهوده و 
تصور جوابگویی به روح برادر، باعث می ش��ود با حالل 
خدا مخالفت کند و ابای��ی از تنها ماندن برادرزاده اش 
در ش��هر نداشته باشد. از کلیشه بارداری زن جوان در 
فیلم که کلیش��ه فیلم های دهه هشتاد را یادآور است 
هم بگذریم، واقعا برای یتیم ش��دن س��تاره که هیچ 
نشانه ای از دختران کویر ندارد، توجیهی بهتر از زلزله 
بم، وجود نداش��ت؟ زلزله ای که مخاطب جهانی آن را 

خوب می شناسد.
فیل��م درمجم��وع یک اتف��اق خوب در س��ینمای 
اپیزودی��ک و اثری قابل قبول در س��ینمای اجتماعی 
س��ال های اخیر است. اثری که بنا بر شعار خودش در 
ستایش انسان است. انسانی که اگر یک روز خودش از 
روزگار و آدم هایش بد دیده، نه تنها سعی نکرده انتقام 
بگیرد بلکه در اولین فرصتی که پیدا کرده می خواهد 
با هبه و بخشش مال، یکی را از ورطه دردی که خود 
کش��یده نجات دهد هرچند ای��ن کار به ظاهر عقالنی 
نمی آی��د. درنهایت می توان گف��ت جلیلوند در اولین 
اثرش س��عی کرده دغدغه های انسانی اش را به تصویر 
بکشد، حرفش را هرچند با لکنت، به مخاطبش بزند و 
در این مس��یر تا حدی قابل قبولی به عنوان کارگردان 

موفق بوده است. 
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اولین س��اخته سام قریبیان با تهیه کنندگی پدرش، 
فیلم��ی معمایی جنای��ی از کار درآمده که قرارس��ت 
مخاطبان��ش را با گره هایی که تا آخرین لحظات فیلم 
در حال باز ش��دن هس��تند، درگیر ماجرای خود کند 
و همچنین با صحنه های اکش��ن و ماجرایی اش آنها را 
س��ر ذوق آورد. اتفاقاتی که البته در این فیلم تا حدی 
رخ  داده اما نتیجه کار با تصورات این فیلم س��از جوان 
فاصله زیادی داش��ته و خروجی اثر کمتر از حد انتظار 

جلب توجه می کند.
داس��تان »360 درجه« از این  قرارست که خالفکار 
خرده پای��ی به نام جاوید بی خبر از س��یزده کیلو مواد 
مخدری که توس��ط رفقای همسرش درون ماشینش 
جاس��ازی  شده، به همراه همس��رش، مهتاب در حال 
رفتن به ماه عسل است که پلیس آنها را متوقف می کند 
و در لحظه سرنوشت س��از، جاوید به خاطر فرزندی که 
در شکم مهتاب دارد، جرم او را گردن گرفته و به زندان 
می رود؛ اما در زندان متوجه می ش��ود که تنها به دلیل 
همراه داش��تن 27 گرم جنس است که دستگیر شده 
و به س��ه سال حبس محکوم می شود و مهتاب نیز در 
همین مدت از او طالق می گیرد. جاوید پس از خروج از 
زندان درصدد کشف واقعیت ماجرا یعنی دلیل خیانت 
همسرش به وی، سرنوشت نامعلوم فرزندش و همچنین 
معلوم کردن تکلیف مابقی اجناس قاچاق برمی آید که 

همی��ن امر موجب به وجود آمدن ماجراهای بعدی در 
دل اثر می شود.

اولین نکته ای که بعد از دیدن فیلم »360 درجه« به 
ذهن متبادر می شود، شباهت بسیار زیاد حال و هوای 
این فیلم با آثار مسعود کیمیایی است. زندان رفتن به 
 ناحق شخصیت اصلی داس��تان، بازگشتش از زندان و 
انتقام جویی اش بر سر ناموس و چاقویی که تم ثابت آثار 
کیمیایی است و در این فیلم هم نهایتا اوست که حکم 
به پایان ماجرای قهرمان داستان می دهد... همه و همه 
ادایدین هایی هستند که از جانب سام قریبیان به رفیق 
دیرینه پدرش، انجام  شده است. نوع دیالوگ نویسی اثر 
و همچنین حضور رضا یزدانی به عنوان خواننده تیتراژ 
پایانی فیلم، نیز تایید همین نکته است که کارگردان اثر 
تعمدا خواسته تا فیلمش با آثار کیمیایی سنجیده شود 

و از این موضوع ابایی نداشته است.
اما نه فیلم نامه پرپیچ وخم و سراسر گره »360 درجه« 
و نه نوشته ش��دن آن از روی دست مسعود کیمیایی 
نمی تواند دلیلی بر خوب بودن فیلم باشد. مانند اغلب 
آثار دیگر س��ینمای ای��ران، فیلم نام��ه »360 درجه« 
همان جایی اس��ت که فیلم بیش��ترین ضرب��ه را از آن 
خورده است. قریبیان که با سابقه فعالیت سینمایی اش 
در آمری��کا و همچنی��ن اولین فیلم نام��ه ای که پس 
از بازگش��تش به ایران آن را به رش��ته تحریر درآورده 

ب��ود، یعنی فیلم نامه »گناهکاران«، انتظارات را از خود 
باال برده بود، در فیلم نامه این آخرین اثرش، نتوانس��ته 
تعادل را میان اجزای مختلف فیلم نامه اش برقرار کند 
و به همین خاطر باوجود گره افکنی ها و گره گشایی های 
عمدتا به موقع که فیلم از ابتدا تا انتها از آنها بهره می برد، 
ضعف در ش��خصیت پردازی و همچنین منطق روایی 
ماجرا، موجب شده است که فیلم نتواند ریتم یکنواختی 

داشته باشد و در لحظات حساس از نفس بیفتد.
ش��خصیت پردازی یک��ی از ایراده��ای اصلی »360 
درجه« اس��ت. ش��خصیت های فیلم چه در نقش های 
اصلی و چه نقش های مکمل، صیقل خورده نیستند و 
تکلیفشان با خودش��ان معلوم نیست. به نظر می رسد 
فیلم س��از هدف��ش از خل��ق چنین آدم هایی بیش��تر 
تیپ سازی بوده تا ش��خصیت پردازی. به همین دلیل 
است که تمام شخصیت های فیلم، تنها با ویژگی های 
خاصشان است که در خاطر می مانند و نه با ویژگی های 
شخصیتی شان. از قهرمان داستان به نام جاوید گرفته که 
ویژگی خاصش کم حرف بودنش است و اینکه از موبایل 
بدش می آید، تا پلیس پاترولسوار و مرد چکمه پوش و 
تعمیرکار یک چشمی که کار قبول نمی کند و درنهایت 
آقاناظم که در عین اینکه رییس خالفکاران اس��ت، در 
زندان خطاطی و آشپزی می کند، همه و همه تیپ هایی 
سطحی هستند که فیلم نامه نویس هرگز تالش نکرده 

دردرونخور؛
آخبگو
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کمی هم به درونیات آنها سرک بکشد و وجوه مختلفی 
از شخصیتشان را به نمایش بگذارد. به همین دلیل هم 
مطمئنا پس از مدت نه چندان بلندی، فیلم و آدم هایش 
از اذه��ان مخاطبان پاک خواهد ش��د. همچنین فیلم 
یک س��ری ش��خصیت فرعی نچس��ب دارد که اصال 
معلوم نیست چه کارکردی دارند و چرا درون فیلم نامه 
قرار گرفته اند. ش��خصیت هایی مانن��د زن معتادی که 
عاش��ق قهرمان ماجرا بوده و هس��ت و یا رستوران دار 
قاچاق فروشی که همه جا حضور دارد و معلوم نمی شود 

چه نقشی در ماجراهایی فیلم دارد.
همچنین منطق روایی فیلم هم ایرادات اساسی دارد 
و به نظر می رس��د گاهی خود فیلم ساز هم در هزارتوی 

گره هایی که برای گیج کردن مخاطب ایجادشان کرده، 
سردرگم شده اس��ت. در این مورد هم می توان به زنده 
شدن مرد چکمه پوش پس از کشته شدن توسط جاوید 
و یا کار گذاشتن ردیاب درون ساک مواد مخدر به جای 
نصب آن به ماشین توسط پلیس مثال زیرک، تعقیب و 
گریزهای کامال محس��وس و تابلو توسط پلیس آن هم 
با ماشین پاترول و... اشاره کرد. ضمن اینکه گره نهایی 
فیلم که قرارست مخاطب را غافلگیر کند آن قدر نخ نما و 
تکراری است که اکثر مخاطبان حرفه ای سینما از همان 

ابتدا دست فیلم ساز را خوانده و به آن پی ببرند.
همین طور به نظر می رس��د انتخ��اب بازیگران فیلم 
حداقل در نقش ه��ای اصلی، به خوب��ی انجام نگرفته 

باشد. اگر پوالد کیمیایی بعد از چند تجربه ناموفق در 
فیلم هایی مانند »حکم« و »رییس« باالخره توانست 
در نق��ش یک قهرمان به آخر خط رس��یده جا بیفتد 
و گلیم خ��ود را در فیلمی مانند »جرم« از آب بیرون 
بکش��د؛ میالد کیمرام در اولی��ن فعالیتش در چنین 
نقش��ی کامال ناموفق عمل کرده و هرگز نتوانسته در 
قامت یک قهرم��ان عصیانگر از جان بریده، جا بیفتد. 
البته بدون شک شخصیت پردازی نادرست جاوید نیز 
در ب��ازی نه چندان قدرتمند کیمرام بی تاثیر نبوده اما 
بی ش��ک بهترین گزینه برای ایفای چنین نقش��ی در 
س��ینمای ایران، همچنان پوالد کیمیایی است که در 
ایفای چنین نقش هایی کوله باری از تجربه با خود دارد. 
همچنین امیر آقایی هم فاصله بسیار زیادی با آنچه از 
او در آثار درخشانی مانند »چهارشنبه 19 اردیبهشت« 
دی��ده بودی��م دارد و نتوانس��ته در قال��ب یک پلیس 
خونسرد و متفاوت از آنچه به عنوان پلیس در سینمای 
ایران دیده ایم، فرو رود. می توان گفت در میان بازیگران 
فیلم تنها مسعود فروتن و بابک کریمی هستند که تا 

حدی توانسته اند نقششان را به خوبی ایفا کنند.
اما »360 درجه« ازلحاظ بصری، فیلم جس��ورانه ای 
است که می توان آن را جزو خوش ساخت ترین آثاری 
که در س��ال جاری در سینمای ایران اکران شده اند به 
حساب آورد. قاب های دوربین خوب و مناسب به همراه 
حال و هوای س��ردی که توسط ایجاد رنگ های مات 
به فیلم تزریق ش��ده، با اتفاقات درون فیلم هم خوانی 
مناس��بی دارد که در این زمینه هم نمی توان از نقش 
فیلم بردار جوان و فرزند فیلم بردار پرس��ابقه سینمای 
ایران، یعنی کوهیار کالری به س��ادگی گذشت. ضمن 
اینکه موسیقی متن فیلم نیز توانسته به خوبی بر روی 
فیلم س��وار شود و تیتراژ پایانی فیلم نیز با صدای رضا 

یزدانی به دل می نشیند.
درنهایت می توان گفت »360 درجه« همان طور که 
س��ازنده اش هم بیان کرده »ادای دینی به س��ینمای 
گذشته« و علی الخصوص به سینمای مسعود کیمیایی 
است. فیلمی که قرار نیست خیلی جدی گرفته شود 
ول��ی به عنوان اولی��ن تجربه کارگردانی س��ازنده اش، 
بارقه های امیدی از ظهور یک کارگردان بااس��تعداد را 

نوید می دهد. 

پانوشت:
 تیتر دیالوگی از فیلم»جرم«  ساخته مسعود کیمیایی
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در طوِل تاریِخ س��ینما، گویی بر همگان مبرهن شده است که ساختار دراماتیک، 
مس��اوی با توجه به کاراکتر و به تناسب آن، ش��خصیت پردازی سنجیده است. روی 
دیگر این س��خن آن اس��ت که در فیلم دارای س��اختار دراماتیک، تصاویر به میزان 
کمتری مورد تاکیِد سازنده قرار می گیرند و زمان و مکان، تحت تاثیر کاراکترها قرار 
دارند؛ بنابراین، وقتی مخاطب با فیلمی دراماتیک رو به  رو می شود، انتظار رونمایی از 
شخصیت ها را دارد. در اینجا، تماشاگْر جزئیات می طلبد و از کنجکاوی در نهان های 

شخصیت ها، لذت می برد.
فیلِم »داره صبح میشه« چهار داستان عاشقانه دارد. دوربین، تحت تاثیر کاراکترها 
است و آنها را دنبال کرده و بر روی روابط شخصیت ها تاکید دارد. همچنین رازهایی 
هم وجود دارد که به مرور، پرده برداری می ش��ود؛ بنابراین مقدمات برای شکل گیری 
یک درام فراهم است. اما گویی سازنده، هنوز نزدیکی به شخصیت ها را برای خودش 
حالجی نکرده است. مکان ها بسته اند )خانه، کافه، پاساژ( و خبری از نمای باز نیست. 
از طرفی دیگر، نماهای بی ربطی از ش��هر و ترافیک دیده می ش��ود. این ترفند، صرفا 
برای اتصال میان داستان هاس��ت و خالف رویه ای است که فیلم ساز در پیش گرفته 
است. »داره صبح میشه« همین عدم حالجی را به پیشینه شخصیت هایش نیز تسری 

می دهد. در انتهای فیلم، مخاطب چه چیزی از شخصیت ها را در می یابد؟
فیلم، به ش��یوه  قطره چکانی، اطالعات را در اختیار مخاطب می گذارد و بیشتر بر 
موقعیت هایی که ش��خصیت ها در آن گیر افتاده اند، تأکید می کند. بدین ترتیب، در 
انتهای فیلم، ما از روابط ش��خصیت ها، فقط به نس��بت خانوادگی می رس��یم و هیچ 

توصیفی از ش��خصیت ها نداریم. ما نمی دانیم که امیر )مهدی احمدی( و لیال )رعنا 
آزادیور( از کجا آمده اند و به کجا می روند، فقط این را می دانیم که سابقا زن و شوهر 
بوده اند و کماکان عالقه ای نس��بی بین آنها برقرار است. سازنده به خیال خود با این 
کار، از عشق به عنوان عامل متحدکننده  داستان ها بهره برده است. اما عشق در فیلم 
تصویر نمی شود و به جای آن به دیالوگی گل درشت اکتفا می شود: »هر وقت چیزی 

را داری و باز دلت برایش تپید، آن عشق است.«
چنین مفهومی باید در فیلم تبیین شود، لیکن فقط از آن خاطره ای گفته می شود. 
س��ازنده این مناس��بات را چنان بدیهی می انگارد که به دوران بحران پس از عش��ق 
می پردازد. درحالی که در همان گام اول مانده است. به این ترتیب »داره صبح میشه« 
خودش را در دایره ای کوچک گیر انداخته و تمام س��رمایه های خود را بر روی یک 
مفهوم گذارده است. چنین عملی، این ریسک را دارد که عدم تصویرگری و تئوریزه 
ک��ردن آن مفه��وم، موجبات انحطاط و مالل آوری اثر را ب��ه دنبال آورد. چنین ایده  
جس��ورانه ای بر روی کاغذ، ستودنی است. اما در عمل، فیلم به داشته های مخاطب 
رجوع می کند و به ناگهان، دست های خود را باالبرده و اظهار عجز می نماید. عجزی 
که سازنده امید دارد تا با توسل به خاطرات فرد فرد تماشاگران، جبران شود. درواقع، 
فیلْم از مخاطب می خواهد که با خاطره بازی شخصی، ضعف فیلم را بپوشاند. چنین 
درخواستی ناصواب است، زیرا فیلم باید به طور تام و تمام، خودْش بیانگر باشد و مدد 

گیری از بیرون سینما توجیهی ندارد.
البته تردیدی نیس��ت که »داره صبح میش��ه«، فیلمی قصه گو اس��ت و تاکید بر 

پسازبحراِنبیبحران،
حکایتهابهسرآید

نگاهی به فیلم »داره صبح میشه« اولین فیلم بلند سینمایی »یلدا جبلی«
 محمد حائری
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تکثر کاراکترها، هیچ گاه موجب سردرگمی مخاطب نشده و به فیلم ضربه نمی زند؛ 
بلک��ه فرصتی هم ایجاد می کند تا مخاطب از دیالوگ های دونفره یک داس��تان، به 
دیالوگ های دونفره داس��تانی دیگر کوچ کن��د و از این حیث، هم اتصال مخاطب با 

داستان قبلی را حفظ می کند و هم او را به داستانی جدید رهنمون می نماید.
ترکی��ب این چهار داس��تان، حال و هوای آش��نایی را هم خل��ق می کنند؛ حال و 
هوایی که یادآور فیلم های روش��نفکرانه مرحوم ایرج کریمی است. حال و هوایی که 
از درونمایه چهار داستان برمی خیزد و مبتنی بر دوران پس از عشق است. فیلمساز 

قصد دارد از دوران بحران، روایت کند و نه از دوران عشق.
در داستان آصف و بیتا )رویا نونهالی(، به واسطه مواجهه با مرگ و حسرت دوراِن 
س��پری شده، چنین امری کامال ملموس است. در داس��تان امیر و لیال نیز مشهود 
اس��ت، زیرا درونمایه این داس��تان، طالق بوده و باز هم از روزگار سپری شده سخن 
می گویند. در داستان علی )بابک کریمی( و مهری )فریبا جدی کار( هم که ماجرا در 
دوران سپری شده است، ابتدا بر بحران پیری تاکید می شود و به صورتی گل درشت، 
اضمح��الل را در بیماری آلزایمر مهری منعکس می کند. البت��ه در ادامه، بحران به 
آوا )نوه علی و مهری( و رابطه او با حمید، منتقل می ش��ود و بحث به ماجرای قابل 
پیش بینی زن دوم کش��یده می ش��ود. البته در این داستان، فیلمساز با هوشمندی، 
پایش را از ماجرای دو زن و یک مرد بیرون می کش��د و رابطه پدربزرگ و نوه را پی 
می گیرد تا گره های روابط س��ایر شخصیت ها را در همین جا بگشاید. حتی در مورد 
داستان گلی )الهه حصاری( و سامان )امیرحسین آرمان( نیز این مورد صدق می کند. 
دوربین از خوشی های آنها به سرعت عبور می کند و به سراغ بحران پس از بازی تلفن 

می رود. بحرانی که مربوط به آگاهی و نگرانی پس از عشق است.
بنابراین فیلم متمرکز بر بحران اس��ت. بحران هایی چنان پوچ که از حیث بحرانی 
بودن، خارج شده و ما را به این نکته رهنمون می کنند که اصال بحرانی وجود ندارد. 
به این ترتیب، روایتی هم که پس از چنین بحرانی ارائه شود، رویایی نوستالژیک گونه 
است که صرفا مصرفی احساسی دارد. از این حیث »داره صبح میشه«، به فیلم های 
شبه روشن فکری نزدیک می شود که در فضایی کامال سرد، به بیان دیالوگ هایی بدلی 
می پردازند. اما قطعا »داره صبح میشه« از ساخته های چنین جریانی، پیشروتر بوده و 
راه خود را پیدا می کند. حداقل، بر خالف فیلم های رمانتیک مرسوم، به دنبال ترسیم 
اروتیک ش��خصیت ها نیست و به جای جلوه گری تصویری، بر دیالوگ ها تاکید دارد. 
همچنین تمام تالش س��ازنده بر گریز از مالل آوری و کس��ل کنندگی است و چنین 
تالشی جای تقدیر دارد. ولی در عین حال، بر خالف آنچه که خودش مدعی است، 

از عشق سخن نمی گوید و بیشتر، اضمحالل احساسات را روایت می کند تا عشق.
در داستان علی و مهری، این اضمحالل بیشتر به چشم می آید. علی الظاهر، رابطه 
علی و همسرش نشان از مهربانی و عالقه دو طرف دارد اما اوال، یکی از دو طرف علیل 
است. ثانیا این تصویر بسیار دور و دست نیافتنی ارائه می شود. ثالثا، در انتها مشخص 
می شود که علی به فرد دیگری )ماه بانو( عالقه داشته و تصویر از هم می پاشد. رابعا، 
موضوع بچه دار نش��دن مهری مطرح می ش��ود و نس��بت نیم بند این زوج را از سایر 
ش��خصیت ها به کلی منقطع می کند. درنتیجه، رابطه ای که در ابتدا، بسیار شریفانه 
و دوست داش��تنی تصویر شده، در انتها به روزمرگی منتهی شده و در حال و هوایی 

مضمحل، نسبت به روابط بقیه  شخصیت ها، محکم تر زمین می خورد.
این زمین خوردگی شاید در رسوخ یک امر ناهنجار در ناخودآگاه فیلم سازان ما باشد. 
»داره صبح میشه« به هیچ وجه فیلمی فمینیستی نیست. اما به این کلمات توجه کنید:

زناِن مظلوم، مردان هرجایی، زنان باهوش، مردان بی لیاقت و عصبی، زنان فداکار، 
مردان ُمرده یا مرداِن مهربان بی چیز.

آیا این کلمات، ترس��یم گر ش��خصیت های این فیلم نیستند؟ »داره صبح میشه« 
فمینیس��تی نیس��ت، ولی مردان این فیلم نیز آش دهن سوزی نیستند! این همان 
چیزی است که در ناخودآگاه فیلم سازان ما شکل  گرفته است. فاصله  فیلم از مردان، 
کامال مشهود است و مردان، فرصتی برای عرض اندام پیدا نمی کنند، مگر آنکه عواطف 

خود را به نحو افراطی بروز دهند.
نگاهی به مردان »داره صبح میشه« بیندازید: یکی از مردان چهار قصه ُمرده است، 
دیگری پیرمردی اس��ت که مراقب همسرش است ولی چنان از همه چیز دل بریده 
اس��ت که رازها را افش��ا می کند و رنج او بیش��تر از آنکه از س��پری ش��دن ایام و یا 
غم عاش��قی باشد، از بی چیزی خودش است. از میان دو مرد باقی مانده، امیر شدیدا 
رمانتیک است و شکننده صحبت می کند و حسرت دوران گذشته را دارد. تصویری 
که جلوه مردانگی را از او می گیرد و موجودی ضعیف را در مقابل زن داستان )لیال( 
قرار می دهد. از میان تمام مردان فیلم، فقط امیر است که مردانگی می کند و مدعی 
است که برای به دس��ت آوردن دختر موردعالقه اش رنج های فراوانی کشیده است، 
اما او نیز به عنوان عنصری پرخاشگر و غیرمنطقی نشان داده می شود و اساس بحران 
داستان نیز مبتنی بر اشتباه او در آغاز یک شوخی احمقانه است؛ بنابراین، گویی در 
ناخودآگاه سازنده، موضعی خاص نسبت به شخصیت های مرد وجود دارد که در زن ها 
وجود ندارد. بیتا و مهری زنانی هستند که زندگی شان را به پای مردانشان ریخته اند. 
لیال زنی است که خواستار بدیهی ترین حق یک زن )مادر شدن( بود و امیر، همچون 
دیو خبیثی او را از این حق محروم کرده بود. گلی دختری است که به صورت کامال 
معقولی، به دنبال کمک به دیگران است. آوا نیز دختری است که معصومانه به دنبال 
عش��ق و همچنین یاری رس��اندن به پدربزرگ و مادربزرگش است. ممکن است که 
چنین تصاویری در زندگی واقعی اتفاق بیفتد ولی بی شمار اتفاق دیگر نیز وجود دارد 
که در فیلم تصویر نشده اند. درنتیجه، تصاویِر کنونی )باکمی تسامح(، مردان را در کنار 
زنان قرار نمی دهد. بلکه به همان میزان که مردان به مقابل زنان نشسته و گفت وگو 
می کنند، به همان میزان نیز با زنان جدال دارند و ازاین رو زنان، قهرمانان این فیلم و 

مردان، نقش مقابل قهرمان را ایفا می کنند.
بدین ترتیب، »داره صبح میش��ه«، خانه ای بر روی آب می سازد. وقتی تنها ستون 
فیلم، لق بزند، دیگر چیزی جز تصاویری منحط باقی نمی ماند، عش��ق به درس��تی 
بیان نمی شود، شخصیت ها نیز بدون شخصیت پردازی کافی ارائه می گردند، درنتیجه 
ساختار دراماتیک فرومی پاشد و صرفا تصاویر باقی می مانند. تصاویری که مورد تاکید 
نبوده ان��د و درنتیجه چیزی برای عرضه ندارند. البته اوضاع فیلم آن قدرها هم خراب 
نیست و خالقیت در نحوه  روایت و داستان گویی، نوید اتفاقات خوبی برای آینده  تیِم 
سازنده را هم می دهد. امری که موجب می شود تا در روزگار بی تحملی فیلم ها، رغبت 

پیدا کنیم و تا انتهاِی فیلم را ببینیم. 
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  فیلم »داره صبح میشه« 
متمرکز بر بحران است. بحران هایی 

چنان پوچ که از حیث بحرانی 
بودن، خارج شده و ما را به این 
نکته رهنمون می کنند که اصال 

بحرانی وجود ندارد. روایتی هم 
که پس از چنین بحرانی ارائه شود، 

رویایی نوستالژیک گونه است که 
صرفا مصرفی احساسی دارد. اما بر 

خالف فیلم های رمانتیک مرسوم، به 
دنبال ترسیم اروتیک شخصیت ها 

نیست و به جای جلوه گری 
تصویری، بر دیالوگ ها تاکید دارد.
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ریدلیاسکاتدرمریخ،
ژولورنرادوبارهزندهکرد!
 عهدیه حیدری
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فیلم »مریخی« به کارگردانی ریدلی اسکات چهارمین 
فیلم علمی تخیلی این کارگردان مشهور آمریکایی بعد 
از فیلم های »بیگانه« )1979(، »بلیدرانر« )1982( و 
»پرومتئوس« )2012( اس��ت. ای��ن فیلم که از رمانی 
به همین نام نوش��ته اندی ویر س��اخته ش��ده، درباره 
فضانوردی به نام مارک واتنی )مت دیمون( اس��ت که 
در یک سفر فضایی به مریخ، پس ازآنکه درگیر توفان 
می ش��ود، از گروه ج��دا می افتد و همراهانش به دلیل 
اینکه فرض می کنند او کشته  شده، مارک واتنی را جا 
گذاشته و به سمت زمین حرکت می کنند. حال او در 
این سیاره به تنهایی گیر افتاده و با منابع محدودی که 
دارد باید از هوش و ذکاوت خود استفاده کند تا راهی 
ب��رای زنده ماندن پیدا ک��رده و بتواند با زمین ارتباط 

برقرار کند.
در س��ومین س��ال پی درپی از فیلم هایی با موضوع 
فضا و س��یارات بعد از فیلم ه��ای »جاذبه« )2013( و 
»میان ستارگی« )2014(، فیلم »مریخی« امسال این 
زنجیره را کامل کرد و نش��ان داد که هنوز این دست 
فیلم ها برای مخاطبان جهان بسیار جذاب و پرطرفدار 
اس��ت اما با وجود اینکه »مریخی« در جلوه های ویژه 
و مس��ائل علمی شبیه به »جاذبه« س��اخته  شده اما 
ای��ن فیلم ازنظر درام پردازی، بیش از همه یادآور فیلم 
»دورافتاده/ تک افتاده« محصول س��ال 2000 با بازی 
خیره کننده تام هنکس اس��ت؛ زیرا که داستان هر دو 
فیلم به درون گرایی ش��خصیت هایی می پردازد که از 
روی جب��ر در یک دنیایی دوردس��ت و به تنهایی باید 
به زندگی ادامه دهند، بدون اینکه ارتباط س��ریعی با 
دنیای بیرون وجود داشته باشد و اقدام برای نجات آنها 
نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. البته شخصیت چاک 
در »دورافتاده/ تک افتاده« به مراتب قوی تر از مارک در 

»مریخی« به تصویر کش��یده شده، اما بااین حال مت 
دیمون برای این فیلم یکی از بهترین بازی های دوران 

بازیگری خود را انجام داده است.
در »مریخی« نقطه عطف بر روی تالش برای بیرون 
آمدن از شرایط سخت که منجر به شکوفایی خالقیت 
می ش��ود، معطوف ش��ده که درنهایت به خودشناسی 
انسان و داشتن امید منتهی می گردد اما به مانند فیلم 
»جاذبه« خدا حضور پررنگی ندارد و حتی در زمانی که 
قرارست ناسا محموله کمک های غذایی را برای واتنی 
ارس��ال کند، امید مخاطب را قبل از ارس��ال به کمک 
خدا گره می زند و پس از چند دقیقه با منفجر ش��دن 
موشک حامل پرتاب کمک های غذایی، تمام ایمان به 

خدا را نیز به خاکستر تبدیل می کند.
با اینک��ه ایده تنها افت��ادن در س��یاره مریخ کمی 
ناامیدکنن��ده به نظر می رس��د اما لح��ن فیلم فضای 
افسردگی را القاء نمی کند؛ برای نمونه ریدلی اسکات 
سکانس های صحبت های مارک واتنی با دوربین )ویدئو 
ژورن��ال( را که فضای درون گرایانه ای دارد را با نوآوری 
و شوخ طبعی وی همراه س��اخته و یا در دیالوگ های 
فضانوردان هرمس با مارک و همچنین اعضای ناس��ا 
روی زمین از طنز نیز استفاده  شده تا فضای فیلم کمی 
نشاط آور باشد. »مریخی« تمام تالش خود را کرده تا از 
قوانین و جزئیات علمی به صورت دقیق استفاده کند، 
هرچند که در یک فیلم در ژانر علمی تخیلی نمی توان 
انتظ��ار باالیی از رعایت دقیق این موارد را داش��ت اما 
بااین حال شبیه داس��تان های ژول ورن، ایده هایی که 
ممکن است در آینده محقق شود را با طراحی صحنه و 
جلوه های ویژه قابل قبول و استفاده از کشور مجارستان 
ب��رای محل فیلم برداری )متناس��ب با تصاویری که از 
مریخ منتشر شده( توانسته یکی از دقیق ترین فیلم های 

با موضوع فضا را به تصویر بکش��د؛ حتی در این رابطه 
مجله »ساینس« برای اینکه بفهمد چگونه خالقان این 
فیلم، بین علم و جادوی سینما تعادل ایجاد کرده اند، با 
ریدلی اسکات )کارگردان(، اندی ویر )نویسنده رمان( 
و جیم گرین )از مدیران ناس��ا که به عنوان مش��اور در 

ساخت این فیلم حضورداشته( مصاحبه کرده است.
به مانند بس��یاری از فیلم های ام��روزی هالیوود در 
»مریخی« نیز پای کشور چین به عنوان کمک دهنده 
به نجات مارک واتنی باز می شود اما باز در یک سکانس 
از فیلم تحقیر چینی ها توس��ط آمریکایی ها به تصویر 
کش��یده می ش��ود تا هالیوود از مبارزه با رقیب جدید 
جهان��ی آمریکا عق��ب نماند. به ه��ر روی »مریخی« 
توانس��ته با خلق س��کانس هایی با تعلی��ق نفس گیر، 
کارگردانی یکدست، ضرباهنگ قوی و همچنین بازی 
بسیار خوب مت دیمون لحظات خوبی از بیم و امید را 
برای نزدیک به دو س��اعت و نیم برای مخاطب فراهم 
کند به گون��ه ای که حتی برای مخاط��ب ریزبین نیز 

تجربه ای رضایت بخش محسوب می شود. 
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 خالصهداستان
نیک دیمن )استالن اسکار شگارد( مرد منزوی و تنهای نروژی که در شغل برف روبی 
در یکی از ش��هرهای کوچک و دورافتاده نروژ مش��غول اس��ت ناخواسته و ناگاه وارد 
عرصه ای از مناسبات قاچاقچیان آدمکش و گروه های حرفه ای جنایی می شود. با این 
جریان که در پی وقوع فاجعه ای دردناک برای نیک دیمن رخ می دهد او و ماشین ساده 
برف روبی اش در شمایل یک بتمن و با دوگانه ای از زندگی فطری درون گرایانه و مابه 
ازای جنایت کارانه بیرونی اش، او را در مسیر انتقام گیری و اعمال جنایت کارانه به پیش 
می برد. با ورود شخصیت گره ون )پال اسوره هاگن( و نیز گروه های قاچاقچی صرب 
که حضوری مهیج و جنایی در نروژ را تجربه می کنند، داس��تان در مسیر اکشن های 

حرفه ای و درگیری های همذات پندارانه مخاطب و کاراکترها به پیش می رود.
تدارک حس تعلیقی از رخ نمودن آن روی سکه انسانیت که جنایت است و انتقام، 
در پرداخت��ی هنرمندانه و جذاب، »به ترتیب نابودی« را تبدیل به یکی از فیلم های 

مهم سینمای مستقل اروپا در طی سال های اخیر کرده است.

 نقد
حاال دیگر می توان با اطمینان بیش��تری گفت س��ینمای مس��تقل اروپا از زیر شبح 
س��یطره بالمنازع گفتمان مس��لط س��ینمای آمریکا در حال خارج شدن است. این 
حقیقت امیدبخش را می توان از دل واقعیت به منصه ظهور رس��یده در محصوالت 
این  گونه مس��تقل دریافت؛ گونه ای که نه تنها تن��وع جغرافیای غیرآمریکایی در آن 
مدخلیت دارد بلکه در بافت فیلم ها و س��اخت و س��اختار آنها نیز به طرز مشهودی 
تجلی کرده است. فیلم »به ترتیب نابودی« یکی از نمونه های خوب این موضوع است. 
فیلمی که موفق شده است در عین جذابیت های کالسیک سینمای مخاطب بدنه، 
نوآوری های مبتکرانه ای نیز در مسیر در خدمت گرفتن مولفه های آشنای سینمای 

آمریکا پدیدار سازد.
فیلم حکایت یک سرخوش��ی و در ادامه، وقوع یک تراژدی و البته رونمایی از یک 
 روند خالقانه کینه توزی و انتقام گیری اس��ت. اثری که در ساختاری بدیع و جذاب و 
ریتمی خوب و تصویرپردازی هایی خوش آب و رنگ، موفق می شود هم  داستانش را 
با جذابیت و غافل گیری توامان برایمان تعریف کند و هم یک پیشنهاد غیر آمریکایی 
اما در ادامه شیوه سینمای نئوکالسیک اروپای دهه های اخیر ارائه دهد. »به ترتیب 
نابودی« به جهت بصری فیلم زیبایی است. بهره گیری درست و به اندازه از مولفه های 
س��ینمای مخاطب حرفه ای، همچون الن گش��ات های زیبا و با میدان دید عمیق در 
کنار جامپکات ه��ا و ریتم آفرینی های جذاب و درگیرکننده ای که یادآور س��ینمای 
نئوکالسیک اروپاست به خصوص وقتی با آن برف های دیدنی و فضاسازی های بکر و 
مبتکرانه و خالقانه کارگردان و فیلم نامه نویس متبحرش در هم می آمیزد و مخاطب را 

در رویایی ملهم از عشق و سرخوشی و تراژدی و انتقام جویی همراه می سازد.
به این ترتیب ما دقیقا با یک فیلم جذاب اکش��ن اروپایی با مایه هایی از فلس��فه و 
تاریخ ن��گاری رو ب��ه روییم. درواقع فیلم »به ترتیب ناب��ودی« توفیق اصلی اش را در 
مسیری به دست آورده که تالش کرده از سیطره سینمای آمریکایی بیرون بیاید. این 
فیلم قواعد ژانر را به خدمت می گیرد و در اعوجاج سینمای امروز امریکا با مولفه های 
معنویتستیز سکس و خشونتش گرفتار نمی آید. قواعد ژانر در خدمت بیان سینمایی 
و روایت بصری ناب و درخشان است. در فیلم هم با رویکردهای تداعی کننده سینمای 
وسترن اسپاگتی رو به روییم و هم با یادآوری لحظات خاطره انگیز سینمای کالسیک، 

قواعدژانر
درخدمتاکشن

معناگرا
نگاهی به فیلم »به ترتیب نابودی« ساخته هانس پتر موالند
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اما این همه در حالی اس��ت که مهیا می ش��ویم تا به مصاف یک نکته خطیر و بسیار 
مهم فلسفی برویم: تکرار در زندگی و روزمرگی ناشی از آن تا چه می تواند در تراژیک 
شدن سرنوشت ما تاثیرگذار باشد؟ این همان چیزی است که شخصیت اصلی داستان 
ما در وقایع تلخ و فاجعه باری که با از دست رفتن عزیزش با آن رو به  رو می شود به ما 
یادآوری می کند، و اینکه اساسا فاجعه چیست؟ مرگ یک عزیز می تواند اصل فاجعه 
باش��د یا این تنها یک رویداد زمینه ساز است برای فاجعه های بعدی؟ از تداعی یاد و 
خاطره او که به تدریج کم رنگ و کم رنگ تر می شود تا روزمرگی حاصل از حس بودن 
بدون او در ادامه مسیر زندگی؟ یا شاید هم نه اصل فاجعه در دوری حیات و ممات 
آدمی از معنویتی اس��ت که اس��اس خلقت و فطرت او را تش��کیل می دهد و انسان 
امروزی به طرز دهش��تناک و وحش��ت آوری، از آن رنج می برد، همان حکایت دوری 
از خدا و فرو غلتیدن در مادیت جهان که از پس��ش همه پوچ انگاری ها و بن بست ها 
و افسردگی های انسانی، طبیعت خداجو و فطرت پاک و ازلی آدمی را به سمت دره 

نیستی و نابودی می کشاند.
وقایع فیلم درواقع اس��تعاره ای اس��ت از همه این نکات فلسفی و جان مایه ای که 
داس��تان جذاب و اکش��ن و خوش آب و رنگش بر محور و مبنای آن شکل می گیرد 
و قوام می یابد، از همین جا ناش��ی می ش��ود. از سوی دیگر باید گفت فیلم به نحوی 
یادآور تعدادی از مهم ترین آثار تاریخ معاصر س��ینما هم هس��ت؛ از فیلم آرژانتینی 
»قصه های وحش��ی« ساخته دامین س��یفرون گرفته تا اثر ستایش شده »تاریخچه 

خشونت/ سوءسابقه« اثر دیوید کراننبرگ.
»تاریخچه خشونت/ سوءسابقه« فیلمی آمریکایی بود در سبک هیجانی و تبهکاری 
که عناصر س��اختاری اصلی اش یکی کارگردانی فوق العاده کراننبرگ و دیگری بازی 
خیره کننده ویگو مورتنسن بود. درعین حال فیلم نامه  فوق العاده دقیق و خوب جاش 
اولسن که اقتباسی از یک رمان مصور با همین عنوان نوشته  جان واگنر و وینس الک 
بود، من حیث المجموع این فیلم را در صدر آثار برجس��ته هستی شناسانه و فلسفی 
قرار داد. می توان گفت فارغ از ویژگی های ساختاری و ارزش های سینمایی، اهمیت 
مضاعف فیلم »به ترتیب نابودی« و »تاریخچه خش��ونت/ سوءس��ابقه« در س��احت 
فلسفی و انسانشناسانه و هستی شناختی آن است. در »به ترتیب نابودی« هم مثل 
»تاریخچه خش��ونت/ سوءسابقه« ما با یک محور انسانی رو به  روییم و بعد فلسفی، و 
آن اینکه گذشته، ضمیر ناخودآگاه و یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم چگونه 
می تواند پس از س��ال ها و طی دوران مختلف دوباره به سراغ انسان بیاید و همه چیز 

آدمی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
به عبارت دیگر این سوال به وجود می آید که آیا اساسا آدمی قادر است تا از سرشت 
و سرنوش��ت خویش برهد و گذش��ته خود را برای همیشه فراموش و به صندوقچه 
خاطرات ازیادرفته بسپارد؟ یا نه، این گذشته است که مدام و در موقعیت های مختلف 
به رنگی و شکلی و صورتی و با تبعات و الزاماتی غیرقابل اجتناب به سراغ انسان می آید 
و آدمی را از پذیرش و رستگاری در برابر آن، گریز و گزیری نیست؟ همین موقعیت 
باعث می ش��ود تا جان مایه هایی از تراژدی در تلفیق با طنزی سرد و تلخ پدید آید و 

مخاطب را با یک هیجان سیاه اما شوخ طبعانه و جذاب همراه سازد.
درعین ح��ال باید گفت »به ترتیب ناب��ودی« یک رهایی و عدم تعلق معنوی را در 
مواجهه انسان با حقیقت نیز رونمایی می کند. وقتی شبه قهرمان داستان فیلم پس 
از س��یلی سرد و سخت زمانه از گرمای سرخوشی داغش به یک حس انتقام جویانه 
از خود، طبیعت، جامعه و انس��انیت می رسد و در این مسیر تا جایی به پیش می رود 
که به تنهایی همه خاطرات ما از چنین قهرمان هایی را طول تاریخ س��ینما تداعی و 
یادآوری می کند. فیلم یک ابتکار سینمایی و فلسفی است که در مهم ترین محورهای 
سینماورزانه و فکری اش به موفقیت نائل آمده. چه آنجا که دوربین تخت و ایستا، به 
عمق بخش��ی به النگ شات های زیبا و برفی اش مبادرت می ورزد و چه وقتی دوربین 
روی دست می رود و هیجان و اکشنی مبتکرانه را به حس مخاطب تزریق می کند، 

می توان رد آن موفقیت را کمابیش پی گرفت.
شاید بتوان گفت در سینمای مستقل امروز که گونه ای از مهم ترین و جدی ترین هایش 
در س��ینمای اروپا دنبال می ش��ود فیلم »به ترتیب نابودی« یک نمونه قابل توجه و 
عبرت آموز است. قابل  تامل و توجه، ازآن جهت که چگونه می توان بازی های آبرومندی 
را با دور زدن س��نت های به ظاهر غیر قابل تغییر سینمای ِدُمده آمریکایی به تصویر 

کش��ید و از نتیجه کار س��رخوش و راضی بود و عبرت آموز، ازآن جهت که مطمئن 
شویم می توان در قواعد ژانر و ریخت شناسی سینمایی، به گونه ای عمل کرد که هم 
نتیجه کار منطبق با قواعد زیبایی شناسانه سینمایی، چیز موفقی از آب درآید و هم 
زیر یوغ اس��تانداردهای کهنه س��ینمای آمریکا نرفت. سینمایی که تمام هم وغمش 
برای همیش��ه، تنها و تنها تامین کردن خواست قلبی کمپانی های صهیونیستی در 
جهت نشر و انعکاس چند مولفه قدیمی و کهنه است؛ سکس و خشونت در ساختار 
و منجی گرایی آخرالزمانی مبتنی بر حقانیت آمریکا و صهیونیسم در محتوا. بنابراین 
هر تالشی که در خالف این مسیر حرکت رخ دهد و البته اگر بتواند در تامین ساختار 
و رعای��ت موازین هنری، نتیجه آبرومند و قابل دفاعی به دس��ت دهد، قابل توجه و 

پرداخت است.
تجربه هایی ازاین دس��ت ی��ادآور این نکته خطیر و مهم و حیاتی هم هس��ت که 
همه چیز در سبک آمریکایی زیبایی شناسی سینما خالصه نمی شود و نیز اینکه حتی 
می توان در زیرین ترین و جدی ترین و نوستالژیک ترین الیه های تاریخ سینما و نظریه 
ژانر که مولفه های س��ینمای وسترن اسپاگتی باش��د، دخل و تصرف کرد و آن را به 
خدمت مضمون و محتوا و س��اختار خود درآورد. این مهم، کاری اس��ت که در »به 

ترتیب نابودی« رخ نموده و جالب آنکه نتیجه، به شدت خوشایند و قابل دفاع است.
س��کانس پایانی فیلم خاصه وقتی با موسیقی تاثیرگذار پیش و پس  از آن در هم 
می آمیزد، ی��ادآور این نکته غم انگیز و درعین حال غیرقابل اجتناب می ش��ود که در 
دنیای ماده زده امروزی، آنچه ارزش و قیمتی ندارد جان و روان آدمی اس��ت و آنچه 
سرنوشت همه  چیز را تعیین می کند و بر صدر فکر و رفتار و اندیشه همه غوطه وران 
در مادیت اومانیس��تی جهان امروز می نشیند، مضحکه شانس و تبانی بی معرفتی و 
دوری از معنویت الهی، در سیاه چالی است که شیطان برای آدمی تدارک دیده. »به 
ترتیب نابودی«، فیلم ظریف و دقیقی است که خالقیت های سینمایی اش را به خوبی 
با لطایف معنایی گره  زده و درنهایت، یک »یادآوری« برای مخاطب امروز س��ینمای 
جه��ان فراهم می آورد: »ترتیب نابودی را فراموش نکن! چاهی که می کنی درنهایت 

برای خودت خواهد بود!« 
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آزادوآزادتر!
نگاهی به انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا 2«

 پوریا دارابیان

قس��مت دوم انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا«، آخرین 
محصول ش��رکت بزرگ سونی پیکچرز است. قسمت 
اول این انیمیش��ن که در سال 2012 و با صداپیشگی 
بازیگران معروفی چون آدام سندلر، سلنا گومز و اندی 
سمبرگ و به کارگردانی گندی تارتاکوفسکی ساخته 
شد، موفق شد به یکی از پرفروش ترین انیمیشن های 
سال آمریکا تبدیل شود و قسمت دوم آن  که در همین 
س��ال جاری میالدی اکران شده است، به نحوی ادامه 
همان داستان قسمت اول است با این تفاوت که در این 
قسمت عالوه بر شخصیت های اصلی، چند شخصیت 
جدید نیز به داستان اضافه  شده اند. این انیمیشن که با 
بودجه هشتاد میلیون دالری ساخته  شده و همچنان 
اکران جهانی آن ادامه دارد، تاکنون نتوانس��ته همانند 
»Inside Out«، آخرین س��اخته پیکسار و همچنین 
انیمیش��ن »مینیون ها«، فروش کامال موفقیت آمیزی 

را تجربه کند.

 قصهفیلم
داس��تان »هتل ترانسیلوانیا« در قسمت نخست آن، 
در قرن هجدهم میالدی آغاز می ش��ود. کنت دراکوال 
و دخترش میویس که خون آش��ام هس��تند، به همراه 
هیوالهای دیگر، در هتلی که کن��ت دراکوال به عنوان 
مکان امنی برای هیوالها س��اخته تا از شر آدمیان در 
امان باشند، زندگی خوب و خوشی را سپری می کنند. 
دراکوال که همسرش را توس��ط آدمیان از دست  داده، 
سعی دارد دخترش را به نحوی تربیت کند که از دنیای 

آدم ها بر حذر باش��د اما میویس برخ��الف آموزه های 
پ��درش، اعتقادی به دوری از آدم ها ندارد و به جای آن 
دوست دارد به همه جای جهان سفر کند و به معاشرت 
با انس��ان ها بپردازد. همین اختالفات سبب می شود تا 
رابط��ه میویس با خانواده اش دچار فراز و نش��یب های 
فراوانی ش��ود؛ اما مش��کل اصلی زمانی آغاز می ش��ود 
که در جشن تولد 118 س��الگی میویس، جاناتان که 
یک آدمیزاد اس��ت به  اشتباه س��ر از هتل ترانسیلوانیا 
درمی آورد و همین اتفاق موجب برقراری رابطه عاطفی 
بین او و میویس شده و تمامی رشته های کنت دراکوال 
در دور نگه  داشتن فرزندش از انسان ها را پنبه می کند. 
پایان قسمت نخست فیلم با کوتاه آمدن کنت دراکوال 
و ازدواج میوی��س و جاناتان همراه می ش��ود. حال در 
نخس��تین دنباله این فیلم شاهد به دنیا آمدن دنیس، 
فرزند میویس و جاناتان هس��تیم که متولد ش��دن او 
نگرانی ه��ای متفاوتی از جانب پدرب��زرگ و مادرش را 
به همراه دارد که اولی نگران خون آش��ام نشدن نوه اش 
اس��ت و دومی نگران محیط زندگی خشن و خطرناک 

فرزندش...

 دنبالهاینهچندانموفق
دنباله سازی بر آثار موفق و پرمخاطب در سینمای 
غ��رب و به خص��وص هالی��وود امری متداول اس��ت 
و به وف��ور می توان دنباله هایی را یاف��ت که در ادامه 
قسمت های نخست فیلم ها ساخته می شوند و بدون 
شک انیمیشن های موفق ساخته  شده در هالیوود نیز 
از این قاعده دنباله س��ازی مس��تثنا نیستند. تعدادی 
از ای��ن دنباله ه��ا در جلب رضای��ت مخاطبان موفق 
ب��وده و حتی گاه��ی محبوبیت آنها از قس��مت اول 
نیز بیش��تر می ش��ود که از قس��مت های دوم و سوم 
»داستان اس��باب بازی« و »عصر یخبندان« می توان 
به عنوان مثال هایی از این دس��ته نام برد اما در اکثر 
موارد دنباله هایی که بر قس��مت های اصلی س��اخته 
می شوند، قوت قسمت نخست را نداشته و بدون آنکه 
چیز جدیدی برای گفتن داش��ته باش��ند، تنها برای 
اهداف اقتصادی ساخته می شوند. بهترین مثال برای 
این دنباله های ناموفق، انیمیش��ن »شرک« است که 
سازندگان آن یعنی کمپانی دریم ورکس، با ساختن 
قس��مت های دوم، س��وم و چهارم آن تنها توانستند 
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محبوبیت این غول سبز را کاهش دهند!
قسمت دوم هتل ترانس��یلوانیا هم بیشتر در دسته 
دوم این دنباله سازی ها قرار می گیرد و نمی توان از آن 
به عنوان یک دنباله موفق نام برد. در قس��مت دوم این 
انیمیشن با داستانی به شدت تکراری که حتی نسبت 
به قس��مت نخس��ت خود نیز چیز جدی��دی برای رو 
کردن ندارد مواجه می شویم و همچنین شخصیت های 
یکنواخت و آزاردهنده که نسبت به قسمت قبل هیچ 
تغییری نکرده اند به عالوه شخصیت های جدیدی مانند 
خانواده جاناتان که هیچ تاثیر خاصی بر روی پیشبرد 
ماج��رای فیلم ندارند. همچنین ایده ساختارش��کنانه 
هیوالهای��ی که از انس��ان ها هراس دارن��د اگرچه در 
قس��مت نخست این انیمیشن به خاطر بکر بودن این 
داستان، جذاب به نظر می رسید، در این قسمت کامال 
از دهن افت��اده و چیز جدیدی ب��رای مخاطب ندارد و 
س��ازندگان اثر هم جز برگزاری یکسری شوخی های 
دم دستی کار دیگری برای جذاب شدن اثرشان انجام 
نداده اند. درمجموع می توان گفت »هتل ترانس��یلوانیا 
2« از آن دس��ته دنباله هایی است که بیشتر به خاطر 
منافع اقتصادی ساخته  شده و قابلیت ماندگار شدن در 

میان انیمیشن های بزرگ تاریخ سینما را ندارد.

 خودشانبرایخودشان!
اگ��ر بخواهیم اندکی هم ب��ر روی قصه و ماجراهای 
فیلم دقیق شویم، داستان »هتل ترانسیلوانیا« در هر دو 
قسمت آن، بر مبنای تقابل دو نسل بنا نهاده شده است 
و نکت��ه اصلی که فیلم در رابطه این تقابل نس��ل ها به 
آن اشاره دارد، بحث اختیار و آزادی در تربیت فرزندان 
اس��ت. می توان میویس را نماد مدرنیته در نظر گرفت 
که می خواهد در برابر آداب ورسوم و سنت ها ایستاده و 
خودش عنان زندگی خودش را به دست گیرد. او حاضر 
نیس��ت به قیمت پایبندی به اصول خان��واده، عالیق 
خودش را نادیده بگیرد و از همین روست که حاضر به 
ازدواج با یک انسان می شود تا زندگی جدید و متفاوتی 
از یک دراکوال بودن را تجربه کند. این تعریف از آزادی 
بدون ش��ک همان تعریفی است که جامعه امروز غرب 
بنیان آن را نهاده و به دنبال بس��ط و گس��ترش آن در 
سرتاسر جهان است. تعریفی غلط از آزادی که در آن به 
ش��خص این اجازه داده می شود برای رسیدن به امیال 
خ��ود به تمام اصول و ارزش ها پش��ت پا زده و تنها به 
خود بیندیشد. حرف اصلی این فیلم هم چه در قسمت 
نخس��ت و چه در دنباله اخیر آن، این اس��ت که برای 
بزرگ شدن بچه ها، خیلی نباید درگیر تربیت آنها شد و 
بیشتر باید بی خیال اعمال و رفتارشان بود تا خودشان 
راه درس��ت زندگی خودش��ان را پیدا کنند. همان طور 
که در انتهای داس��تان قسمت نخست این فیلم، کنت 
دراک��وال حق را به فرزن��دش داده و به او می گوید که 
خودش باید بهشت خودش را بسازد و در پایان قسمت 
دوم نیز تمام تالش های کنت دراکوال و دخترش برای 
تعیین تکلیف فرزند میویس و جاناتان، بی نتیجه مانده 
و این خود اوس��ت که در لحظه سرنوشت س��از، مسیر 

زندگی خود را برمی گزیند.

همچنی��ن از دیگ��ر نکاتی که در ای��ن اثر کامال به 
دس��ت فراموشی سپرده  شده است، منطق ماجراست 
به نحوی که در آخر هم معلوم نمی ش��ود چرا هیوالها 
و انسان ها که این همه سال با یکدیگر دشمن بوده اند 
به ای��ن راحتی با یکدیگر کنار آم��ده و به هم کمک 
کرده و حتی با هم ازدواج هم می کنند. هرچند کلیت 
ماجرا یعنی ارتباط هیوالها )شما بخوانید جنیان( که 
قرن هاست در سایه زندگی می کنند با انسان ها، باکمی 
نگاه موش��کافانه، می تواند این را به ذهن متبادر کند 
که س��ازندگان اثر خواسته اند تا حدی بحث روابط فرا 

انسانی را هم وارد ادبیات و ذهنیات کودکان کنند.

 پینوشت
ش��اید این چند س��طر پای��ان این نق��د ارتباطی 
به خود انیمیش��ن نداش��ته باش��د اما بدون ش��ک، 
مهم ترین بخش این نوش��تار همین س��طور خواهند 
بود. هنگامی که تصمیم به نوشتن نقدی بر انیمیشن 
»هتل ترانسیلوانیا 2« گرفتم، متوجه شدم که دوبله 
این اثر توس��ط یکی از موسسه های فرهنگی معروف 
وارد بازار شده است و بر آن شدم که نسخه دوبله اثر 
را تماشا کنم، اما اتفاق جالبی که دراین بین افتاد این 
بود که برای یافتن نسخه دوبله این انیمیشن و خرید 
آن، مجبور به گش��تن بیش از بیست مغازه شدم که 
جمله مش��ترک همه آنها این بود ک��ه: »دیر آمدید، 
تمام شد!« و این در حالی بود که کمتر از یک هفته از 
توزیع این انیمیشن در بازار گذشته بود. اما پس ازآن 
که با گش��تن فراوان و تکیه ب��ر ضرب المثل: »عاقبت 
جوینده یابنده بود«، موفق به یافتن نسخه دوبله  این 
انیمیشن شدم، با اتفاق جالب دیگری مواجه شدم و 
آن هم اینکه موسس��ه فرهنگِی مشهوِر مذکور، بدون 
هیچ ابایی، نسخه پرده ای و کامال بی کیفیتی از فیلم 
که یک سوم پایین کادر را نیز در برنمی گرفت با مجوز 
رس��می، دوبله و در شمار 150000 نسخه ای پخش 

کرده است!
روی صحبت��م در این جمالت پایانی با مس��ئوالن 
فرهنگی اس��ت که شاید این سطور را بخوانند. نسخه 
بی کیفی��ت و پرده ای یک انیمیش��ن هالی��وودی که 
در بهترین حالت، هیچ س��نخیتی ب��ا فرهنگ و آداب 
م��ا ن��دارد، در کمتر از یک هفته نایاب می ش��ود و ما 
همچنان هیچ اثر دندان گیری در مقابل این تهاجم نرم 

فرهنگی به کودکانمان، تولید نکرده ایم. 

  نکته اصلی که انیمیشن »هتل ترانسیلوانیا2« 
در رابطه با تقابل نسل ها به آن اشاره دارد، 

بحث اختیار و آزادی در تربیت فرزندان است. 
می توان میویس را نماد مدرنیته در نظر گرفت 
که می خواهد در برابر آداب ورسوم و سنت ها 

ایستاده و خودش عنان زندگی خودش را به دست 
گیرد. این تعریف از آزادی بدون شک همان 

تعریفی است که جامعه امروز غرب بنیان آن را 
نهاده و به دنبال بسط و گسترش آن در سرتاسر 

جهان است.
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»تمرکز« یک فیلم کمدی رمانتیک به نویسندگی و کارگردانی گلن فیکارا و جان 
ریکوآ اس��ت و موضوع داستان درباره مردی به نام نیکی )ویل اسمیت( که سردسته 
یک گروه دزدی است و شغل کالهبرداری ارث اجدادی او به حساب می آید، در یک 
اتفاق با دختری به نام جس )مارگارت روبی( آشنا می شود که دختر ابتدا قصد اخاذی 
از وی را دارد اما جس پس  از آنکه متوجه می شود نیکی نیز یک سارق است، تالش 
می کند وارد گروه دزدی نیکی شود که در ادامه و با شکل گیری رابطه عاطفی میان 

این دو، مسیر روند داستان تغییر می کند.
فیلم های پاپ کورنی یا گیشه ای به آن دسته از فیلم هایی گفته می شود که زرق وبرق 
بسیار و عمق کمی دارند که بیشتر جهت وقت گذرانی لحظه ای از آن استفاده می شود. 
»تمرکز« را هم باید در همین دس��ته فیلم ها دید. فیلم سعی می کند مخاطب را به 
دنیای کالهبرداری نیکی ببرد که با تمرکز بی رحمانه اش بر روی جزئیات و همچنین 
گروه سی نفره دزدی، صحنه هایی از دزدی هایی با چاشنی کمیک ایجاد می کنند و 
در اینجا سازندگان تالش زیادی به خرج دادند تا بتوانند غافلگیری را برای مخاطبان 
به ارمغان بیاورند و از عنصر تعلیق به خوبی استفاده کنند و البته در مواردی موفق هم 
می شوند اما به دلیل کلیشه ای بودن فیلم نامه تماشاگران می توانند در مواردی جلوتر 

از فیلم حرکت کنند و وقایع را پیش بینی کنند.
ویل اسمیت که قبل از »تمرکز« به دلیل بازی در فیلم »پس از زمین« به کارگردانی 
ام نایت شیاماالن به اعتبار کاری اش لطمه خورده بود، این بار با حضور در یک فیلم 
نسبتا کمدی توانسته دوباره خود را مطرح کند و  بازی خوبی برابر مارگارت روبی که 
شهرت اصلی خود را از فیلم »گرگ وال استریت« دارد ارائه کند. فیلم هایی با محوریت 
قمار و کاله برداری تکیه ای زیاد بر روی بازیگر یا بازیگران اصلی خود دارد که اسمیت 
و روبی توانستند از پس آن بربیایند و این از نکات قوت فیلم محسوب می شود. نیمه 
اول فیلم در نیویورک و نیواورلئان و دزدی گروهی می گذرد و نیمه دوم به آرژانتین 
می رود که دیگر از آن گروه سی نفره خبری نیست و به  خوبی نیمه اول آن درنیامده 
است. البته ورود پدر نیکی )جرالد مک رانی( در نیمه دوم و ایجاد تعلیق تا دقیقه های 

آخر فیلم توانست غافلگیری خوبی برای تماشاگران رقم بزند و آنها را سرگرم کند.
ش��خصیت پردازی »تمرکز« از ضعف های این فیلم به شمار می آید چراکه داستان 
پدر و پدربزرگ نیکی ابتر باقی می ماند و همچنین ش��خصیت جس به خوبی شرح 

داده نمی شود و داستان های فرعی فیلم نیز به درستی پرداخت نمی شود. البته با اینکه 
فیلم نامه از ضعف های مختلف رنج می برد، اما جالب اس��ت که سازندگان »تمرکز« 
از سیاس��ت های ضدایرانی در این فیلم که هیچ ربطی به ایرانی ها ندارد نیز استفاده 
کرده اند. نیکی دوس��تی ایرانی باهیبتی چاق و نه چن��دان زیبا به نام فرهاد )آدریان 
مارتینز( دارد که در ابتدا و قبل از ورود او به صحنه فیلم، شخصیت او را گره زده به 
توالت معرفی می کنند و سپس مشخص می شود که او یک دزد حرفه ای است و با پول 
دزدی یک کارخانه سس سازی راه انداخته است. این توهین ها در همین جا متوقف 
نمی شود و در ادامه فرهاد را دارای زن و فرزند اما انسانی شهوتران و بی بندوبار معرفی 
می کند که گرایش های هم جنس خواهانه دارد. درست است که ایرانی ها در هالیوود 
بیشتر به صورت تروریست و وحشی به تصویر کشیده اند، اما به طورقطع تصویرسازی 
از ایرانی ها حال در نقش وحشی باشد یا هم جنس باز، در سیاست های ضدایرانی دولت 
آمریکا تعریف می شود تا چهره ای مخدوش از مردم ایران برای جهانیان تصویر شود و 

عرصه برای مشروعیت دشمنی بیشتر آمریکا با ایران فراهم گردد.
»تمرکز« با ضرباهنگ معمولی، بازی های نس��بتا خ��وب، زرق وبرق فراوان و چند 
غافلگیری توانس��ته در مدت زمان کمتر از دو س��اعت جلوی خسته شدن مخاطب 
را بگیرد و تا حدی ضعف های فیلم نامه را بپوش��اند اما اگر به دنبال فیلم های س��اده 
و یک بارمصرف که شوخی و سرگرمی چاشنی آن شده، نیستید بهتر است که وقت 

خود را برای دیدن این فیلم تلف نکنید. 

فیلمییکبارمصرف
نگاهی به فیلم »تمرکز«

 سماء رسولی
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گونه وحش��ت در س��ینما، زیر ش��اخه های فراوانی 
دارد، موضوعات��ی که به دلیل اس��تفاده مکرر از آنان 
به ژانر تبدیل ش��ده است. ژانرهایی نظیر »خون آشام، 
اسلش��ر« یک��ی از زیرمجموعه ه��ای فیلم ترس��ناک 
ک��ه حول و ح��وش قاتالن روانی می گ��ردد که اغلب 
ماس��ک به صورت دارند، »ماورایی و سایکودرام« که 
با موجودات فراانس��انی سر و کار دارد و ژانر »زامبی« 
یا جسدهای متحرک. زامبی ها موجوداتی هستند که 
به ظاهر مرده اند اما زنده هس��تند و می توانند با حمله 
به افراد عادی آنها را نیز به ش��کل خ��ود درآورند. در 
س��ینما زامبی ها که بیش از هر دوره دیگری در تاریخ 
معروف و مشهور شده اند، مرده های متحرِک ترسناک 
و بی مغز و بی روحی هس��تند که معموال آرام حرکت 
می کنند و عالقه زیادی به خوردن گوشت و مغز انسان 
دارند و از طریق گاز گرفتن و وارد کردن بزاق خود به 
بدن قربانیان، آنها را همانند خود به یک مرده متحرک 
تبدیل می کنند. این زامبی ها در ابتدا موجوداتی ُکند 
و احمق به نمایش گذاشته می شوند اما به تازگی این 
موجودات دارای ذهنی فعال، باهوش و با توانایی های 
باال شده حتی برخی از آنان اسلحه به دست می گیرند.

 ریشهزامبیها
ریش��ه زامبی در فرهنگ بوم��ی منطقه »هائیتی« 
)از کش��ورهای آمری��کای مرک��زی( وج��ود دارد که 
داس��تان های خرافی زی��ادی دراین ب��اره و ارتباط آن 
با جادوگری گفته  ش��ده اما درواق��ع زامبی به معنی 
واقعی »بردگی« اس��ت و نسل به نسل منتقل  شده و 
دستخوش تغییرات زیادی ش��ده تا به شکل امروزی 
که در فیلم ها و داس��تان ها مش��اهده می شوند تبدیل 
گردیده اس��ت. شواهد این امر در تاریخ کشور هائیتی 
مشاهده گردیده، به طوری که مردم با مصرف موادی که 
به آنها معجون جادوگری گفته می شد، به صورت برده 
درمی آمدند و در مزارع ش��کر کار می کردند. برخالف 
آنچه در داس��تان های ام��روزی خوانده و یا در فیلم ها 
مشاهده می شود، زامبی ها مغز انسان نمی خوردند بلکه 
تنها بردگانی بودند که توسط دیگران مورد سوءاستفاده 

و بیگاری قرار می گرفتند.
از اولی��ن کتاب هایی که فرهنگ غ��رب را با مفهوم 
زامبی ه��ای هائیتی آش��نا ک��رد، کت��اب »جزیره ی 
جادویی« اثر س��یربوک به سال 1929 بود. این کتاب 
یک وقایع نگاری مهیج از راوی اول ش��خص اس��ت که 
در هائیت��ی ب��ا وودو )اب��زار جادوگری( و ب��ردگان به 
زندگی بازگش��ته آن رو به  رو می ش��ود. مجله تایم ادعا 
کرد: »این کتاب برای اولین بار کلمه زامبی را به زبان 

ایاالت متحده وارد ساخت.«

 تاریخچهفیلمهایزامبی
فیلم »زامبی سفید« از ویکتور هالپرین که در سال 
1932 اکران ش��د، اغلب به عن��وان اولین فیلم زامبی 
شناخته می شود؛ اگرچه بحث هایی مبنی بر اینکه در 
فیلم »کطب دکتر کالیگاری« محصول کشور آلمان در 
س��ال 1919 نمونه ای از خوابگردی به تصویر کشیده 

بردگیمردگاندر
حصارتوهمزندگان
پرونده ای برای سینمای زامبی

   حمید سبحانی
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می شود که شباهت هایی به رفتارهای زامبی گونه دارد 
و نیز کاراکتری شبیه به زامبی در این فیلم به نمایش 
درآمده اس��ت. فیلم »فرانکنش��تاین« محصول سال 
1910 نیز موجودی را به تصویر می کش��د که دوباره 
زنده ش��ده اما این موجود به هیچ وجه نمی تواند زامبی 
باشد چون افسانه های فرانکنشتاین جایگاهی جداگانه 

برای خود در دنیای سینما باز کرده است.
باوجود همه فیلم هایی که زامبی ها را وارد سینماها 
کرده ان��د، این موجودات ترس��ناک حض��ور خود در 
س��ینمای مدرن را مدیون فیلم »شب مردگان زنده« 
س��اخته جرج روِمرو در سال 1968 هستند. این فیلم 
مهم ترین اثر در زمینه زامبی ها است، چون جرج روِمرو 
با این فیلم زامبی ها را به سینماگران دنیای سینمای 
م��درن معرفی کرد یا بهتر اس��ت بگوییم با موفقیت 
ای��ن فیلم، وجود زامبی ها را به س��ینماگران یادآوری 
کرد. البت��ه مصرف گرایی، آش��فتگی های اجتماعی و 
مطرح شدن اقدامات علمی نظامی در فیلم های رومرو 
بازخورد بارزی داشته است اما به هرروی او پدر روحانی 
زامبی ها به حس��اب می آید. بنابراین از سال 1968 که 
یکی از س��ال های عجیب و پرحادث��ه در عالم غرب و 
شیطان پرستی بود، به عنوان سال آغاز تولید نخستین 
فیلم »زامبی« یاد می شود و درواقع پس از روِمرو افراد 
زیادی اقتباس های فراوانی از این موجود افسانه ای در 
فیلم های خود انجام دادند که در بعضی از آنها زامبی ها 
محور اصلی بودند و در برخی به عنوان اِلمان های فرعی 
به کاربرده می شدند. اگر قرار باشد از اسامی فیلم های 
زامبی نام  برده ش��ود، به زمان بسیار زیادی نیاز است 
چون زامبی ه��ا از ابتدا تاکنون در ح��دود 435 فیلم 
حضور داش��ته اند که البته اکثر فیلم های زامبی بسیار 
ضعیف هستند و فقط چندین عنوان را می توان قوی 
نامید که ازجمله آنها می ت��وان از مجموعه فیلم های 
»مردگان زنده«، »مرگ ش��یطان«، »محرک«، سری 
فیلم های »رزیدن��ت اوی��ل«، »28 روز بعد«، »طلوع 
مرده ها«، »سرزمین زامبی« و »بدن های گرم« نام برد

.
 زامبیهایچاپی

بعد از فیلم »شب مردگان زنده«، کتاب های زیادی 
با موضوعیت زامبی ها منتشر شدند اما تا دهه 1990، 
این مردگان به پاخاسته تبدیل به زیر ژانری مجزا نشده 
بودند. در س��ال 1990 و با انتشار »کتاب مردگان« و 
دنباله آن »همچنان مرده: کتاب مردگان« که از سوی 
جان اس��کیپ و کریگ اسپکتور ویراست شده بودند، 
این مهم به وقوع پیوست. کتاب مردگان داستان های 
زامب��ی را که اغلب از فیلم های روم��رو الهام گرفته و 
از نویسندگان مش��هوری چون استیون کینگ بودند، 
کنار هم جمع کرد و بنابراین در امر تعیین حدود زیر 
ژانر ادبی زامبی، یکی از س��نگ بناهای مهم محسوب 

می شود.

 زامبیهاتاکجاخواهندرفت؟
کتی هرش برگر از انتشارات سنت مارتین چنین گفته 
اس��ت: »در جهانی سرش��ار از ترس ها و وحشت های 
کالس��یک، فعال هیچ چیز به اندازه زامبی ها محبوبیت 
ن��دارد... مردگان زنده آمده ان��د و فعال جایی نخواهند 

رفت!«
ح��اال زامبی ه��ا در دنیای ادبیات )ب��ا کتاب هایی 
چون »سلول« از اس��تیون کینگ و »جنگ جهانی 
زی« از مکس بروکز، موس��یقی )که بارزترین نمونه 
آن، »تریلر« از مایکل جکس��ون اس��ت(، بازی های 
کامپیوت��ری )»رزیدن��ت اوی��ل« و »زامبی ه��ا در 
مقاب��ل گیاه��ان«(، کمی��ک )»مرده  متح��رک« از 
راب��رت کرکم��ن و »تاریک ترین ش��ب جه��ان« از 
دی سی کامیکز( و سینما و تلویزیون )سریال »مرده  
متحرک« از فران��ک دارابونت( حضور دارند و حتی 
س��ازمان غذا و داروی آمریکای هم از آنها اس��تفاده 
کرده است! این سازمان در سال 2011 کتابچه ای با 
عنوان »آمادگی 101: آخرالزمان زامبی ها« منتش��ر 
س��اخت و در آن با استفاده از تم هجوم زامبی ها، به 
ش��کلی تازه به بیان مفاهیم آمادگی پیش از بحران 

  فیلم »شب مردگان زنده«  / سال 1968 

  کتاب »همچنان مرده: کتاب مردگان«  / سال 1990 

  فیلم »زامبی سفید« / سال 1932   فیلم »فرانکنشتاین« /  سال 1910 
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پرداخ��ت که البت��ه کار این س��ازمان در چارچوب 
»مدیری��ت ترس« ق��رار می گیرد ک��ه جلوتر به آن 

پرداخت  شده است.
ای��ن حجم تاثیرگذاری زامبی ها تا جایی اس��ت که 
پس از س��اخت ب��ازی »رزیدنت اویل« در کنس��ول 
پلی استیش��ن در س��ال 1996 و موفقیت چش��مگیر 
فروش جهانی آن، لقب نخستین بازی کامپیوتری که 
فیلم سینمایی آن ساخته شد به این بازی زامبی محور 
تعلق گرفت و نخستین قس��مت از فیلم ) که تاکنون 
پنج دنباله دیگر داش��ته است( در سال 2002 ساخته 
شد و آخرین قسمت آن نیز قرار است در سال 2017 

اکران شود.
این روند تبلیغاتی برای زامبی تا جایی پیش رفته که 
هرسال دوازده اکتبر روز جهانی زامبی نام گذاری شده 
و در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در این روز 
مردم با ظاهری زامبی گونه به خیابان آمده و کارناوال 

زامبی برگزار می کنند.

 زامبیهاییبرایسینمایآخرالزمانی
فرهنگ عام��ه تولیدی توس��ط دس��تگاه فرهنگی 
آمری��کا به عنوان ی��ک فرهنِگ آنتاگونیس��ت پرور، 
هم��واره ضدقهرمان ه��ای عدی��ده ای را ب��ه جامعه 
بشریت معرفی کرده اس��ت؛ ضدقهرمان هایی مانند 
خون آش��ام، دراکوال، گرگینه و زامب��ی که با ظهور 
هالیوود بر شهرت آنها روزبه روز افزوده شد. داستان 
ای��ن ضدقهرمان ها قرابت انکارناپذیری با س��ینمای 
آپوکالیپسی یا آخرالزمانی دارد. برخی از زیرژانرهای 
سینمای هراس به ضدقهرمان ها و موجودات خبیث 
و مرگب��اری ک��ه برای نابودی انس��ان و بش��ریت و 
تس��لط بر کل جهان از هیچ گونه ش��رارتی فروگذار 
نمی کنن��د، می پردازد. فرهنگ عموم��ی آمریکا که 
کامال توس��ط رسانه های این کش��ور مدیریت  شده، 
گام به گام با این آنتاگونیس��ت ها و ضدقهرمان ها که 
فصل مش��ترک همه آنها رفتارهای ناهنجار اخالقی 

ازجمله خش��ونت، جنایت و س��کس اس��ت مانوس 
شده است. خون آشام ها، هیوالهای غول آسا، اشباح، 
ارواح خبیث، اجنه، شیاطین و هیوالهای بیولوژیکی 
همچ��ون فرانکنش��تاین )ک��ه از اولی��ن هیوالهای 
هالیوودی و برگرفته از افس��انه یهودی»گولم« بود، 
که با اقتباس از رمانی از مری ش��لی در سال 1910 
توسط کمپانی تراست ادیسون ساخته شد(، همگی 
برگرفت��ه از آموزه های ش��یطانی و ارتب��اط با عالم 

دخان و اجنه و شیاطین بودند.
از سوی دیگر دو مفهوم »زامبی« و »آخرالزمان« تا 
جایی به هم گره خورده اند که عبارتی با عنوان »زامبی 
آخرالزمان« تبدیل به یک کلیدواژه در تمام فیلم ها و 
داستان های زامبی شده است؛ چراکه زامبی ها همواره 
به مانند ویروس به دنبال ش��یوع دادن بیماری خود 
به تمام بش��ریت بوده و خبر از نزدی��ک بودن پایان 
حیات بش��ر می دهند. زامبی ها این اجازه را به مردم 
می دهند که با نگرانی هایشان راجع به پایان دنیا کنار 
بیاین��د. در اکثر آخرالزمان های مص��ور در مدیاهای 
امروزی زامبی ها بیش از هر موجود افس��انه ای دیگر 
می ترس��انند، چراکه آنها تمام قانون ها را می شکنند. 
برای یافت��ن گرگینه ها، خون آش��ام ها، مومیایی ها و 
کوس��ه های غول پیکر در فیلم، س��ریال یا بازی های 
کامپیوت��ری باید به دنبال آن ها گش��ت اما زامبی ها 
خودشان به س��وی انس��ان ها می آیند. زامبی ها مثل 
یک نابودگر عم��ل نمی کنند، بلکه مثل یک ویروس 
عمل کرده و این دلیل اصلی ترس از آنها اس��ت. یک 
نابودگر به طور طبیعی باهوش است اما ویروس فقط 
می خواهد گس��ترش پیداکرده و آل��وده و نابود کند؛ 
برایش مهم نیس��ت ک��ه چه اتفاق��ی می افتد و یک 
نوع بی فکری پش��ت رفتارهای زامبی است.دازاین رو 
زامبی ها یکی از اش��کال موجودات پلید و نابودگری 
هس��تند که به صورت نیروهای ش��ر و ش��یطانی در 
فیلم های آخرالزمانی غرب با وجه ضد مسیح و دجال 

 فیلم »آخرالزمان زامبی« /  سال 2012به تصویر کشیده شده اند.

  دو مفهوم »زامبی« و »آخرالزمان« تا 
جایی به هم گره خورده اند که عبارتی با عنوان 

»زامبی آخرالزمان« تبدیل به یک کلیدواژه 
در تمام فیلم ها و داستان های زامبی شده 

است؛ چراکه زامبی ها همواره به مانند ویروس 
به دنبال شیوع دادن بیماری خود به تمام 
بشریت بوده و خبر از نزدیک بودن پایان 

حیات بشر می دهند. زامبی ها این اجازه را به 
مردم می دهند که با نگرانی هایشان راجع به 
پایان دنیا کنار بیایند. در اکثر آخرالزمان های 
مصور در مدیاهای امروزی زامبی ها بیش از 

هر موجود افسانه ای دیگر می ترسانند، چراکه 
آنها تمام قانون ها را می شکنند.
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 یازدهسپتامبروموججدیدحملهزامبیها
در دهه هش��تاد میالدی دو جریان در س��ینمای 
آمریکا قوت می گیرد، یکی جریان شوروی هراسی و 
یکی جریان زامبی هراسی که هر دو جریان، صاحب 
فیلم های مهمی در این دهه هس��تند. بعد از جنگ 
س��رد مش��اهده می کنیم که آمریکا که آن روزها به 
قطب بالمنازع دنیا تبدیل  ش��ده اس��ت، کمی آتش 
توپخانه س��ینمای خود را کاه��ش داده و جریانات 
دشمن هراس��انه را در س��ینمای خود به ش��دت فرو 
می کاهد، اما با ظهور القاعده و طالبان و واقعه یازده 
س��پتامبر که خود آمریکا نقشی اساسی در پرورش 
القاع��ده و ش��کل گیری آن داش��ت، روند س��اخت 
فیلم ه��ای با موضوع زامبی به ش��دت در س��ینما و 
تلویزیون آمریکا س��رعت می گیرد تا جایی که تعداد 
فیلم ها و سریال های زامبی محوِر تولیدی بعد از سال 
2001 و پس از حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر 
از تمام تولیدات پیش از آن بیشتر و ساخت آنها تا به 

امروز رشد تصاعدی چشم گیری داشته است.
درواقع این اس��الم بود که در این سال ها قدرتش 
رو ب��ه افزای��ش ب��ود و آمریکا می خواس��ت با پدید 
آوردن طالب��ان، پنجه در چهره اس��الم بیفکند و با 
حضور مستقیم نظامی خود در منطقه آسیای غربی 
)خاورمیانه( از رشد این قدرت نوظهور جلوگیری به 
عمل آورد و این ش��د که این بار روند اسالمهراس��ی 
و روند زامبی هراس��ی در آمری��کا به طور همزمان رو 
به رش��د و افزایش گذاش��ت. یکی از مهم ترین این 
فیلم ها در ای��ن رابطه »جنگ جهانی زی« محصول 
س��ال 2013 برگرفته از کتابی با همین عنوان راجع 

به ش��یوع ویروس زامبی از یک کودک چینی است؛ 
این ویروس از چین شروع می شود و به تدریج سراسر 
دنی��ا را فرامی گیرد اما محل اصل��ی جنگ زامبی ها 
بیت المق��دس یا به قول صهیونیس��ت ها اورش��لیم 
است؛ جایی که صهیونیس��ت ها از ترس زامبی های 
فلسطینی پشت دیوار حائل در حال عبادت هستند 
و توسط دیوار حائل می خواهند مانع رسیدن ویروس 

زامبی ها به سرزمین های اشغالی شوند.
نحوه به تصویر کشیدن مس��لمانان فلسطینی در 
ش��مایل زامب��ی و ارائه کاربردی جدی��د برای دیوار 
حائ��ل )مانع ش��دن از ورود زامبی های فلس��طینی 
به خاک رژیم صهیونیس��تی( و تبدیل فلس��طین به 
سرزمین زامبی ها و تبلیغ جنگ جهانی که یک طرف 
آن مظلومان صهیونیست و طرف دیگر آن زامبی های 
مس��لمان هستند، همه و همه نشان از نزدیک شدن 

زامبی ها با موضوع اسالمهراسی است.
اکثر ویژگی هایی که در رابطه با زامبی ها در فیلم، 
سریال و بازی های کامپیوتری مطرح می شود، دقیقا 
همان خطوطی هس��تند که سال هاس��ت دس��تگاه 
تبلیغات��ی امری��کا آنه��ا را علیه »اس��الِم مقاومت« 
اس��تفاده می کند؛ ویژگی هایی نظی��ر افراطی گری، 
عدم پیروی از قانون های جهانی، حرکت ویروس وار، 
حرکاتی که نتیجه اش برایشان مهم نیست، حمالت 
انتح��اری، بی فک��ر و غیرمنطق��ی و غیرقابل مذاکره 
ب��ودن و غی��ره. درواقع کلم��ه زامبی ب��ا مفاهیم و 
عبارات��ی همچون اس��الم، دیوار حائل، تروریس��م، 
آخرالزمان و سرزمین زامبی ها همنشین شده است. 
فیلم های زامبی همیش��ه در خشونت صریح بودند و 

واقعیت جنِگ بر سِر زیستن را خیلی صادقانه نشان 
می دهند. برای توضیح دادن ربط حوادث تروریستی، 
تصاویر سربریدن، بی پناه شدن، خانه های جنگ زده 
و جنگ های خونین با آخرالزمان های زامبی محور به 

نظر می رسد نیاز به توضیح بیشتری نباشد.

ب��رای هالی��وود راهب��رد ت��رس، مدیری��ت  
انسجاماجتماعی

طبق بررس��ی های انجام ش��ده درباره میزان نفوذ 
رس��انه ها بر م��ردم، آمری��کا جایگاه وی��ژه ای دارد. 
حکومت آمریکا همواره برای همس��و نمودن و ایجاد 
انسجام مردم باسیاس��ت های خود از رسانه استفاده 
می کند. در جامعه آمری��کا و از دوران پس از جنگ 
جهانی میزان تاثیر و نفوذ رس��انه ها و عرصه س��ازی 
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آنها به خصوص برای توجیه لشکرکش��ی های نظامی 
به ش��دت افزایش پی��دا کرده اس��ت. ایجاد حکومت 
رس��انه ای و س��یطره کامل ش��رکت ها و رسانه ها بر 
زندگ��ی و رفت��ار مردم تم��دن غرب. ایج��اد ترس 
و تحری��ک غریزه ت��رس مردم آمریکا در سیاس��ت 
خارج��ی آمری��کا و ایجاد جنگ ه��ای فرامنطقه ای. 
جهان رسانه ای ساخته  شده برای مردم تمدن غرب، 
انس��ان غربی را به اس��تضعاف ذهنی کشانده و از او 
ماشینی مکانیکی ساخته است. این وضعیت در فیلم 
»نمایش ترومن« س��اخته پیتر ویر به خوبی نش��ان 

داده  شده است.
از طرف��ی دیگر، س��ایه افکنی همیش��گی و وجود 
تهدید و غوِل موهوِم در کمیِن مردم آمریکا در طول 
تاری��خ غرب آنها را به افرادی دچار »وحش��ت زدگی 
مزم��ن« تبدیل کرده اس��ت. القای وجود دش��منان 
بی ش��مار که همگی قص��د ناب��ودی ایاالت متحده، 
کش��ورهای غربی و متحدین آمریکا، دیگر کشورها 
و به طورکل��ی بَش��ر و در مرحله آخر ک��ره زمین را 
دارن��د. این دش��منان طیف گس��ترده ای را ش��امل 
می ش��وند؛ نازی ه��ا، موجودات فضای��ی، ویروس ها، 
برنامه ه��ای  بیماری ه��ا، شهاب س��نگ، روبات ه��ا، 
کامپیوترِی خودسر، بالیای طبیعی، حمله هسته ای، 
انسان های دیوانه و جاه طلب، تروریست ها، کشورها، 
ایدئولوژی هایی مثل کمونیس��م، اس��الم، موجودات 
عجیب وغریب و... همه ای��ن تهدیدات، امنیت مردم 
آمریکا و دیگر مردم جهان را به خطر می اندازند و به 
همی��ن دلیل ارتش آمریکا و یا قهرمانانی غیرنظامی 
که جملگی آمریکایی هس��تند، با فداکاری به جنگ 
این دش��مناِن موهوم و مبهم رفته و مردم آمریکا و 

جهان را نجات می دهند.
ایجاد این حالت در م��ردم آمریکا بر پایه دکترین 
رسانه ای حکومتی »با ترس حکومت کن« بوده است. 
اصلی ترین توجیه حکومت آمریکا برای لشکرکش��ی 
به سراس��ر کره زمین و تحمیل هزینه های تریلیون 
دالری به ش��هروندان آمریکا با بهان��ه حفظ امنیت 

جانی آنها در برابر این تهدیدات صورت می گیرد.
فیلم ه��ای ژان��ر زامب��ی نی��ز در همین راس��تای 
دش��من موهوم تعریف می شود. با توجه به تهدیدات 

بیولوژیکی، میکروبی و ویروس��ی که البته سرمنش��ا 
اکثر این تهدیدات نیز آزمایش��گاه های سری آمریکا 
و رژیم صهیونیستی است، نوعی القای ترس و ایجاد 
دله��ره  اجتماعی و همزمان آمادگ��ی برای مقابله با 
این تهدیدات در نظر سازندگان فیلم های زامبی قرار 
دارد. فیلم ه��ای زامبی درواقع وظیف��ه آماده کردن 
مردم دنی��ا به ویژه م��ردم آمریکا ب��رای جنگ های 
بیولوژیکی اس��ت ک��ه توده های انس��ان ها تبدیل به 
چیزی ش��بیه حیوانات می ش��وند. البته این موضوع 
منطبق بر سیاست های مسئوالن امنیت ملی آمریکا 
اس��ت تا بتواند با ایجاد نقش پلیس و منجی در برابر 
این تهدیدات برای ایجاد امنیت از زیر بار مسئولیت 
تولید این میکروب و ویروس ها ش��انه خالی کنند و 
اذهان عمومی را برای رس��یدن به منافع خود فریب 

دهند.
این حج��م اطالعات مربوط ب��ه زامبی در زندگی 
روزمره، گاهی فرد را به این فکر فرومی برد که شاید 
همین  االن هم تحت هجوم تمام عیار زامبی ها است 
و فقط خبر ندارد و امروزه برای مخاطبان بنگاه های 
خبری طبیعی است که محتویات نیمی از دنیا فقط 

تروریست هایی زامبی گونه به ذهن بیایند. 

  اصلی ترین توجیه حکومت آمریکا برای 
لشکرکشی به سراسر کره زمین و تحمیل 

هزینه های تریلیون دالری به شهروندان آمریکا 
با بهانه حفظ امنیت جانی آنها در برابر این 

تهدیدات صورت می گیرد.
فیلم های ژانر زامبی نیز در همین راستای 

دشمن موهوم تعریف می شود. با توجه 
به تهدیدات بیولوژیکی، میکروبی و 

ویروسی که البته سرمنشا اکثر این تهدیدات 
نیز آزمایشگاه های سری آمریکا و رژیم 

صهیونیستی است، نوعی القای ترس و ایجاد 
دلهره  اجتماعی و همزمان آمادگی برای مقابله 

با این تهدیدات در نظر سازندگان فیلم های 
زامبی قرار دارد.
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1960 1950 1940 1930

زامبی های سفید

یکـــی از اولیـــن فیلم هـــا در 
مورد زامبی ها جادوگر

زن را بـــه یـــک زامبی تبدیل 
می کند

اولیـــن بـــردۀ زامبـــی وقتـــی 
جادوگـــر از بـــاالی صخـــره به 
پایین می افتد زامبی سفید 

به انسان تبدیل می شود

زامبی افراد را نمی کشد مگر 
آنکـــه بـــه آن دســـتور داده 

شود

بودجه: 50 هزار دالر

فروش: نامعین

6/5 :IMDB رتبه در سایت

تکاملفیلمهایزامبی
فیلم های مؤثری که زامبی ها را به شکل امروزی در آوردند

با یک زامبی 
قدم زدم

که  می دهد  تشخیص  دکتر 
ــه بــیــمــاری خــوابــگــردی  زن ب
مــبــتــا اســــت امــــا مــحــلــی ها 
شــده  طلسم  او  معتقدند 

است

آرام راه می رود بی مغز است 
اما آزار نمی رساند

بدون درمان

بودجه: نامعین

فروش: نامعین

7/3 :IMDB رتبه در سایت

طرح شماره 9
بیرون از فضا

می کنند  تغییر  هــا  جنسیت 
در این فیلم یک مرد همان 

زامبی است

همچنیـــن شـــاهد هســـتیم 
فضایـــی هـــا از مـــردگان برای 
نابـــودی زمین اســـتفاده می 

کنند

همانند »زامبی سفید« نابود 
کردن اربـــاب زامبی به زامبی 
بـــودن آنان پایـــان می دهد 
امـــا همچـــون »قـــدم زدن با 
زامبی« زامبی بودن غیر قابل 

درمان است

ــا مغلوب  وقــتــی فــضــایــی ه
مــــی شــــونــــد دســــتــــه هـــای 
تبدیل  اسکلت  به  زامبی ها 

می شوند

بودجه: 60 هزار دالر

فروش: نامعین

3/7 :IMDB رتبه در سایت

شب
مردگان متحرک

ـــــن فــیــلــم  هـــمـــه چـــیـــز بــــا ای
شروع شد وقتی مردگان بر 
می خیزند و زندگان را طعمه 
غریبه  افــراد  می دهند  قــرار 
با  ــارزه  ــب م بــه  جمع شـــده و 

آنان می پردازند

زامبی هـــا دیگر محـــدود به 
یک مـــرد یـــا زن رنـــگ پریده 

نیستند

زامبی ها هنوز کند هســـتند 
اما به دنبال گوشت انسان 

می باشند

گاز  با یک  زامبی ها  ویــروس 
منتقل می شود.

درمانی برای زامبی ها وجود 
ندارد

خونریزی بسیار بسیار زیاد

بودجه: 114 هزار دالر

فروش: 30 میلیون دالر

8 :IMDB رتبه در سایت

ارتش تاریکی /1992

رزیدنت ایول/ 2002
شان می میرد / 2004

قرنطینه /2008

مرگ در برف/ 2009

دوست پسرم برگشته 
است / 1993

28 روز بعد/ 2003
سرزمین مردگان /2005

سرزمین زامبی ها /2009

جنگ جهانی زد/ 2013

 فیلم های زامبی
در گ�ذر زم�ان



2000 1990 1980 1970

تکاملفیلمهایزامبی

گورستان
حیوانات خانگی

به  تازگی  به  کرید  خانوادۀ 
خانۀ جدیدشان نقل مکان 

کرده اند

جــنــگــل  در  ــــه  خــــان ـــت  ـــش پ
گورستانی قرار دارد

کارگـــردان  کینـــگ  اســـتفان 
را  زامبـــی  حیوانـــات  فیلـــم 

معرفی می کند

بودجه: 11میلیون و پانصد  
هزار دالر

فروش: 57 میلیون دالر
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برخی از بهترین 
فیلم های

امروزی درباره 
زامبی ها

ـــب  »ش ســــاخــــت  زمــــــــان  از 
فیلم  مـــتـــحـــرک«  مــــردگــــان 
بوده  موفق  ها  زامبی  های 
انـــد بــعــد از ســقــوط آنــهــا در 
آغــاز قــرن 21 روح  دهــۀ 90، 
مردگان  دنیای  در  جدیدی 
فیلم  برترین  از  برخی  دمید 
های دهۀ اول قرن 21 در زیر 

فهرست شده اند:
- رزیدنت ایول

- قرنطینه
- ِرک

- آغــــاز مـــردگـــان )بـــازســـازی 
فیلم قبلی(

ـــای کــمــدی موفق  فــیــلــم ه
درباره زامبی ها

شان می میرد
فیدو

سرزمین زامبی ها

سریال های تلوزیونی
مردگان متحرک
دستۀ مردگان

فیلم قابل بررسی
موجود نیست

مــورد  ــِب ســاخــت فیلم در  ت
 90 دهــــــۀ  در  هــــا  زامــــبــــی 
فیلم  چندین  کــرد  فروکش 
ســاخــتــه شــد امـــا هــیــچ یک 
مؤثر  ــا  ی مــوفــق  فــیــلــم  هــا  از 

نبودند

مـــثـــال: بـــازگـــشـــت زنـــدگـــان 
ُمرده3

آغاز مردگان
در یک پاساژ اتفاق می افتد.
بیش  خشونت  و  خونریزی 
از حد فیلم موجب شد یکی 
فیلم ها  طــرفــدارتــریــن  پــر  از 

شود.

متولـــد  زامبـــی  نـــوزاد  یـــک 
می شود

بودجه: 650 هزار دالر

فروش: 55 میلیون دالر
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زامبی سفید / 1932

شب مردگان متحرک /1968

روز مردگان/  1985

زامبی/  1979

انیماتور / 1985

بچه ها نباید با چیزهای شیطان و رنگین کمان / 1990 
ُمرده بازی کنند/  1972

آغاز مردگان / 1978 مردگان شرور /1981
مردگان شرور 2 /1987

بازگشت مردگان 
متحرک / 1985 مردۀ زنده / 1992



 محبوبیتزامبیها
اپیدمِی زامبی، همه جهان رس��انه ای و سرگرمی را 
فرا گرفته اس��ت. زامبی ها تمامی کتاب ها و رسانه ها، 
رمان ه��ا، فیلم ها، س��ریال ها، آهنگ ه��ا، کارتون ها و 
بازی ه��ای ویدئویی را تحت تاثیر خود ق��رار داده اند. 
حتی کتاب های درس��ی در مورد فرهنگ یا فلس��فه 
زامبی ها نیز منتش��ر شده اس��ت. زامبی ها در همه جا 
حاضر هس��تند. صدها و ش��اید هزاران کتاب، فیلم و 
س��ایر موارد با مضمون زامبی وجود دارد. این مردگان 
متحرک بر بس��یاری از ژانرها ازجمله ژانر ترس��ناک، 
کمدی و عاشقانه سلطه پیدا نموده اند. حتی انیمیشن 
»اسکوبی دو« با مخاطب کودکان نیز در مورد زامبی ها 
است. یکی از سریال های تلویزیونی در مورد زامبی ها 
بان��ام »مردگان متحرک« باالترین رتبه جذب بیننده 
را در میان سریال های تلویزیونی در زمان پخش خود 
به دس��ت آورده است. فیلم »جنگ جهانی زی« یکی 
از پرفروش ترین فیلم های اخیر هالیوودی لقب گرفت. 
زامبی ها به قدری در همه جا حضور یافته اند که برخی 
اف��راد در مورد واقعی��ت و تخیل حاکم بر این موضوع 
دچار آشفتگی شده اند. مرکز کنترل بیماری ها مجبور 
به صدور بیانیه ای شده که در آن تاکید بر عدم وجود 
زامبی ها است. سپس این فرصت غنیمت شمرده  شده 
و کتاب مصوری با عن��وان »آمادگی 101: آخرالزمان 
زامبی« به چاپ رس��ید. به نظر می رسد آمادگی هایی 
که یک فرد برای مواجهه با آخرالزمان زامبی وار نیازمند 
است، مشابه آمادگی های الزم برای مقابله با یک توفان 

سهمگین است. 

 اسطورهشناسی
در فرهن��گ  عام��ه هائیتی، زامبی جس��د متحرک 
برخاس��ته از یک  مرده توس��ط س��حر و جادو است. 
ای��ن عقیده به صورت کلی وج��ود دارد که این مفهوم 
در اصل ریشه در آفریقا داشته و توسط آفریقایی های 
به بردگی گرفته  ش��ده به هائیتی انتقال  یافته اس��ت. 
البته، ایده های فرهنگی آفریقایی در مورد زامبی ها با 
ایده های مش��ابه یافت شده در میان مردم بومی تاینو 
 bokor هائیتی آمیخته  ش��ده است. زامبی توسط یک
احیاشده است، ساحری که از زامبی ها به عنوان بردگان 
خود و در بیش��تر م��وارد برای اهداف پلید اس��تفاده 
می نمای��د. زامبی ها تحت کنترل کامل bokor بوده و 
هیچ اراده ای از خود ندارند. زامبی ها اغلب با آیین وودو 
هائیتی همراه هستند، اما بخشی از اعمال رسمی این 

آیین محسوب نمی شوند.

 روانشناسی
داس��تان هایی که در مورد زامبی ها مطرح می شود 
را می توان بخش فرعی داس��تان های ترسناک در نظر 
گرفت. روانشناسان بر این باورند که گرایش فراوان به 
س��مت این داستان ها برای تصفیه ترس های ما است. 
زندگ��ی ما آمیخته با دلهرههای فراوانی اس��ت که در 
اعماق ذهنمان وجود دارد. می دانیم هر لحظه ممکن 
اس��ت اتفاق ناگواری برایمان رخ ده��د. یک تصادف 

ماش��ین، کتک کاری، حمله قلب��ی و فجایع دنیوی تر 
مانند از دس��ت دادن ش��غل نمون��ه ای از این اتفاقات 
ناگوار اس��ت. داس��تان ترس��ناک باعث می شود روی 
ترس هایمان متمرکز شویم. این داستان باعث وحشت 
ما می ش��ود، زیرا با ش��خصیت ها همراه می شویم، اما 
درعین حال می دانیم که خطری ما را تهدید نمی کند. 
این داس��تان ها به ما اجازه می دهد تا ترس هایمان را 
تجربه کنیم )البته در س��طح بسیار کمتر در مقایسه 
با آن چیزی که ممکن اس��ت در واقعیت برایمان رخ 
دهد(، از هیجان ترش��ح آدرنالین لذت ببریم و پس از 
زنده ماندن در انتهای داستان، احساس راحتی نماییم. 
ازاین رو، داس��تان های ترسناک می تواند باعث کاهش 
دلهره و ترسی باشد که ممکن است مبتال به آن باشیم.

زمانی که یک شخصیت از اندکی ناپاکی رنج برده یا 
می میرد، این اتفاق برای آن شخصیت رخ می دهد نه ما. 
این حالت دقیقا شبیه حالتی است که هنگام تماشای 
حادثه رانندگی به ما دست می دهد. علت این است که 
این حادثه می توانس��ت برای ما نیز رخ دهد اما شاید 
فعال نوبت ما نرس��یده اس��ت. باید با این ترس رو به  رو 
شویم تا بتوانیم احساس آرامش نماییم. در داستان های 

با موضوع آخرالزمان زامبی، می دانیم دشمن کیست؛ 
زامبی ها دشمن هستند. زامبی ها می توانند نماد تمامی 
دش��منانی باشند که ما در دنیای واقعی با آنها رو به  رو 
هس��تیم. زمانی که شخصیت های داستان زامبی ها را 
می کشند، شبیه آن است که انگار خودمان دشمنانمان 
را مغلوب کرده ایم. ویژگی دیگری که دنیای زامبی ها 
دارد این اس��ت که در مقایسه با دنیای فعلی سادگی 
بس��یار بیش��تری دارد و همین ویژگی باعث شده تا 
مردم ج��ذب چنین دنیایی ش��وند: زندگی در غیاب 
چرخ دنده ها. زندگی در دنیای واقعی می تواند برای ما 
دشوار باشد، اما در دنیای زامبی ها ساده است: تنها دو 
هدف داریم، پیدا کردن غذا و سرپناه و کشتن زامبی ها 

یا فرار کردن از دست آنها.

 فلسفه
داس��تان های مربوط به زامبی باعث به وجود آمدن 
چالش های فلس��فی فراوانی شده اس��ت. انسان بودن 
به چه معناس��ت؟ ذات انسانی چیست؟ نقش مناسب 
جامعه یا اجتماع چیست؟ بیشتر فالسفه بر این باورند 
که بخش مهمی از »انس��انیت« آگاهی است. دکارت 

محبوبیت، اسطوره شناسی، روانشناسی، فلسفه، اخالقیات و واقعیتزامبیها
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گفت: »فکر می کنم، پس هس��تم.« فالسفه مدرن در 
مورد مشکل زامبی بحث می کنند. آیا نسخه فیزیکی 
دقیقا مش��ابه انس��ان که فاقد آگاهی است را می توان 

به عنوان یک انسان در نظر گرفت؟
آلفرد لرد تنیس��ون در یکی از شعرهای خود نوشته 
است: »پنجه های طبیعت به خون  آلوده شده و طبیعت 
از چنگ و دندان، خونین است.« این بیت از شعر آلفرد 
اغلب با عقیده توماس هابز فیلسف همراه است: »ذات 
انس��انی با ذات حیوانات درنده خو تفاوتی ندارد.« وی 
نظریه »ق��رارداد اجتماعی« را مطرح نموده که در آن 
بیان  شده انسان ها دولت ها را شکل می دهند تا قوانینی 

را تحمیل کرده و آنها را از خودشان نجات دهد.
پ��س از آخرالزمان و زمانی ک��ه دیگر دولتی وجود 
ن��دارد، چه اتفاقی رخ می ده��د؟ آیا بزرگ ترین خطر 
در دنیایی که سرش��ار از زامبی هاست، زامبی ها نبوده 
و خود انسان ها هستند که دیگر تحت کنترل نیستند؟ 
آیا ش��یطان در کالبد ما حضور دارد و منتظر است تا 
پس از مرگ ما و دفن شدنمان، کنترل های اجتماعی 
خود را نشان دهد؟ بیشتر دانشمندانی که روابط بین 
رفتار و ژنتیک را م��ورد مطالعه قرار داده اند معتقدند 

از آنجایی که ژن ها به گونه ای ما را برنامه ریزی کرده اند 
که همواره دنبال عدد یک باش��یم، غری��زه ای نیز در 
وجودم��ان نهفته که ب��ه ما می گوید بای��د با دیگران 
تعامل داش��ته باشیم. سؤال فلسفی این است: چگونه 
می توان این دو غریزه را در تعادل و توازن نگه داشت؟ 
آیا آخرالزمان زامبی یک آلرژی برای تمدن کنونی ما 
محس��وب می شود؟ آیا انعکاس��ی از ترس ما در مورد 
فروپاشی هنجارهای اجتماعی است؟ در داستان های 
زامبی، بدترین ترس از زامبی ها گرایش آنها به ازدحام 
اس��ت. آیا این مس��ئله ترس های ما در مورد خشونت 
اوباش را نشان می دهد؟ اوباش نه تنها تمایل به ازدحام 
دارند، بلکه خشونت از خود نشان داده و مانند گروهی 
از حش��رات خش��مگین بدون آگاهی حرکت کرده و 
تحت کنترل نیس��تند. آخرالزم��ان زامبی همچنین 
می تواند تجلی ترس ما از تروریسم نیز باشد. اقدامات 
تروریس��تی باعث ایجاد ترس از افرادی می ش��ود که 
شبیه ما نیس��تند. زامبی ها نیز شامل »دیگران« بوده 

و قصد دارند خشونت هایی را علیه ما اعمال نمایند.
زامبی ه��ا می توانند تمثیل��ی از ترس م��ا در مورد 
تکنولوژی هم باش��ند که کل زندگی م��ا را فراگرفته 

  فلسفه با درک گرایش به سمت داستان های زامبی در ارتباط است.

  کنده کاری چوبی هائیتی با موضوعیت زامبی

اس��ت. به طور مث��ال، در یکی از رمان های اس��تیون 
کینگ، ش��نیده شدن پالس تلفن همراه از سوی افراد 
باعث تبدیل  ش��دن آنها به زامبی می ش��ود. مس��ئله 
دیگ��ری که با موض��وع فناوری مطرح ش��ده در مورد 
ربات ها و احتمال به وجود آمدن انسان های مصنوعی 
و شبیه سازی ش��ده انس��ان اس��ت. آیا ای��ن ربات ها و 
انسان های شبیه سازی ش��ده تجلی واقعی از »مشکل 
زامبی« مطرح شده از سوی فالسفه است؟ آیا اینها در 
آینده دارای آگاهی خواهند بود؟ و چگونه از این قضیه 

باخبر خواهیم شد؟

 اخالقیات
آی��ا آخرالزم��ان زامبی ما را مل��زم می کند در مورد 
اخالقی��ات خ��ود تجدیدنظر نماییم؟ س��ؤال اول این 
است: »راه اخالقی مقابله با زامبی ها چیست؟« بیشتر 
ما بر این باوریم که کش��تن هنگام دفاع از خود مغایر 
اخالقیات نیس��ت، اما آیا بای��د از روی بی فکری همه 
زامبی ه��ا را کش��ت؟ حکم اخالقی در مورد کش��تن 
زامبی ه��ا را می ت��وان پیرامون موض��وع آگاهی مورد 
بررسی قرار داد. اگر زامبی ها واقعا اجسادی باشند که 
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نمایند؟ آیا خاطرات را ثبت کرده و به یاد می آورند؟ در 
این صورت، آیا نمی توان آنها را با فردی مقایس��ه کرد 
که از نظر ذهنی دچار اختالالت ش��دید است؟ پاسخ 
این سواالت تصمیم گیری ما در مورد نقش اخالقیات 
در نحوه برخورد با زامبی ها را به شدت تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
اگر زامبی ها صرفا انسان هایی بیمار باشند چه؟ آنها 
هرگز نمرده اند و تنها مبتال به عفونت یا بیماری مغزی 
هس��تند که باعث شده تا چنین رفتاری از خود نشان 
دهند. در این ص��ورت چه می توان گفت؟ آیا می توان 
درمانی برای این بیماری متصور بود؟ آیا می توان آنها 
را مستحق مراقبت دلسوزانه دانست؟ اگر زامبی ای که 
قرارست بکشیم، یکی از اعضای خانواده یا از دوستان 
نزدیکمان باش��د، آیا این کار دشوار خواهد بود؟ چرا؟ 
آیا در این صورت حس ترحم نسبت به فرد مقابل در 
شما به وجود آمده و در تالش هستید تا وی را از این 
مصیبت نجات دهید؟ آی��ا این کار را در دنیای واقعی 
نیز انجام می دادید؟ اگر پاس��خ شما نسبت به این دو 
سوال آخر متفاوت باشد، در این صورت تفاوت بین دو 
موقعیتی که منجر به بله گفتن به یکی از پرسش ها و 

نه گفتن به دیگری می شود در چیست؟
بیایید اخالقیات را در مورد بازماندگان همراه با خود 
در آخرالزم��ان زامبی در نظ��ر بگیریم. انتظار داریم تا 
مشابه دنیای واقعی، در میان این افراد نیز رفتار اخالقی 
و غیراخالقی مشاهده ش��ود. چه زمانی دزدی کردن، 
آسیب زدن یا کشتن بازماندگان دیگر مجاز است؟ آیا 
تنها باید هنگام دفاع از خود اقدام به کش��تن دیگران 
نمایی��م، یا ای��ن تصور که آن فرد ممکن اس��ت به ما 

   داستان های زامبی اغلب در مورد بحران های اخالقی است

آسیب بزند برای کش��تن وی کافی است؟ آیا کشتن 
برای دستیابی به منابع ضروری برای زنده ماندن موجه 
اس��ت؟ اگر با گرفتن این مناب��ع دیگری را در معرض 

مرگ قرار دهیم چه؟
اگر تعداد زیادی از زامبی ها )سایر انسان ها( را کشته 
و بدین ترتیب به کشتن عادت کنیم چه؟ اگر تعداد این 
کشتن ها به اندازه ای برسد که دیگر تفاوتی با زامبی ها 

نداشته باشیم، در این صورت چه رخ خواهد داد؟
محبوبیت س��ریال »م��ردگان متح��رک«، قطعاً به 
دلیل تاکید فراوان روی بحران های اخالقی اس��ت که 
ش��خصیت ها با آن رو به  رو می شوند. مزیتی که سریال 
نس��بت به فیلم س��ینمایی دارد این اس��ت که زمان 

بیشتری برای بازگو کردن داستان در اختیار دارد.

 واقعیت
ش��واهد علمی برای پش��تیبانی از ای��ن نظریه که 
مرده ها می توانن��د به دنیای زنده ه��ا بازگردند وجود 
ندارد. البته احتمال بس��یار اندکی وجود دارد که یک 
بیماری همه گیر باعث ش��ود تا م��ردم مانند زامبی ها 
رفتار نمایند. به طور مثال اس��تفاده صحیح و ناصحیح 
از آنتی بیوتیک ها می تواند باعث ایجاد تغییرات اساسی 
در زیاگانی ش��ود که باکتری های مفید و مضر بدن را 
تحت تاثیر ق��رار می دهند. برخی از متخصصان حوزه 
پزشکی بر این باورند که این تغییرات می توانند باعث 
افزایش ش��دید آلرژی ها و بیماری های دستگاه ایمنی 
بدن ش��وند. بنابراین می توان گف��ت وقوع بیماری ای 
ک��ه در آن مردم مانند زامب��ی رفتار می نمایند، کامال 

غیرممکن نیست.

توس��ط س��حر و جادو به زندگی بازگردانده شده اند و 
عروس��ک های خیمه شب بازی هستند، در این صورت 
بهترین کار این اس��ت که آنها را در سریع ترین زمان 

ممکن به استراحتگاه ابدی شان بفرستیم.
اگ��ر زامبی ه��ا را به صورت م��ردگان واقعی از مرگ 
برخاس��ته ب��ا فعالیت مغ��زی محدود ب��ه راه رفتن و 
غ��ذا خ��وردن در نظ��ر بگیریم چه؟ اگر ی��ک نیروی 
ماوراءالطبیعه یا ش��اید یک انگل مهاجم مرده ها را به 
زندگی برگردانده باش��د چه عکس العملی باید از خود 
نش��ان داد؟ آیا زامبی ها در این ص��ورت دارای آگاهی 
خواهند ب��ود؟ آیا این آگاهی قابل قیاس با انس��ان ها 
اس��ت؟ در این صورت آیا کش��تن آنها عملی اخالقی 
اس��ت؟ آیا فعالیت مغزی زامبی ها به  اندازه ای اس��ت 
ک��ه دارای زندگی درونی هس��تند، باوجوداینکه توان 
برق��راری ارتب��اط ندارند؟ آیا می توانن��د درد را حس 
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مثالتعریفنوع

شبح و خانم میور )فیلم(ظهوری از یک فرد مردهروح ها

غول )کتابی نوشته برایان کن و فیلم(یک موجود شیطانی که اجساد مردگان را می خوردغول ها

گولم )کتابی نوشته ایزاک بشویس سینگر(انسان مصنوعی که زندگی به وی عطا شده است )در فولکلور عبری(گولم ها

مرده دوباره زنده شده ای که توسط فرآیند مومیایی کردن در مصر باستان مومیایی ها
مومیایی )فیلم(محافظت  شده است

فرد مرده ای که در قبر زندگی کرده و شب ها برای نوشیدن خون خون آشام ها
انسان های زنده از قبر برمی خیزد

افسانه های جنوبی خون آشام )کتاب های نوشته کارلین هریس( و 
خون واقعی )سریال ساخته  شده بر اساس کتاب ها(

   سایر انواع غیر مرده ها در ژانر ترسناک

میکروبی را در نظر بگیرید که بیماری ای مانند هاری 
را ایجاد می نماید. فرض کنید این میکروب کشت شده، 
ابتال به بیماری برای چند روز عالئمی در پی نداش��ته 
باش��د و افراد مبتال به بیماری از یک کشور به کشور 
دیگر مس��افرت نمایند. همچنی��ن در نظر بگیرید که 
برخالف هاری که از طریق گاز گرفتن انتقال می یابد 
)مشابه زامبی بودن که در اثر گاز گرفته شدن توسط 
زامبی ه��ا انتقال می یابد( این میک��روب از طریق هوا 
منتقل می ش��ود. درنهایت، ف��رض کنید که برخالف 
آنفلوانزا، این بیماری ما را به بس��تر نکش��انده و باعث 
تبدیل شدن ما به حیوانات وحشی مانند سگ های هار 
ش��ود. فرض کنید زامبی ها، موجودات کند به تصویر 

کشیده شده در برخی از داستان ها نبوده و مشابه آنچه 
در برخی دیگر از داستان ها بیان شده، موجوداتی سریع 
بوده و به سرعت بیماری را در میان سایر افراد گسترش 
می دهند. شرایطی که بیان شد، شرایط یک آخرالزمان 

زامبی وار است.
آنفوالنزای همه گیر س��ال 1919 باعث کشته شدن 
بیش از 100 میلیون انس��ان در سراسر جهان شد که 
3-2 درصد از کل جمعیت جهان را شامل می شد. اگر 
بیماری زامبی فراگیر ش��ود، چه تعداد از مردم جهان 

کشته خواهند شد؟
این تخیالت را کنار بگذارید. احتمال رخ دادن آن ها 

بسیار اندک است. 
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ترجمانزامبیدرنگاهآخرالزمانی
  کوین ونگ

  هیوالهای ترسناک Lovecraftian از ترس ذاتی انسان نسبت به ناشناخته ها و موارد غیرقابل درک استفاده کرده است.

وجود آمدن ارواح و ش��یاطین ترسناکی شده اس��ت که نمونه های فراوانی از آنها 
را در فیلم ها ش��اهد بوده ایم. نویس��ندگان داستان های ترس��ناک می دانستند که 
مخاطب��ان با پر ک��ردن جاهای خالی با تخیالت خود می توانند زمینه س��از ترس 
بیش��تر برای خود باش��ند. برعکس، توصیفات صورت گرفته از زامبی ها وحش��ت 
مرب��وط ب��ه رم��ز و راز را نادیده گرفته اس��ت؛ این موجودات ع��اری از نیروهای 
ماوراءالطبیعه هستند که همین مسئله باعث شده ترسناکی آنها مشابه اسلندرمن 

یا چاکی باشد.
 هیوالهای قدیمی توسط قهرمانان فیلم ها از پا درمی آمدند. در فیلم »آرواره ها«، 
برودی با شلیک به مخزن اکسیژن کوسه را از بین می برد، یا ریپلی فضایی ها را از 
زمین می راند، قراردادهای سنتی مربوط به وحشت نیازمند آن بوده که درنهایت 
هیوالی داس��تان توس��ط یک قهرمان از بین برود. در آخرالزمان زامبی، پیروزی 

»جنگ جهانی زی«، »مردگان متح��رک: 400 روز«، »زامبی های نمک حمام«، 
»آخری��ن بازمان��ده از ما«، »خی��زش مرگ«، »زامبیی��و«، »ن����دای وظ��یفه: 
زامبی ها«، »گیاهان در برابر زامبی ها: جنگ باغ«. فرهنگ پاپ اخیر باعث ش��ده 
ت��ا عمیقا در ارواح فرو برویم. چرا؟ جریان نفوذی اخیر زامبی ها چه بوده اس��ت؟ 
چرا از آنها خس��ته نمی شویم؟ پاسخش ساده است، زیرا روایت زامبی مدرن نماد 

ترس هزاره است.
هیوالهای ترس��ناک محصول زمان خودشان هس��تند که ترس های ناخودآگاه 
جوامع مبدا خود را روش��ن می س��ازند. تابوهای دوران ویکتوریا در مورد تمایالت 
جنس��ی و رواب��ط برقرار ش��ده خ��ارج از چارچ��وب ازدواج باعث مطرح  ش��دن 
داس��تان هایی با مضمون خون آش��ام مانند دراکوال ش��د. فیلم ه��ای هیوالمانند 
»گودزیال« از ترس های دوران جنگ س��رد در مورد نابودی آنی هسته ای استفاده 
کرده اس��ت. اگر زامبی ه��ا را به عنوان هیوالهای ده��ه 2010 در نظر بگیریم که 
مش��ابه قاتل های س��ریالی نقاب دار دهه 1970 میالدی است، ترس هایی که این 

موجودات در ورای خود پنهان دارند مربوط به چه موضوعاتی خواهد بود؟

 هیوالهایترسناکومضامینفرهنگی
پیش از آغاز، ایجاد تمایز بین زامبی ها و س��ایر هیوالها ضروری به نظر می رس��د. 
درحالی ک��ه هیوالهای ترس��ناک پیش از هزاره وجودهای منف��ردی مانند هیوال 
فرانکش��تاین یا مومیایی بودند، زامبی ها بیش��تر ش��بیه یک ارتش هستند؛ هیچ 
چهره منفردی را نمی توان به زامبی ها نس��بت داد، زی��را آنها به صورت جمعیتی 
غیرقابل مه��ار زندگی می کنند. ترس خلع قدرت مربوط به ناش��ناخته ها باعث به 
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غیرممکن است، زیرا تهدید با آلوده شدن هر فرد رشد یافته و بیشتر می شود. تنها 
حس پیروزی مربوط به بقا و ادامه دادن به زندگی اس��ت. این مسئله در بسیاری 
از بازی های ویدئویی با مضمون زامبی نیز به چشم می خورد؛ اکثریت این بازی ها 
دارای حالتی بانام Survival Mode هستند که در آن هدف فقط زنده ماندن است 

و پیروزی غیرممکن است.
اگر در داس��تان های س��نتی ترسناک، انسان هایی اس��تثنائی پیدا می شدند که 
ب��ر هیوالها غلبه می کردند، در مورد زامبی ها اما ع��دم توانایی برای غلبه بر یک 
تهدید مشخص مطرح است. در کارهایی مانند »آخرین بازمانده از ما« و »مردگان 
متحرک«، انسانیت در میان خودش تقسیم شده و برای دستیابی به منابع محدود 
مناقشات فراوانی بین افراد بازمانده به وجود می آید. تالش برای بقا اغلب در برابر 
اخالقیات و انس��انیت قرار می گیرد، و علیرغم مبارزه جس��ورانه برای زنده ماندن، 
مرگ و از دس��ت دادن دیگران گریزناپذیر است. گره زدن استعاره ها به هم باعث 
نابودی انسان مداری می شود: اگر هدف ایده آل ما زنده ماندن برای ساختن دنیایی 
بهتر برای فرزندانمان اس��ت، این هدف توس��ط این حقیقت ک��ه دنیای آینده ما 
خصمانه و تلخ خواهد بود نابود می ش��ود. جذابیت زامبی ها به خاطر رازآلود بودن 
یا تهدید فیزیکی همراه با آنها نیست، بلکه تغییرات تاسف بار آنها در جامعه بیشتر 

مدنظر است.
 این مسائلی که مطرح شد چه ارتباطی با نسل وای دارد؟ درواقع ارتباط فراوانی 
دراین بین وجود دارد. نسل وای که شامل افراد به دنیا آمده در اواخر دهه هشتاد 
تا اواس��ط دهه نود میالدی می شود، در دوران متالطمی وارد بازار کار شدند. اگر 
ترس ه��ای اجتماعی غال��ب در دوران پس از جنگ نابودی هس��ته ای و تحوالت 
اجتماعی بود، ترس های اجتماعی معاصر می تواند ش��امل مس��ائل بحث برانگیزی 
مانند تغییرات آب و هوایی، تروریس��م، افزایش هزینه های انرژی، و عدم قطعیت 
در ارتباط با اش��تغال پایدار باشد. مسائلی مانند تخریب منابع طبیعی یا تاثیرات 
بلندمدت وام های دانش��جویی فلج کننده باعث ایجاد تغییرات اجتماعی شده که 
بس��یاری از افراد به جای تاثیرگ��ذاری روی این تغیی��رات از آن تاثیر می پذیرند. 
تالش های اجتماعی س��ازمان یافته برای مقابله با چنی��ن تهدیدهایی با توجه به 
خودخواهی و کوته اندیش��ی انس��ان ها عمال غیرممکن به نظر می رس��د. تغییرات 
اجتماعی ایجاد شده در اثر افزایش بیش ازحد جمعیت، به نظر غیر قابل  برگشت 
و اجتناب ناپذیر می رس��د، تاثی��رات آنها روی جامعه قریب به اتفاق، ناش��ناخته و 

اقتدارزداست. ازآنجایی که در بحث زامبی ها، مردم خلع قدرت شده و دیگر بحثی 
از پیروزی نبوده و هدف تنها بقا است، بنابراین روایت کهن الگویی زامبی به عنوان 

استعاره کارآمدی برای مسائل بحث برانگیز معاصر عمل می نماید.

 تغییراتاجتماعیدرادبیاتداستانیمعاصرزامبی
رمان مکس بروک با نام »جنگ جهانی زی« که در سال 2006 به انتشار رسید، 
به بررس��ی عواقب ناکامی در مطابقت و س��ازگاری با تغییرات می پردازد. در این 
رمان، بازگویی صورت گرفته از آخرالزمان زامبی، متحمل ش��دن رنج های فراوان 
برای بازس��ازی های سیاس��ی اجتماعی را ضروری دانسته و عدم موفقیت در این 
مس��یر را منجر به فاجع��ه ای عظیم می داند. نخبگان کارمند دیگر س��ودی برای 
جامعه نداش��ته و این کشاورزان و لوله کش ها هس��تند که اعضای مهم جامعه را 
تش��کیل می دهند. امتن��اع از وفق پذیری راهبردی و کنار گذاش��تن فناوری ها و 
روش های پیشرفته ولی به دردنخور باعث شده تا بشریت جنگ یانکرزها را واگذار 
کرده و ازاین رو به زامبی ها اجازه دهد تا گونه های غالب روی سیاره زمین باشند. 
اس��رائیل با بستن مرزهای خود در تالش برای مدیریت بحران است، کره شمالی 
به شکلی اسرارآمیز در تاریکی فرو رفته و مردم آن در دل پناهگاه های زیرزمینی 
پنهان می ش��وند. تنها پذیرش ضرورت کنار گذاش��تن احساسات تاکتیکی باعث 
تغییر جنگ می ش��ود، و ارتش آمریکا با به کارگیری سالح ها و روش های مناسب 

موفقیت هایی را به دست می آورد.
»جنگ جهانی زی« در میان فیلم ها و داستان های مشابه، یک نمونه منحصربه فرد 
محسوب می شود که در آن انسانیت توانسته پیروز میدان باشد. این پیروزی البته 
با پذیرش تغییرات ناخوش��ایند محیطی، جغرافیایی و انسان شناختی حاصل  شده 
اس��ت. در ای��ن فیلم، مردم کوته فک��ر که در تالش برای انتقال بخش��ی از زندگی 
پیش از آخرالزمانی خود به دنیای در حال تغییر هس��تند یا می میرند یا به ش��دت 
دچار آسیب می شوند. موفق ترین ملت ها و دولت ها آنهایی هستند که با آغوش باز 
تغییرات ایجادش��ده در زندگی هایشان را می پذیرند؛ مانند کندو تاتسومی، اتاکوی 
بی عرض��ه ای که به کوهس��تانهای ژاپن فرار کرده و در آنجا ب��ه گروهی از راهبان 
جنگجو می پیوندد. درنهایت پیام این رمان را می توان این گونه بیان کرد: برای بقا 

در یک دنیای تغییریافته باید خود را با شرایط جدید وفق دهیم.
نمونه کمتر خوش بینانه را می توان س��ریال »مردگان متحرک« در نظر گرفت. 

  جنگ جهانی Z عواقب مربوط به عدم پذیرش تغییرات را به تصویر می کشد  بازی رایانه ای »زامبی بو«

  بازی موبایل »»گیاهان در برابر زامبی ها: جنگ باغ««
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فصل اول س��ریال در مورد معاون کالنتر ریک است. گریمز در دنیای تسخیرشده 
توسط زامبی ها از کما بیدار می شود و رد زن و بچه اش را تا کمپی در بیرون آتالنتا 
پی��دا می کند. درامی پیش آخرالزمانی در کمپ اتفاق می افتد؛ جایی که همس��ر 
ریک لوری و بهترین دوست وی شین به هم عالقه مند می شوند. تنش های مربوط 
ب��ه نژاد و طبق��ه اجتماعی باعث به وجود آمدن اختالفات��ی در بین اعضای گروه 
می شود. مشابه »جنگ جهانی زی«، وابستگی به عقاید دنیای انسان ها خطرناک و 
تفرقه افکن است. شکست های اخالقی باعث مرگ بسیاری از بازماندگان می شود. 
جنگ بر س��ر منابع در بین گروه ها نش��ان دهنده وضعی��ت مبهم اخالقی در این 
دنیای جدید اس��ت. گروه »واتوس« در قس��مت چهارم دش��من اصلی محسوب 
می ش��وند. تا زمانی که مش��خص می ش��ود این گروه، مجموعه ای از جنایتکاران 
هس��تند که برای محافظت از سالخوردگان با خانه سالمندان همکاری می نمایند؛ 
این مسئله باعث گیج شدن مخاطب می شود. مخاطب پا به دنیایی می گذارد که 

در آن خوب بودن به معنی حفظ جان یکی از اعضای گروه است.
بازگویی »مردگان متحرک« از داس��تان کهن الگویی زامبی ها روی عدم موفقیت  
انس��ان ها تمرکز یافته که این شکست ها ناشی از واکنش های توام با وحشت نسبت 
به تغییرات فاجعه بار اس��ت. برخالف »جنگ جهانی زی«، تالش س��ازمان یافته ای 
ب��رای س��ازگاری با جهان مصیبت زده ممل��و از مرده های زنده ش��ده وجود ندارد و 
زیرساخت های اجتماعی و دولتی از بین رفته و زامبی زدگی پدیده ای غیرقابل اجتناب 
به نظر می رس��د. حالت بی نظمی بش��ریت زمانی برجسته می گردد که نقش پیش 
آخرالزمانی ریک به عنوان یک کالنتر نمایش داده می شود. طبیعت قبیله ای هر گروه 
از بازماندگان در سریال موقتی است؛ چراکه هر یک از این گروه ها برای نجات اعضای 
خود تالش فراوانی از خود نش��ان داده و نس��بت به ایجاد زیرساخت های اجتماعی 
اقدام می کنند. این حس عدم مشارکت را به صورت استعاره ای می توان مشابه حالت 

دیپلماسی بین المللی در نیم قرن گذشته دانست.
بازی ویدئویی اخیر ارائه ش��ده با نام »آخرین بازمانده از ما«، از نظر س��اخت یک 
شاهکار محسوب می شود. دنیای به تصویر کشیده شده به یک حکومت نظامی تبدیل 
گشته است که علت آن هجوم زامبی هاست. برخالف شکست هایی که در »مردگان 
متحرک« و »جنگ جهانی زی« در مورد س��ازگاری با شرایط مشاهده می کنیم، در 
این بازی اما تعامل جامعه حفظ  ش��ده است. درحالی که حکومت نظامی، جیره بندی 
و برنامه های آزمون بش��ریت را زنده نگه می دارند، توده مردم از تغییرات ایجادشده 
در زندگی ش��ان ناراضی هستند، و شورش��ی را با نام کرم شب تاب ترتیب می دهند. 

»آخرین بازمانده از ما« جامعه ای را به تصویر می کشد که نسبت به آخرالزمان زامبی 
واکنش افراطی از خود نشان داده و به طور خطرناکی نسبت به شهروندان خود حالت 

بیش محافظه کارانه اتخاذ نموده است که تنها هدف آن حفظ بشریت است.
آخرین بازمانده از ما جامعه ای را به تصویر می کش��د که واکنش بیش ازحدی را 

نسبت به یک مشکل از خود نشان داده است.
اگ��ر »جن��گ جهانی زی« در مورد آس��یب های وارده در اثر عدم س��ازگاری با 
تغییرات است، و »مردگان متحرک« در مورد آسیب های ناشی از عدم اتحاد برای 
پرداختن به این تغییرات است، در »آخرین بازمانده از ما« عواقب ناشی از واکنش 
افراط��ی نس��بت به این تغییرات مورد بررس��ی قرار می گیرد. در راس��تای منافع 
امنیت عمومی و صیانت نفس، دولت موقت آسیب هایی را به شهروندان خود وارد 
می کند. در پرتو اقدامات بحث برانگیز اتخاذشده برای جلوگیری از تروریست هایی 
مانند »پریس��م«، شهر بوستون تبدیل به اس��تعاره جالب توجهی برای سازگاری 

تفرقه انداز نسبت به تغییر شده است.

  سریال »مردگان متحرک« به بررسی عواقب تفرقه در سایه خزنده مسائلی می پردازد که از دنیای تسخیرشده توسط زامبی ها تاثیر می پذیرد.

  جرج رومرو پدر فیلم های زامبی مدرن

سینـــما |ݤݤݤ جهــان

40 آذر 1394/ شماره 461



  »شب مردگان زنده«، اثر جرج رومرو

 برایآیندهایبهتر
در مصاحبه انجام ش��ده با جرج رومرو، پدر فیلم های زامبی مدرن، وی این گونه 
بیان کرده است: »به نظر من، تنها چیزی که زامبی ها از خود نشان می دهند یک 
تغییر جهانی اس��ت. داستانها در مورد این است که مردم چگونه نسبت به تغییر 
از خود واکنش نش��ان داده و این واکنش تا چه اندازه موفق یا ناموفق است.« کار 
رومرو که در پی تحوالت اجتماعی گس��ترده و تغییرات دهه ش��صت ایجاد شده 
اس��ت، از نظر مضمون در مقایسه باکارهای مدرن مطرح شده در این مقاله حالت 

مشابه و یکسانی دارد.
اگر نسل وای از تغییرات اجتماعی بحث برانگیزی هراس دارد که نتیجه بحرانهای 
اقتصادی، حمالت تروریستی و تغییرات آب و هوایی است، در این صورت زامبی ها 
خروجی کاملی برای این جامعه محس��وب می شوند تا آن ترس ها را مورد کاوش 
قرار داده و با آنها رو به  رو شده و درنهایت با احساسات خود سازش نمایند. تصاویر 
مدرن نمایش داده  شده از واکنش های جامعه دارای تفاوت های گسترده ای است. 

  بازی ویدئویی »آخرین بازمانده از ما«

در نمونه های یادشده در این مقاله، داستان کهن الگویی زامبی هاست که در دنیای 
پیرامون ما و درون آن دچار تغییر می شود.

نظریه پ��ردازان معاصر ادعا می کنند که انس��ان ها افس��انه ها را خلق می کنند تا 
دنیایشان معنادار شود و با ترس های مهم اجتماعی خود نیز مواجه گردند. بنابراین 
می توان گفت داس��تان معاصر زامبی ها افسانه عصر هزاره را بیان می نماید. ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که پیشرفت های تکنولوژیکی کل صنایع را ریشه کن کرده 
اس��ت؛ تهدیدهایی که متوجه امنیت ملی اس��ت، به جای آنکه از طرف ملت های 
بیگانه باش��د، از سوی ش��به نظامیان مذهبی و سیاس��ی تحمیل می گردد. سایه 
وام های دانش��جویی و کمبود شغل باعث س��رخوردگی نسل جوان شده است. با 
نگاهی به آینده، مواجهه با ترس های عظیم کنونی می تواند راه حلی برای غلبه بر 
آنها در آینده باشد. شاید حتی بتوان با خردمندی بیشتر رویکردهایی را برای این 

مشکالت و معضالت به دست آورد. 

جهــان | سینـــما ݤݤݤ
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پایمنبرتلویزیون
 رویکرد رسانه ملی در انعکاس تصویر عاشورا

 محمد حائری

به نظر می رس��د این نکته که رسانه تاثیری بی بدیل روی مخاطبان خود می گذارد، 
مسجل شده است و کسی منکِر آن نیست که گاهی یک رسانه می تواند بدی را خوب 
جلوه دهد و خوبی را بد تصویر کند. به  عنوان  مثال، تلویزیون آمریکا روزها و شب ها 
در برنامه های مختلف داعش را به عنوان نماینده اس��الم عرضه کرده و از مسلمانان 
حقیقی سرتاسر جهان چشم می پوشد. همچنین رسانه های جهان، سال ها در ذهن 
مردم، این تلقی را جا انداختند که یهودیان، ظلم های بیشماری را در دوران حاکمیت 
رایش سوم متحمل شدند و از این طریق به این نتیجه رسیدند که امکان انجام دادن 
ه��ر کاری را دارند و می توانند س��رزمینی را غصب کنند. رس��انه به راحتی می تواند 
تلقیاتی ناصواب را در ذهن مردم جا بیندازد. اگر رسانه چنین قابلیتی دارد، چرا در 
جهِت عرضه تصویر صواب و صحیح نباشد؟ به نظر می رسد رسالت صداوسیمایی که 
نام جمهوری اسالمی را بر خود می بیند، همین امر باشد. اما آیا عملکرد صداوسیما، 

چنین رسالتی را محقق می کند؟
در این مورد، ش��اید در بهترین جایی که بتوان عملکرد صداوسیما را ارزیابی کرد، 
ایاِم سوگواری اباعبداهلل الحسین )g( باشد. اگر رسانه ملی مدعی است که در مسیِر 
ارائه تصویر خیر قدم برمی دارد، بنابراین این ایام محکی مناس��ب برای اثبات ادعای 

مدیران آن است.
البته مشکلی بزرگ در اینجا به چشم می خورد. دسته ها و هیاتهای عزاداری، یگانه 
رسانه دینی ما شیعیان هستند که از همان آغاز تشیع تا زمان حاضر، عالوه بر آنکه 
منعکس کننده شرح مظلومیت امام حس��ین)g( و مصائب حضرت زینب بوده اند، 
بیانگر اصول فکری و ش��الوده اندیشه شیعیان نیز هستند. در این مجالس، بار دیگر 
آنچه از حیث عقیدتی در میان ما شیعیان تبیین شده، به زبان می آید؛ امری که شاید 
در خانه های ما به بیان والدین و فرزندان درنیاید. پرسش هایی پاسخ داده می شود و 
پرسش هایی شکل می گیرد و تفکر شیعی با همین پویایی به جلو می رود و به حیات 
خود ادامه می دهد. کما اینکه در دوران جباران ضد تشیع، با همین مجالس بود که 
ش��یعه حفظ ش��د و به دست ما رس��ید. با این وصف، اگر صداوسیما به این موضوع 
بپردازد، چالشی میان رسانه ای ش��کل می گیرد. چالشی که به نظر می رسد تاکنون 

باعث بازماندن صداوسیما از پرداختی شایسته در این ایام باشد.
در ادامه مروری خواهیم داشت به عملکرد صداوسیما در قالب های مختلف تصویری 
تا ببینیم به چه میزان، صداوسیما، بیانگر عاشورا بوده و به چه میزان صرفا ارائه دهنده 

عزاداری ها بوده است.

سخنرانیهایمذهبی
تکراری ترین و مرس��وم ترین نوع برنامه سازی در تلویزیون است، شامل پخش یک 
جلسه سخنرانی. در تمام سال هایی که از عمر رادیو و تلویزیون می گذرد، نحوه پوشش 

این سخنرانیها، از دوران مرحوم عالمه محمدتقی جعفری تا آیت اهلل جوادی آملی و 
حاج شیخ حسین انصاریان، تغییری به خود ندیده. تردید وجود ندارد که پخش این 
س��خنرانی ها مفید است اما این فاید تنها نباید متوجه محتوای کالم باشد. می شود 
سازوکاری هم برای پوشش باسلیقه تر آن اندیشید. صداوسیما توانایی آن را دارد که 
با افزودن آیتم های جدید و جلوه های تصویری دیگر، این برنامه را از یک سخنرانی 
صرف، به یک برنامه تحلیلِی فرهنگی ارتقا دهد. همچنین در رویه موجود، این آفت 
وجود دارد که برخی از س��خنرانی های مشهورِ مرتبط با عاشورا )همچون سخنرانی 
ش��هید مطهری( یا مغفول مانده و یا در حد یک کلیپ چنددقیقه ای پخش ش��وند. 
بنابراین بهتر آن است که به جای آنکه این نوع برنامه سازی، به پخش سخنرانی های 
روز انجامیده و بخش عظیمی از دارایی های این نوع نادیده گرفته شود، توجه بیشتری 
به این نوع برنامه سازی انجام گیرد. اما تا زمانی که این نوشتار به رشته تحریر درآمده، 

عزمی برای تغییر این رویه، دیده نشده است.

برنامههایگفتوگومحور
ازجمله برنامه هایی اس��ت که می تواند با س��خنرانی های مذهبی یکی شود. یکی 
از مش��کالت عدیده صداوسیما، تعدد برنامه هایی است که با همسان سازی، کیفیت 
بهتری خواهند داشت. اما گویی کمیت بر کیفیت غلبه دارد. برنامه های گفت وگومحور 
با فراز و نش��یب های فراوانی در تلویزیون همراه بوده اس��ت. گفت وگوها با طیف ها و 
اقشار مختلف انجام می گرفت تا شاید مخاطب به سوی آنها جذب شود. از روحانیون 

گرفته تا مردم عادی و از مداحان گرفته تا هنرمندان.
در ابت��دا، برنامه ها با حض��ورِ روحانیون انجام می گرفت و مج��ری برنامه، به ارائه 
س��ؤال های مرسوم و شنیدن پاس��خ های قابل پیش بینی می پرداخت. این برنامه ها 
بیشتر، مخاطِب نوجوان را هدف قرار می داد و برای بزرگساالنی که از حداقل  شناختی 
در مورد نهضت امام حس��ین )g( بهره مندند، جذابیتی نداشت. البته در این میان 
تالش هایی هم صورت می گرفت که با حضور جوانان در اس��تودیو، فضا به پرسش و 
پاسخی جذاب تبدیل شود. اما عدم شناخت از مدیوم و بی سلیقگی ها در این زمینه، 
موجب عدم اقبال مخاطبان بوده است. این نوع برنامه ها هم اکنون نیز در تلویزیون و 

رادیو رواج دارد و با همان کیفیت اولیه به مخاطب عرضه می شود.
بخش��ی دیگر از برنامه های گفت وگومحور به مردم اختصاص دارد. مصاحبه هایی 
در مکان های مختلف با مردم صورت می گیرد و آن ها احساساتش��ان را در مورد امام 
حسین)g( ابراز می دارند. بر کسی پوشیده نیست که چنین مصاحبه هایی به نحو 
منفرد، مصرف و کاربردی خبری دارند و اگر قرار باشد که برنامه ای از آن تولید شود، 

باید همراه با آیتم های دیگری باشد.
گفت وگ��و با مداحان در برخی برنامه های خاص مانند »فصل عاش��قی« با اجرای 
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 تلویزیون  باید مردم را در برنامه های مذهبی خود شریک کند. همانطور 
که در برخی از برنامه های ماهواره ای که مروج تفسیری التقاطی از اسالم 

هستند، با شوهایی رو به  رو هستیم که مردم حضوری فعال داشته و 
مجریان برنامه، به پرسش و پاسخ و شبهه سازی مشغولند. صداوسیما در 

این بزنگاه ها باید وارد عرصه شده و با برنامه هایی به غایت قدرتمندتر بر 
شبهه سازی آنان فائق آید.

رس��الت بوذری بیش��تر به چش��م آمدند و مردم اظه��ارات مداحان در م��ورد امام 
حسین)g( را شنیدند. این نوع برنامه سازی، هم اکنون در برنامه های ثابِت تلویزیون 
ادغام  ش��ده و هویتی مس��تقل برای آن تعریف نمی ش��ود. کما اینکه در برنامه های 
صبحگاه��ی تلویزیون، با دعوت مداحان، به همان س��نت برنامه های گفت وگومحور 
جامه  عمل پوش��انده می ش��ود. نکته آن اس��ت که از خوِد مداحی سخنی به میان 
نمی آید و فقط در فضایی عاطفی، مداح به بیان آراء و نظرات شخصی خود می پردازد. 
مشکالت، معایب و یا به تعبیر شهید مطهری »تحریفاِت عاشورا« با مداحان مطرح 
نمی ش��ود و نوِع برنامه، پیش��رو نبوده و ذکر آن چیزی است که همه از آن باخبریم. 
اگر قرار است که مداح محترم، صرفا به ذکر مصیبت بپردازد، چه  بهتر که در مجلس 
س��ینه زنان امام حس��ین)g( چنین کاری را بکند؛ یقیناً در چنان فضایی ش��وری 
متعالی تر مستولی خواهد بود تا نوحه خوانی در استودیویی کوچک، با حضاری که به 

این طرف و آن طرف می دوند تا بساط پخش را آماده کنند!
ن��وع دیگری از برنامه های گفت وگومحور که اخیرا توس��ط صداوس��یما رونمایی 
ش��ده گفت وگو با افراد سرشناس، علی الخصوص هنرمندان است. برنامه ای همچون 
»چکامه« از این نوع اس��ت. در این برنامه ها یکی از افراد مش��هور می نش��یند و به 
بیان احس��اس ش��خصی خود در مورد نهضت عاش��ورا می پردازد. اما چند نکته در 
اینجا جلوه نمایی می کند. انتخاب مهمانان این برنامه، بدون توجیه است و گویی در 
قرعه کشی، نامی درآمده و با آن مهمان محترم به گفت وگو نشسته اند! به این معنا که 
چینش مهمانان با برنامه ریزی و بر اساس هدفگذاری نیست. بلکه صرفا مخلوطی از 
حضرات سرشناس است تا مخاطب جذب آنها شود. به  این  ترتیب، جذابیت بر رسالت 

واقعی )انعکاِس خیر( غلبه دارد و بعید است که این امر، کاری صواب باشد.
مطلب دیگری که بر تمامی برنامه های گفت وگومحور سیما قابل اطالق است متکلم 
وحده بودن آنهاس��ت. در این برنامه ها مجری حضوری منفع��ل دارد و گاهی صرفا 
صدایی خس��ته اس��ت که از بیرون صحنه، سوال می پرسد و مهمان نیز بدون توجه 
به س��وال مجری، حرف خودش را بیان می دارد! در این برنامه ها هیچ رابطه ای میان 
مجری و مهمان وجود ندارد و س��وال ها و جواب ها، نه تنها سیری را دنبال نمی کنند 
بلکه چالش��ی هم نیستند. پس چه چیزی را عرضه می دارند؟ مهمان به دوربین زل 
می زند و هر چه دل تنگش می خواهد می گوید و در انتها، مدعی تولید برنامه فرهنگی 
هم می شویم. رادیو و تلویزیون باید تکلیف خودشان را روشن کنند، چه برنامه چالشی 
باش��د و چه نباش��د، درهرصورت باید مجری حضورِ پررنگ تری ایفا کند و از نقِش 

مکانیکِی کنونی جدا شود تا مالل از چنین برنامه هایی رخت ببندد.
البته برنامه ای همچون »جیوگی« در محرمی که گذشت، در تالش برای این مهم 
بود. لیکن گرته برداری مس��تقیم از برخی برنامه های شبکه های خارجی و همچنین 
پرداختی سطحی، فردی و گاهی اوقات جانب گرایانه به برخی مسائل، موجب شد که 

ما 
سی

دو 
ه 

بک
 ش

ی«
شق

عا
ل 

ص
»ف

ه 
ام

رن
 ب

ما 
سی

ک 
ه ی

بک
 ش

ب«
ش

»ام
ه 

ام
رن

 ب
ش 

وز
 آم

که
شب

ه« 
ام

چک
ه »

ام
رن

 ب

ایــران| تلویزیون ݤݤݤ

آذر 1394/ شماره 43461



به آنچه هدف داشت، دست نیابد. در برخی موارد مانند اختالفات مطرح شده در مورد 
عاشورا، به اشاره ای اکتفا می کرد و این اشاره آنچنان مجمل، مبهم و نامانوس بود که 
هیچ عاقلی را کفایت نمی کرد! البته جس��ارت سازندگان جوان »جیوگی« ستودنی 
است و در تلویزیونی که تنها برنامه  تحلیلی خود را در شبکه خبر دارد، پخش چنین 
برنامه ای از شبکه دو، غنیمت است. اما این دلیلی نمی شود تا مشکالت همیشگی این 

نوع از برنامه سازی را نادیده بینگاریم.
تلویزی��ون  باید مردم را در برنامه های مذهبی خود ش��ریک کند. همانطور که در 
برخی از برنامه های ماهواره ای که مروج تفسیری التقاطی از اسالم هستند، با شوهایی 
رو به  رو هستیم که مردم حضوری فعال داشته و مجریان برنامه، به پرسش و پاسخ و 
شبهه سازی مشغولند. صداوسیما در این بزنگاه ها باید وارد عرصه شده و با برنامه هایی 
به غایت قدرتمندتر )که از حیث اجرایی دور از دسترس نیست( بر شبهه سازی آنان 
فائق آید. مردم تشنه  حقیقت هستند و شبهات جدیدی که مطرح می شود، آنان را به 
تردید می اندازد. صداوسیما می تواند با یک برنامه  مدون، مجموعه های تصویری فراهم 
کرده و ش��رایط را برای شفاف س��ازی فراهم کند. به  طور مثال در ایامی که گذشت 
ش��بکه های ماهواره ای موسوم به »اسالم انگلیسی« بر قمه زنی تاکید کرده و مدعی 
ش��دند تمامی علمای تش��یع در طول تاریخ، این عمل را تایید کرده اند. صداوسیما 
متاس��فانه در این زمینه واکنشی نش��ان نداد و حق امام خمینی)e( در این مورد 
تضییع شد. مردم نیازمنِد این هستند که علل فتوای تاریخی امام در مورد قمه زنی را 
بدانند و ادله رهبری مبتنی بر قاعده ال ضرر را گوش فرا دهند، اما پرداخت یک طرفه  
آن ش��بکه های خاص، بی پاسخ ماند تا باز هم لزوم یک برنامه  رفع شبهه در ساعتی 

مناسب و شبکه ای پربیننده احساس شود.

مستند
این نوع از برنامه س��ازی در محرم امس��ال به طور کامل به چشم آمد و شبکه های 
مختلف توانستند مستندهای خوبی به مخاطب ارائه کنند. در گذشته، مستندهای 
صداوسیما صرفا به عزاداران )علی الخصوص زوارِ حرِم اهل بیت( می پرداخت و درواقع 
مس��تندهایی گزارش گونه تولید می شد که کثرت آنها موجب دلزدگی مخاطب بود. 
البته تلویزیون از این سبک مستند دل نبریده و مستند »خرده های مینا« که از شبکه 

خبر پخش شد با همین شکل و پرداخت به زائریِن اباعبداهلل می پرداخت.
با این حال تلویزیون نشان داد که در مسیر پیشرفت حرکت میکند. مستندهایی 
همچون »حاج مرزوقی« )پخش  شده از شبکه افق( یاد مداحان گذشته و سنتی را 
به ما یادآور ش��د و تصاویر و نوحه های بکری را برای مخاطبان به نمایش گذاش��ت. 
در این نوع از مستند، اگر به درستی پرداخته شود، در قالبی مردمی پیشینه شناسی 
حرکت های جامعه در مورد نهضت عاشورا انجام می پذیرد. اما اگر پرداختی سطحی 
داشته باشد، به سرانجام بسیاری از مستندهای سیما ختم می شود که مصاحبه هایی 
زمخت از پیر غالمان را در بر داش��ته و با بی س��لیقگی در کنار هم چیده می شوند تا 
بیش��تر از آنکه ش��وق مخاطب را برانگیخته کنند، میل به خمیازه کشیدن را در او 
بیدار نمایند! مستندهای خوب دیگری نیز وجود دارند که بر قالبی پژوهشی تاکید 
می کنند. مس��تند »فرا تاریخ« جزو این دسته است که به خوبی به سراغ تعدادی از 

ش��بهات نهضت عاشورا رفته و با دخالت دادن کارشناس��اِن زبده و تصاویر جذاب و 
پرداختی هوشمندانه، مخاطب را به ادامه  بحث جلب می کند.

البته نباید فراموش کرد که با یک گل  بهار نمی ش��ود و همچنان خأل مستندهای 
پژوهشی در برنامه های صداوسیما احساس می شود. مستندهایی از نوع جست وجوگر 
در صداوس��یما نادیده گرفته می شود و این ش��اید به خاطر ریسک تولید آن باشد. 
مس��تندهایی که به مانند کارهای ارول موریس در آمریکا، پرسش��ی را آغاز کرده و 
هر لحظه به جواب های جدیدی دس��ت می یابند. در این نوع از مستند، برنامه ریزی 
متقنی وجود ندارد و ممکن است که یک پاسخ، جهت مستند را به سویی دیگر ببرد. 
سّیالیت و غیر قابل  پیش بینی بودِن این نوع از مستندها، جزو مواردی است که آن 
را به یکی از گونه های جذاب مستندس��ازی بدل می کند. به نظر می رسد که عاشورا 
محملی مناسب برای این نوع باشد. البته هیئات و دسته های عزاداری و موارد مرتبط 

با محرم نیز از نمونه هایی هستند که زمینه  چنین پرداختی را دارند.
ن��وع دیگری که نادیده گرفته می ش��ود را محمدرضا اصالنی با موفقیت در »جام 
حس��نلو« آزموده است. این فرم روایی که متکی بر یک جام کهن است می تواند به 
پرده های نقالی که در مورد امام حس��ین)g( ترسیم شده تسری پیدا کند. به  طور 
کلی، نقاش��ی ها و نقوش صحیح از واقعه عاش��ورا، همواره مورد بی مهری سیما بوده 
است. همچنان که سنت هایی همچون تعزیه نیز در مستندها منعکس نمی شود و بر 

خاکهای فراموشی آن افزوده می گردد.

برنامههاینوحهخوانیوسینهزنی
از قدیمی ترین برنامه های تلویزیون و رادیو اس��ت که قدمِت آن به قبل از انقالب 
بازمی گ��ردد. در دوران جنگ، این ن��وع از برنامه همراه با نواهای ش��ورآفرین برای 
رزمنده ها هم بود. صادق آهنگران، حسین فخری و غالم کویتی پور چهره های آشنای 
ای��ن دوران بودند. البته تک نوحه هایی هم بودند که در میان مردم ماندگار ش��دند، 
همچون نوای »کربال کربال، ما داریم می آییم« از اکبر شریعت که با همین یک نوا، 

خود را در میان مردم ایران جاودانه کرد.
این رویه هر چند در دهه ش��صت و حتی هفتاد مناس��ب به نظر می رس��ید اما با 
همه گیر شدن اینترنت و پخش برنامه های متنوع از شبکه های ماهواره ای، لزوم تغییر 
و بِه س��ازی این برنامه ها احساس می شود. با این وجود صداوسیما همچنان از همان 
س��نت پیش��ین تبعیت کرده و به مدت سی سال، س��اعت های متمادی را فقط به 
پخش مداحی می پردازد. در این زمان سی س��اله، صداوسیما ابتدا با رویکرد انتخابی 
ب��ه تبلیِغ برخی از هیئات می پرداخت که البته ای��ن انتخاب ها، بی چالش هم نبود. 
کما اینکه در بعضی موارد با واکنش رهبری نیز مواجه شد. هیات هایی که گاهی با 
توصیفاتی عجیب، از اصل موضوع کربال بازمی ماندند و به ذکر توصیفات جس��مانی 
بس��نده می کردند. البته دسته ای دیگر نیز در این میان بودند که با حرکاتی غریب، 
شان و منزلت ائمه را نگاه نمی داشتند که خوشبختانه صداوسیما از بیان این دسته 

پرهیز داشته است.
همچنین در دوره ای نیز، صداوسیما با اتخاذ برخی سیاست ها، به شکلی ناخواسته 
در مقابِل هیئات نیز درآمد. در عاش��ورای سال 86 مردم ایران شاهد ظهور پدیده ای 
 )g(به نام نزار القطری بودند که نوحه هایی دقیق و مبتنی بر بیانات امام حس��ین
می خواند. این نوحه ها که اغلب به زبان عربی خوانده می ش��د، گاهی نیز با عباراتی 
فارسی همراه بود. تلویزیون، ابتدا با پخش  مجدِد همان نوحه، به اقبال مخاطبان پاسخ 
گفت و در ادامه، مداح را به ایران آورد و در برنامه ای با نام »با کاروان نینوا« با اجرای 
امیرحسین مدرس، نوِع مداحی او را به عنوان نمونه ای مناسب معرفی کرد. این برنامه 
با اتفاقات جالبی هم همراه بود. تأکید نزار القطری بر تاثیرگذاری صادق آهنگران بر 
روی وی و حضور آهنگران در برنامه، حال و هوای عجیبی به آن نشس��ت داد. این 
حال و هوا ادامه می یابد و صداوس��یما نه تنها برای س��ال بعد مسجد بالل را برای او 
آماده می کند که ویژه برنامه ای با نام »نجوای عاشورایی« به کارگردانی مجید مجیدی 
تدارک می بیند که س��تاره  آن نزار القطری و صادق آهنگران است. البته محمدعلی 
کریم خانی هم حضور دارد که به واس��طه قطعه »آمده ام ای ش��اه پناهم بده« برای 
امام رضا)g( موفق به جذب مخاطب شده است. بنابراین تلویزیون به ناگهان تمامی 
برگ های برنده  خود را در یک کاسه می ریزد. اما حاصل، به رضایت بخشِی مداحی های 
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جداگانه  این عزیزان نیس��ت. فضایی کامال ویترینی و تخت بر این برنامه حکمفرما 
اس��ت و بیشتر، فیلم اس��ت تا تصویر یک عزاداری. سازندگان این مجموعه به  جای 
آنکه از متن عزاداری ها بهره ببرند، عزاداران را به سالنی آورده و عزاداری استودیویی 
تولید کردند. در حالی  که می توانستند همین فضا را در مکانی واقعی همراه با حال 

و هوایی ملموس، بیابند.
به طور ظاهری، این پدیده ای مبارک به نظر می رسید که نوعی از نوحه خوانی بدون 
مناقش��ه در میان مردم مورد اقبال واقع  ش��ده اس��ت. اما برخی مداحان با در پیش 
گرفتن اعتراض و انتقاد، حتی عرب بودن مداح را نیز جزو نقاط ضعف او برشمردند! 
گویی فراموش کردند مردمان مناطق جنوبی کش��ورمان نیز عرب زبان هس��تند. آن 
مداحان خاص، با کشانیدن بحث به موضوعات ملی، اتفاقی را که می توانست رویه ای 
مناسب در قرائِت صحیح از واقعه عاشورا باشد، به بحثی پیش پاافتاده تقلیل دادند و 
سرانجاِم کار این شد که نه تنها اثری از مداحاِن این چنینی نیست، بلکه همچنان سایه  
انحرافات در برخی عزاداری ها و نفوذ جریاناتی همچون اس��الم انگلیسی در هیئات 

احساس می شود.
در ه��ر صورت، مقول��ه  مداحی در ایران گاهی با موضوعاتی دیگر در هم می آمیزد 
که هیچ ارتباطی با هنر عاشورایی ندارد. ولی آنچه باید مدنظر صداوسیما قرار بگیرد، 
تحولی بنیادین در ارائه  تصاویر مداحی و س��ینه زنی در میان مردم اس��ت. کیفیِت 
تصویربرداری این مراسم ها نیز، از رنگ و رو افتاده است. به کیفیت تصویر برداری در 
کربال نگاه کنید. عراق کش��وری بود که در سال های متمادی، توسِط حکومت بعث، 
ب��ا ممنوعیت عزاداری رو به  رو بود ولی اکنون ب��ه جایگاهی مقبول در تصویربرداری 
می رس��د و کرین و نماهای »های انگِل« احساسات برانگیزی از عزاداران به نمایش 
می گ��ذارد. هر چند نمایش عزاداری در ش��هرهایی چون زنجان و بم با اس��تفاده از 
تجهیزات تصویربرداری همچون »هلی شات« می تواند نویدبخش پوشش چشم نوازتر 
این مراسم باشد، اما کشورمان با سابقه ای بی نظیر در عزاداری، همچنان تصویرپردازی 
غیرحرفه ای را به نمایش گذاش��ته و گاهی اوقات در قاب بندی نیز با مشکل مواجه 

است!

ارتباطمستقیمباعتباتعالیات
بعد از سقوِط حکومت بعث عراق، زمینه برای حضور صداوسیما در عتبات عالیات 
فراهم شد و به مرور، ارتباط مستقیم با کربال میسر گشت. تلویزیون به  طور کلی، دو 
نوع برنامه س��ازی را در کربال ارائه می دهد. یک نوِع آن، برنامه  گفت وگویی است که 
مجری )معموالً س��ید کاظم احمدزاده( در کنارِ بقعه  امام می نش��یند و با کارشناس 
برنامه گفت وگو می کنند، مانند برنامه ی »در آس��تان خورشید« که امسال از شبکه 
سه سیما پخش شد و همین طور برنامه »کوی محبت« با اجرای آقای موسوی که با 
همین فرمول تولید شده است. خصوصیت این برنامه ها آن است که مردم بیشتر از 
آنکه توجهشان به سخنان کارشناس باشد به تصاویر حرم توجه می کنند! پس بهتر 
است که تصاویر مستقیم از حرم امام، بدوِن آنکه صدای دیگری روی آن باشد، پخش 
شود. مسئله  صدا از مشکالت اساسی تلویزیون است. دوستان، گویا تصویر را با صدای 
بکِر خود، پذیرا نیس��تند. در حالی  که تصاویری که  حرِم امام حسین)g( و صدای 
گریه ها و نجواهای زائران، حالی به غایت معنوی تر به مخاطب اعطا می کند تا صدای 

یک مداح و یا یک کارشناس که بر روی تصاویر سخن می گویند.
این رویه در نوع دوِم برنامه س��ازی تلویزیون در کربال نیز دیده می شود. تلویزیون 
در ایاِم تاس��وعا و عاشورا پخش مستقیم سینه زنی و عزاداری های کربال را در برنامه  
خود دارد. اّما چند حرکت نسنجیده موجب عدم عرضه  مناسِب این تصاویر می شود. 
تلویزیون به جای آنکه تصویِر کربال را به طور مس��تقیم نشان دهد، هر از چند گاهی 
به س��ایر ش��هرهای ایران َس��ر می زند و درعین حال در یک قاب، چهار تصویر را به 
نمای��ش می گذارد. درحالی که این عمل از لحاظ حرف��ه ای و حتی غیرحرفه ای هم 
غیرقابل توجیه اس��ت! مردم یک تصویر می خواهند، حال اگر کربال باش��د، چه بهتر. 
بهتر است که صداوسیما به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، هر شبکه را برای 
یکی از شهرها اختصاص دهد. مثال شبکه یک، شور و شعور مردم زنجان را نمایش 
دهد. شبکه دو، عزاداری های منظم و باشکوه مردم یزد را به نمایش بگذارد و شبکه 
س��ه به طور اختصاصی، کربال را نشان دهد. به این ترتیب، مخاطب حق انتخاب دارد 

و می تواند به فراخور عالقه، عزاداری یک ش��هر را مش��اهده کند. اما در حال حاضر، 
مخاطب با س��ردرگمی مواجه است و تصاویر گاهی چنان کوچک می شود که اصال 

قابل مشاهده نیست.
مشکل دیگر در نواهای فارسی است که بر روی مداحی های عربی گذاشته می شود. 
چه اش��کالی دارد که نوای عربی به گوش مخاطب ایرانی برس��د؟ مداحِی کسی که 
در حرم امام حسین)g( و به صورت زنده برای حضار نوحه می خواند، بهتر است یا 
صدایی ضبط شده؟ گویا ما فراموش کرده ایم که امام با زبان عربی سخن می گفتند. 
با گوش فرادادِن دقیْق به مداحی های عربِی داخل حرم، حتی به این نکته می رسیم 
که این مداحی ها به غایت دقیق تر و عاشورایی تر از نواهایی است که تلویزیون بر روی 
آن پخش می کند. زیرا اکثر مداحی ها در تاس��وعا و عاش��ورا مبتنی بر سخنان امام 
حس��ین)g( و رجزهای هنگاِم نبرِد اصحاب امام بوده و از این حیث، کاماًل مستند 
و شورانگیز است. اما تلویزیون به جای مدیریت درست و گذاشتن زیرنویِس همزمان 

برای این مداحی ها، صدا را قطع کرده و به جای آن، نوحه  فارسی پخش می کند.
همان طور که دیدیم، عملکرِد صداوسیما، گاهی به طور ناخودآگاه در مقابِل برخی 
هیئات )انتخاب گزینشِی هیات ها( و گاهی نیز در پشت سر هیات ها بوده است. اما 
گویی متصدیان این رسانه هیچ گاه به فکر اجرای نقش مکمل نبوده اند. رسانه می تواند 
با ایفای نقش��ی هوشمندانه، ارائه کننده  پرس��ش های بی شمار مردمانی باشد که هر 
لحظه با ش��بهات مختلفی از سایِر رسانه ها رو به  رو می شوند و البته با ارائه  پاسخ های 
مختلف از علمای مختلف، زمینه را به مخاطب بسپارد تا شیعی بیندیشد. صداوسیما 
در حال حاضر بر مظاهر تاکید دارد و به مانند آدمی اس��ت که در عمق کِم دریا شنا 
می کند و مدعی شناگری است. رسانه می تواند ارائه دهنده  تفکر شیعی باشد، البته اگر 
راه را درس��ت انتخاب کند و به جای آنکه خود را محدود به تصویِر مظاهر کرده و یا 
به دنبال ساخت سریال باشد؛ اگر به تصویرگرِی اندیشه  شیعی بپردازد، نتایجی بهتر 
خواهد گرفت. این مسئله شاید به خاطر آن باشد که در اتاق فکری که برای این ایام 
در نظر گرفته می شود، مسائل سیستمی بر مسائل مذهبی و حتی هنری غلبه دارد. 
اگر صداوسیما میزبان پیوندی دقیْق میان نهادهای هنری و مذهبی باشد و فرصت 
به ایده های نو )و نه جاه طلبانه( در این عرصه بدهد، شاید اوضاع از این بهتر شود و 

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، در مسیر رسالت حقیقی خود گام بردارد. 

ایــران| تلویزیون ݤݤݤ

آذر 1394/ شماره 45461



ازشبدهم
تاسالچهاردهم
بررسی چهارده سال سریال سازی تلویزیون به مناسبت ماه محرم

 مجید اسکندری / پوریا دارابیان\

دقیقا از ابتدای دهه هشتاد بود که با روی کار آمدن چند شبکه ای که قادر به پخش 
سریال بودند و گسترش سازمان صداوسیما، ترکیب »سریال مناسبتی« هم به یک 
ترکیب روتین برای ساخت برنامه های تلویزیونی بدل شد. ترکیبی که باعث می شد 
برگ برنده ش��بکه ها برای جذب مخاطب باش��د. از همان زمان بود که تقسیم بندی 
موضوعی برای شبکه ها شکل گرفت و ساخت سریال های مناسبتی به رقابتی برای 
مدیران شبکه ها تبدیل شد. گرچه تا قبل از این دهه هم سریال سازی مناسبتی وجود 
داش��ت ولی آن قدر منسجم نبود که بخواهیم نام »ژانر مناسبتی« بر آن بگذاریم. تا 
پیش از آن در مناسبت هایی چون ایام ماه محرم، برنامه هایی متشکل از سوگواره ها، 
ذک��ر مصیبت، مداحی، پخش مس��تقیم برنامه حس��ینیه ها و هیات های مذهبی و 
برنامه هایی ازاین دس��ت از تلویزیون پخش می شد و روال پخش سریال در این ایام، 
اصال مرسوم نبود. حتی با اینکه از اواسط سال 74 شبکه های سه و پنج هم شروع به 
کارکردند؛ اما همه  چیز از آغاز دهه هشتاد شروع شد. ساخت سریال های مناسبتی 
برای ماه رمضان و ماه محرم از همین س��ال ش��روع شد و دیگر جزو کارهای روتین 
صداوس��یما و یکی از عرصه های رقابتی آنها محس��وب شد. نخستین جرقه ساخت 
س��ریال مناسبتی برای ایام محرم، به سال 78 بازمی گردد، جایی که سریال »انتظار 
س��رخ« با بازی جهانگیر الماس��ی و سید جواد هاشمی به روی آنتن رفت و توانست 
علیرغم تمام مشکالتی که داشت، جرقه نه چندان جدی ای باشد تا نوع نگاه مسئوالن 
و حتی مردم را به برنامه های مناسبتی این ایام تغییر دهد. »انتظار سرخ« با استقبال 
قابل توجهی مواجه نش��د و ش��اید به همین علت بود که این روند، طی سال بعدش 
ادامه دار نش��د. پس از پخش این س��ریال در سال 78، باز روند برنامه های مناسبتی 
به روال قبلش بازگش��ت اما یک اتفاق سبب شد تا پای سریال به ماه محرم و دیگر 

مناسبت های سال به شکلی ثابت باز شود.

هنگامی  که قرارس��ت رس��انه ای در کشوری انقالبی، نقش دانش��گاه را ایفا کند و 
تنها جنبه های حرفه ای رس��انه ای و سرگرم سازی را لحاظ نکند، باید قبول کرد که 
دشواری های خاصی در برابرش قرار دارد. پوشش خبر برگزاری مراسم عزاداری ظهر 
عاشورا یا آتش زدن نمادین خیمه ها در جوار حرم امام رضا )علیه السالم(، ماموریت و 
کارکرد رسانه ما را با تمام رسانه های دنیا متفاوت می سازد. ضمن اینکه مناسبت های 
خاص دینی و ملی، در کنار تاثیر مس��تقیم آنها بر تولید و پخش برنامه های رادیو و 
تلویزیون آن  هم با توجه به توقعات مسئوالن، علما، مراجع، نخبگان و... کار را سخت تر 
و پیچیده تر هم می کند. شاید به همین علت هم گاهی برنامه ریزی ها و عملکردها، 

تکراری و کلیشه ای و بدون تاثیرگذاری مطلوب می شود.
همین  جا مش��خص می ش��ود که رسانه ما بیش از هر رس��انه ای در دنیا، نیازمند 
کارشناس��ان خبره ای است که عالوه بر حوزه رسانه و ارتباطات، بر شیوه های علمی 
و عملی برنامه س��ازی در این بخش منحصربه فرد، تسلط داشته باشد. اگر قرار باشد 
تلویزی��ون و یا رادیو، در ماه محرم مانند یک هیات عزاداری رفتار کند بدون ش��ک 
مخاطب و تاثیرگذاری خود را از دس��ت خواهد داد. رس��انه مل��ی ماموریت دارد در 
مناسبت های مختلف نیز کارکرد دانشگاهی خود را داشته باشد. به عبارتی ماموریت 
شبکه های مختلف و باکس های برنامه سازی باید با یکدیگر تفاوت داشته باشد. باکس 
خبر هرگز نباید گزارش��ی را پخش کند که پخش و یا تامین برنامه یک ش��بکه هم 
می تواند آن را پخش کند. برنامه خانواده حق ندارد گزارشی را پخش کند که برنامه 
در ش��هر هم پخش کرده است. دکور برنامه نود، الزاما نباید شبیه دکور برنامه صبح 

بخیر ایران باشد و...
اگر بناست تلویزیون در ایران به مثابه دانشگاه فعالیت کند، نباید در ایامی مانند محرم 
خود را تعطیل و بی تفاوت بپندارد. دانش��گاه برنامه های خودش را دارد با تغییرات و 
تمهیداتی خاص آن ایام. بر همین اساس اطالع رسانی دقیق از نوع و چگونگی پخش 
برنامه ها می تواند مسیر برخی انتقادات را تغییر دهد. این تصور باید اصالح شود که در 
محرم وقتی هر زمانی هر شبکه ای را تماشا کنیم، باید برنامه مناسبتی داشته باشد 
و برنامه مناس��بتی یا »سخنرانی« است و یا »پخش عزاداری« و یا گزارش هیئات و 
تکایا و... در چنین فضایی، توقع آن اس��ت که رسانه ملی ما که گستره مخاطبانش 
در ایام خاصی، بیش  از حد تصور است، نباید به حداقل ها اکتفا کند. پخش مستقیم 
تصاویر حرم سیدالشهدا)g( و یا طواف کعبه در عربستان، فی نفسه برنامه رسانه ای 
محسوب نمی شود اما مطمئنا چاشنی خوبی برای یک برنامه گفت وگومحور درباره 
آداب عزاداری و ادب س��وگواری اباعبداهلل الحسین)g( است و می تواند نقش وله ها 
و ی��ا میان برنامه ه��ای مرتبط و ی��ا حتی تصویر زمینه گفت وگو باش��د تا هم نقش 
 مکم��ل برنامه و هم نقش رن��گ دادن به فضای دوبعدی گفت وش��نود را ایفا کند.

همچنین سایر مدل های تولید محتوا، از اخبار و تفسیر خبر گرفته تا میان برنامه های 
پخش و تامین برنامه و سریال های نمایشی و مسابقات و... باید با چنین مختصاتی 
تولید و پخش شود. ساخت مجموعه های نمایشی و سریال های مناسبتی نیز از این 
قاعده مستثنا نیست. تجربه سریال سازی ویژه ماه محرم شاید تا به امروز قدمتی بیش 
از 14 سال دارد. طی این سال ها این روند دارای فراز و فرودهایی بوده است که در این 

نوشتار سعی شده تا به اختصار به آنها پرداخته شود.
می توان سال هشتاد را آغازگر یک موج تازه در عرصه سریال سازی دانست. چون 
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سال 1380
 نوروز 1380 مقارن ش��ده بود با ایام محرم الحرام. تدبیر صداوسیما در آن بود که 
برنامه ای تولید نمایند که در عین سرگرم نمودن مردم، ارزش های این ماه عزیز را نیز 
با خود به همراه داش��ته باشد. پس باید سریالی ساخته می شد که هم حال و هوای 
محرمی داش��ت و هم حال و هوای عید نوروز. کار مش��کل شده بود و برنامه سازان و 
فیلم سازان باید کاری می کردند که مردم را راضی کنند. اولین کسی که دست به کار 
شد »حسن فتحی« به همراه تهیه کننده اغلب آثارش »حسن بشکوفه« بود. داستان 
س��ریال، درامی عاشقانه درباره عش��ق جوانی لوطی مسلک به نام حیدر به دختری 
اش��راف زاده از خان��دان قاجار بود. دختر ش��رط ازدواج را اجرای ده ش��ب تعزیه در 
زمان ممنوعیتی که از سوی رضاخان برای اجرا مراسم مذهبی معمول داشتند قرار 
می دهد. حیدر هم به اتفاق دوستانش این ده شب را برگزار می کند. او در جریان این 

ده شب از عشقی زمینی به عشقی باالتر می رسد و در آخر هم کشته می شود.
بسیاری، این سریال را بهترین سریال مناسبتی این چهارده سال گذشته دانسته اند. 
سریالی که حس��ن فتحی یک بار درباره اش گفت: »همه از این سریال به عنوان یک 
سریال مناسب و خوب یاد می کنند اما جالب این است بدانید تصویب یا عدم تصویب 
فیلم نامه این کار فقط به یک مو بند بود. یادم نمی رود در سال هشتاد که فیلم نامه 
را ارائه دادم برخی از دوس��تان در شورای نظارت موضع گیری وحشتناکی داشتند و 
معتقد بودند مضمون این سریال بد و مفسده است. حتی خبر داشتم که آن جلسه 
به تشنج کشیده شده بود و عده ای مخالف و عده ای موافق بودند و کار به جایی کشید 
که آن زمان مدیر وقت شبکه، دو نفر را به عنوان َحَکم قرار داد تا حکم نهایی را درباره 
ساخت یا عدم ساخت این سریال ارائه دهند.« این سریال با استقبال قابل توجهی از 
س��وی مردم مواجه شد به گونه ای که میزان مخاطبان رسانه ملی را به چندین برابر 

رساند و توانست نظرات مخاطبان هدف و حتی مخاطبان گذری تلویزیون را به خود 
جلب نماید.

این میزان قابل توجه استقبال در نتیجه چند عامل مهم بود: نخست باید به ساختار 
قابل توجه فیلم نامه »ش��ب دهم« اشاره کرد. قهرمان س��ریال، از دل آدم های همان 
روزگار می آمد و لودگی و اغراق آفرینی قهرمان های ورژن س��ینمایی آن س��ال ها را 
نداشت و کارهایش برای مخاطب ارزشی ولو غیرارزشی، مشمئزکننده نبود و مخاطب 
به راحتی می توانست با البیرنت های متعدد داستانی در این سریال ارتباط برقرار نموده 
و این داس��تان را دنبال نماید. از س��وی دیگر این س��ریال، نخستین سریال جدی 
صداوس��یما در ایام محرم بود و همین س��بب ش��د تا مردم از آن برنامه هایی که به 
مدت بیش از بیس��ت سال از صداوسیما در این ایام پخش می شد و ساختار چندان 
نویی نداشت، به سریال های این چنینی گرایش پیدا کنند. حاال تلویزیون توانسته بود 
سطح وسیع تری از مخاطبان خود را تحت الشعاع قرار دهد و برای بینندگان خود حق 
انتخاب قائل شود. هم برنامه هایی با ساختار قبلی در حال پخش بود و هم سریال های 

مناسبتی برای این ایام.
محورهای اصلی این سریال عبارت بودند از:

1- رسیدن به معبود الهی از مسیر عشق به معشوق زمینی در دل یک قصه پریانی.
2- تأکید بر کنش��مند بودن قهرمانان داس��تان، زن و مرد، با تعریف درست جایگاه 

اجتماعی هرکدام از آنها.
3- احیای سنت پسندیده تعزیه در دل یک درام تلویزیونی.
4- انتقال مفهوم ایثار و آزادگی در کنار روایت واقعه عاشورا.

این اتفاق مبارک در سیما، به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شد و بدین ترتیب، 
مس��ئوالن وقت تصمیم گرفتند پخش سریال های مناسبتی ماه محرم به صورت هر 
ساله در این رسانه دنبال شود. موفقیتی که این سریال در جذب مخاطب به دست 
آورد باعث ش��د روند سریال س��ازی محرم ادامه پیدا کند و هر سال هر شبکه برای 

خودش سریالی آماده پخش برای دهه اول محرم داشته باشد.
در همان س��ال »باران عشق« به کارگردانی احمد امینی و فریدون حسن پور هم 
پخش شد. داستانی که باوجود بازی »خسرو شکیبایی« در آن، نتواست ماندگار شود.

سال1381
یک س��ال بعد از حیدر خوش مرام در »ش��ب دهم« محرم سال 1381 مجموعه 
تلویزیونی »س��فر سبز« به کارگردانی محمدحس��ین لطیفی و نویسندگی حسین 
پاکدل روی آنتن ش��بکه 3 رفت. برگ برنده سریال، بازیگران آن و داستان بدیعش 
ب��ود. بازیگرانی چون پارس��ا پیروزفر، علی نصیریان، محمدرضا ش��ریفی نیا، مجید 
مظفری، حمیده خیرآبادی، امین تارخ، الدن مس��توفی و... س��ریال، داستان دانیل 
وس��پرگ )پیروزفر( جوانی خوش پوش با ظاهری آراس��ته اس��ت که در ایران متولد 
شده، ولی از همان کودکی به آلمان منتقل و تحت سرپرستی خانواده ای آلمانی قرار 
می گیرد. او بعد از دیدن خوابی مش��کوک تصمیم می گیرد به ایران بیاید و خانواده 
واقعی اش را پیدا کند. در طول مس��یر پیدا کردن مادرش با ماجراهای فرعی زیادی 
رو به  رو می شود تا اینکه نهایتا گذشته دانیل کشف می شود و معلوم می شود او فرزند 
زن وشوهری دانشجو و مبارز در زمان انقالب بوده که توسط کسی به ساواک معرفی 
می شود و فرزندش��ان )که همان دانیل است( هم به آلمانی ها فروخته می شود. این 
سریال هم مخاطبان زیادی داشت ولی درجه کیفی اش از »شب دهم« بسیار پایین تر 
بود. »س��فر سبز« ش��کل روایی جدیدی در آن روزهای تلویزیون داشت و توانست 
یک داس��تان امروزی را با رگه هایی مذهبی نشان دهد و در آن نه تنها به ارزش های 
مورد اعتقاد مس��لمانان، بلکه ارزش های یک فرد مسیحی را نیز به تصویر کشیده و 
با اختالط این دو مواجهه و به مدد داس��تانکهایی که حول مس��ائل مختلفی چون 
عشق، مذهب، جامعه و خانواده می چرخید، نبض عالقه مخاطب را به دست گرفت و 
توانست تلویزیون را برای دومین سال متوالی، به عنوان پرمخاطب ترین رسانه جمعی 
در ایام محرم تبدیل کند. طبق نظرسنجی هایی که همان سال برای این سریال انجام 
شد، 65 درصد بینندگان این سریال، خانم ها بودند. حاال دیگر این مردم بودند که به 
تماشای سریال های این چنینی در این ماه، اشتیاق و تمایل داشتند. مطبوعات نیز به 
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شکل بسیار وسیعی به این جریان دامن زدند و ازاین روی، مسئوالن وقت تلویزیون 
پس از پایان محرم س��ال 81 تصمیم گرفتند بالفاصله برای محرم 82 برنامه ریزی 

کنند.
محورهای اصلی این سریال عبارت بودند از:

1- رعایت پوشش و ظواهر اسالمی بازیگران و عدم استفاده از موسیقی نابه جا.
2- تأکید بر تقرب بیشتر مسلمانان در درگاه الهی نسبت به سایر ادیان.

3- رواج و تأیید مکتب پلورالیسم دینی با نقطه اتکای دفاع مقدس.
4- تحقیر فرهنگ رفتار اجتماعی ش��یعه نس��بت به مسیحیت با مقایسه هدف دار 

محیط های مختلف زندگی.

سال138۲
بعد از آن سال، »معصومیت ازدست رفته« به کارگردانی داود میرباقری روی آنتن 
شبکه سه رفت. داستان سریال داستانی انتزاعی مربوط به عاشورای سال 61 هجری 
قمری است. زمانی که شوذب خزانه دار )امین تارخ( درگیر عشق قدیمی به حمیرای 
یهودی )س��ارا خوئینی ها( می ش��ود درحالی که زنش ماریای نصرانی )فریبا کوثری( 
اس��ت. کشمکشی بین عقل و عش��ق و اعتقادات، محور داستانی می شود که بیست 
سال بعد به جنون شوذب می انجامد. این سریال با روایت میرباقری که تبحر خاصی 
در ش��رح داستان های تاریخی دارد به مذاق مخاطب خوش  آمد و ماندگار شد و در 
مقایس��ه با سریال های سال های قبل، در زمان قدیم روایت می شد و با توجه به یک 
خط س��یر اصلی و بدون بهره گیری از حوادث فرعی در داستان، شکلی قدرتمند از 
روایت را به تصویر کشید. این سریال با همین رویکرد داستانی توانست موفقیت »شب 

دهم« و »سفر سبز« را به نوعی تکرار نماید.
محورهای اصلی این سریال عبارتند از:

1- تاکید بر تاثیر لقمه حرام در آینده و عاقبت انسان ها
2- مسیر رستگاری انسان از راه محبت اهل بیت و وفاداری به ایشان می گذرد.

3- دنیاپرستی و شهوت گرایی عامل اصلی دوری از معبود آسمانی
4- ش��یطان در نزدیک ترین فاصله به هر فرد اس��ت و غرور کاذب بر ایمان ش��روع 

همراهی با شیطان است.
 اما دیگر سریال پخش شده در محرم این سال نتوانست چندان به مذاق مخاطبان 
پرش��مار جعبه جادویی خوش بیاید. سریال »وارث« به کارگردانی کاظم بلوچی در 
محرم 82 از ش��بکه دوم سیما پخش ش��د و به دالیلی ازجمله ضعف قصه پردازی و 
کارگردانی نتوانست به هیچ وجه با اقبال مواجه شود و بدین ترتیب این سریال آشکارا 
در تقابل با »معصومیت ازدست رفته«، قافیه را باخت و نتوانست با آن سریال رقابت 
نماید. در همان سال سریالی هم به کارگردانی جواد هاشمی به نام »افسون« پخش 

شد که این سریال نیز نتوانست نظر مخاطب را جذب کند.

سال1383
در س��ال 83 هم »غریبانه« به کارگردانی قاس��م جعفری از ش��بکه تهران پخش 
ش��د. س��ریالی که بیش از اینکه ماندگار ش��ود، آهنگ تیتراژ پایان��ی اش با صدای 
احسان خواجه امیری ماندگار شد. غریبانه به تهیه کنندگی صدیقه صحت در سیزده 
قس��مت چهل دقیقه ای تولید شد. از جمله کارهای جعفری در مناسبت ها می توان 
»کمکم کن« در ماه رمضان را نام برد. حس��ن جوهرچی، غالمحسین لطفی، حسن 
اسدی، مهدی سلوکی، پرستو گلستانی، علی منصوری، زهرا امیرابراهیمی، عزت اهلل 
مهرآوران و... در این سریال بازی کردند. »غریبانه« عالوه بر اینکه به مسئله مذهبی 
می پرداخت و درباره اندیشه عاشورایی در جامعه و مذهب شیعی مطالبی ارائه می کرد، 
نگاهی جدید به جریانشناس��ی تاریخ پس از انقالب اس��المی در کشورمان داشته و 
ناگفته هایی از این تحول تاریخ و فرهنگ ساز را به تصویر درمی آورد. »غریبانه« درباره 
رویارویی دو گروه وفاداران کربال و فراموش کنندگان واقعه عظیم عاشوراست، افرادی 
که برای احیای حق و عدالت می جنگند و کسانی که قصد قربانی کردن عدالت را به 

خاطر مصالح شخصی خود دارند.
محورهای اصلی این سریال را می توان این چنین عنوان کرد:

1- مصلحت گرایی، دشمن اصلی دین داری و حفظ فرهنگ شیعی است.

 سریال »سفر سبز« به کارگردانی محمدحسین لطیفی / سال 1381 

 سریال »معصومیت از دست رفته« به کارگردانی داود میرباقری / سال 1382 
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2- جنگ پیروان حسین و یزیدیان در کربال خاتمه نیافته و تا انتهای تاریخ ادامه 
دارد.

3- راهکار جامعه برای برون رفت از بحران ها، تبیین فرهنگ عاش��ورایی در اقشار 
مختلف است.

سال1384
یک س��ال بع��د از آن »روزهای اعتراض« به کارگردانی حس��ین س��هیلی زاده و 
تهیه کنندگی مهران مهام محرم س��ال 1384 از شبکه دو سیما پخش شد. در این 
س��ریال بازیگرانی چون پژمان بازغی، مینا الکانی، س��ارا خوئینی ها، کیهان ملکی، 
فرشید زارعی فر، عبدالرضا اکبری و مهری ودادیان حضور داشتند. »روزهای اعتراض« 
از جایی شروع می شود که یک نفر در سال های قبل از انقالب به قتل می رسد. این 
مس��ئله با برخوردهای متفاوتی از سوی اهالی ش��هر رو به  رو می شود. در جریان این 
قتل شخصی به اتهام قتل دستگیر و برای محاکمه آماده می شود اما مردم دست به 

اعتراض گسترده ای می زنند و قصد دارند از این کار جلوگیری کنند.
محورهای عمده سریال به این شرح هستند:

1- آشنایی مخاطبان تلویزیون با تفکرات انحرافی انجمن موسوم به حجتیه.
2- نق��ش پررنگ بیگانگان خصوصا آمریکایی ها در ش��کل گیری بحران های داخلی 

کشور.
3- زیر س��وال بردن فرهنگ اجتماعی مردم ایران نس��بت به کسانی که در خارج از 

کشور زندگی کرده اند.

سال1385
از آنجایی که اربعین حسینی با تعطیالت نوروز مقارن شده بود ، باید سریال هایی 
برای نوروز س��اخته می ش��د که هم  شان اربعین را حفظ کنند و هم به حال و هوای 
نوروز بیایند. همه شبکه ها سریال هایی ساختند که از میان آن ها تنها سریال »وفا« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی از وجاهت قابل قبولی برخوردار بود. داستان سریال 
»وفا« درباره فرار جاسوسی از ایران توسط صهیونیست ها بود. داستان اصلی در کشور 
لبنان شکل می گیرد و درباره عشق ژوبین )همان جاسوس فراری( به دختری لبنانی 
به نام وفاست. عشقی که باعث مسلمان شدن ژوبین یهودی می شود و با عشق دختر 
مورد عالقه اش کشته می شود. ژوبین با بازی پوریا پورسرخ نقش تأثیرگذاری بود. وفا 
را هم که هانیه توسلی بازی می کرد، کاراکتر باورپذیری از آب درآمده بود. تا مدت ها 
بازی این دو نفر سر زبان ها افتاد. شاید یکی از بهترین بازی های پورسرخ در همین 
سریال شکل  گرفته باشد. این سریال توانست تا مدت ها در ذهن مخاطب باقی بماند 

و نقطه عطفی در کارنامه لطیفی در تلویزیون محسوب  شود.
س��ال 85 س��الی بود که به غیراز س��ریال »وفا«، مجموعه »جابر ب��ن حیان« به 
کارگردانی جواد افش��ار از شبکه سه پخش ش��د. این سریال درباره زندگی جابر بن 
حیان یکی از شاگردان امام صادق)g( بود. در این سریال، حسن جوهرچی و علی رام 

 نورایی ایفای نقش می کردند.
محورهای عمده سریال »وفا«:

1- تالش در جهت تبیین تفاوت ها میان یهودیان و صهیونیست ها.
2- ترویج بارز و بی پرده پلورالیسم دینی و مذهبی.

3- تأکید بر نقش فعال زنان و ضرورت فعالیت های اجتماعی آنان با تکیه بر قهرمان 
زن سریال.

سال1386
در سال 86 »پریدخت« روی آنتن شبکه دو رفت و خوش درخشید. این سریال به 
کارگردانی سامان مقدم و بازی لیال حاتمی و علی مصفا درباره دختری به همین نام 
اس��ت که زندگی اش در سه مقطع زمانی سال های 1314 و وقایع مسجد گوهرشاد 
در س��ال 1320، واگ��ذاری قدرت از پهلوی اول به محمدرضا و س��ال 1334 یعنی 
بعد از کودتای 28 مرداد می گذرد. صدای س��االر عقیلی روی تیتراژ پایانی توانست 
ب��ه محبوبیت کار کمک زیادی بکند. »پریدخت« س��امان مقدم را می توان یکی از 
نمونه های قابل قبول در سریالس��ازی محرمی دانس��ت که توانست گریزی به تاریخ 
معاصر ایران در سده اخیر بزند و در حقیقت روایتی عاشقانه و عامیانه در دل محرم 

و اعتراض ه��ای مردم در زمان پهلوی بود. »پریدخت« داس��تان زندگی دختر حاج 
میرزا یکی از مومنان سرشناس��ان شهر است. داستان در سال 1314 رقم می خورد، 
جایی که پریدخت در دوراهی انتخاب خواس��تگار قرار دارد. داس��تان با فراز و فرود 
زندگی پریدخت جلو می رود تا فاجعه مسجد گوهرشاد و کشف حجاب اتفاق میافتد. 
مرحله دوم زندگی پریدخت با تبعید رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی آغاز 
می شود. قصه ای که تا بعد از کودتای 28 مرداد ادامه دارد. مثلث عشقی مبهم میان 
پریدخت، نادر و نصرت، جوهره داستان است. نصرت که طی هم نشینی در خانه میرزا 
دلباخته دختر او می ش��ود و نادر که از دختر موردعالقه اش دور می ش��ود. بازی لیال 
حاتمی در کنار همسرش علی مصفا قابل تقدیر بود. حاتمی توانست نقش پریدخت 
را به خوب��ی ایفا کند. البته نمی توان بازی خوب کامبیز دیرباز در نقش نصرت را هم 

در نظر نگرفت.
محورهای اصلی این سریال عبارتند از:

1- نقش عزاداری های ماه محرم در شکل گیری انقالب اسالمی ایران.
2- تأکید آگاهانه بر این نکته که حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است.

3- کم رنگ کردن نقش روحانیون در انقالب به نسبت معتمدین محلی و بازاریان.
4- تصمیم سازی و کنش مندی قهرمان زن نسبت به مردان منفعل اطراف وی.

سال1387
در این س��ال چند سریال از چند شبکه مختلف پخش شد. »شاید برای شما هم 
اتفاق بیفتد«، اپیزودهایی به کارگردانی راما قویدل، احمد معظمی و محمودمعظمی 
از ش��بکه تهران، »آخرین دعوت« به کارگردانی حس��ین سهیلی زاده از شبکه دو و 
»طفالن مسلم« به کارگردانی مجتبی یاسینی از شبکه سه. »آخرین دعوت« درباره 
زندگی استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی فر بود که نماینده سابق مجلس بوده و 
برای یافتن اس��نادی عازم زادگاهش در غرب کشور می شود اما طی حادثه ای سر از 
کوفه در سال 61 هجری درمی آورد. تنها سریالی که در ماشین زمان، زمان حال را 

 سریال »وفا« به کارگردانی محمدحسین لطیفی / سال 1385 

 سریال »پریدخت« به کارگردانی سامان مقدم / سال 1386 
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اوتادی و... در این کار ایفای نقش میکردند. »خون بها« گرچه ارتباط مستقیمی با 
این واقعه بزرگ ندارد یا مثل »ش��ب دهم« از مناس��ک و مناسبت های آیینی این 
ماه در قصه پردازی خود استفاده نمی کند، اما به شکل تلویحی از مفاهیم و نگرش 
عاش��ورایی در مضمون قصه دس��ت به این کار می زند و به نوعی ایده آل های خود 
را تحت تاثیر مفاهیم آن به ش��کل دراماتیک صورت بندی می کند. رس��ول )پوالد 
کیمیایی( پس از قهرمانی در مسابقات بوکس و بازگشت به ایران با مرگ مشکوک 
برادرش مواجه می شود که دانشجو بوده و در یک پیتزافروشی کار می کرده است. 
مرگی که می تواند بی ارتباط با موقعیت اجتماعی و ش��خصیتی رس��ول نباشد. او 
درست زمانی با قتل برادرش رو به  رو می شود که در یک رقابت جهانی به افتخاری 
ملی دست پیدا کرده است، اما اکنون رسول در شرایطی قرار گرفته که نه میدان و 
گود بازی که صحنه زندگی او را به مبارزه و مقاومت دعوت کرده است. او در کشف 
راز قتل برادرش با دو زن برخورد می کند که مش��کوک بودن قتل رحیم را بیشتر 
می کند. یکی همکالس��ی رحیم به نام الهام که س��ر یک تحقیق مش��ترک درباره 
کراک همکاری می کردند و در اولین مالقاتی که با هم بر س��ر مزار رحیم داشتند 
الهام نیز براثر بمب گذاری کشته می شود و دیگری زنی به نام فرشته )لیال اوتادی( 
که صاحب کار رحیم در پیتزافروش��ی بوده و رس��ول از طریق ارتباط او با یک باند 
بزرگ قاچاق مواد مخدر برخورد می کند. این دو زن و نسبت آن ها با مرگ رحیم 
نشان می دهد که بین آن تحقیقات و این باند قاچاق مواد مخدر ارتباط معناداری 
وجود دارد که محصول ترکیب این دو موقعیت همان قتل رحیم است. اینک رسول 
در مس��یر خطرناکی قرار گرفته که باید جانش را در پی این مکاش��فه و کشف راز 

قتل برادرش به خطر بیندازد.
محورهای قابل اشاره سریال عبارتند از:

1- ایجاد فضا و الگوی قهرمان فعال و کنش مند مرد در جامعه.
2- سیاه نمایی فضای امنیتی حاکم بر جامعه.

3- تبیین فرهنگ رفاقت به عنوان راهکار خروج از برخی ناهنجاری های اجتماعی.

 سریال »بانو« به کارگردانی فرید سجادی حسینی / سال 1388 

 سریال »خون بها« به کارگردانی جواد مزدآبادی / سال 1389 

به محرم پیوند داده بود. البته سهیلی زاده که با ساخت سریال هایی مثل »فاصله ها«، 
»ترانه مادری« و »دلنوازان« نشان داده که فضای ملودرام محبوب مخاطب تلویزیونی 
را می شناس��د، س��عی کرد تا از این تلفیق، فضایی متفاوت بس��ازد. یوسف )فرامرز 
قریبیان( نماینده سابق مجلس در جاده ای به طور اتفاقی سر از کوفه سال 61 هجری 
درمی آورد. کوفه ای که در آس��تانه مهمان کشی اس��ت. این فضا تقریبا شبیه همان 
فضایی بود که قریبیان در فیلم »س��فیر« )فریبرز صالح، 1361( تجربه کرده بود. او 
آنجا نقش قیس بن مسهر سفیر امام حسین)g( را بازی می کرد که در کوفه غریبه 
بود و اینجا در آخرین دعوت هم نقش مردی غریبه در کوفه را بازی می کرد. سریال 
سیزده قسمتی سهیلی زاده برش هایی مداوم بین زمان گذشته، قصه یوسف در کوفه 
و زمان حال و تالش نزدیکان یوسف برای پیدا کردن او بود. البته این برش ها و فضای 

نامتعارف برای بیننده سنتی تلویزیون جالب به نظر نمی رسید.
محورهای اصلی سریال »آخرین دعوت« را می توان چنین برشمرد:

1- دنیاپرستی و حب جاه لشکر یزیدیان، امروز در صاحبان مناصب دولتی و حکومتی 
رخنه کرده است.

2- تشبیه شرایط روز جامعه به شرایط سال های امامت امام حسین از منظر نفاقی 
که میان مردم وجود دارد.

سریال »طفالن مسلم«، محصول شبکه الکوثر )شبکه عرب زبانان صداوسیما( یادآور 
تعزی��ه ای به همین نام بود. با اینکه کل ماجرای حضور دو پس��ر مس��لم در کوفه و 
شهادتشان شاید چندان معتبر نباشد )چون گفته  شده مسلم بن عقیل به تنهایی و با 
دو راه بلد از کوره راهی، راهی کوفه شد و در میان راه، آن دو راه بلد از تشنگی مردند و 
او به سختی خود را به شهر رساند( اما یاسینی سعی کرد از این فضا سریالی تاریخی 
بسازد که به تبعیت از سریال های میرباقری چاشنی عشق سالفه و غالم ابن حارث 
هم داشت. متن سریال »طفالن مسلم« با وجود بارها بازنویسی و بازی مؤثر جهانگیر 
الماس��ی در نقش قاضی شریح، قاضی کوفه که نقش منفی اش خیلی ها را یاد نقش 
منفی اش در »پس از باران« می انداخت، اما در مابقی نقش ها دچار افت ش��د. شاید 
اوج این افت در شخصیت پردازی و قصه سازی برای ابراهیم و محمد، دو پسر مسلم 
بود که همراهی مخاطب را در پی نداش��ت و فضای به ش��دت مثبتشان، مخاطب را 

تحت تأثیر قرار نمی داد.
محورهای قابل اعتنا در این سریال عبارتند از:

1- پرداختن به رویدادی تاریخی با اس��تناد به نامعتبرترین روایت ها و منابع تاریخ 
اسالم.

2- تشریح و گوشزد کردن خطر انتخاب نادرست حاکم و قاضی شرع از طریق تاکید 
بر شخصیت قاضی شریح.

سال1388
در این س��ال فرید سجادی حس��ینی با س��ریال »بانو« و بازی داریوش ارجمند، 
س��یاوش طهمورث، فریبا کوثری، س��اره بیات و... به شبکه سه آمد. داستان سریال 
درباره کشف حجاب در دوره رضاخان است. این سریال که در بستر روابط خانوادگی 
س��عی دارد گریزی به مفاهیم عاشورایی نیز بزند، علیرغم استفاده از گروه بازیگران 
خوب و مجرب، نتوانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند. ریتم کند سریال در 
کنار ش��یوه روایتی که بی دلیل غیرخطی انتخاب  ش��ده بود، از مهم ترین عوامل این 

عدم توفیق بودند.
محورهای اصلی این سریال:

1- تأکید بر جنسی نگری و نگاه جنسیتی در نقش پذیری های اجتماعی.
2- تقلیل فرهنگ و ادبیات عاش��ورایی به نقش این مفاهی��م در رفع درگیری های 

خانوادگی.
3- تأیید غیرمستقیم فرهنگ خان ساالری رایج در گذشته.

سال1389
»خون بها« به کارگردانی جواد مزدآبادی از شبکه یک پخش شد. داستان سریال 
با مرگ یک نفر ش��روع می ش��ود که برادرش به دنبال قاتل او می گردد. بازیگرانی 
چون پوالد کیمیایی، س��یاوش طهمورث، پوراندخت مهیمن، کاظم افرندنیا، لیال 
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سال1390
در سال 90 کارگردانی وارد سریال سازی شد که در همان سال فیلم سینمایی اش 
»س��عادت آباد« توانسته بود در گیشه فروش خوبی به دس��ت آورد. مازیار میری در 
اولین تجربه سریال س��ازی اش »فرات« را س��اخت. س��ریالی که داستان دو دوست 
قدیمی را به تصویر می کش��د که براثر حادثه ای، رفاقت دیرینه آنها جای خود را به 
دشمنی می دهد. به گونه ای که آن دو را رو در روی یکدیگر قرار می دهد. این سریال 
از شبکه دو پخش شد و هرگز نتوانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند. نکته حائز 
اهمیت این سریال شباهت مضمونی بسیار عجیب آن به سریال خوب »زیر تیغ« بود.

محورهای این سریال را می توان در این موارد خالصه کرد:
1- تأکید بر حذف والیت پدر در خانواده و ترویج فرهنگ ضد پدر محور.

2- زنان به شدت فعال، مردان به شدت منفعل.
3- نمایش خانواده های مذهبی به عنوان خانواده هایی با محوریت مادی گرایی.

 در همان سال، »تا رهایی« به کارگردانی حسین تبریزی هم از شبکه یک پخش 
شد که داستانش درباره یک چمدان حاوی قرص های روان گردان بود که در فرودگاه 
با یک چمدان دیگر عوض می شود. واردکنندگان این قرص ها یکی از افراد خود را نزد 
صاحب چمدان می فرستند تا چمدان حاوی مواد را از او پس بگیرد. این سریال نیز 

هرگز از سوی مخاطبان جدی گرفته نشد.

سال1391
پس از چند س��ال که صداوس��یما نتوانس��ته بود انتظارات مخاطبان را با پخش 
س��ریال های جذاب در ماه محرم برآورده س��ازد، در محرم س��ال 91 سریال »یلدا« 
بار دیگر بینندگان را پای تلویزیون نشاند. داستان این سریال درباره حاج محمدعلی 
زاهدی مشهور به مندلی است. او که سال هاست سنت تعزیه خوانی را در شهرستان 
بس��طام حفظ کرده اس��ت با نزدیک ش��دن زمان مرگش احساس می کند که خطا 
یا گناهی در گذش��ته باعث تنهایی و آش��فتگی امروز او و دور افتادن فرزندانش از 

اصالت هاست. به همین سبب به جستوجو در گذشته اش می پردازد.
این س��ریال به انتقال مفهوم »مرام« در زندگی نس��ل جدید می پردازد که پس از 
آشنایی با سنت های اصیل به معرفتی تازه برسند و احیاگر مرام و معرفت عاشورایی 
به ویژه در ارتباط با عملکرد حضرت ابوالفضل)g( باشند. تمام مراحل تصویربرداری 
»یلدا« در ش��اهرود و بس��طام انجام  ش��د و این کار در گروه معارف، انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس مرکزس��یمافیلم تهیه  شد. کارگردانی این سریال را حسن میرباقری 
برادر داود میرباقری بر عهده داشت و بازیگرانی همچون محمدرضا شریفی نیا، کاظم 
هژی��رآزاد، چنگیز جلیلوند، اس��ماعیل خلج، فریبا کوث��ری، ماهچهره خلیلی، الهام 

پاوهنژاد، حمیدرضا آذرنگ و سید مهرداد ضیایی در آن ایفای نقش کردند.
محورهای عمده این سریال عبارتند از:

1- تاکید بر احیای فرهنگ مرام و معرفت در جامعه امروز با تکیه  بر جایگاه حضرت 
عباس.

2- تالش در احیا و آشنایی مخاطب با آیین رو به فراموشی تعزیه.
3- عادی سازی روابط میان دختر و پسر نامحرم.

4- تأکی��د بر جایگاه محوری خانواده در جامعه و نقش کلیدی آن در ش��خصیت و 
فرهنگ رفتاری افراد.

سال139۲
در سال 92 بیشتر شبکه های تلویزیون تدارک آن چنانی برای سریال سازی ویژه ماه 
محرم نداشتند و ترجیح دادند به روند پخش عادی سریال های خود ادامه دهند. در 
این میان شبکه یک در این ایام »بچه های نسبتا بد« به کارگردانی سیروس مقدم را 
روی آنتن داشت و شبکه سه هم سریال اپیزودیک »خرده ستمگران« به کارگردانی 
مس��عود شاه محمدی را به روی آنتن برد که آن  هم مناسبتی با حال و هوای محرم 
نداشت. در این میان تنها شبکه ای که برای ساختن سریالی ویژه محرم دست به کار 
شد، شبکه تهران بود که سریال »زمانی برای عاشقی« را در ده قسمت و به کارگردانی 

محمدحسین لطیفی ساخته و پخش کرد.
»زمانی برای عاش��قی« که نگارش فیلم نامه آن توس��ط علی اکبر محلوجیان انجام 
 شده بود، روایتگر برشی از زندگی حاج مرتضی، بازاری خوش نام و اهل خدایی بود که 
یک اتفاق ناخواسته زندگی او را از این  رو به آن رو می کند. اتفاقی که موجب می شود 
تصمیم بگیرد به حال و هوایی که سال ها از آن غفلت کرده، بازگردد و به دنبال گذشته 
خ��ود در م��اه محرم بگردد و به همین دلیل حاج مرتضی بعد از 20 س��ال به دنبال 
دوس��تان قدیمی خود می گردد و پس از پیدا کردن آنها می بیند هر کدام با مشکلی 
رو به  رو هستند. »زمانی برای عاشقی« اما با وجود بازیگرانی مانند فرهاد قائمیان، علی 
اوسیوند و نفیسه روشن، به علت داستان نه چندان بکرش و اینکه حرف جدیدی برای 
گفتن نداشت، نتوانست آن چنان  که بایدوشاید در جذب مخاطب موفق عمل کند و 

بازپخش های چندباره آن در سال های بعد نیز خیلی به دیده شدنش کمک نکرد.
برخی از محورهای اصلی این سریال عبارت بودند از:

1- تأکید به برپایی تکیه و برگزاری مراسم تعزیه به عنوان احیاکننده فرهنگ مرام و 
معرفت در جامعه.

2- تالش در جهت تلفیق مذهب با مسائل روز جامعه.
3- نقدی بر خصایل مذمومی مانند غرور و کینه.

سال1393
در محرم 93 اتفاق خوب دیگری در س��ریال های ساخته ش��ده ویژه ماه محرم رقم 
خورد. در دهه سوم محرم این سال که دهه اول و دوم آن بدون هیچ سریال مناسبتی 
خاصی سپری شده بود، سریال »پرده نشین« ساخته بهروز شعیبی به نمایش درآمد تا 
پس از مدت ها یک سریال دیگر با فضایی گره خورده با حال و هوای محرم، بتواند با 
قصه ای خوب و جذاب مخاطبین زیادی را با خود همراه کند. داس��تان »پرده نشین« 
در مورد روحانی محبوبی به نام حاج آقا ش��هیدی اس��ت که تولیت حوزه علمیه ای را 
در یک شهرس��تان بر عهده دارد و طی ماجراهایی او و خانواده اش درگیر مشکالت و 
تهمت هایی می شوند که درنهایت و در روز عاشورا این مشکالت ختم به خیر می گردند.

ش��عیبی در این سریال به خوبی توانست زندگی طلبگی را دست مایه ساخت اثر 

 سریال »یلدا« به کارگردانی حسن میرباقری / سال 1391 

 سریال »زمانی برای عاشقی« به کارگردانی محمدحسین لطیفی / سال 1392 
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خودکرده و چهره ای ملموس و باورپذیر از روحانیون و دغدغه ها و مشکالتش��ان را 
به نمایش بگذارد. نکته اصلی درباره این س��ریال که آن را از نمونه های دیگری که 
س��عی در به تصویر کشیدن زندگی روحانیون داشته اند متمایز می کند، این است 
که برخالف برخی فیلم های سینمایی سال های اخیر، در این سریال روحانی را در 
جایگاه و شغل اصلی اش یعنی وعظ و خطابه و هدایت گری مردم به تصویر می کشد 
و همانند برخی فیلم های س��ینمایی، به اش��تباه برای قهرمان نشان دادن روحانی 
داستان، او را در مشاغلی همچون گچکاری، برق کاری، راننده و... به تصویر نکشیده 
اس��ت. همچنین در »پرده نشین« برخالف برخی داستان های خنثی که روحانی را 
صرفا واعظ و اس��تخاره بگیر و امام جماعت نش��ان می دهد، آنها را در کنار مردم و 
در میان اجتماع حاضر می بینیم. البته بازی خوب و ماندگار فرهاد آییش در نقش 
حاج آقا شهیدی، یکی دیگر از نکات بارز این سریال بود که در کنار بازی های خوب 
دیگر بازیگران سرش��ناس این س��ریال مانند آتیال پسیانی، ویشکا آسایش، هومن 

برق نورد و حامد کمیلی، به دیده شدن بیشتر اثر کمک شایانی نمود.
محورهای اصلی این سریال عبارت بودند از:

1- تبیین درس��ت وظیفه اصلی روحانیت یعنی تبلیغ دین و در کنار مردم بودن و 
گره گشایی از مشکالت آنان.

2- ترسیم درست فضای زندگی سنتی ایرانی.
3- نمای��ش نمونه صحیحی از رابطه بین اعضای خانواده علی الخصوص رابطه میان 

پدر و فرزند و زن و شوهر.
4- بیان مس��ئله امر به  معروف و نهی از منکر به عن��وان یکی از مهم ترین پیام های 

عاشورا.
5- تأکید بر گذشت و نقش آن بر آرامش در زندگی انسان ها.

6- بررسی مسائل روز جامعه مانند زمین خواری، فساد قضایی و آقازاده ها.

سال1394
امس��ال هم مانند س��ال 93 تلویزیون ب��رای دهه ه��ای اول و دوم محرم تدارک 
ویژه ای ندید و در این دو دهه شبکه های مختلف تنها به بازپخش سریال هایی مانند 

»مختارنامه«، »یلدا« و »زمانی برای عاشقی« که در سال های قبل تهیه و پخش شده 
بودند بس��نده کردند اما از دهه س��وم محرم همانند سال گذشته، شبکه اول سیما، 
س��ریال مناسبتی محرم خود را با عنوان »نفس گرم« و به کارگردانی محمدمهدی 

عسگرپور، روی آنتن برد.
این س��ریال که یک ملودرام اجتماعی اس��ت، روایتگر زندگ��ی زنی به نام ملیحه 
است که اعتقادات عمیق مذهبی دارد و در طول داستان با مشکالتی دست به گریبان 
خواهد شد. نکته جالب توجه این سریال بازگشت مرجانه گلچین به ایفای یک نقش 
جدی، پس از مدت ها بازی در نقش های کمدی، به عنوان شخصیت اول »نفس گرم« 
است. ضمن اینکه محمود پاک نیت، رؤیا تیموریان، حامد کمیلی و رحیم نوروزی از 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند که در شماره بعدی مجله به  نقد و بررسی مفصل 

آن خواهیم پرداخت.
در نهایت می توان گفت ج��ذب مخاطب و تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی، دو 
آرمان اساس��ی رسانه ملی در همه دوران 37 س��ال پس از انقالب بوده است. چرا 
که تبدیل  ش��دن صداوسیما به یک دانشگاه عمومی، نیازمند این دو شاخص مهم 
است. تجربه نشان می دهد که معموال دو شاخص جذابیت و تاثیرگذاری فرهنگی 
همواره در س��ریال های تاریخی و مذهبی در اوج بوده اس��ت. همواره س��ریال های 
مذهبی از پربیننده ترین و تأثیرگذارترین برنامه های تلویزیون در کشورمان بوده اند. 
سریال هایی که چه در قالب تاریخی و چه در ساختار ملودرام، همواره جذابیت های 
خاصی داشته و درعین حال به ترویج ارزش های اسالمی پرداخته اند. وجه مشترک 
و ویژگی اصلی و بارز این س��ریال ها که اهمیت آنها را بیش از س��ایر مسائل نشان 
می داد وجه بصیرت افزایی و روشنگری آنها بود. بی شک سکانس ها و لحظات خاص 
و اس��تثنایی این سریال ها تا س��ال ها در ذهن مخاطب باقی خواهند ماند و تولید 
این س��ریال های تلویزیونی از ماندگارترین و جاودانه ترین آثار و تولیدات س��یمای 
جمهوری اسالمی ایران بوده و هست، به شرط آن که اوال انحصار در تولید این آثار 
برداشته شود و دوم آن که نگاه مخاطب محور در طراحی این سریال ها دقیقاً رعایت 
ش��ود. نگاهی که به گواه بررسی که در سطور باال انجام شد، هرگاه رعایت شده، با 

اقبال بینندگان همراه شده است. 
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درجه رضایت مندی مخاطبین شبکه کارگردان سال تولید نام اثر

ده از ده یک  حسن فتحی 1380 »شب دهم«

هشت از ده سه  محمدحسین لطیفی 1381 »سفر سبز«

نه از ده سه  داود میرباقری 1382 »معصومیت ازدست رفته«

پنج از ده تهران قاسم جعفری 1383 »غریبانه«

چهار از ده دو  حسین سهیلی زاده 1384 »روزهای اعتراض«

نه از ده سه  محمدحسین لطیفی 1385 »وفا«

هفت از ده دو  سامان مقدم 1386 »پریدخت«

سه از ده دو  حسین سهیلی زاده 1387 »آخرین دعوت«

سه از ده سه  فرید سجادی حسینی 1388 »بانو«

دو از ده یک  جواد مزدآبادی 1389 »خون بها«

پنج از ده دو  مازیار میری 1390 »فرات«

هفت از ده یک  حسن میرباقری 1391 »یلدا«

چهار از ده تهران محمدحسین لطیفی 1392 »زمانی برای عاشقی«

هشت از ده یک  بهروز شعیبی 1393 »پرده نشین«

پس از بررس��ی دقیق سریال های مناسبتی ساخته  شده ویژه محرم در صفحات 
قبل پرونده، در این جدول به طور خالصه، چهارده نمونه از مهم ترین س��ریال های 
ویژه محرم را در کنار نام س��ازنده اثر و ش��بکه ای که پخش آن را بر عهده داشته، 
فهرس��ت کرده ایم. جالب اینجاس��ت که از این 14 س��ریال، سهم شبکه های یک، 
دو و س��ه سیما به طور مساوی چهار س��ریال بوده و دو سریال هم از شبکه تهران 
پخش  ش��ده اس��ت. در میان کارگردانان هم محمدحس��ین لطیفی با ساخت سه 
س��ریال مناس��بتی ویژه ماه محرم، در صدر کارگردان های محرمی ساز قرار دارد و 

بعد از او هم تنها کارگردانی که بیش از یک سریال برای این ایام ساخته، حسین 
س��هیلی زاده با دو سریال است. آخرین نکته ای هم که در این فهرست جلب  توجه 
می کند، حضور س��ریال »شب دهم« به عنوان ماندگارترین اثر برای ایام سوگواری 
امام حسین)g( است. تنها ساخته حسن فتحی برای این ایام که به نحوی اولین 
س��ریال جدی ویژه ماه محرم نیز محسوب می شود به اعتقاد اغلب منتقدان، پس 
از گذشت چهارده سال از زمان ساخته شدنش، همچنان بهترین و ماندگارترین اثر 

ساخته  شده در این حوزه است. 
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خشنونتدرقبرستانذهندارابونت
  حمید سبحانی

سریال »مردگان متحرک« یک مجموعه تلویزیونی درام، ترسناک و پساآخرالزمانی 
آمریکایی است که با اقبال عمومی مواجه شده است. این سریال کاندیدای جوایزی 
ازجمله انجمن نویس��ندگان آمریکا و گلدنگالب برای بهترین مجموعه تلویزیونی 
درام اس��ت. »مردگان متحرک« از روی کتاب مصوری با همین نام نوش��ته رابرت 
کرکمن ساخته  شده که آن هم با الهام از سری فیلم های جرج رومرو نوشته و تونی 
مور و چارلی آدلرد آن را تصویر کرده اند. کرکمن از همان اول در گروه تولید سریال 
حضور داشته و بر روی متن ها و تمام جوانب قصه نظارت کامل داشته است. پخش 
»مردگان متحرک« از 31 اکتبر 2010 از شبکه کابلی AMC در آمریکا آغاز شده 

و هم اکنون فصل ششم این سریال در حال پخش است.
داس��تان سریال از جایی آغاز می ش��ود که اندرو لینکلن در نقش معاون کالنتر 
)ریک گرایمز( پس از برخاس��تن از کما با دنیایی مواجه می شود که پر از مردگان 
متحرکی اس��ت مش��ابه زامبی های فیلم های ترس��ناک جرج روم��رو )کارگردان 
سرش��ناس سینمای وحش��ت که فیلمهایش الگوی بسیاری از فیلمسازان پس از 
خود شد( که از انسان تغذیه میکنند. او سعی می کند خانواده اش را پیدا کند و پس 

از یافتن آنها با گروهی از بازماندگان برای زنده ماندن تالش می کنند.
»مردگان متحرک« یکی از پربیننده ترین سریال های تلویزیونی در تمام دنیاست 
که آمار بیش��ترین دانلود غیرقانونی را نیز بر روی اینترنت به نام خود ثبت کرده و 
به این خاطر برنامه ها و بازی های بسیاری با محوریت این سریال برای گوشی ها و 
تبلت ها طراحی  ش��ده است. تاثیرات اجتماعی این س��ریال تا بدان حد بود که در 
جریان پخش فصل ششم قربانی نیز گرفت؛ فردی به نام دیمون پری از طرفداران 
»مردگان متحرک« اهل پروییت واقع در نیومکزیکو پس  از آنکه تمام قس��متهای 
سریال را به طور متوالی از سرویس خدمات پخش آنالین »نت فلیکس« تماشا کرد، 

دوستش را به قتل رساند، چون فکر می کرد او در حال زامبی شدن است!
این سریال زامبی محور با صحنه های بسیار ترسناک و مملو از خشونت در ایران 
نیز طرفداران گس��ترده ای به ویژه در میان جوانان دارد و به همین دلیل تحلیل و 
بررسی این سریال پرطرفدار را به این شماره مجله اختصاص داده ایم و سعی ما بر 
این بوده تا از زوایای گوناگون به نقاط ضعف و قوت این اثر و تاثیرات آن بر افکار و 

روحیات مخاطبان بپردازیم.
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سریال »مردگان متحرِک« شبکه  AMC که اخیرا فصل ششم خود را آغاز کرده از 
نظر ش��خصیتهای داخل اثر، بازیگران، داستان و کشتار زامبی ها به شدت موردتوجه 
قرارگرفته اس��ت. در بازه زمانی پخش س��ریال، داس��تان به صورت ماهرانه ای جهان 
آخرالزمانی را توصیف نموده که در آن هیچ س��اختار دولتی غالبی موجودیت ندارد. 
ازاین رو »وضع طبیعی« جهان به دید بیننده وابس��ته اس��ت. این وضع طبیعی در 
این مقاله از منظر اندیش��مندان معروفی مانند جان الک و توماس هابز مورد تجزیه 
 و تحلیل قرار گرفت��ه و دیدگاه های متفاوت در مورد انگیزه های گروه های حاضر در 

سریال »مردگان متحرک« باهم مقایسه خواهند شد.
اولین اندیشمند، جان الک، دیدگاه خود در مورد طبیعت و نقش قرارداد اجتماعی 
را در کتاب خود با عنوان »دو رساله برای حکومت« که در قرن هفده میالدی نوشته  
ش��ده، ش��رح داده اس��ت. الک مدعی بوده که حتی در غیاب دولت، حقوق طبیعی 
انسانی وجود دارند. در وضع طبیعی، به عقیده وی بشریت از حق آزادی و مساوات و 

همچنین دفاع از خود برخوردار بوده است. 
این دیدگاه مطرح شده از س��وی الک را می توان به کرات در سریال مشاهده کرد. 
شخصیت اصلی داستان، کالنتر ریک گریمز، گروه خود را در قالب مدل »لوکیشن« 
هدایت می نماید. مجموعه نوشته ش��ده ای از قوانین یا دولت تاییدشده ای در دنیای 
جدید س��ریال وجود ندارد. گرچه ریک مس��ئول و رهبر گروه محس��وب می شود، 
اما پیروان وی در بس��یاری از موارد کاره��ا را با رغبت آنچنانی انجام نمی دهند. هر 
فرد ضرورتا آزاد بوده و اعضای گروه برای محافظت از یکدیگر در کنار هم هس��تند. 
دارایی ها نیز به خوبی درک ش��ده اند. گروه در فصل های سه و چهار پناهگاهی را در 
یک زندان متروک پیدا کرده و هر فرد دارایی های خود را صاحب می ش��ود )سلولی 
برای خوابیدن، غذا، لباس و سالح ها( و این مرزها توسط اعضای گروه به خوبی درک 
می ش��ود. الک بر این باور بوده که جنگ از »وضع طبیعی« جا انداخته نشده است. 
همچنان خش��ونت و تمایل برای دزدی کردن از دارایی های دیگران وجود دارد. این 
مسئله در سریال نیز مشاهده  شده است؛ در برخی موارد اعضای گروه در تالش برای 
طرد کردن عضوی از گروه هس��تند تا بتوانند دارایی های وی را صاحب شوند. البته 
این قرارداد اجتماعی است که گروه را در یک سناریوی صلح آمیز در کنار هم حفظ 

کرده و باعث محافظت آنها در برابر زامبی ها و همچنین سایر بازماندگان می شود.
از س��وی دیگر، توماس هابز وضع طبیعی و هدف قرارداد اجتماعی را به ش��یوه ای 
متفاوت مورد مشاهده قرار داده است. هابز در کتاب خود با عنوان »لویاتان« این گونه 
بی��ان کرده که وضع طبیعی ب��دون حضور قرارداد یا دولت تاسیس ش��ده، ضعیف، 
ددمنشانه و نامطلوب خواهد بود. با قضاوت در مورد طبیعت به دام انداختن و مبارزه 
با انبوهی از زامبی ها، می توان این گونه فرض کرد که عقیده وی با این مسئله در یک 

»وضعطبیعِی«آخرالزمانی

راستا خواهد بود. هابز مدعی بوده که دنیا در حالتی از خشونت پایدار قرار داشته و 
بشریت برای دستیابی به منابع مهم در حال جنگ بوده است. عالوه بر این، انسان در 
پی قدرت و شکوه است تا بتواند خود را تبدیل به انسانی برتر نماید. تمامی این عوامل 
در دنیای پس از آخرالزمان مشاهده می شود؛ جایی که در آن بازماندگان در بسیاری 
از موارد تهدید بزرگ تری نسبت به زامبی ها محسوب شده و برای دستیابی به سرپناه 
و غذا باهم به جنگ می پردازند. ازاین رو، هابز بر این باور اس��ت که برای محافظت از 

مردم توسط شمشیر و درازای حقوق انسانی، حاکم اقتدارگرا موردنیاز است.
در س��ریال، گروه��ی وج��ود دارد. این گروه آنچ��ه هابز به عنوان موارد پوش��ش 
داده ش��ده توس��ط قرارداد اجتماعی در نظر می گیرد را تقلید می نمایند. شهری به 
ن��ام »Woodbury«، توس��ط فردی مرموز با نام »حاکم« اداره می ش��ود که زندگی 
بازماندگان این ش��هر مطابق با مدل هابزی اس��ت. حاکم، فردی خشک و سختگیر 
بوده و روی تمامی ساکنین شهر کنترل کامل داشته و نسبت به افرادی که خارج از 
مرزهای شهر زندگی می کنند، کامال بی رحم است. وی سایر بازماندگان را می کشد 
تا بتواند از منابع آنها اس��تفاده کند. البته، هابز از وی حمایت خواهد نمود، زیرا وی 
نیازهای مردم خود را تامین کرده و آنها را در برابر وضع طبیعی که در مرزهای بیرون 
شهر مملو از زامبی ها و بازماندگان گرسنه است محافظت می نماید. هابز بر این باور 
بوده که ترس انسان در زندگی ناشی از مرگ های خشونت آمیز بوده است. زنده زنده 
خورده شدن توسط گروهی از زامبی ها در این گروه از مرگ های خشن قرار می گیرد 
و محافظت از مردم در برابر این سرنوش��ت ناخوش��ایند دلیل هابز برای شکل گیری 

جامعه ای مشابه با شهر Woodbury خواهد بود.
با ریشه یابی دو گروه این سوال مطرح می شود که حالت حقیقی طبیعی در آتالنتای 
پس از آخرالزمان چگونه بوده و قرارداد اجتماعی چگونه می تواند مشکالت این دنیا 
را ح��ل نماید؟ به نظر من، وضع طبیعی دنیای »م��ردگان متحرک« به طور کاملی 
ایده هابز را بازتاب می نماید. دنیا خشونت بار است، انسان ها در جنگ با هم هستند 
تا منابع دیگری را به دس��ت آورده و خود را در برابر مرگ خش��ونت آمیز محافظت 
کنند. شیوه ای که در شهر Woodbury مورد استفاده قرارگرفته به خوبی جواب داده 
و بهتری��ن راه برای فرار از وضع طبیعی اس��ت. گروه ریک ک��ه از مدل الک پیروی 
می نمایند، در بسیاری از موارد باهم دچار تعارضاتی شده و نمونه هایی از خیانت برای 
اهداف بقا در بین اعضای گروه مشاهده می شود. ساکنین Woodbury در صلح با هم 

زندگی می کنند، گرچه بسیاری از حقوق آنان نقض شده است.
با پیش رفتن سریال و به وجود آمدن گروه های جدید، می توان ماهیت هر گروه را 
بر اساس رهبری آنها و مطابق با تئوری های هابز و الک پیش بینی نمود. استفاده از 

این ابزارها در ادامه سریال نیز جالب توجه خواهد بود. 

 مارک آربیتر
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ریک
 ش��خصیت ریک با بازی گیرا و باورپذیر اندرو لینکلن 
با چش��مانی آب��ی و موهای بور مش��خصا یک چهره 
آنگلوساکسون است که قرارس��ت منجی آخرالزمانی 
س��ریال به سبک و سیاق منحصربه فرد خودش باشد. 
چیزی که مش��خص اس��ت حضور او به عن��وان رهبر 
گروه بازماندگان اس��ت که قرارس��ت پیشرو و منجی 
بش��ریت باش��د. منجیای که عاری از خطا نیست و با 
ابرقهرمانان »مارول« هالیوود متفاوت است. ریک که 
کالنتر یک ش��هر کوچک در آتالنتا اس��ت و از این سو 
نماد قانون نیز هس��ت، خود به مثابه یک کتاب قانون 
زنده در س��ریال عمل می کند. او رهبر گروهی اس��ت 
که در مواجهه با خطرات بسیار و سپس رهایی از بند 

همه آنها با حفظ اکثریت اعضا و ادامه حیات و احیای 
نسل )تولد فرزند دخترش »جودیث« که نماد تولد و 
باروری است( می تواند خود را با هر شرایطی وفق دهد 
و در ه��ر زمان و موقعیتی کار درس��ت را انجام دهد. 
حتی اگر آن کار غیرمنطقی و اشتباه باشد، به زعم گروه 
که نماینده اکثریت طیف بشریت و مردم نظام سلطه 
)بقای بهترین ها بر روی زمین( هستند، آن کار درست 

و تصمیمی برای حفظ بقای گروه به شمار می رود.
ریک به عن��وان رهبر گروه و قان��ون مطلق با هدف 
حفظ بقای خانواده و گروهش، رفته رفته از دموکراسی 
اخالقی به نظامی توتاریتال می رس��د که در آن نحوه 
عمل و چگونگی آن برای اعضا مهم نیست و تنها نتیجه 
است که درنهایت باید به نفع گروه تمام شود و حفظ و 
امنیت آنها را تضمین کند. حتی اگر این رفتار خودکامه 
قتل دوست و همکارش باشد که پیش از این در نقش 
معاون کالنتر بهترین دوس��ت ریک به شمار می رفته 
اس��ت. ریک پس از سقوط مزرعه و آتش گرفتن خانه 
و مزرعه هرش��ل که به عنوان خانه ای امن و آرام برای 
اعضا به حس��اب می آید، آشکارا خطاب به اعضای گروه 
و خانواده اش می گوید که دیگر خبری از دموکراس��ی 
نیست! چراکه دیگر ماهیت فکری و رفتاری ریک برای 
همه اعضا در جهت حفظ امنیت و سالمت گروه روشن 
اس��ت؛ و همین اصل برای اعتماد همه جانبه به رهبر 
گروه کافی است تا ریک آن طور که خود می داند عمل 

کند و تنها نتیجه را به گروه اعالم دارد.
رفتار ریک در مواجهه با گروهش همان رفتار آمریکا 
در برابر مردمش اس��ت ت��ا توجیهی منطقی در پس 

دیپلماسی توتاریتالش باشد. اعتمادسازی ای کاذب که 
سردمداران نظام آمریکایی برای مردم آمریکا طراحی 
کرده اند تا تنها دل در گروه نتیجه امر داشته باشند، 
نتیجه ای که تنها توفیق ملت و دولت آمریکا در ظاهر 
آن دیده شود و چگونگی رسیدن به آن نتیجه مدنظر 
هیچکس نباشد. نتیجه ای که خواه حاصل جنگ های 
نابرابر با کشورهای ضعیف مسلمان نشین باشد، خواه 
حاصل همکاری با صهیونیس��ت ب��رای تامین منابع 

مالی نظام سرمایه داری آمریکایی.
با این اس��تراتژی از س��وی رهبر گروه دیگر رفتار 
خصمانه و حتی غیرانس��انی ریک هم مورد س��وال و 
بازخواس��ت قرار نمی گیرد و حت��ی عملی قهرمانانه 
نیز تلقی می ش��ود. تضادی که در نحوه دیپلماس��ی 
و رفتار آمریکایی در برابر کش��ورهای جهان س��وم و 
خاورمیانه دیده می ش��ود همان تضاد درونی اس��ت 
که در ش��خصیت ریک نیز وج��ود دارد. آمریکا خود 
را به عنوان نماد حقوق بش��ر در جهان مطرح می کند 
و خ��ود را پایه گذار و مصلح جه��ان در برپایی صلح 
جهانی می داند درحالی که آتش جنگ و کینه و نفاق 
را با کمک نظام صهیونیستی در بسیاری از کشورهای 
مسلمان نش��ین آس��یایی و آفریقای��ی می پراکند، به 
همین نس��بت نیز هنگامی که ری��ک با لباس کالنتر 
و ستاره قانون بر س��ینه اش آشکارا برای حفظ بقای 
گروه و خانواده اش دس��ت به قتل انسان هایی چه بسا 
بی گناه می زند، منطقی اس��ت ک��ه از دل این تضاد 
بی��رون می آی��د و حداقل برای اعض��ای گروه عملی 

روشن و توجیه پذیر است.

تحلیلشخصیتهای
سریالمردگانمتحرک

شناسنامه»مردگانمتحرک«

 محصول شبکه ای ام سی
 طراح اصلی: فرانک دارابونت

 نویسندگان: فرانک دارابونت، چارلی ادالرد، روبرت کرکمن، تونی مور
 کارگردانان: گرگ نیکوترو، ارنست دیکرسون، گای فرلند، بیل گرهارت 

 مدیران فیلم برداری: ران اشمیدت، دیوید بوید
 موسیقی متن: بییر مک کریری

 بازیگران: اندرو لینکلن )ریک گریمز(، چندلر ریگز )کارل گریمز(، اس��تیون ین )گلن ری(، نورمن ریداس 
)دریل دیکسون(، مایکل روکر )مریل دیکسون(، ملیسا مکبراید )کارول پلی تر(، لورن کوهن )مگی گرین(، دانای 

گوریرا )میشون(، سونیکا مارتینگرین )ساشا(، امیلی کینی )بث گرین(، آالنا مسترسن )تارا کامبلر( 
 مکان فیلم برداری: آتالنتا، جورجیا
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هرشل
هرشل که با بازی بازیگر خوب و کارکشته اش بسیار 
در اث��ر پرورش یافته و جا افتاده اس��ت، با چهره ای 
آرام، معن��وی، مطمئ��ن و باایمان، ی��ک کاتولیک 
موجه اس��ت. پیرم��ردی که قرارس��ت نهیب ایمان 
در ش��خصیت خودکام��ه و برون گرای ریک باش��د. 
ش��خصیتی که در کنار ریک و با مشورت و مشاوره 
دادن ب��ه او، حال و هوایی معن��وی و توام با ایمان 
به اعمال خودکامه ریک می بخش��د. درواقع هرشل 
اگرچ��ه با ظاهر معنوی اش ح��س و حالی از ایمان 
مس��یحی را در فضای بی ایمانی و بدوی آخرالزمانی 
تصوی��ر می کند، اما در حقیق��ت امر او تنها نقابی از 

ایمان کاذب بر چهره دارد که پش��ت اعمال ریک و تصمیمات او و دیگر اعضای گروه پنهان  شده است. ایمان 
هرش��ل، بیش��تر ایمانی از جنس یهوداس��ت تا حواریون، چراک��ه او حتی نمی تواند بر ایم��ان و باور خود نیز 
ثابت قدم بماند و با کش��ته ش��دن همسر و پسرخوانده اش که به زامبی تبدیل  ش��ده اند، کاخ پوشالی ایمانش 
فرومی ریزد و همراه با مزرعه و خانه اش که نشان از ایمان جاری در خانه های مردم آمریکا است، می سوزد. او 
آدم خوبی اس��ت و نش��انه های یک انسان اومانیست پایبند به اخالقیات را در خود دارد و سعی می کند تا آن 
را به نحو احس��ن نیز در میان خانواده و دیگر اعضای گروه ترویج کند. ایمان فروریخته هرشل به حداقل های 
ممکن تقلیل می یابد و از س��وی دیگر وفاداری او به تفکرات اومانیس��تی روزبه روز بیشتر می شود. تا جایی که 
هرش��ل در زن��دان را نمی توان با آن چه��ره روحانی و مقدس یک کاتولیک معتقد ش��ناخت و در پس ظاهر 
مس��یحی و معتقدش، یک اومانیس��ت واقعی حضور دائمی دارد که شیپور انس��انیت را هر دم در گوش ریک 

می دمد.
حتی پای قطع شده هرشل نیز نمادی از همین ایمان بریده شده و ابتر است، ایمانی که با اعتماد و باور به ریک، 
رنگ و بویی دیگر به خود می گیرد و دوباره می تواند هرشل پیر را بر روی پای خود بایستاند؛ اما نه پای حقیقی 
خ��ودش، بلکه پایی مصنوعی که تنها ظاهر امر و کاربردش را برای او حفظ کرده اس��ت. هرش��ل که مزرعه دار 
بودن و اشتغالش به کشت و زرع و تامین غذای طبیعی گروه از طریق پرورش گیاه، دام و... در برابر تغذیه های 
عجیب وغریب انس��ان های بازمانده، حاکی از انسانیت اوس��ت، ریک و پسرش را پس از غرق شدن در نفسانیات 
خود به س��مت کش��ت و زرع می کش��اند تا آنها را دوباره به نفس پاک انسانی ش��ان بازگرداند، اما این رویه دوام 
چندانی ندارد و با بازگش��ت مجدد فرماندار خونخوار مش��خص می شود که این نهیب به ظاهر انسانی و روحانی 
همانا اشتباه قهرمان و کوتاهی رهبر گروه در قبال نیت اصلی آنها که همانا حفظ و بقای گروه است بوده. اولین 
قربانی این تصمیم اش��تباه نیز خود هرش��ل است که سر سبزش را بر سر این تصمیم از دست می دهد و توسط 

فرماندار کشته می شود.
این پایان برای شخصیت هرشل در پی راهنمایی ها و حمایت ها و مشاوره هایش به ریک، نشان از ناکارآمد 
بودن ایمانی اس��ت که آمیخته با مذهب و اعتقادات اخروی اس��ت. ایمانی که نمی تواند صاحبش را نجات 
دهد، چگونه قرار اس��ت س��بب رس��تگاری دیگر اعضای گروه ش��ود که حتی باوری به اندازه هرشل هم به 
امید و رستگاری ش��ان ندارند! باور و اعتقاد هرش��ل درنهایت دس��تخوش شمشیر بنده ای می شود که سر از 
ایمان هرش��ل جدا می کند و به دروغ گویی از س��وی فرمانداری محکوم می ش��ود که ممد بقاست. ریک نیز 
درمی یاب��د برای ادامه حیات و زنده ماندن در آخرالزمانی که جامعه و طبیعتش تعریف کرده، باید فرماندار 

بود تا هرش��ل!
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کارول
کارول ش��خصیتی اس��ت که مصداق زی��ادی در هر 
جامع��ه ای دارد. او ضعیف اس��ت و منفع��ل. به قدری 
ضعیف است که حتی نمی تواند در برابر شوهر زورگو 
و دیوان��ه اش از خ��ود دفاع کن��د. او محتاج حمایت و 
پش��تیبان است، خواه این پش��تیبان همسری دیوانه 
باش��د که دائماً او را کتک می زند، خواه شخصی مانند 
داریل باش��د که تمایلی به توجه و حفظ و حراست از 
او ن��دارد و خواه ریک باش��د که نیتش حفظ و امنیت 
حداکثر اعضای گروه است؛ اما چه می شود که چنین 
ش��خصیت ضعیفی می توان��د در گروه باق��ی بماند و 
همانند اشخاص مقاوم و سرسختی چون ریک و داریل 
ب��ه حفظ و بقایش در گروه ادامه دهد. نس��خه ای که 
سازندگان این سریال استراتژیک برای چنین اشخاص 
محکوم به فنا دارند، قوی ش��دن است! به گونه ای که 
کارول هم قوی می ش��ود و در دیالوگ هایش به داریل 
و یا ریک آشکارا می گوید که او ضعیف بوده و توانست 
خود را پیداکرده و قوی ش��ود؛ اما قوی ش��دن درگرو 
چه چیزی؟ درگرو از دس��ت دادن کمال شخصیتی و 
انسانیتش. با زیر پا گذاشتن لطافت و زنانگی اش، با زیر 
پا گذاشتن مادر بودنش که همه چیز یک زن در کمال 

شخصیتی او به حساب می آید.
کارول در فص��ل چه��ارم س��ریال، هنگامی که دیگر 
به یکی از اعضای سرس��خت گروه بدل ش��ده و ریک 
مش��خصا بر روی او و توانایی هایش حساب می کند، در 
پاسخ به س��وال ریک اذعان می کند که دیگر به سوفیا 
دختر ازدست داده اش، نمی اندیشد، چراکه او مرده است! 
س��وفیا در حقیقت نمادی از همان پاک دامنی و کمال 
زنانگی ش��خصیت کارول اس��ت که قربانی قوی شدن 
او ش��ده اس��ت. او می میرد تا کارول بتواند قوی شود و 
در کنار گروهی که برتری های زیادی نسبت به او دارد 
زندگ��ی کرده و به بقا ادامه ده��د. این تنها راه چاره ای 
است که سریال پیش پای شخصیت های ضعیفی چون 
کارول قرار می دهد تا با قربانی کردن صفات انس��انی و 
کمال گرایی در خودشان، خود را به زنجیره قدرت پیوند 
دهند تا زنده بمانند، قدرتی از جنس قدرت آمریکا برای 

تسلط بیشتر و امنیتی بیشتر برای مردمش.

داریلومریل
 این دو برادر که نژادش��ان سرخ پوس��ت اس��ت، هر یک با سرنوش��تی جدا از هم در س��ریال مطرح می شوند. 
سرنوشت هایی که در پی گرایش هرکدام به رهبریت یک فرد برایشان رقم خورده است. در سویی ریک به عنوان 
رهب��ر گروه��ی حضور دارد که داریل ازجمله افراد مهم و کارآمد آن به ش��مار م��ی رود، رهبری که با چهره ای 
آنگلوساکس��ون نمادی روش��ن از منجی آمریکایی و غربی است. او با داشتن س��تاره قانون بر سینه اش رهبری 
قانون مدار و قابل اتکاست. از سویی دیگر فرماندار فیلیپ قرار دارد که با چهره ای متفاوت و رنگ مو و چشمانی 
س��یاه، رهبر و منجی غیرآمریکایی را تصویر می کند. فرمانداری که نه حقیقتا فرماندار اس��ت و نه نش��انه ای از 
انسانیت و قانون در او دیده می شود، چراکه حتی به اعضا و یاران خود نیز رحم نمی کند. سرنوشتی که درنهایت 
برای مریل با تمام توانایی ها و سرس��ختی اش رقم می خورد، فناس��ت و تبدیل شدن به زامبی آدم خوار و مرده ای 
متحرک، چراکه مسیری را پیموده که نشانی از رستگاری غربی و آمریکایی در آن به چشم نمی خورد و دل در 
گرو رهبریت فردی غیرآنگلوساکسون بسته است؛ اما در مقابل او، برادر کوچک ترش که با پوشش سرخ پوستی 
و چهره ای کامال بومی نماینده ای از اصیل نش��ینان خاک آمریکاس��ت با توانایی هایی که همیشه از سوی مریل 
نکوهیده می ش��ود و محکوم فناس��ت، می تواند زنده بماند و در مواجهه با س��ختی ها و بدبیاری های بسیاری که 
گریبانگیر گروه می شود، زنده بماند؛ چراکه او سرسپرده ریک است. رهبری که آشکارا قرار است منجی و برگزیده 
آخرالزمان باشد و گویی به قول هرشل دست غیبی از او محافظت می کند تا این کاروان برگزیده را به سرمنزل 

مقصود برساند.

جودیث
 نوزاد دختری که در نمادشناسی سینمای کالسیک، 
نماد باروری، سرزمین و عقیده است، او در آخرالزمان 
به دنیا می آید و نوید رستگاری بشریت در وانفسای 
آخرالزمان اس��ت. دختری است که همچون هویت 
پدرش در الیه ای از ابهام به سر می برد. فرزندی که 
قرار است نویددهنده رستگاری و سرچشمه امید و 
بقا باش��د، خود در مرز مشروعیت و زنازادگی است. 
تولدی شوم که همراه با مرگ مادرش و پیش از آن 
مرگ ش��ین به عنوان پدر احتمالی اش همراه است. 
جودیث که محافظت از او امری اجتناب ناپذیر برای 
همه اعضای گروه به ش��مار می رود، رس��تگاری ای 
غریب و درعین حال نامعلوم است که هنوز نتوانسته 
هویت و مشروعیت خود را روشن کند. رستگاری ای 
که برای همه غریب و مه آلود است و هیچ کس، حتی 
ریک نیز بر آن اطمینان خاطر ندارد. جودیث که در 
میانه فصل چهار و در حمله فرماندار به زندان، زنده بودنش بعید به نظر می رسد و حتی گهواره خونین او حجتی 
برای ریک و کارل بر مرگ اوست، به دست تایریس سیاه پوستی عظیمالجثه، نجات داده می شود. گویی دستی 
از غیب، حافظ بقای اوس��ت و قرار اس��ت تا آخر، این امید واهی و این چراغ رستگاری دوداندود، در انتهای افق 

برای بازماندگان آخرالزمان سوسو بزند.
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یوجینپورتر
یوجین با چهره ای آمریکایی و پوشش��ی عوامانه که نه 
شبیه به دانشمندان است و نه انسان هایی فرهیخته و 
دانا، اما می تواند ادای دانشمند بودن را دربیاورد. اگرچه او 
دیر به قافله بازماندگان در رستاخیز »مردگان متحرک« 
رسیده است و هویت نجات بخشش برای نجات جهان 
دوام چندانی نداشت اما آشکارا حلقه مفقوده رستگاری 
در آخرالزمانی اس��ت که استراتژی غربی آن را تعریف 
کرده اس��ت. رس��تگاری ای که همانا یک سوی آن علم 
اس��ت و س��وی دیگرش ماورا. ماورایی که ن��ه الزاما از 
ایمان و مذهب نشات گرفته و می تواند ماورایی شیطانی، 
ماسونی و جهنمی باش��د! اما یوجین پورتر در دروغی 
راهگش��ا خود را به عنوان یک دانشمند در زمینه  ژنوم 
انسانی معرفی می کند که تنها فردی است که از علت 
وقوع این فاجعه خب��ر دارد و می داند چطور باید آن را 
درمان کرد و به این کابوس پایان داد، لزوم یک دانشمند 
که پایه  دیگر رستگاری در آخرالزمان یعنی علم نوین را 
طرح ریزی کند و پیش می برد از ملزومات راه نجات بشر 
در آخرالزمان اس��ت. خواه این دانشمند یوجین پورتر 
باشد، خواه دکتر محققی که در مرکز جهانی بهداشت 
ناامیدانه پس از مبتال ش��دنش دس��ت به خودکش��ی 
می زند؛ اما چیزی که روشن است، مذهب نجات بخش 
بشر در این استراتژی نخواهد بود. بلکه این وظیفه علم 
است. علمی که غرب خود را سرآمد آن می داند و نقطه 
اتکا به س��لطه جهان در آخرالزمان. علمی که همواره 
آمریکا در کنار صهیونیسم به آن نیل داشته است و در 
سینمای علمی و تخیلی هالیوود نیز به چشم می خورد، 
علمی اس��ت که قرارست در آخرالزمان رستگاری بشر 
را رق��م بزند و ایش��ان را از کورراه ایم��ان و مذهب، به 
روش��نایی دانش مطلق نائل کند! یوجین ش��خصیتی 
اس��ت با غرایزی انسانی و با کمالگرایی اومانیستی که 
حاضر نیس��ت برای هدف روش��ن و پسندیده اش پا بر 
روی انسان های دیگر بگذارد. برای او اخالقیات هنوز هم 
مهم است و مواجه با هیوالهایی انسان نما هنوز سخت 
و دش��وار. او پرچم دار علم ست، علمی که قرار است در 
خدمت بشریت باشد و نه در خیانت به او؛ اما چه کسی 

محافظ و تأمین کننده اوست؟

آبراهام
 کس��ی که آش��کارا یک نظامی ارتش آمریکاست و 
تنها کس��ی اس��ت که بیش��تر از خود یوجین پورتر 
دلش ب��رای نجات دنی��ا و مردم جهان می س��وزد. 
آبراهام با نام یهودی اش اما ظاهر و مس��لکی کامال 
آمریکایی، میخواه��د همراهی کننده و محافظ علم 
و دانش بش��ریت ت��ا آخرالزم��ان باش��د. او از علم 
سررش��ته ای ن��دارد ام��ا می داند که اگر قرارس��ت 
یوجین ب��ا دانش و علم منحصربه ف��ردش دنیا را از 
تاریکی برهاند، این اوست که باید وی را به سرمنزل 
مقصود برساند. یعنی علم و دانشی که باید منحصرا 
در اختیار کش��ور برتر و نظام سلطه »آمریکا« باشد 
ت��ا به هدف اصلی خود و نجات بش��ر در آخرالزمان 
بینجامد. علمی که اگرچه تحت نظر و سلطه ارتش 
و قوای نظامی رهبری و هدایت می شود، اما هدفش 

نجات جهان و برپایی صلح ابدی است.

گلن
 گلن که احتماال تنها ش��خصیت آسیایی در سریال 
اس��ت، نماینده گروه اکثریت تابع اس��ت. اکثریتی که 
اگرچ��ه دارای ق��وا و توانایی ه��ای الزم برای پیش��برد 
اهدافشان هستند، اما لزوم حضورشان در میان  برترین ها 
مطیع بودن آنهاست. همان طور که گلن به گفته مگی در 
فصل دوم سریال، همه چیز را برای رهبریت گروه دارد؛ 
اما او هیچ گاه نخواهد توانس��ت رهبر گروه بازماندگان 

ش��ود. چراکه او کمک دهنده خوبی اس��ت و بهترین و 
مطمئن ترین فرد برای پیشبرد اهداف ریک برای حفظ 
و امنیت گروه. ریک حاضر نیس��ت به هیچ نحوی گلن 
را از دس��ت بدهد، زیرا حضور او برایش س��ودآور است. 
حضور گلن حافظ امنیت بخش اعظمی از گروه اس��ت 
و این از دید ریک وظیفه اوس��ت. وظیفه ای که به زعم 
خود گلن نیز وظیفه ای درست و به جاست. چراکه گلن 
هیچگاه با وسوسه های مگی برای رهبریت گروه، علیه 
ریک شورش نکرده و نخواسته رهبر باشد. او حتی پس 
از تغییر رهبریت گروه از فردیت ریک به گروه شورایی، 
از ریک می خواهد که برگردد و رهبریت گروه را دوباره 

به دست گیرد، چراکه آنها به او نیاز دارند.
گلن نماد کش��ورهایی اس��ت که لزوم حض��ور آنها 
درصحن��ه قدرت بر مطیع بودن آنها تحت امر کش��ور 
سلطه است. کش��ورهایی که نظیر آنها در اروپا و آسیا 
زیاد است، اما می توان تاکید آسیایی بودن گلن را بر این 
حدس و گمان گذاشت که استراتژی آمریکا همچنان در 
قبال کشورهای قدرتمند صنعتی همچون چین، ژاپن 
و کره، اس��تراتژی دوگانه است. استراتژیای که حرف از 
حضور کشورهای آسیایی در صحنه قدرت می زند، اما 
به شرط تبعیت و همراهی. کشورهایی که برای رهبریت 
ساخته نشده اند و باید برای حفظ بقا، حیات و منفعت، 

خود را به بزرگان عرصه قدرت گره بزنند.

گابریل
 ام��ا گابریل، ای��ن پدر مقدس سس��تایمان که نه 
ت��وان کمک کردن و نجات دادن انس��ان ها را دارد و 
نه آن قدر بد اس��ت که بتواند آنها را به خاطر منفعت 
شخصی اش بکشد. او ضعیف است و همین تنها درد 
اوست. اسم گابریل که به تمام زبان های دنیا نام یکی 
از فرش��ته های مقرب خداوند اس��ت و از سوی موج 
مخرب س��ینمای آخرالزمان هالیوود همیش��ه مورد 
حمل��ه قرار می گی��رد، از همین روی ب��رای این پدر 
سستایمان و بزدل انتخاب  شده است. هدف تضعیف 
ایمان و ناکارآمد بودن ایمان و مذهب در آخرالزمان 
اس��ت. همان گونه که گابریل نمی توان��د حتی برای 
خودش رستگاری را تعریف و یا تصویر کند، به همان 
میزان نی��ز مذهب هیچ روزنه امیدی برای بش��ر در 

آخرالزمان باقی نخواهد گذاشت. 
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و نکته هایی ویژه است که بر اساس توانایی ها و ضعف های شخصیت شکل می گیرند 
و بر همین اس��اس، از رویارویی و تقابل ش��خصیت ها با یکدیگر کنش ها ایجاد شده 
و داس��تان با رابطه ای دیالکتیکی به جلو می رود. اما نمی توان محور دیگر فیلم نامه، 
یعنی داس��تان را در نظر نگرفت. پیرنگ اصلی داستان تمی آشنا و حتی کلیشه ای 
در فرم های معمول هالیوود به شمار می رود که در فیلم های آخرالزمانی به وفور دیده 
می شود. شخصیت هایی نجات یافته که حیاتش��ان به مرورزمان برای بیننده اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند در پی رستگاری و نجات خود هستند. در این میان معموال یکی 
رهبر و مابقی وابسته به گروه هستند. نیاز دراماتیک داستان برای تمام شخصیت ها 
»رستگاری« است، که از حداقل آن یعنی »حفظ بقا« و »امنیت« شروع شده و تا مرز 
نیاز شخصیت ها و افق رستگاری آنها پیش می رود. تمی آشنا و هدفمند که آبشخور 
استراتژیک آن را می توان در نفوذ سینمای صهیونیستی در هالیوود جستجو کرد و 
همانا فیلم های آخرالزمانی با همین هدف یعنی »سرزمین گمشده« تولید و عرضه 

می شوند.
ام��ا پی رنگ های فرعی فیلم نامه که از تقابل ش��خصیت ها با همدیگر و همچنین 
محیط پیرامون خود شکل می گیرند، نقش بیشتر و موثرتری را در فیلم نامه بر عهده  
دارند. خرده  داس��تان هایی که در هر فصل متفاوت از هم ولی زنجیروار در ارتباطی 
س��ازنده با یکدیگر قرار دارند. می توان تم غالب را در این داس��تان های فرعی »بقا« 
دانست. چراکه شخصیت محوری فیلم نامه یعنی شخصیت ریک گریمز در پی حفظ 
بقای گروه است و بیشترین دغدغه او به عنوان نیاز دراماتیک داستان نیز همین مورد 
به حساب می آید. این پی رنگ های فرعی که در پی تقابل ها و همگرایی شخصیت ها 
با یکدیگر ایجاد می شوند گاهی داستان هایی را نیز ایجاد می کنند که به این دغدغه 
و نیاز، عمق بیش��تری بخش��یده و بر غنای دراماتیک آن می افزایند. به عنوان مثال، 
آشنایی بیشتر شخصیت ها با یکدیگر که در میانشان به برجسته شدن عواطف و ایجاد 
وابستگی و دل بستگی می انجامد و همچنین برعکس، از تقابل دو قطب ناهمگون در 
میان شخصیت ها، خصومت و تنش ایجادشده و رفته رفته در داستان چنگ می زند تا 
مسیر آن را از خط اصلی خارج کرده و داستان را دچار چالش کند، ازاین دست است.

از نمونه ه��ای همگرایی ش��خصیت ها برای به وج��ود آوردن حس عاطفی و عمق 
بخش��یدن به تم بقا و امنیت، می توان به همگرایی شخصیت های مگی و گلن اشاره 
کرد که در طول داستان ایجاد می شود. یا همچنین عشق ممنوع میان شین و لوری 
که با آگاهی مخاطب از زنده ماندن همسر لوری یعنی ریک بر این رابطه تنش ایجاد 
کرده و در آن ش��کافی دراماتیک ایجاد می کند. جذابیتی که شخصیت ها را به سوی 
عالیق نفس��انی خود پیش می برد و در راستای تم اصلی داستان یعنی »بقا« پیش 
رفته و به آن عمق می بخش��د. عالقه ش��ین به همسر و فرزند ریک و آگاهی ریک از 
این ماجرا و احساس پشیمانی و آشفتگی در شخصیت لوری، درنهایت موجب به اوج 
رسیدن تقابل و درگیری میان شخصیت های شین و ریک می شود. تقابلی که می توان 
از آن به عنوان یکی از جذاب ترین تقابل ها و ضدیت های داستان یاد کرد. چراکه الگوی 
مثلثی عش��ق ممنوع که با ممنوعیت های عرفی و اخالقی همراه اس��ت، همیشه از 
جذابیت های خاص دراماتیک برخوردار بوده و می تواند دو دوست یا همکار را تا پای 
مرگ با یکدیگر درگیر کند. الگویی که به شکل کالسیک خود در فیلم نامه عمل کرده 

و در میانه داستان باعث حذف شخصیت شین از داستان به دست ریک می شود.
از نمونه های دیگر همگرایی در داس��تان، می ت��وان به تعلق خاطر میان دو برادر یا 
خواهر در گروه بازمانده اش��اره کرد که با خود، خرده داس��تان هایی را ایجاد کرده و 
با جذابیت به جلو پیش می رود. تعلق خاطری که میان شخصیت های داریل و مریل 
به عنوان دو برادر مطرح می شود و تا فصل چهارم داستان ادامه می یابد. یا همچنین 
وابستگی میان دو خواهر امی و آندریا که با مرگ یکی از آنها در فصل اول، شخصیت 

انحطاط
نگاهی به کارنامه دارابونت و دستاوردهای »مردگان متحرک« برای او

  بهاره خدابخش

فیلمنامه
سریال »مردگان متحرک« به نویس��ندگی و کارگردانی فیلم ساز مشهور و اسکار 
گرفته هالیوود، فرانک دارابونت در سال 2010 کار خود را رسما در شبکه تلویزیونی 
AMC آمریکا آغاز کرد. شروعی که توانست در قسمت های ابتدایی اش نظر بیننده ها 
را به خود جلب کرده و در حدود شش میلیون بیننده داشته باشد. دارابونت که برای 
خلق این داستان از کتاب های مصور »مردگان متحرک« به نویسندگی رابرت کرکمن 
اقتباس��ی آزاد کرده است، نویسندگی سه فصل از سریال را تاکنون بر عهده داشته 
اس��ت که در این میان فصل اول س��ریال، با خلق شخصیت های اصلی و خط اصلی 
داس��تان که پیرنگ های اصلی و موقعیت دراماتیک داستان را بناکرده است اهمیت 

بیشتری دارد.
فیلم نامه سریال را می توان آشکارا به عنوان متنی شخصیت محور تحلیل و بررسی 
کرد، چراکه اقتباس از کامیکبوکها همیشه وام دار شخصیت پردازی هایی با جزئیات 
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دیگری تحت تاثیر قرارگرفته و در چگونگی کنش او در تم بقا و امنیت تأثیر مستقیم 
می گذارد. همچنین نمونه تعلق خاطر برادر و خواهر میان ش��خصیت های تایریس و 
ساش��ا در فصل های بعدی نیز از همین دست همگرایی میان شخصیت ها به حساب 

می آید.
تقابل شخصیت ها نیز ازجمله تکنیک هایی است که برای پیشبرد پی رنگ و ایجاد 
بحران در فیلم نامه مورد توجه قرار گرفته است. تقابل شخصیت هایی که هرکدام از 
ویژگی های خاص و برتری جویانه برخوردارند و قرار گرفتن آنها در مقابل هم موجی از 
تهدید و تخاصم را با خود به پیرنگ تزریق می کند. شخصیت ریک که قهرمان داستان 
است با ویژگی های منحصربه فردش که رهبریت گروه از آن جمله است، در تقابل با 
شخصیت فرماندار فیلیپ قرار می گیرد. شخصیتی که با دارا بودن همان ویژگی های 
برتری، اما در قطب منفی و مخالفش، در مقابل ریک قرار می گیرد تا موجی از تنش 
و تخاصم را در دو گروه و کمپ های باقی مانده از انسان ها ایجاد کند. تقابلی که با قرار 
گرفتن شخصیت آندریا به عنوان یکی از اعضای گروه ریک در مقام معشوقه فرماندار، 
از عمق و غنای بیشتری برخوردار می شود. ازاین دست تقابل شخصیت ها با یکدیگر 
می توان به تقابل مریل و گلن اشاره کرد. تقابلی که به دلیل وجود همبستگی میان 

آنها در گروه، کشمکشی درونی ایجاد کرده که آن را جذاب تر می کند.
اما عنصر آنتاگونیس��ت یا ضدقهرمان که مهره ای اصلی و همیشگی در خلق درام 
به حساب می آید، در چند رده بندی و جایگاه خود را در فیلم نامه سریال نشان می دهد. 
رده بندی هایی با سطوح گوناگون و میزان تهدید و تخریب متفاوت از هم که گاهی با 
کنار هم قرار گرفتنشان در موقعیت هایی جذاب، بر غنای داستانی می افزایند. جنس 
تخاصم ها در س��ریال هم درونی اس��ت و هم بیرونی. به تخاصم های بیرونی داستان 
می توان به ضدقهرمان هایی همچون حضور همیشگی واکرها یا اجساد متحرک اشاره 
کرد که اصلی ترین تهدید و تخاصم داستان را بنا می کنند. همچنین شخصیت های 
متعدد داس��تان که عموما حضوری مقطعی ولی پررنگ دارند، ش��خصیت هایی که 
با انس��ان بودنش��ان و تشابه با قهرمانان از لحاظ دس��ته بندی انسان یا زامبی، حس 
همگرایی و تعلق خاطر را در بیننده ایجاد می کنند، اما در پی تم بقا علیرغم انس��ان 
بودنش��ان در مقابل زامبی ها، به ج��ان یکدیگر می افتند و باعث نابودی و مرگ ومیر 
هم می شوند. این دسته از آنتاگونیستها که ضدیت درونی با قهرمانان دارند تا جایی 
تخاصم را پیش می برند که عمال همانند زامبی ها، اقدام به خوردن گوشت انسان ها 

می کنند. همانند گروهی از بازماندگان در کمپی موسوم به ترمینال.
در س��طحی دیگ��ر از تخاصم های بیرون��ی، می توان به بیم��اری، طبیعت و زمان 
اش��اره کرد که هرکدام به مرور و در موقعیت های متعدد س��بب مرگ ومیر و تهدید 
پروتاگونیستهای داس��تان می ش��وند. بیماری در زندان، طبیعت به عنوان تهدیدی 
همیش��گی در مهاجرت ها و س��فرهای گروه و عنصر زمان که به مرور سبب وخیم تر 
ش��دن اوضاع و کم رنگ شدن امید در میان انسان ها و قهرمانان داستان می شود. اما 
در الیه ای دیگر از خصومت های پنهان داس��تان، می توان به خصومت های درونی و 
آنتاگونیستهای پنهان اشاره کرد. خصومت هایی که رفته رفته در وجود خود قهرمان ها 
ایجاد شده و قدرت می گیرد. امیالی نفسانی و حیوانی که در درون قهرمانان حضور 
دارند و هرکدام در موقعیتی مناسب و الزم در داستان بروز و ظهور می یابند. ددمنشی 
و دیوس��یرتی که در شخصیت های آرامی همچون کارول و کارل پرورش می یابد، از 
همین دست است که به مرور افزایش پیدا کرده و گاهی در مقام تهدید برای قهرمانان 
داس��تان ایفای نقش می کند. یا نیل به قدرت و حفظ بقا که سبب افزایش خشونت 
و تضعیف انس��انیت و عاطفه در ش��خصیت ریک می شود و به مرور او را از شخصیت 
یک کالنتر که حافظ جان مردم است، به تهدیدی مسلم برای مردم غریبه و بی دفاع 

تبدیل می کند که تنها به فکر منافع خود و خانواده اش است.

کارگردانی
کارگردانی س��ریال »مردگان متحرک« را می توان از دو دیدگاه بررس��ی و تحلیل 
کرد. یکی در ارتباط با سیر کارگردانی فرانک دارابونت و جایگاه این سریال در کارنامه 
فیلم ساز، دیگری از حیث تکنیکی و بررسی کارگردانی سریال در فصول مختلف که 
توسط چند کارگردان ساخته وپرداخته شده است. در ابتدا با توجه به سیر کارگردانی 

دارابونت، نگاهی مضمونی و محتوایی به کارگردانی او و فیلم های او می کنیم تا بیشتر 
با دیدگاه این کارگردان آشنا شویم و سپس با بررسی تکنیک او، جایگاه سریال را در 

کارنامه این فیلم ساز بررسی خواهیم کرد.
فرانک دارابونت که متولد فرانس��ه اس��ت اما آمریکایی مجارتبار به حساب می آید 
فیلم سازی است که راه ترقی و موفقیت در هالیوود را خیلی زود طی کرد و با ساخت 
اولین فیلم بلند سینمایی خود به نام »رستگاری در شائوشنک« که بر اساس رمانی 
به همین نام از استفن کینگ ساخته شد، توانست جایگاهش را تثبیت کند و موجی 
از تحسین منتقدان و مخاطبان را به سمت خود کشاند. پس ازاین دستاورد عظیم، او 
رمانی دیگر از استفن کینگ را به نام »داالن سبز« دستمایه ساخت فیلمی به همین 
نام قرار داد و در سال 1999 این فیلم به نمایش درآمد. نکته ای که در این دو فیلم 
حائز اهمیت است، توجه فیلم ساز به تم ایمان و امید است که با کارگردانی هوشیارانه 
و درس��ت او معنای ایمان را بیش از وجوه معنایی این کلمه در س��احت ادبیات به 
تصویر می کشد. اما پس  از این دو فیلم درخشان، دارابونت در ادامه مسیر کاری خود 
در سراشیبی افتاد، هم از لحاظ معنایی و ارزشی و هم از نظر تکنیکی و ساختاری. 
فیلم بعدی او با نام »مجستیک« اثری نه چندان جذاب با بازی جیم کری است که 
در سال 2001 ساخته  شده است، فیلمی که اگرچه رگه هایی از تعلق خاطر دارابونت 
به ایمان و امید را در خود به همراه دارد اما نمی تواند شعله خاموش شده را در وجود 
مخاطب روش��ن کند. این فیلم همچنین در گیشه نیز ناموفق بود و نتوانست حتی 
بودجه فیلم را به سازندگانش بازگرداند. دارابونت با فیلم بعدی اش با نام »مه« نشان 
داد ک��ه می تواند خیل عظیمی از مخاطبان اکثرا جوان خود را ناامید کند. دارابونت 
در این فیلم به قعری از چاه ناامیدی و بی ایمانی س��قوط می کند که حتی بس��یاری 
از فیلم های ضددینی و ضدارزش��ی هالیوود نیز نمی توانند به پایش برس��ند. »مه« 
داستان دیوید درایتون و پسر پنج ساله اش به همراه عده ای از مردم است که در یک 
فروشگاه بزرگ، به طور مرموزی به دام می افتند. مردم به زودی درمی یابند که جمعیت 
زیادی از انواع موجودات ترس��ناک و غیرزمین��ی، داخل مه وجود دارند که از طریق 
شکافی واردشده اند که نزدیک یک پایگاه نظامی به وجود آمده است. همان گونه که 
دنیای پیرامون این انس��ان ها به تدریج به جهنمی واقعی تبدیل می شود، شهروندان 
وحش��ت زده، ناامید و مستاصل، می کوش��ند که از این مصیبت نجات پیدا کنند؛اما 
درنهایت هیچ کس، حتی قهرمان داس��تان هم نمی تواند جان سالم از این جهنم به 
درببرد. دارابونت پس  از این اثر ضعیف سینمایی که ازلحاظ تکنیکی و ساختاری هم 
 AMC حرفی برای گفتن نداش��ت، با ساخت سریال »مردگان متحرک« برای شبکه
تلویزیون آمریکا نشان داد که چگونه میتوان از یک فیلم ساز ارزشی و معنایی در نظام 

سیاه هالیوود به قهر چاه بی ایمانی و سیاه نمایی افتاد.
در سریال »مردگان متحرک« هیچ نشانی از ایمان، متعلقات ایمان، امید و رستگاری 
دیده نمی ش��ود. با اینکه ساخت این سریال توسط گروهی دیگر از کارگردانان ادامه 
دارد، اما دارابونت همچنان به عنوان نویسنده در این پروژه حضور دارد و نمی گذارد تا 
آنچه بر او تسلط یافته است در اثرش ظهور نیابد. امیدهایی که تنها برای این به وجود 
می آیند تا ناامیدی را پررنگ تر و برجسته تر کنند، همواره مخاطب را به سیاه چاله ای 
از بی ایمانی می کشاند که رهایی از آن در توان او نیست. دارابونت با ساخت این سریال 
بلند داستانی خیل مخاطبان امیدوار را هم ناامید کرده است، زیرا از لحاظ تکنیکی 
و بدعت در ساخت و فیلم نامه نیز دستاوردی ندارد و نمونه هایی مانند آن را می توان 

در هالیوود بسیار پیدا کرد.
از لحاظ تکنیکی و فنی شاید خیلی از مخاطبان سریال، آن را در زمره جذاب ترین 
س��ریال های آمریکایی قرار بدهند و جوایز معتبر »امی« و »گلدن گلوب« هم بر آن 
صحه بگذارند، اما چیزی که عیان اس��ت، س��قوط یک کارگردان بزرگ سینماست 
که هم از جنبه بار فکری و معنایی و هم  زبان س��ینمایی و تکنیکی بس��یار ضعیف 
ش��ده اس��ت. به گونه ای که نمی توان تفاوت چندانی میان کارگردانی او در فصل اول 
س��ریال و دیگر فصل های آن  که کارگردانان دیگری داش��ته اس��ت مش��اهده کرد، 
جذابیت همیشگی ژانرهای مختص به »آخرالزمان« و »زامبی ها« اگرچه مخاطب را 
پای سریال نگه می دارد، اما نمی توان کارگردانی سریال را وجه برجسته و مثبت آن 

ارزیابی کرد، نه برای دارابونت و نه دیگر کارگردانان بعضا جوان و تازه کار سریال. 
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آسیبشناسیخشونتدرسریال
مردگانمتحرک

  ارسالن صمدزاده

در س��ریال »مردگان متحرک« خش��ونت از انواع و 
اقس��امش حضور جدی و مؤثر دارد. چه در پیش برد 
شخصیت ها و مختصات رفتاری و اخالقیاتشان و چه 
در نمایش عمومی خش��ونت به مثابه جامعه مدرن یا 
پساآخرالزمانی. خش��ونت که در روانشناسی مدرن به 
چند نوع و در چند جایگاه تقسیم بندی و کارشناسی 
می شود از عوامل مهم ایجاد تنش های فردی و مدنی 
به حساب می آید که نیازمند پیشگیری و آموزش است. 
بررسی در شبکه های رسانه ای آمریکا که از مطبوعات و 
چاپ نشریه و مجالت تا سینما و رسانه های مولتی مدیا 
را در برمی گی��رد، حاکی از آن اس��ت که بیش از نود 
درصد فضای رس��انه ای عمومی آمری��کا را تبلیغات و 
برنامه های غیرآموزشی تشکیل می دهد؛ که دراین بین 
س��ریال های فصل��ی و دنباله دار ش��بکه های مختلف 
به عنوان یک رس��انه غیرمس��تقیم آموزش��ی جایگاه 

ویژه ای دارد.
دس��تاوردی که س��ریال »مردگان متحرک« برای 
مخاطب خود دارد، با س��یر آموزش��ی غیرمستقیم و 
الگوبرداری از ش��خصیت های آشنای سریال بر اساس 

اصل همذات پنداری، سرش��ار از خش��ونت های نرم و 
سخت است. خشونت هایی که در طیف های گوناگون 
رفتاری و گفتاری، روانی و تنانی )جسمی( و همچنین 
از لحاظ بروز خش��ونت در انواع پنهان، عریان و نهان 
نمود بارز دارد. همچنین در س��ه سطح دیگر می توان 
رفتار خش��ونت آمیز را در میان شخصیت های سریال 
تقس��یم بندی ک��رد. تقس��یم بندی ک��ه در ارتباط با 
سطح آگاهی فاعل هنگام اقدام به عمل خشونت آمیز 
دسته بندی می ش��ود، به خشونت آگاهانه، ناآگاهانه و 

ناخواسته تقسیم می شود.
اما با بررسی و دقت بیشتر در سیر تطور شخصیت ها 
می توان به این نتیجه دس��ت  یافت که گروه نویسنده 
و فیلم س��از با آگاهی کامل و ش��ناخت عمیق از سیر 
خشونت و سطوح مختلف آن، شخصیت ها را از سطوح 
بسیار پایین رفتار و نیات خشونت آمیز طراحی کرده و 
آنها را به مرورزم��ان و با پیچش های منطقی و علی و 
معلولی داستان به مرزهای خطرناک و ویرانگر خشونت 
می کش��انند؛ اما مخاطب در برابر شخصیت های فاعل 
داس��تانی، موضع منفعل و مغل��وب دارد و چون خود 

را از لحاظ روانی در پایین ترین س��طح از خش��ونت و 
اعمال خبیثانه می بیند، پس با شخصیت های داستان 
هم ذات پنداری کرده و از ابتدا در س��طحی مساوی با 
آنها همراه می شود. به  مرور زمان و با پیشرفت داستان 
به سمت نقاط بحران و مخاطره آمیز، رفته رفته اعمال 
خش��ونت آمیز از س��طح به عمق پیش رفته و الیه به 
الیه به مرزهای مخرب نزدیک می ش��ود؛ اما رفتارها و 
نیات چون از لحاظ بار منطق داس��تانی و شخصیتی 
توجیه پذیر هس��تند، مورد قبول مخاطب منفعل نیز 
قرار گرفته و منطقی و حتی درس��ت جلوه می کنند. 
به طوری که وحش��یانه ترین اعمال از س��وی قهرمانان 
فیل��م در فصل های میانی، اعمالی قهرمانانه از س��وی 

مخاطب جلوه می کنند.
اما الگوریتم رسانه ای، اثرگذاری دوسویه دارد و تنها 
به اثرپذیری روانی از سوی مخاطب نمی انجامد. بلکه با 
پذیرش کامل در ناخودآگاه مخاطب در اعمال و نیات 
او نیز به طور مس��تقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار است. 
هنگامی که مخاطب رفتارهای صریح خشونت آمیز را 
در نظ��رش توجیه پذیر می دان��د، در مواجهه با کانون 
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حقیق��ی خان��واده و یا جامع��ه نیز با همی��ن الگوی 
رفتاری و فک��ری برخورد می کند. در این حالت رفتار 
مخاطره آمیز فرد از سوی جامعه رفتاری خشونت بار و 
غیرقابل پذیرش است درحالی که در نظر فرد رفتارش 
عاری از هرگونه رفتار غیرمنطقی اس��ت و به هیچ وجه 
ناپس��ند نیامده و حتی آن را درس��ت و الزم می داند. 
هنگامی که فردگرایی در هر جامعه ای پررنگ ش��ده و 
ارجحی��ت می یابد، به دنبال آن در پی حفظ و تثبیت 
منافع شخصی، خشونت و درگیری نیز افزایش می یابد. 
فردگرایی که از دستاوردهای دنیای مدرن غرب است، 
امروزه سبک زندگی غالب را در جوامع غربی تشکیل 
داده است. به همین میزان در سریال ها و آثار سینمایی 
و انیمیش��ن غربی نی��ز نمود فردگرایی بیش��تر دیده 
می ش��ود و با نش��ر و ترویج آن آثار مخرب فردگرایی 
ازجمله خشونت خرد و کالن در جامعه بیشتر می شود.

اما در سریال »مردگان متحرک« در موارد بسیاری 
می توان مصادیق این طبقه بندی و س��طوح خشونت 
را بی��ان نمود که در میان قهرمانان و ش��خصیت های 
اصلی داستان نمود بیش��تری دارد. در شخصیت های 
اصلی داس��تان همچون ریک، داریل، مریل، میشون، 
کارل و دیگر اعضای گروه رفتارهای خشونت بار و نیات 
خشونت بار همه از سطحی پایین و در دسته ناخواسته 
و یا غیرآگاهانه شروع ش��ده و به س��طوح پیشرفته و 
مخ��رب روانی پیش��رفت می کند؛ اما نکت��ه اصلی در 
این  ارتباط این اس��ت که اعمال و نیات خشونت آمیز 
این ش��خصیت ها که در جایگاه قهرمانان قصه دنبال 
می شوند، در برابر خشونت شخصیت های ضدقهرمان 
ش��دت و نفرت کمتری دارند. برای مث��ال رفتارهای 

خش��ونت آمیز و مرگب��ار ریک و یا پس��رش کارل، در 
مواجه با مردمی که به گفته خودشان گاهی بی تقصیر 
و بی گناه اند، شدت خشونت روانی و اثرپذیری اش کمتر 
است از خشونت های بارز ضدقهرمانی چون فیلیپ در 
نقش فرمان��دار! دلیل این اثرگذاری روانی تنها س��یر 
تطور شخصیت و همذا ت پنداری مخاطب با قهرمانان 
قصه است، طوری که اگر دوربین باالی سر ضدقهرمان 
داس��تان بود و زندگی او را از گذش��ته و پیش از وقوع 
شیوع این بیماری دنبال می کرد و مخاطب شاهد سیر 
تطور شخصیت و سقوط اخالقی و رفتاری او در مواجه 
با جامعه  قرار می گرفت، اکنون او جای شخصیت های 
قهرم��ان را در ذه��ن مخاط��ب می گرف��ت و همین 
اعمال نفرت انگیز و خش��ونت بار او که از نظر مخاطب 
غیرقابل توجیه و بخش��ش است، به اعمالی منطقی و 
عقالن��ی تقلیل پیدا می کرد. ب��رای اینکه متوجه این 
اثرگذاری روانی از سوی قهرمانان داستان بر مخاطب 
شویم، شخصیت کارل را به عنوان یک نوجوان نابالغ که 
در طی سریال به شخصیتی کامل و اثرگذار ازلحاظ بار 
داس��تانی و شخصیتی تبدیل می شود را مورد مطالعه 
قرار می دهیم تا از نحوه پیشرفت خشونت در شخصیت 
پنهان )ناخودآگاه( و آشکار )خودآگاه( او مطلع شویم.

ش��خصیت کارل در ابتدای س��ریال در جایگاهی 
کامال منفعل به سر می برد، به گونه ای که کامال تحت 
تاثیر رفتار مادرش و دوس��ت و همکار پدرش یعنی 
ش��ین است. کارل که حتی از لحاظ ثبات شخصیتی 
نی��ز در تالطم اس��ت و دارای تصمیم گیری فردی و 
مستقل نیس��ت، حفظ امنیت خود را در گرو حضور 
همه جانبه در کنار پشتیبانانش احساس می کند و از 

 در سریال »مردگان متحرک« در موارد بسیاری 
می توان مصادیق این طبقه بندی و سطوح 

خشونت را بیان نمود که در میان قهرمانان و 
شخصیت های اصلی داستان نمود بیشتری دارد. 
در شخصیت های اصلی داستان همچون ریک، 

داریل، مریل، میشون، کارل و دیگر اعضای گروه 
رفتارهای خشونت بار و نیات خشونت بار همه از 

سطحی پایین و در دسته ناخواسته و یا غیرآگاهانه 
شروع شده و به سطوح پیشرفته و مخرب روانی 

پیشرفت می کند؛ سرمایه داری آمریکایی.
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خ��ود اراده مطلقه ای در براب��ر حوادث و تصمیم های 
جمع��ی ن��دارد. اما با پیش��رفت بح��ران و درگیری 
شخصیت او به طور مستقیم با حوادث )ازجمله مرگ 
پدرش و یا بازگش��ت مجدد او( در محوریت بحران و 
در س��طحی باالتر از درگیری قرار می گیرد تا مجبور 
ش��ود از موضع منفعل خارج  شده و با دست گرفتن 
اس��لحه به یک قاتل زامبی تبدیل شود. این سیر که 
در ناخودآگاه مخاطب با روندی آموزشی همراه است 
کامال مخاط��ب نوجوان و یا ج��وان را با خود همراه 
کرده و منطق اعمال خشونت را هموار می سازد. سیر 
عالقه مندی کارل به اس��تفاده از سالح گرم و سپس 
یادگیری مرحله به مرحله اس��تفاده از اس��لحه توسط 
پدرش این س��یر آموزش��ی را در ناخودآگاه مخاطب 
اثرپذیرتر کرده و از مقاومت در برابر پذیرش س��طوح 
باالی خش��ونت توس��ط او می کاهد. شخصیت کارل 
در همین سیر صعودی در نمودار خشونت پیشرفت 
می کند تا در فصل ه��ای میانی در برخورد با یکی از 
افراد گروه فرماندار، اقدام به کش��تن جوانی بی سالح 
می کند که در مقام تسلیم قرار دارد. رفتاری که منجر 
به واکنش جدی هرش��ل به عن��وان کاتالیزور گروه و 
تعدیل کننده می شود. جریمه کارل نیز این است که 
برای مدتی از اس��لحه دور باش��د و به کار کشاورزی 
و پ��رورش غ��ذا و گیاه در کنار پ��درش بپردازد. این 
سطح از خشونت که عمال قتل عمد یک فرد بی گناه 
آن هم از س��وی یک نوج��وان اس��ت، در میانه های 
فصول س��ریال اگرچه همچنان بار زیادی از خشونت 
غیرقابل پذی��رش را به همراه دارد اما موجب دس��ت 

کشیدن مخاطب از قهرمانش نمی شود. عمل اشتباه 
قهرمان در پیشرفت داستان به عمل قهرمانانه ارتقاء 
می یابد و در ناخودآگاه مخاطب این فعل وحش��یانه 
تعدیل ش��ده و در طرز نگاه ش��خصیت بر قهرمانش 
تاثیرگذار است. در تکامل این سیر همچنین می توان 
به اقدام کارل در کش��تن مادرش برای جلوگیری از 
تبدیل ش��دن او به ی��ک زامبی نیز نام ب��رد که او را 
پله ای دیگر از س��طوح خشونت باالبرده و به مرزهای 

غیرقابل کنترل آن نزدیک می کند.
نمونه این تطور ش��خصیت و پیش��رفت خش��ونت 
در ش��خصیت های س��ریال بسیار اس��ت و می توان از 
نمونه های مش��هود آن به شخصیت کارول اشاره کرد. 
شخصیتی که ابتدابه ساکن به عنوان زنی کامال منفعل 
و مغلوب در داس��تان نش��ان داده می ش��ود که حتی 
توان نگ��ه داری و محافظت از خ��ود را در برابر اعمال 
خشونت آمیز همسرش ندارد، اما در پیشرفت داستان 
و در مواجهه با بحران های غیرقابل بازگش��ت فیلم نامه 
به شخصیتی بدل می ش��ود که می تواند کارن همسر 
تایریس را پیش از زامبی ش��دنش به قتل برس��اند و 
جسدش را بسوزاند! شخصیتی که از دید تمام اعضای 
گروه به خصوص تایریس، تنها می تواند یک دیو و یک 
ش��یطان بیرحم باشد؛ اما این ش��یطان و دیو بیرحم 
همان کارول است که در ابتدای داستان توان محافظت 
از خود را هم نداشته است. پس چگونه است که کارول 
دس��ت به چنین اقدام وحشیانه ای می زند و درنهایت 
هم عمل آن بخشیده شده و به قهرمان گروه در فصل 

پنجم سریال تبدیل می شود...

برخورد ریک با کارول در مواجهه با آگاهی از حقیقت 
ماجرا و اخراج او از گروه اگرچه به زعم جریمه ش��دن 
او به حس��اب می آید تا از آن به عنوان اش��تباه قهرمان 
یاد ش��ود، اما در قسمت های بعدی و در فصل بعد، با 
بازگشت کارول برای نجات گروه از ترمینال و همچنین 
اعتراف او نزد تایریس و بخش��یده شدنش توسط او، از 
نیت و س��طح خشونت او به حد زیادی کاسته شده و 
عمل وحش��یانه او منطقی جلوه می نماید. این همان 
الگوریتم افزایش سطح خشونت و پذیرش آن از سوی 
مخاطب است که در سریال پیش می رود و رفته رفته 
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س��یر داستان و با بررسی ش��خصیت ها و کنش های 
پی��ش برنده می توان آنها را ارزیابی و مش��اهده کرد. 
بخ��ش اعظ��م خش��ونت های ظاهری ک��ه در طبقه 
خشونت ناخواسته و ناآگاهانه از سوی  شخصیت های 
داس��تان در براب��ر فاجعه محیطی و اجتماعی ش��ان 
اعم��ال می ش��ود، همانا کش��تن زامبی ها و اجس��اد 
متحرک اس��ت؛ که در هر قس��مت ج��زو الینفک و 
عادی شده داستان به حس��اب می آید. به گونه ای که 
هر شخصیت به طور معمول در مواجهه با آنان از انواع 
و اقسام روش ها برای کشتن آنها در هر قسمت بهره 
می گیرد و نمایش آن با بهترین جلوه های ویژه بصری 
و گریم های پیش��رفته، تصویری واقع��ی و رئال را از 
س��طوح باالی خش��ونت ظاهری به تصویر می کشد. 
اما در برابر برخورد با اجس��اد متحرک، برخی اعمال 
نی��ز تاثیر مخ��رب روانی ب��ه همراه داش��ته و حتی 
اثری بیش��تر از تاثیر نمایش��ی خون و خون ریزی و 
تکه تکه ش��دن اجس��اد م��ردگان بر مخاط��ب دارد. 
رفتارهای��ی غیرانس��انی و غیرقابل توجی��ه که از مرز 
تعقل معمول فراتر رفته و به سادیسم اخالقی نزدیک 
می شود. رفتاری همانند استفاده فرماندار از زامبی ها 
به عنوان حیواناتی دس��ت آموز در اجرای یک نمایش 
گالدیاتوری که از س��وی ش��خصیت آندریا نکوهیده 
است، اما از سوی مردم شهر »وود بری« چیزی عادی 
اس��ت که توجیهی عاقالنه و منطقی نیز پش��ت سر 
دارد. نموداری که همانند س��یر بررسی شده پذیرش 
خشونت در شخصیت ها، پیش ازاین تحلیل و بررسی 
شد. همچنین رفتار سادیستیک دخترک که از بازی 

با زامبی ها لذت می برد و همانند حیوانات دست آموز 
به آن ها غذا می دهد و با آن ها حرف می زند، نمایشی 
دیگر از رفتار غیرانس��انی و دیگ��رآزار و بیمارگونه با 
ش��خصیت های زامبی س��ریال است. خش��ونتی که 
اگرچه در آن از تکه تکه شدن و خونریزی های فجیع 
خبری نیس��ت، اما از میزان تخریب روانی بیش��تری 
نس��بت به رفتار خش��ونت آمیز عملی و جس��می در 

مخاطب برخوردار است.
درمجموع خشونت که به عنوان یکی از موارد جذب 
مخاطب در سینمای جهان در ژانرهای اکشن، علمی 
تخیلی، ترس��ناک و... به کار گرفته می ش��ود، در این 
سریال با اهدافی از پیش تعیین شده طراحی و پرداخت 
 شده است که آشکارا س��طح خشونت را در بیننده از 
س��نین هفده یا هجده سال به سنین زیر بلوغ در مرز 
س��یزده تا چهارده سال می کشاند و این آسیبی است 
که کشورهای غربی و در صدر آنها آمریکا در سال های 
اخیر با آن مواجه ش��ده اند. خشونتی که از پایین ترین 
سطح در شخصیت های داستان دنبال شده و یکی پس 
از دیگری تعدیل ش��ده و پیشرفت می کند و این سیر 
دائمی و پذیرش آن از سوی مخاطب همچنان با ادامه 
س��ریال و همراهی مخاطبان جدی آن ادامه دارد؛ اما 
نمی توان اذعان کرد که این پذیرش خش��ونت و نحوه 
اندیشیدن به آن تا ارتکاب به عمل خشونت آمیز، تنها 
در قاب تلویزیون و ساحت مجازی اثر باقی خواهد ماند، 
بلکه دیر یا زود این تز و آنتی تز به س��نتزی اجتماعی 
می انجامد که دیگر برای رفع آن و ریشه یابی برای حل 

آن معضل دیر شده است. 

تمام ش��خصیت ها را نیز با خود همراه می کند. فرمی 
که می توان آن را این گونه تشریح کرد: »تضاد رفتاری 
و ایجاد ش��کاف، بخشش و تعدیل و سپس پذیرش و 
توجیه عمل«. این سیر تقریبا در تمام شخصیت های 
منفع��ل داس��تان که از ابت��دا نه به عن��وان قهرمان و 
شخصیت های فاعل که به عنوان شخصیت های مغلوب 

و همراه به  کار برده شده اند صدق می کند.
این موارد تنها بخش��ی از وجوه خش��ونت پنهان و 
آش��کار در س��ریال »مردگان متحرک« است که در 
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زیبایی مجموعه »مردگان متحرک«  در آن اس��ت که این س��ریال به طور پیوس��ته 
سواالتی را در بطن خود جای  داده که شخصیت ها به طور مداوم با آنها درگیر هستند. 
بینندگان نیز با چالِش اندیشیدن به این پرسش ها رو به  رو می شوند. این سریال بیشتر 
یک روایت فرضی در مورد انسان دوس��تی است تا س��ناریویی غیرممکن که در آن 
ش��خصیت ها توسط طرح کلی داس��تان، توانایی ماوراءالطبیعه برای مبارزه، مهمات 
بی پایان، کلیش��ه ها و کنایه های س��رگرم کننده تضعیف می شوند. تنها پرسش های 
مشترکی که همیشه در این گونه فیلم ها )با موضوع زامبی( مطرح می شود آن است 

که این اتفاق چگونه رخ داده و چه کسی قرار است زنده بماند و چه کسی بمیرد.
»مردگان متحرک« ما را مجبور می کند پرسش های پیچیده تری را مطرح کنیم؛ 
نه تنها از نظر کمی بلکه از حیث کیفی نیز این پرسش ها مطرح می شوند. از ابتدای 
سریال، توجه آنچنانی به این موضوع نمی کنیم که تمامی اتفاقات چگونه رخ می دهد 
که این مس��ئله ناش��ی از آگاهی ش��و رانر )گلن مزارد( در این مورد است که بیشتر 
بینن��دگان وی به طور جامعی در معرض ژانر فرعی زامبی قرار گرفته اند. بااین وجود، 
اگر سریالی در تالش برای دست یابی به موفقیت است، باید مخاطب را درون قایقی 
قرار دهد که بازیگر نیز در آن حضور دارد. تماشای فیلم های ترسناک از جایگاه »خدا 
بودن« هرگز برای مخاطب جذاب نبوده است. به بیان دیگر، هرچه بیننده کمتر بداند، 

بیشتر دلهره پیدا خواهد کرد.
با بیدار شدن ریک از کما، سریال توانست حفرههای بی شماری را در ذهن بیننده 
ایجاد نماید و درعین حال به ش��خصیت اصلی خود انگیزه کشف پیرامونش را هدیه 
دهد. پس از تصادم بین دنیای عادی انسان ها و دنیای تغییریافته زامبی ها، سواالت 
می توانند آغاز ش��وند. درصورتی که داس��تان، حکایت دیگری در مورد زامبی ها بود، 
آن پرس��ش ها حالت سطحی و ویژه ای پیدا می کردند. س��واالتی که پاسخ دادن به 
آنها نیازمند زمان زیادی نیس��ت، مثال نجات یافتگان از دست زامبی ها کجا خواهند 
رفت، چه کس��ی از انس��ان ها باقی مانده است، چه کس��ی می میرد و چه کسی زنده 
می ماند؟ درحالی که این س��واالت برخی لحظات پرتن��ش فراگیر را در مجموعه به 
وجود می آورند، اما »مردگان متحرک« بیش��تر روی پرسش هایی تمرکزیافته که با 
روانشناس��ی افراد ارتباط دارد؛ افرادی که بیشتر تغییرات منفی را تجربه می نمایند. 
پس از تماش��ای فصل های اول و دوم س��ریال، لیستی را تهیه کردم که به نظر من 

روانشناسیمردگانمتحرک
مهم ترین سواالت مفروض در مورد زامبی ها است. حواستان را جمع کنید چون قرار 

نیست عقاید طعنه آمیز را در مورد سریال و داستان آن مطرح نمایم!

مفهومزندگیدردنیاییکهخالیاززندگیاستچیست؟
بحث های زیادی در اینترنت در مورد ناامیدی و بی انگیزگی شخصیت های سریال 
»م��ردگان متحرک« مطرح اس��ت. اقدام س��وفیا درحرکت به س��وی جنگل آن هم 
به تنهایی، یا تالش های بی امان دیل برای متمدن نگه داشتن گروه درحالی که بیننده 
خواستار تماشای صحنه های کشتار زامبی ها توسط انسان ها است... این ها نمونه هایی 
اس��ت که به راحتی توانسته بیننده را آشفته س��ازد. دنیای »مردگان متحرک« چه 
تفاوتی با دنیای واقعی دارد؟ )س��وای اینکه جهان به انتهای خود رسیده است( این 
اطمینان را می دهم که خیلی زود، کس��ی، جایی در زندگی ش��ما تصمیمی اتخاذ 
خواهد کرد که سبب سرخوردگی شما خواهد شد. این مسئله ناشی از آن است که 
مردم چیزهای متفاوتی می خواهند. درنهایت، مردم بر پایه مواردی که حالت مشترک 
در بین آنها دارد، شروع به ایجاد جناح ها و گروه های اجتماعی می نمایند. این مسئله 
در دنیای واقعی به هیچ وجه خوب نیس��ت، زیرا تفاوت در عقاید باعث قطع رابطه یا 
خشونت در بدترین حالت و یک سردرد ساده در بهترین حالت می شود. فرض کنید 
جهانی را که در آن بازماندگانش بدون داشتن رابطه قبلی، مجبورند کنار هم باشند 

تا زنده بمانند.
این افراد مجبور هستند همدیگر را تحمل کنند یا حتی به همدیگر کمک کنند، 
اما اختالفات هنوز هم سر جای خودش است که عمیقا در طرح واره روانی و فلسفه 
شخصی افراد پنهان  شده است. »مردگان متحرک« همواره در پی آن است تا نشان 
دهد این اختالفات چگونه در لحظاتی از س��ریال که زامبی ها در آن حضور ندارند، 
نمود پیدا می کند. کافی است اندکی روی قسمت های فصل سوم حساس تر باشید تا 
وجود اختالف نظر در بین شخصیت ها را به کرات مشاهده نمایید. این اختالف ناشی 
از جهان بینی های متفاوت آنهاست که چیزی ورای تفاوت های مربوط به میل برای 

بقا است.
برخی از ناب ترین صحنه های س��ریال نش��ات گرفته از کش��مکش های فلس��فی 
شخصیت ها در جهانی اس��ت که تقریبا از بین رفته است. آندرا، ماشین زامبیکشی 

  سی وی ویتاکر
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که در سراس��ر فصل دوم در حال کش��تار زامبی هاست، بیشتر وقت ها به خودکشی 
فک��ر می کند، چراکه به عقیده وی امید و کنترل به ط��ور کامل از بین رفته اند. این 
نوع تقدیرگرایی با فلس��فه تعیین سرنوش��ت ریک و دیل در تضاد اس��ت. بر اساس 
این فلسفه، امید به واسطه امید رشد پیدا می کند. واقع گرایی در بین شخصیت ها از 
درجات متفاوتی برخوردار است، اما در انتهای فصل می توان مشاهده نمود که عقاید 

دیل و آندرا تقریبا آنها را به کشتن می دهد.

کرامتانسانیدرشرایطبقاتاچهاندازهاهمیتدارد؟
با س��خت تر ش��دن ش��رایط بقا، برخی از ش��خصیت ها از قبیل ش��ین، با توسل 
ب��ه تاکتیک ه��ای ماکیاولی در تالش ب��رای تضمین امنیت گروه هس��تند. نظر گاه 
سودمندگرایانه شین با اخالق وظیفه گرایانه یا مبتنی بر وظیفه ریک در تضاد است. 
از نظر ریک نجات اعضای گروه وظیفه وی اس��ت، حتی در مواقعی که این کار خود 
او را دچار خطر می کند. می توان این رفتار ریک را ناش��ی از شغل قبلی وی )معاون 
کالنتر( دانست. شین مسئولیت های قبلی خود در مورد اجرای قانون را کنار گذاشته 

و با استفاده از مهارت های قبلی خود در حال محافظت از هم گروهی هایش است.
البته زمانی که یکی از اعضای گروه محل اس��کان را ترک می کند، ش��ین معموال 
معتقد اس��ت که سرنوش��ت باید برای وی تصمیم گیری کند تا بدین ترتیب خود و 
دیگران را در خطر نیندازد. کنش های ریک ناشی از استدالل های همدالنه وی است؛ 
وی افرادی را نجات می دهد که قادر به دفاع از خویش نیس��تند. رفتار ش��ین اما بر 
پایه غریزه بقا است )محافظت از گله(. چیزی که مجموعه به ما می آموزد این است 
که هیچ یک از رهبران گروه عاری از خطا و کامل نیستند. مخاطب است که تصمیم 

می گیرد کدام رهبر را انتخاب کند.
این س��واالت در جهانی خش��ن و در حال مرگ و در ارتباط با کنش های انس��انی 
به صورت پایه ای حالت انتزاعی دارند. ش��رایط باعث شده تا تمامی شخصیت ها خود 
را در جهانی کامال متفاوت بیازمایند. تمامی شخصیت های مهم این فرصت را دارند 
تا اعمال مبتنی بر انس��انیت را از خود نشان دهند. برخی از شخصیت ها مانند ریک 
و دیل، بر این باورند که بدون توجه به بقیه مسائل، تمامی افرادی که زنده مانده اند 
می توانند انتخاب کنند تا انس��ان های ش��ریفی باش��ند و به دیگران کمک کنند یا 
خودمحور باش��ند و تنها در فکر نجات خود باشند. حتی دیل نیز طلسم شده غریزه 
بقای خود اس��ت، آن هنگام که می تواند برای کشتن یا آزاد کردن زندانی در آلونک 
تصمیم گیری کند، با چش��مانی گریان فریاد می زند: »این است قانون بقای اصلح!« 
وی سپس نگرش داروینی خود را با پذیرش این مطلب که گروه درهم شکسته مجددا 

اعالم می نماید.

آیاروابطوساختارهایاجتماعیدنیایعادیبایددردنیایغیرعادی
همپابرجاباشد؟

در این بخش به تجزیه وتحلیل آخرین مجموعه از س��واالتی خواهیم پرداخت که 
سریال و شخصیت های آن برای مخاطب ایجاد نموده اند. این پرسش ها در ارتباط با 
ساختارهای اجتماعی در دنیایی روبه زوال است. قبال اشاره مختصری به تفاوت های 
شخصیتی ریک و شین کردیم. اجرای قانون مفهوم یک ساختار اجتماعی را نمایش 
می دهد. قوه مجریه یکی از نخستین سازمانهایی است که دولت تاسیس می نماید و 
مردم صرف نظر از دیدگاه های مختلفشان تاثیر آن را روی زندگی روزانه خود مشاهده 
می نمایند اما همان طور که آزمایش زندان اس��تنفورد به ما نشان داده، حتی برخی 
از سازمانهای قانونی، در صورت سلطه گری بیش ازحد می توانند مسائل عامه پسند را 

فاسد جلوه دهند.
شین و ریک هر دو خود را رهبر گروه می دانند. این مسئله در زمان صلح مشکلی 
پیش نمی آورد؛ اما تعارض ها زمانی ش��روع می ش��ود که روش های دو افس��ر پلیس 
دیگر س��ازگاری با هم ندارند. شین بیشتر موارد تعیین کننده ساختار اجتماعی یک 
افس��ر مجری قانون را بی خیال شده است )به جز مواردی که مربوط به عنصر قدرت 
می شود(. ریک از سوی دیگر اما پایبند به استانداردهای خود بوده و به هر قیمتی که 
ش��ده در پی نجات و محافظت از همراهان خود است. وی کارهایی را انجام می دهد 
که پلیس ها در دنیای واقعی به ندرت آنها را انجام می دهند. چه کسی برحق است؟ 

درحالی ک��ه ریک ظاهرا درک کرده که دیگر آدم خوب یا بدی وجود ندارد، اما هنوز 
هم در دنیای زامبی ها گاهی به استانداردهای اخالقی اهمیت می دهد. رفتارهای ریک 
در اغلب موارد ستودنی است، اما گاهی می توان به راحتی مشاهده کرد که ریک فردی 
فریب خورده است. شاید نگرش ریک از نیاز روانشناختی برای کنترل از طریق سیستم 

قدیمی حکومتی سرچشمه گرفته باشد.
البته، بحران های ذاتی در س��اختارهای اجتماعی نیز وج��ود دارد که از آن جمله 
می توان به عش��ق و عاشقی و بارداری )بارداری البته ساختاری بیولوژیک نیز است( 
اشاره کرد. برخی از شخصیت ها دیگر توان تحمل رنج بیشتر را ندارند و فعالیت های 
غریزی و لذت بخش برای آنها بی معنا ش��ده است. لوری بیان می کند که دیگر قادر 
به تربیت کردن کارل در چنین دنیایی نیس��ت و بنابراین برای بچه دار شدن مجدد 
مردد است. ریک اما کودک را به عنوان یک شروع تازه رصد می کند. دیگران نظرات 
قاطعی در این مورد ندارند؛ اما می دانند اختصاص دادن زمان برای نگهداری از کودک 
و غذا دادن به وی می تواند مشکالت متعددی برای گروه در پی داشته باشد. غریزه 
تولیدمثل و تعهد انس��جام اجتماعی باعث ش��ده تا بازماندگان نسبت به این قضیه 

کنجکاو باشند.

پاسخها
پس از به پایان رس��یدن فصل اول س��ریال به اهمیت این پرسش ها می اندیشیم. 
بیننده درک می کند که گروه در تالش برای بقا است، اما بیش از همه  چیز این درک 
در وجود بیننده وجود دارد که این تالش برای دست یابی به دنیا و زندگی بهتری باید 
باشد. از نظر فرهنگی، این چیزی است که بسیاری از ما در تمدن های غربی مجذوب 
آن شده ایم؛ این اتفاق پس از ورود به دوران بزرگسالی برای ما رخ می دهد. این ایده 
که تالش بیش��تر زندگی بهتری را برای ما در پی خواهد داش��ت، باعث می ش��ود تا 
هدف و انگیزه ای برای کارهایمان داش��ته باش��یم. به زندگی خودمان نگاهی بکنید، 
موفقیت ها و بلندپروازی ها و زمانی که صرف می کنیم تا س��واالت اساس��ی در مورد 
وضعی��ت خودمان مطرح نماییم. البته منظ��ورم وضعیت ها و حالت های اقتصادی و 

فرهنگی است.
در سریال »مردگان متحرک«، بسیاری از این پرسش ها با دیده شدن یک زامبی 
به فراموش��ی س��پرده می ش��ود اما پس از گذر از حمله زامبی ها و زمانی که گروه 
حالت انسانی بیشتری پیدا می کند، این پرسش ها نیز نمود چشمگیرتری می یابند. در 
صورت مرگ یکی از اعضا، ناامیدی تمام گروه را فرامی گیرد. درنهایت، طرز فکر شین 
با تمرکز صرف روی زنده ماندن ظاهرا خوب است. البته ریک در پی زندگی بهتری 
اس��ت و می خواهد زندگی خود و دیگران را برای دس��ت یابی به آن به خطر بیندازد. 
گروه بین این دو ایده قرار گرفته و مثل کشتی گرفتار در توفان دائما به جلو و عقب 
حرک��ت می کند. بینندگان که راحت روی مبل خانه خود لم  داده اند، طرف ریک را 

می گیرند. این مسئله می تواند ناشی از تسلط نگرش فرهنگی غرب باشد. 
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هیچ چی��زی نمی توان��د »مردگان متح��رک« را متوق��ف نماید. ن��ه گروهی از 
بازماندگان سرس��خت، نه کل اش��باع بازار و نه طرح های ضدزامبی که در تمامی 
فیلم ها، سریال ها، کتاب های کمیک و غیره برنامه ریزی می شوند. زامبی ها افزایش 
می یابند، تلوتلو می خورند، گاز می گیرند و تکثیر می شوند. ادراک با حقیقت جدید 
تطابق پیدا کرده اس��ت؛ بکش یا کش��ته ش��و. بازمانده قوی ب��ه هیچ کس اعتماد 
نمی کند. ضعیف ترها اما یا از قوانین پیروی می کنند یا خورده می شوند. این فرضیه 
ساده را می توان انگیزه بخش بزرگ ترین گرایش ماوراءالطبیعه قرن در نظر گرفت؛ 
تصویری که از دنیای زامبی ها نمایش داده می شود، پرطرفدارترین تصویر مجسم 
ش��ده برای آینده بش��ری است؛ و حتی پس از گذشت س��ال های متمادی، پدیده 
زامبی هیچ نشانه ای از کم شدن تشنگی به خون را از خود نشان نمی دهد. زامبی ها 
اکنون بسیار پرطرفدارتر از گذشته هستند؛ نمونه ای از سریال ها و فیلم هایی که با 

چرابایداز
آخرالزمانزامبی

ترسید؟

مضمون زامبی تهیه شده و مورد استقبال فراوانی قرارگرفته اند عبارت اند از: سریال 
»مردگان متحرک« و فیلمهایی مانند »جنگ جهانی زی«.

این مس��ئله برای تعدادی از منتقدان نگران کننده اس��ت؛ آنان ب��ر این باورند که 
گرای��ش جهانی به س��مت آخرالزمان زامبی ناامیدکننده و پوچ اس��ت و محبوبیت 
گس��ترده آن می توان واقعا حقیقت موجود در نهادها و انس��ان ها را تضعیف نماید. 
این آخرالزمان ترسیم ش��ده در نهایت ثابت خواهد نمود که علیه جوامعی برخاسته 
است که خواهان رسیدگی به مشکالت واقعی و غیر آخرالزمانی خود هستند. علوم 
اجتماعی واقعی که به بررس��ی رفتار مردم در زمان فجایع می پردازد، به هیچ وجه از 
این تصویر ایجادشده حمایت نمی کند. دنیل درزنر گفته است: »ژانر زامبی در زمینه 
مردم گریزی منحصربه فرد است.« پروفسور درزنر در زمینه سیاست های بین المللی 
در حال فعالیت بوده و نویسنده تعدادی از کتب و مقاالت دانشگاهی در مورد تاثیر 

فرهنگ زامبی ها روی مسائل سیاسی است.
منطق آخرالزمان زامبی به طور اجتناب ناپذیری انسان ها )آنهایی که زنده می مانند( 
را به عنوان افرادی خودخواه و خطرناک به تصویر می کشد که در برابر سایر بازماندگان 
جبهه می گیرند. این دیدگاه، چشم اندازی باطل و داروینی از جامعه را نشان می دهد 
که به س��رعت و به آس��انی قابل حل است؛ تنها چیزی که ظاهرا باعث شده تا ما کنار 
هم باقی بمانیم پلیس ها و برق است. داستان زامبی ها واقعا در مورد زامبی ها نیست. 
می گوید: »این داس��تان در مورد واکنش انسان ها در شرایط دشوار است که شواهد 

نشان داده این واکنش اصال خوب نیست«.
برای جامعه جهانی که این روزها بیش��تر و بیش��تر با این شرایط دشوار رو به  رو 
می شود )تغییرات آب و هوایی، بیماری های همه گیر( این مسئله یک مشکل جدی 
به ش��مار می رود. منتقد رسانه داگالس راشکف نگران این است که منطق زامبی 
اندیش��ه های راه حل محور بشریت را محدود نماید. وی می گوید: »به نظر می رسد 
مردم به جای فکر کردن به آینده خود، آخرالزمان زامبی را تجسم می نمایند.« این 
اتفاق محصول چیزی است که وی آن را »شوک زمان حال« می نامد و هراس این 
را دارد که این مس��ئله باعث شود تا مردم قریب الوقوع بودن فروپاشی را بپذیرند و 
تمایلی به شرکت در فعالیت های اجتماعی برای بقای جوامع خود به مدت طوالنی 

نداشته باشند.
اگر بپذیریم همه این رشته هایی که درون بشریت تنیده شده روزی از بین خواهد 
رفت، پس چه نیازی به تالش بیشتر وجود دارد؟ بهترین کار این است که کاالهای 
کنسرو شده را ذخیره کرده و درها را قفل نماییم. اگر فقط عینک بدبینی به چشم 
داشته باشیم، در این صورت در مورد وضعیت موجود نیز اغراق خواهیم کرد. اینکه 
همه چیز به یک باره از هم فروبپاشد بسیار بعید به نظر می رسد. و اکنون، خود منطق 
زامبی درون گفتمان جریان اصلی، ورای ده ها میلیون مخاطبی که هر هفته فیلم ها 
و س��ریال های ب��ا موضوع زامبی را تماش��ا می کنند و ورای اف��رادی که رویدادهای 
مربوط به زامبی ها را س��ازمان دهی می نمایند -حتی مؤسسات عمومی، »انجیاُ«ها و 
سیاستمدارانی که منطق زامبی را در تالش های خود بازتاب می دهند- جالب توجه 

است.
این اندیشه در بین مردم رواج پیدا کرده که همه چیز به یک جهنم وحشتناک ختم 
خواهد شد. آخرالزمان زامبی به شدت باعث بزرگنمایی شکنندگی جامعه می شود. با 
اس��تفاده از آن استعاره ها، چیزی را تشویق کرده و به آن کمک می کنید که در پی 

فرار کردن از آن هستید.
اما چگونه تحت تاثیر نفرین جبرگرایانه زامبی ها قرارگرفته ایم؟ در مقاله منتش��ر 
شده در سال 2014 در مجله پژوهش های اجتماعی، درزنر انفجار فرهنگ زامبی را 
به صورت نموداری شرح داده و بیان کرده که این فرهنگ چگونه روی گفتمان های 
عمومی تاثیرگذار اس��ت. او میگوید: »در زمان های جنگ، بحران و درکل در تمامی 
عدم قطعیت ها، ژانر محبوبیت فوق الع��اده ای پیدا می کند. در مورد فیلم ها، از زمان 
حادثه یازده س��پتامبر، جریان به کلی به س��مت زامبی ها معطوف گردید. در میانه 
راه وقفه کوتاهی در این روند ایجاد ش��د؛ اما پس از بحران اقتصادی س��ال 2009، 

گرایش ها مجددا به نقطه اوج خود رسیده است«.
جهانی سازی و تکنولوژی- و وابستگی شدید ما به این دو- و آسیب پذیری های 
جدی��د ناش��ی از آنه��ا، زامبی ه��ا را تبدی��ل به مجرای��ی کرده ت��ا از طریق آن 
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نگرانی هایمان را تخلیه کنیم. درزنر گفت: »این مفهوم، مفهومی پالستیکی است. 
اگر به زمانی برگردیم که رومرو فیلم »ش��ب مردگان زنده« را ساخت، آن موقع 
موضوع فیلم بیش��تر حالت بازتابی داش��ت؛ اما امروزه این مسئله اپیدمیولوژیک 
اس��ت. این طبیعت اس��ت که بازگش��ته و مجددا ما را گاز گرفته است و قطعا ما 
در این  بین اش��تباهی را مرتکب ش��ده ایم. این چیزی است که جامعه سزاوار آن 
اس��ت.« اصول اساس��ی منطق زامبی با اصول محافظه کار افراطی نیز در ارتباط 
اس��ت )خودکفایی، فردگرایی، انزوا( که طی پانزده سال اخیر به شدت و به اجبار 
موردتوجه قرارگرفته اس��ت. توماس ادس��ال، در کتاب منتشرشده خود در سال 
2012، پروفسور وارتون، فیلیپ تتلوک را مورد بررسی قرار داده است. وی به این 
نتیجه رسیده که محافظه کاران کمتر تحمل سازش را دارند. دنیای ما را با دنیای 
آنها مقایسه کنید، آنها تمایل بیشتری به استفاده از زور برای کسب مزایا دارند، 
آنها بیش��تر مس��تعد تکیه  بر قوانین ارزش گذارانه )خوب در برابر بد( در تفس��یر 
مسائل سیاسی هس��تند، آنها انگیزه الزم برای تنبیه افراد هنجارشکن اجتماعی 
را دارا هس��تند )به طور مثال انحرافات از هنجارهای س��نتی جنس��یت گرایانه یا 
رفتار مس��ئوالنه(. این توصیفات آش��نا به نظر می رسد؟ تقریبا می توان گفت که 
ویژگی های بازماندگان در آخرالزمان زامبی را توصیف می کند. خنده دار است که 

جمهوری خواهان حقیقتا از مردگان متحرک تنفر دارند.
گسترش فرهنگ زامبی ها در این مقطع زمانی شگفت انگیز است. چگونه است که 
هنوز هم به عنوان مخاطب شیفته این موجودات هستیم؟ درزنز می گوید: »هر بار که 
کسی می گوید به اوج قله زامبی ها رسیده ایم، چیز دیگری اتفاق می افتد.« ترسی که 
در این  بین وجود دارد این است که رسیدن به اشباع در فرهنگ زامبی یک پذیرش 
ضمنی اس��ت: خب، دنیا این گونه خواهد بود! اما بازماندگان چگونه نس��بت به این 
وضعیت عکس العمل نشان خواهند داد؟ دوباره با خشونت محض نسبت به زامبی ها 
و بازمان��دگان دیگر. درزنر میگوید: »مش��کلی که در مورد ژان��ر زامبی ها وجود دارد 
چیزی است که به صورت پایه ای در آن به  اشتباه مطرح شده است: کاردانی انسان ها 
در این ژانر به طور کامل نادیده گرفته  ش��ده است. در فصل جدید سریال »مردگان 
متحرک« شاهد حمایت صریح و روشن از استبداد فاشیستی و بدبینانه در مواجهه 

با فجایع بودیم«.
ری��ک گریم��ز و گروه تحت حمای��ت وی جنگجویان ج��اده و قاتالنی باکفایت و 
بیرحم هس��تند. آنها برای بقا باید این گونه باش��ند. همه افراد خود را تس��لیم ریک 
می دانند و او را به  عنوان جلوه اقتدار پذیرفته اند. آنها به اس��تخدام جامعه محصوری 
به نام »الکس��اندریا« درآمده اند که به نوعی همانند یک جامعه عمل می کند. هر بار 
که جامعه ای را در س��ریال »مردگان متحرک« می بینیم، متوجه می ش��ویم که این 
جامعه به زودی از هم خواهید پاش��ید. زامبی ها که اکنون به راحتی قابل نابود کردن 
هستند، دیگر تهدید اصلی محسوب نمی شوند؛ این سایر انسان ها هستند که به عنوان 

جدی ترین خطر مطرح می شوند.
بیایید نگاهی به مباش��رین Terminus بیندازیم. آنه��ا در ابتدا به گرمی با تمامی 
بازماندگان برخورد می کردند تا این که تجاوزگران غارتگر به آنها آموختند که چاره ای 
جز کشتن سایر بازماندگان ندارند. اعضای الکساندریا درعین حال جامعه ای طرفدار 
صل��ح را ایجاد کرده اند که در آن تمامی افراد با رضای��ت کامل در تالش برای اداره 
جامعه هستند. اما این افراد در حقیقت افراد خام ناامیدی هستند که به ندرت میتوانند 
کاری در دنیای واقعی انجام بدهند. دیانا، رهبر الکس��اندریا، به حالت طنز می گوید: 
»کمونیست ها درنهایت به پیروزی دست یافتند.« این مسئله بیشتر از همه چیز نشان 
می دهد که چرا بر اس��اس منطق زامبی، محل محکوم به فنا بود. س��ریال »مردگان 
متحرک« تح��ت تاثیر ارزش های هابزی و محافظه کارانه اس��ت. قدرت فردی مهم 
است، سرسپردگی به قدرت یک ضرورت اجتماعی است و افرادی که خارج از گروه 

قرار دارند ذاتا خطرناک هستند. 
در دنی��ای »مردگان متح��رک« این ایده که مردم برای بازس��ازی جامعه پس از 
آخرالزمان می توانند با هم تعامل نمایند یک آرزوی محکوم به شکست تخیلی است 
)این مسئله همچنین می تواند دلیل آن باشد که چرا دولت بی کفایت و حتی بدنهاد 
در نظ��ر گرفته می ش��ود؛ CDC در ابتدا بی کفایت و بی فایده بوده و س��پس تبدیل 
به تهدیدی جدی برای زندگی می ش��ود(. ازآنجایی که تمامی این مس��ائل حقیقت 

ندارند، لذا نتیجه گیری فوق چندان مطلوب نیست )حداقل تاکنون همه ما در برابر 
منطق زامبی ها تسلیم ش��ده ایم(. کتاب »بهشت ساخته شده در جهنم« نوشته ربکا 
س��ولنیت به بررسی این مس��ئله پرداخته که جوامع حقیقتا چه گرایشی در جهت 
عکس العمل نشان دادن نسبت به فجایع در دنیای واقعی دارند. درحالی که افسانه های 
مربوط به زامبی ها روی فروپاشی جوامع تاکید داشته و رسانه های ما غارتگری پس از 
فجایع را به تصویر می کشد، حقیقت این است که انسان ها معموال بیشتر با هم پیوند 
برقرار کرده و برای تهیه غذا، س��رپناه و منابعی که نیاز دارند به هم کمک می کنند. 
وی در کتاب خود می نویس��د: »مفهوم اساسی این اس��ت که مردم غرق در ترس و 
تمایالت خودخواهانه خود هستند تا بتوانند زنده بمانند، پیوندهای اجتماعی خود را 
حفظ کنند و این مسئله می تواند تقریبا بالفاصله پس از به هم ریختن اوضاع اتفاق 
افت��د؛ بنابراین می توان چنین فرض نمود که تمام��ی ما بمب های غیراجتماعی در 
انتظار انفجار هستیم. هالیوود نیز به شدت در حال پروراندن این عقاید و باورهاست. 
البته جامعه شناس��ان مسیر مشابهی را در پی نگرفته اند«. سولنیت به پژوهش های 
انجام شده به ویژه به مطالعات صورت گرفته توسط انریکو کوارانتلی اشاره کرده است؛ 
کسی که نشان داده رفتار تعاملی درواقع مرسوم تر از خودخواهی در زمان وقوع بالیا 
و فجایع است. دهه ها پژوهش وی نشان داده که عموما به جای رقابت بیرحمانه، نظم 

اجتماعی هنگام بروز فاجعه از بین نمی رود.
تقریبا از ش��روع فصل دوم سریال »مردگان متحرک«، پس از جنگ های فراوان 
صورت گرفته بین انسان ها و زامبی ها، این گونه به نظر می رسید که شخصیت های 
اصلی س��ریال در پی آن خواهند بود تا برای بازس��ازی تمدنی جدید اقدام نمایند؛ 
اما هر باری که ش��خصیت ها برای این کار برنامه ری��زی می کنند، دیوانه ای با یک 
تانک یا شکارچیان جنس��ی آخرالزمانی یا آدم خوارها طبقه متوسط سروکله شان 
پیدا می شود. چیزی که در مورد الکساندریا جلب  توجه می کرد این بود که سریال 
را مجبور نمود تا پرس��ش هایی را در مورد فلس��فه اجتماع��ی مطرح نماید. اما در 
طرف مقابل، ایدئولوژی مادی گرای ریک باعث شد تا به سرعت و به طور کامل این 
پرسش ها توجیه شوند. ساکنین الکساندریا توان در اختیار گرفتن خانه های خود را 
نداشتند و همین مسئله باعث شد تا زامبی ها از دروازه های شهر وارد شده و حتی 
یکی از افراد گریمز با بزدلی آنها کش��ته شد. همان طور که زاک هندلن در نوشته، 
»ای��ن افراد بزدل و احم��ق به جای موقعیت های بلندپروازانه عایدی ما از س��ریال 
هس��تند که باید درس هایی به آنها داده ش��ود تا یاد بگیرند چگونه می توان زنده 
ماند.« زنده ماندن، البته با احترام گذاشتن به قدرت افراد قدرتمند، مشکل آفرینان 
و منحرف��ان و پذیرفتن این فرض که تمامی افرادی که بیرون این دیوارها زندگی 
می کنند در پی کش��تن شما هس��تند. این دیدگاه، دیدگاهی مسموم است، حتی 

برای آخرالزمان زامبی.
خوش��بختانه نش��انه هایی وجود دارد که خبر می دهد منطق آخرالزمان در حال 
تکامل یافتن اس��ت. محصوالت آخرالزمانی جدید جسارت بیشتری را چاشنی کار 
ق��رار داده اند. مگی یکی از این محصوالت جدید با بازی آرنولد ش��وارتزنگر به عنوان 
یک پدر اس��ت که کنار دختر خود باقی مانده و در پی پیدا کردن درمانی برای این 
دختر است که اندک اندک در حال تبدیل شدن به زامبی است. در »حرارت تنها« نیز 
عشق درمان تبدیل شدن به زامبی معرفی می شود. به گونه ای که قلب زامبی ها به طور 
کامل از تپیدن نایس��تاده و با عاشق شدن آنها و ایجاد روابط احساسی، انسانیت در 
رگ هایشان جریان پیدا کرده و درنهایت به انسان بدل می شوند. »آخرین مرد روی 
زمین« را نمی توان یک سریال در مورد زامبی ها در نظر گرفت؛ این سریال بیشتر در 
مورد آخرالزمان است و نگاه خوش بینانه تری نسبت به برقراری مجدد تمدن پس از 

آخرالزمان ارائه می کند.
همچنان این نگرانی وجود دارد که منطق زامبی غلبه خود را حفظ خواهد کرد و 
این فلسفه اجتماعی عاری از مغز به طور نامحدودی تلوتلو خورده و تصور ما از آینده را 
به طور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. درزنر می گوید: »جنگ بیرحمانه و هابزی در 
برابر دیگران. بدون شک این جنگ می تواند یکی از احتماالت باشد؛ اما این احتمال 
شوم و ترسناک را نباید به عنوان تنها خروجی آینده زندگی انسان ها در نظر گرفت. 
احتمال دیگر می تواند تعامل انسان ها باشد. این ایده را تصور کنید: منطقه ای را پیدا 

کرده و با مدیریت صلح را در آن حکم فرمایی کنید«. 

جهـــان| سریـــال ݤݤݤ
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شبکه»ِجم«دریکنگاه
ارتباط زنده و مستقیم پایگاه اشرف با اورشلیم

امروزه ش��بکه های ماه��واره ای فارس��ی زبان یکی از 
مهم تری��ن ارکان تهاج��م فرهنگی علی��ه جمهوری 
اس��المی ایران و باورهای مذهب��ی و انقالبی جامعه 
ایرانی هستند. این شبکه ها که در مقایسه با تاریخچه 
شکل گیری و تشکیل ش��بکه های ماهوارهای خیلی 
دی��ر آغاز ب��ه کار کردند، در حال حاضر با س��رعتی 
قابل توج��ه در ح��ال افزایش هس��تند. هرچند فراز 
و نش��یب هایی نی��ز در روند فعالیت اکثر ش��بکه ها 
دیده می ش��ود، ام��ا تقریبا در تمامی م��وارد ردپای 
س��رویس های اطالعاتی غرب و خصوص��ا آمریکا به 
ش��کلی غیرمس��تقیم دیده می ش��ود. در این میان 
برخی از این ش��بکه ها فعالیت ه��ای تخصصی دارند 
و متناس��ب با هدف گذاری ات��اق فکرهای جنگ نرم 
غربی راه اندازی و هدایت می شوند. برخی با محوریت 
فعالیت ه��ای خبری، برخ��ی در حوزه ه��ای هنری 
و موس��یقی، ش��ماری با محوریت فیلم و س��ریال و 
تع��دادی با محوریت دین��ی و مذهبی و حتی برخی 
نیز که کم کم به دوره افول خود نزدیک می ش��وند با 
اهداف آشکار براندازی و مقابله با نظام حاکم بر ایران 
فعالی��ت می کنند. در یک دهه اخیر ش��بکه هایی با 
محوریت سرگرمی پا به عرصه گذاشته اند که درواقع 

نسل جدید شبکه های ماهواره ای معارض نظام ایران 
هستند و مشخصا اهداف فرهنگی و تغییر در سبک 

زندگی جامعه ایران را نشانه رفته اند.
در این می��ان »جم« که حاال به عن��وان یک گروه 
متش��کل از تع��دادی کانال با موضوع��ات تخصصی 
فعالی��ت می کن��د، یک��ی از موفق ترین ش��بکه های 
فارس��ی زبان در جذب مخاطب ب��وده و همچنان نیز 
در رقابت ش��بکه های س��رگرمی محور پیشتاز است. 
برای بررس��ی دقیق تر »جم« و عوامل و فعالیت های 
آن ابت��دا باید ب��ا معرفی مدیر ای��ن مجموعه یعنی 
سعید کریمیان آغاز کنیم. وی متولد سال 1348 در 
شهرس��تان مرزی قائن در استان خراسان است. پدر 
کریمیان که از طرفداران سازمان منافقین )مجاهدین 
خلق( بود، با فراخوان مس��عود رجوی در سال 1367 
برای جمع آوری همه اعض��ا به منظور انجام عملیات 
موسوم به فروغ جاویدان که در کشور ما به نام مرصاد 
شناخته می شود، مجبور به ترک کشور همراه با دیگر 
اعضای خانواده و پیوس��تن به پادگان اشرف شد. وی 
که پدرش را در همان عملیات مرصاد از دس��ت داد، 
هشت س��ال دیگر هم در پادگان اشرف باقی ماند و 
زندگی تش��کیالتی در کنار منافقی��ن را تجربه کرد. 

بدون ش��ک در کنار مرگ پدر، این دوران را می توان 
مهم تری��ن برهه زندگ��ی کریمیان در ش��کل گیری 
دشمنی اش با نظام جمهوری اسالمی دانست. بعد از 
آن در سال 1375 با حمایت های عمویش که سابقه 
فعالیت در دربار ش��اه را داش��ت، به هم��راه مادرش 
به عنوان پناهنده عازم س��وئیس شد. زندگی وی در 
سوئیس با پذیرش در دانش��گاه بازل ادامه پیدا کرد 
ت��ا زمانی که ازدواج مجدد م��ادر وی با عمویش رخ 
داد و مخالفت های س��عید نیز به قطع حمایت مالی 

 علی قاسمیان
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عمویش منجر ش��ده و درنهایت وی با وجود دو سال 
تحصیل در دانش��گاه مجبور به ترک تحصیل و حتی 
ترک سوئیس در س��ال 1377 گردید. مقصد بعدی 
س��عید کریمیان لس آنجلس بود تا در کنار برادرش 
هادی در »رادیو صدای ایران« به عنوان اولین رادیوی 

24 ساعته مخالف با نظام ایران فعالیت کند.
نزدیک دو س��ال فعالیت کریمیان در رادیو صدای 
ایران وضعیت مالی وی را بهبود بخش��ید و بعد از آن 
ازدواج��ش با »رؤیا رضایی« که قبال همس��ر یکی از 
سران سازمان منافقین بود، صورت پذیرفت. با شروع 
به کار و گسترش تلویزیون های لس آنجلسی وضعیت 
مخاطبان و به دنبال آن اقتصادی رادیو صدای ایران 
و دیگر رادیوهای مخالف ایران رو به افول نهاد و وی 
دوباره مجبور ش��د به تشکیالت منافقین بازگردد، با 
ای��ن تفاوت که این بار با همراه��ی برادرش هادی و 
در لندن به همکاری با »س��یمای آزادی« تلویزیون 
رس��می منافقین مشغول گردید. این برهه از فعالیت 
وی نیز در حدود س��ه و س��ال نیم به طول انجامید 
تا اینکه س��رانجام برادران کریمیان با پشتوانه مالی 
ک��ه به دس��ت آورده بودند، از فعالیت های سیاس��ی 
فاصله گرفتند و ب��رای آغاز فعالیت های اقتصادی به 
دبی نقل م��کان کردند. برادران کریمیان به واس��طه 
اینکه در رس��انه های صدای ایران و سیمای آزادی از 
نمای��ش چهره و نام خود پرهیز کرده بودند، در ایران 
شناخته ش��ده نبوده و این موضوع ب��ه آنها اجازه داد 
فعالیت ه��ای اقتصادی خ��ود را در رفت وآمد با ایران 
گسترش دهند. حاصل این دوره از فعالیت های سعید 
کریمیان و برادرش سه شرکت بنام و موفق »آپولونیا 
کالج«، »دبلیو آی پی« و »گروه طالئی آسیا« بود که 
در حوزه خرید اقامت از کشورهای غربی و فروش به 

تجار ایرانی فعالیت می کردند.
گسترش فعالیت های اقتصادی برادران کریمیان و 
ایضا ایجاد ارتباطات تجاری با ش��رکای صهیونیست 
باعث ش��د تا دوباره تصمیم به راه اندازی فعالیت های 
رس��انه ای، این بار با مالکیت شخصی بگیرند. در این 
میان سرمایه گذاری امپراتور رسانه ای صهیونیست ها 
یعن��ی رابرت م��رداک نیز به آن ها کم��ک کرد تا با 
پش��توانه ای قدرتمن��د ش��بکه »جم« را ک��ه اولین 
ش��بکه تلویزیونی از گروه اس��ت در س��ال 2007 از 
لندن و ب��ر روی ماهواره هاتبرد آغ��از کنند که کل 
اروپا، خاورمیانه و ش��مال آفریقا را پوش��ش می دهد. 
همان طور که اشاره شد حمایت های صورت گرفته از 
مجموعه »جم« باعث تا در فاصله کوتاهی »جم« به 
مجموعه ای از ش��بکه های ماهواره ای تبدیل شود که 

به شرح ذیل است:

GEMLIFEجمالیف
این ش��بکه هدف خ��ود را تولید و پخش برنامه هایی 
سرگرم کننده و جذاب با هدف ارتقای سطح فرهنگ 
و اطالعات عمومی و همچنین سرگرمی خانواده های 
فارسی زبان معرفی می کند. درواقع این شبکه موضوع 
سرگرمی را به عنوان هدف اصلی گروه »جم«، محور 
تولید و پخش خود قرار داده و با ارائه بسته ای شامل 
گردشگری، آشپزی، برنامه های مستند در زمینه های 
گردش��گری، حیات وحش، س��المت و بهداشت، مد 
و لب��اس و زیبایی و همچنین ارائ��ه تازه های علوم و 
فناوری ها و صنعت خودرو س��عی دارد گسترده ترین 
جمعی��ت از مخاطبان ماهواره را به خود جلب نماید. 
همین امر نیز سبب شده تا »جم الیف« در مجموعه 
»جم« به عنوان محبوب ترین ش��بکه ش��ناخته شود. 

 سعید کریمیان مدیر شبکه»جم«، متولد 
سال 1348 در شهرستان مرزی قائن در استان 

خراسان است. پدر کریمیان که از طرفداران 
سازمان منافقین )مجاهدین خلق( بود، با 

فراخوان مسعود رجوی در سال 1367 مجبور 
به ترک کشور همراه با دیگر اعضای خانواده و 
پیوستن به پادگان اشرف شد. وی که پدرش را 
در همان عملیات مرصاد از دست داد، هشت 

سال دیگر هم در پادگان اشرف باقی ماند و 
زندگی تشکیالتی در کنار منافقین را تجربه کرد.
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به طور دقیق ت��ر می توان اه��داف فرهنگی مجموعه 
»جم« در حوزه تغییر در سبک زندگی و القای سبک 
زندگی غربی به عنوان ش��یوه ای ایده آل و مدرن برای 
خانواده های امروز ایران را در این ش��بکه جس��تجو 
ک��رد. آنچه ام��روز به عنوان تغییر در س��بک و ذائقه 
ایرانی اس��المی در محور برنامه سازی های شبکه های 
ماهواره ای دیده می شود، تقریبا با باالترین کیفیت در 

این شبکه ارائه می شود.

GEMJUNIORجمجونیور
این ش��بکه فارسی زبان که در س��ال 2012 میالدی 
فعالی��ت خ��ود را آغاز نمود، نش��ان داد که مجموعه 
»جم« برخالف رقبای قبلی اش به ش��کلی تخصصی 
و با پکیجی کامل به س��راغ خانواده های ایرانی آمده 
است. این ش��بکه کارتون و برنامه های کودکان را به 
زبان فارس��ی ترجمه ک��رده و پخش می کند. درواقع 
»جم  جونیور« به س��راغ جامعه ای از مخاطبان آمده 
که تاکنون به ش��کلی تخصصی و برنامه ریزی ش��ده 
تح��ت تاثیر ماهواره نبوده اند. آنچ��ه پیش از این در 
مورد کودکان در ایران اتفاق می افتاد شامل ممانعت 
برخی والدین ایرانی از تماشای ماهواره توسط کودکان 
بود و یا اینکه اساس��ا برنامه های ماهواره نمی توانست 

تمایالت غریزی برای ورود زودهنگام به مسائل جنسی 
و غیراخالقی از موضوعات این شبکه است که به شکلی 

بسیار نرم و غیرمحسوس القا می شود.

GEMClASSICجمکالسیک
این شبکه فارسی زبان نیز در مجموعه گروه »جم« 
قرار دارد و پیش  از این به پخش سریال های روز دنیا 
به زبان فارسی می پرداخت و هم اکنون مستقل شده 
و فیلم و س��ریال های قدیمی پخش می کند. هرچند 
این ش��بکه نی��ز در دایره اهداف کل��ی گروه »جم« 
فعال اس��ت اما دلیل وجودی برخی از این ش��بکه ها 
تکمیل پکیج ارائه شده به خانواده ایرانی است تا گروه 
گسترده تری از سالیق و مخاطبان را تحت پوشش و 

تاثیر خود قرار دهند.

GEMBOLLYWOODجمبالیوود
سینمای هندوستان از دیرباز به دلیل پخش گزینشی 
و سانسور شده برخی از آثارش از صداوسیمای ایران 
طرفداران قابل توجهی در می��ان جامعه ایرانی دارد. 
روابط احساس��ی، رعایت برخی قیود اخالقی و پایان 
خوش که مشخصه ای قدیمی در سینمای هندوستان 
اس��ت، باعث ایجاد این عالقه و قرابت ش��ده اس��ت. 
همین س��لیقه نیز س��بب ش��ده برخی از مخاطبان 
ماه��واره عالق��ه چندانی به تماش��ای س��ریال های 
ترکی��ه ای در طوالنی مدت نش��ان ندهن��د. این مهم 
گ��روه »جم« را بر آن داش��ته تا برای جذب بیش��تر 
مخاطب شبکه »جم بالیوود« را راه اندازی کنند که به 
دوبله و پخش فیلم ها، سریال ها و موزیک ویدئوهای 
هندی می پردازد؛ اما آنچه در تماش��ای طوالنی مدت 
برنامه های این ش��بکه جلب توجه می کند این است 
که آثار پخش ش��ده مانند آنچه پیش  از این مخاطب 
ایرانی از س��ینمای هندوس��تان تماش��ا کرده نبوده 
و برخی ح��دود را زیر پا می گذارد. این مهم از س��ه 
دلیل عمده ناش��ی می ش��ود ک��ه اول از همه تفاوت 
»جم« در پخش بیسانس��ور تولیدات هندی اس��ت 
که با آنچه پیش  از این از صداوس��یمای ایران فرصت 
پخش می یافت تفاوت دارد. دوم آنکه گروه »جم« در 
گزینش آثار هندی نیز بر اساس راهبرد و اهداف کلی 
خود گزینشی عمل نموده و قصد دارد تاثیرات القایی 
خود بر خانواده ایرانی را این بار از رهگذر س��ریال ها 

جذابیت الزم را برای جلب کودکان داش��ته باش��د؛ 
اما حاال »جم جونیور« س��عی دارد با برنامه هایی که 
ظاهرا از نگاه والدین مضر نبوده و حتی می تواند برای 
گروه ه��ای س��نی پایین جذاب و س��رگرم کننده نیز 
باش��د، جمعیتی مهم و البته آینده ساز را به مخاطب 
ماهواره تبدیل کند. جلوگیری از تماشای برنامه های 
آموزنده، مذهبی و اعتقادی صداوسیما برای کودکان 
و نوجوان��ان به ع��الوه تاثیرگذاری ه��ای میان مدت و 
بلندمدت کارتون های غربی بر ذهن کودکان ازجمله 
اهداف این شبکه است؛ هرچند بررسی این بحث در 
موض��وع و حوصله این مقال نیس��ت، اما همین قدر 
اشاره الزم است که بس��یاری از کارتون های غربی با 
مدرن ترین روش های روانشناسی برای تاثیرگذاری بر 
ذهن کودکان و ایجاد زمینه های ذهنی مطلوب غربی 

و دین گریز طراحی و تولید می شوند.

GEMTEENجمتین
»جم تین« در س��ال 2015 برای نوجوانان راه اندازی 
شد و معادل آنچه در شبکه »جم جونیور« برای گروه 
سنی کودکان طراحی  شده است را برای تاثیرگذاری بر 
ذهن نوجوانان و مطابق با این گروه سنی ارائه می کند. 
آماده س��ازی ذهنی، تحریک حس کنجکاوی و ایجاد 

 »جم الیف« در مجموعه »جم« به عنوان 
محبوب ترین شبکه شناخته شود. به طور 

دقیق تر می توان اهداف فرهنگی مجموعه 
»جم« در حوزه تغییر در سبک زندگی و القای 

سبک زندگی غربی به عنوان شیوه ای ایده آل 
و مدرن برای خانواده های امروز ایران را در 
این شبکه جستجو کرد. آنچه امروز به عنوان 

تغییر در سبک و ذائقه ایرانی اسالمی در محور 
برنامه سازی های شبکه های ماهواره ای دیده 

می شود، تقریبا با باالترین کیفیت در این شبکه 
ارائه می شود.
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و فیلم های هندی به دس��ت آورد. مولفه سوم نیز به 
تغییرات عمده در سینمای هندوستان بازمی گردد که 
اساسا به سرعت به سمت غربی شدن پیش می رود و 
با آن اص��ول و حدودی که قبال بدان مقید بود عمل 

نمی کند.
دیگر ش��بکه های گروه »جم« نیز شامل »جم 1« 
)Gem1( برای مخاطبان فارسی زبان آمریکا و کانادا، 
»ج��م ُک��رد« )GEM Kurd( برای مخاط��ب ایرانی 
کردزبان، »جم عربی« )GEM Arabia( برای مخاطب 
ایرانی عرب زبان، »اُنیکس« )ONYX( ش��بکه ای برای 
پخش س��ریال های مع��روف و فیلم ه��ای روز دنیا، 
»ریور« )RIVER( برای پخش سریال های خانوادگی، 
»روبیک��س« )Rubix( ب��رای پخ��ش س��ریال های 
حادث��ه ای و جنای��ی، »میف��ا« )MIFA( برای پخش 
موزیک و اخبار خوانندگان روز دنیا و »جم اس تی« 

)GEM ST( با موضوعات ورزشی و گردشگری است.
س��عید کریمیان با ایجاد این مجموعه رس��انه ای 
گس��ترده دفات��ری نیز در ش��هرهای دب��ی، لندن، 
کواالالمپور و لس آنجلس تاس��یس کرده و مدیریت 
دفتر لندن را به هادی کریمیان سپرده. وی در ابتدای 
فعالیتش با دیگر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان از 
قبیل »من وتو« ارتباط و زمینه همکاری مش��ترک 

 کریمیان ادعای مضحکش در شبکه »جم« 
مبنی بر هدف گذاری در جهت ارتقای فرهنگ 
خانواده ایرانی و ایجاد سرگرمی های سالم برای 
مخاطبان فارسی زبان را شعار خود ساخته، اما 
فقط گذری اجمالی بر سوابقش در دشمنی با 
جمهوری اسالمی که در این مقال بدان اشاره 
شد، نشان می دهد که مجموعه »جم« بدون 

شک یکی از خطرناک ترین رسانه های ضد دین و 
ضد اخالِق انسانی برای خانواده های ایرانی است. 

ایجاد کرد، اما خیلی زود و براثر پاره ای از اتفاقات این 
روابط به اختالف تبدیل شد و سابقه عضویت وی در 
گروهک منافقین و حتی برخی جرائم غیراخالقی اش 
از قبیل نقش در قاچاق دختران توس��ط همین رقبا 
در رس��انه ها فاش گردید. اتفاقات مذکور حتی باعث 
قطع همه شبکه های »جم« در فاصله 12 روزه ای از 
24 دی 91 ت��ا 5 بهم��ن 91 نیز ش��د که حتی بعدا 
خبرهای��ی در خصوص تهدید م��رداک در خصوص 

فروش سهامش از »جم« نیز به بیرون درز کرد.
افرادی همچون مهدی خزعلی )زندانی سیاس��ی(، 
س��ارا رهبری رابط دو ش��بکه »ج��م« و »من وتو« و 
مرتبط رابرت مرداک، شهرام همایون )سلطنت طلب 
و مدی��ر ش��بکه کان��ال ی��ک(، س��ینا ول��ی اهلل )از 
تهیه کنندگان ش��بکه فارس��ی وان( و س��ایت عربی 
»االم��ارات الیوم« متعلق به کش��ور ام��ارات متحده 
عربی ازجمله افش��اکنندگان سوابق و اقدامات سعید 
کریمی��ان بودن��د. همین افش��اگری های رس��انه ای 
هم س��بب تعطیلی دفتر کریمی��ان در تهران و قطع 

رفت وآمدش به ایران شد.
 با همه این اتفاقات کریمیان توانست حمایت های 
صهیونیس��تی ازجمله م��رداک از مجموعه »جم« را 
دوباره به دس��ت آورد و همچنان مجموعه »جم« از 
پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان است. هرچند کریمیان ادعای مضحکش 
در ش��بکه »ج��م« مبنی بر هدف گ��ذاری در جهت 
ارتقای فرهنگ خانواده ایرانی و ایجاد سرگرمی های 
سالم برای مخاطبان فارسی زبان را شعار خود ساخته، 
اما فقط گذری اجمالی بر س��وابقش در دش��منی با 
جمهوری اس��المی که در این مقال بدان اشاره شد، 
نش��ان می دهد که مجموعه »جم« بدون شک یکی 
از خطرناک ترین رس��انه های ض��د دین و ضد اخالِق 

انسانی برای خانواده های ایرانی است. 
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بازیانسانبامیزانسنشیطان
دستورالعملی برای عادی سازی از فجایع اخالقی!

 مصطفی قاسمیان

گروه تلویزیونی »جم« در میان شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان از آن دست شبکه هایی است که موضوعات 
س��رگرم کننده را برای گروه های سنی مختلف و البته 
س��الیق متفاوت تولید، دوبل��ه و پخش می نماید. این 
نوع از برنامه ها که در چند س��ال اخیر ثابت  ش��ده در 
دس��تیابی به مخاطب موفق تر عمل می کنند، بس��تر 
مناس��ب تری برای تاثیرگذاری بر فرهنگ و س��الیق 
مخاطبان هس��تند. س��ریال های چندصد قسمتی با 
موضوعات خانوادگی توانسته اند تا حد زیادی درگیری 
ذهنی و وابس��تگی روانی برای مخاطب ایجاد کرده و 
گاهی ماه ها یک بیننده را برای بیش از چند س��اعت 
در روز پ��ای یک ش��بکه خاص و ی��ک برنامه خاص 
بنش��انند. اما آنچه اساس��ا علل تشکیل و فعالیت این 
شبکه هاست و منابع مالی و حمایتی صورت گرفته از 
آنها را ایجاد می کند، پشت ظاهر سرگرم کننده آن قرار 
دارد و در بس��یاری موارد به شکلی نامحسوس اثرات 
روانی و سلیقه ای بر مخاطبان می گذراند که پیش ازاین 
در جامع��ه به عنوان یک قبح ی��ا یک عمل ضداخالق 
شناخته می شد. به هرحال فرصت چندماهه در خالل 
چندصد قس��مت سریال این ظرفیت را ایجاد می کند 
که موضوع یا موضوعاتی به شکل نرم بر ذهن مخاطب 
اثر گذاش��ته و در درازمدت تغییراتی حتی در باورها و 
قی��ود و حدود مذهبی و اعتق��ادی یک خانواده ایجاد 

کند.
ش��بکه »جم« با بهره گیری از این روش و با انتخاب 
گزینشی سریال های طوالنی، موضوعاتی که بیشتر در 
حوزه های غیراخالق��ی و روابط خارج از عرف انتخاب  
شده اند را محور القا و انتقال به مخاطب قرار می دهد. 
برای کشف برخی از محوری ترین این موضوعات کافی 
اس��ت چند سریال پخش ش��ده یا در حال پخش این 

شبکه را در کنار هم بررسی نمود و کلیدواژه های اصلی 
و محوری و مش��ترک آنها را اس��تخراج و تبیین کرد. 
نتیجه حاصل که مطالعه موردی و البته اجمالی آن در 
این مقال صورت گرفته، نشان می دهد که موضوعات 
و محورهای القایی مورد اشاره غالبا در نقش قالب های 
داستان نیز تعریف  شده اند. به عبارت دیگر مثال موضوع 
خیانت به عن��وان موضوع و مؤلفه اصلی یک س��ریال 
انتخاب  شده که در نقش قالب قرار است ذهن مخاطب 
را درگی��ر خود کند و اصطالحا س��بب عالقه مندی و 
کنجکاوی وی برای دنبال کردن داس��تان شود. حال 
در خ��الل این پیگیری مخاطب، موض��وع خیانت به 
شکلی نامحس��وس در ذهن و باور بیننده، متفاوت از 
آنچه قبال بدان اعتقاد داش��ته نمایش داده می شود و 
حتی در برخی داستان ها و در برخی موقعیت ها عناصر 
به گونه ای چیده می شوند که مخاطب با خیانت خیلی 
عادی برخورد می کند و عنصر خیانت کار را حتی بعضا 

محق نیز می داند!
همان طور که گفته ش��د با کنار هم قرار دادن چند 
سریال پخش شده از شبکه »جم« که عموما ساخت 
کش��ور ترکیه هس��تند، می توان به نقاط اش��تراک 
زیادی در میانشان رسید؛ نقاطی که به طور تصادفی 
در س��ریال ها پیدا نش��ده و طبیعتا اصلی ترین دلیل 
انتخاب آن ها از س��وی شبکه »جم تی وی« است. در 
ادامه با اش��اره ب��ه برخی از این نقاط اش��تراک و به 
عبارتی قالب ها و درگیری های اصلی داس��تان برای 
بیننده به نوع ارائه آن و اثرات آن نیز اشاره می کنیم. 
در موارد ارائه ش��ده در این مطلب سریال های »عشق 
ممنوع«، »عشق و جزا«، »اِزل«، »عمر گل الله«، »از 
بوسه تا عشق«، »حریم س��لطان« و »کوزی گونی« 

مورد بررسی قرار گرفته اند.

چندضلعیهایعشقی
در س��ریال های عامه پسند ش��بکه »جم تی وی« و 
آن هم با شمارگان چندصد قسمتی پدیده ای مشاهده 
می ش��ود که رابطه ای عاشقانه و احساسی میان سه یا 
بیش��تر از سه جنس مخالف اس��ت که از آن می توان 
به مثلث عش��قی، مربع عشقی به تعبیری چندضلعی 
عش��قی یادکرد. رابطه ای که مخالف با داس��تان های 
عش��قی پیش ازاین، از بیش از دو عنصر تشکیل  شده 
اس��ت. حال در این میان خ��ود این رابطه متفاوت که 
در خالل چند ده قس��مت شکل می گیرد و دچار فراز 
و نش��یب های فراوانی می گ��ردد و به مانند یک قالب 
ذهن بیننده را برای مشاهده فرجام کار به دنبال خود 
می کشد. در این مثلث یا مربع ها گاهی یک عنصر زن 
یا مرد، همزمان یا با فواصل زمانی کم، به بیش از یک 
یا چند نفر عالقه و وابستگی پیدا می کند. یا عنصری 
دیگر بی توجه به وجود یک رابطه زناشویی میان یک 
مرد و زن، وارد ش��ده و قصد تصاحب یکی از طرفین 
رابط��ه را دارد و اتفاقا بدون از بین رفتن رابطه اصیل، 

رابطه یا روابط جدید نیز آغاز می شود.
در نمونه ای مش��خص مش��اهده می ش��ود که ابتدا 
یک رابطه میان دو کاراکتر به نام های A و B ش��کل 
می گیرد که حتی ممکن اس��ت یک رابطه زناش��ویی 
باشد. بعد با ورود کاراکتری جدید به نام D رابطه قبلی 
ازهم گسسته شده و رابطه ای جدید میان A و D ایجاد 
می شود. حال در ادامه و به مرورزمان که گاهی چند ده 
قسمت به طول می انجامد، کاراکتر حذف شده از رابطه 
اول، یعنی B دوباره موفق به بازپس گیری جایگاه خود 
می گردد، اما جریان داس��تان و ش��یوه نمایش عناصر 
به گونه ای اس��ت که بیننده و حتی عناصر حاشیه ای 
داس��تان، کاراکتر B را خائن می دانن��د و بی توجه به 
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رابطه اولیه که اتفاقا یک رابطه زناشویی و قانونی بوده، 
بازپس گیری موقعیت گذش��ته توس��ط B را خیانت و 

عنصر D را صاحب حق می دانند!

خیانت
تعدد وقوع خیانت در س��ریال های این شبکه، حتی 
بیش از ده مورد در یک سریال، اساسا در اولین نتیجه 
این اتف��اق را به امری عادی تبدی��ل می کند، اما این  
همه داستان نیس��ت و کیفیت وقوع و نتیجه حاصل 
از آن در ذهن بیننده نی��ز گاهی کامال خارج از عرف 
است. به عنوان نمونه آنچه گاهی در خالل داستان القا 
می گردد و خیلی نرم بر ذهن مخاطب نقش می بندد، 
این است که گاهی نقش و کاراکتر یک عنصر خیانت کار 
با روش ها و هدایت پیچیده داس��تان در مرحله اول به 
ش��خصیت موردعالقه و مقبولی برای مخاطب تبدیل 
می شود و در مرحله دوم عمل خارج عرف و اخالقش 
نیز به گونه ای نمایش داده می شود که بیننده را مجاب 
می کند به وی حق بدهد! یا در موردی مشابه ابتدا یک 
شخصیت در داستان به عنوان فردی مثبت و خیرخواه 
معرفی می ش��ود و بعد از ایجاد عالقه مندی نسبت به 
وی در بیننده، ای��ن کاراکتر در یک جریان عاطفی و 
عشقی وارد یک رابطه خارج از عرف با یک فرد متاهل 
می گردد. حال حتی در مواردی همسر فرد خیانت کار 
نیز که اتفاقا در جریان خیانت و روابط غلط شکل گرفته 
در داس��تان بی گناه و بی تاثیر است، بر اساس اتفاقاتی 
حاشیه ای آنچنان در نگاه مخاطب تخریب می گردد که 
مجموعا بیننده حتی در داستان عشقی مذکور برایش 

حقی قائل نشود.
آنچ��ه درنهایت در ای��ن مجموعه ه��ا و نمونه های 

مش��ابه رخ می دهد این اس��ت که بینن��ده در جریان 
داس��تان به راحتی وقوع یک خیان��ت را هضم کرده و 
با آن متفاوت از دنیای واقعی یا باورهای گذش��ته اش 
برخورد می کند. اثرات این داس��تان و موارد مشابه آن 
در درازمدت می توان��د حتی در زندگی واقعی بیننده 
نیز تس��ری پیدا کن��د، زیرا که یک داس��تان از پیش 
مهندسی شده توانسته قبح خیانت را ولو یک بار برای 

بیننده بشکند و عادی جلوه دهد.

فرزندنامشروع
در تمام این سریال ها بی بروبرگرد یک بچه، نوجوان 
و حت��ی جوانی وجود دارد که جای��ی از قصه متوجه 
می ش��ود فرزند اصلی پدر و مادرش نیست و مثال پدر 
اصلی اش عمو یا نامزد قبلی مادرش است یا مادرش به 
خاطر از دس��ت ندادن عالقه پدرش، او را نامشروع به 
دنیا آورده است. شدت این موضوع به حدی است که 
در طول س��ریال بیننده به راحتی به رابطه هر فرزند و 
مادری یا فرزند و پدری شک می کند که تسری آن در 

جامعه اثرات غیرقابل جبران و خطرناکی دارد.
اما در این میان اتفاقات دیگری نیز روی می دهد که 
قصد قبح زدایی از ایجاد فرزند نامشروع را دارد و اساسا 
مشروع یا نامشروع بودن تولید فرزند را از درجه اهمیت 
اصلی خ��ارج می کند. به  عنوان  مث��ال در یک نمونه 
داس��تان به گونه ای نقل می ش��ود که نه پدر و نه مادر 
واقعی یک فرزند نامشروع در ذهن بیننده مقصر جلوه 
داده نمی ش��وند و حتی وجود فرزند مذکور را در ذهن 
بیننده الزم نشان می دهد. یا چینش اتفاقات، داستان 
را به گونه ای طراحی می کنند که ایجاد فرزند نامشروع 
را اتفاقی عادی و حاشیه ای جلوه دهند. تکرار قصه ها 
و موقعیت هایی از این دست نیز ضمن تاثیرگذاری بر 
ذهن مخاطب می تواند زمینه ورود به جامعه و زندگی 

حقیقی را پیدا کند.
س��ه مورد مطالعه در سریال های اشاره  شده، نه تنها 
نش��انه هایی متعدد را در خود داشتند، بلکه حتی در 
برخی موارد تعمدا برای کاهش اهمیت و حساس��یت 
به عنوان یک موضوع حاشیه ای بدان ها پرداخته  شده 
ب��ود. جالب ترین بخش این مطالع��ه موردی در اینجا 
بود که مواردی از قبیل خیانت، مثلث عشقی یا حتی 
فرزند نامشروع در سریال های پخش  شده از این شبکه، 

به گونه ای مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه بودند که گویا 
بخشی الینفک یا حتی دستورالعملی برای سازندگان 
س��ریال های ترکیه ای هستند، زیرا حتی در مورد یک 
سریال پلیسی که محوریت داستان حوادثی مربوط به 
قتل و کالهبرداری بود نیز این موارد گنجانده ش��ده 
بودن��د و باز هم نگاهی عادی و حاش��یه ای را به خود 
اختصاص داده بودند. آنچه در پایان این تحقیق بیش 
از هم��ه جلب توج��ه کرد این بود ک��ه تعدد مواجهه 
ب��ا چنین مواردی در س��ریال های چندصد قس��متی 
خواس��ته یا ناخواسته می تواند زمینه ساز تسری آن به 

جامعه باشد. 

 در سریال های عامه پسند شبکه 
»جم تی وی« و آن هم با شمارگان چندصد 

قسمتی پدیده ای مشاهده می شود که رابطه ای 
عاشقانه و احساسی میان سه یا بیشتر از 
سه جنس مخالف است که از آن می توان 
به مثلث عشقی، مربع عشقی به تعبیری 

چندضلعی عشقی یادکرد. رابطه ای که مخالف 
با داستان های عشقی پیش ازاین، از بیش از دو 

عنصر تشکیل  شده است. 
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ترکیه در همس��ایگی غرب ایران کشوری با تاریخ و 
تمدن قابل اعتنا و البته تا حد قابل توجهی مش��ترک 
با ایران اس��ت. آنها همان طور که در عرصه سیاس��ی 
معادالت منطقه کشوری تعیین کننده و مهم به شمار 
می روند، به دلیل جاذبه های گردشگری، خصوصا برای 
ایرانی ها بسیار شناخته شده هستند. اتکای درآمد این 
کش��ور به صنعت توریسم نش��ان می دهد که توجه و 
تمرکز آنها برای س��رمایه گذاری در این بخش به چه 
میزان گس��ترده بوده اس��ت. همان طور که گفته شد 
نزدیکی فرهنگی، همسایگی، س��طح باالی مبادالت 
تجاری و بس��یاری از مولفه های دیگر سبب شده که 
ایرانی ه��ا ترکیه را به عنوان یک مقص��د پرطرفدار در 
گردشگری مورد توجه قرار دهند و مسئوالن این کشور 
نی��ز به همین جهت به طرق مختلف برای جلب توجه 
ایرانی ها اقدام به تبلیغات می کنند تا س��رمایه گذاری 

گردشگران ایرانی را به سمت ترکیه سوق دهند.
ح��ال روش منطقی و عرف چنی��ن تبلیغاتی قطعا 
استفاده از بستر ش��بکه های تلویزیونی داخلی همان 
کشور یعنی ایران است؛ اما التزام شبکه های ملی ایران 
به برخی حدود برگرفته از اعتقادات اسالمی و اولویت 

س��المت اخالقی در پخ��ش برنامه ها ک��ه اتفاقا برای 
آگهی های اقتصادی با معیارهای زندگی سرمایه داری 
غربی محدودیت محس��وب می شود، تمایل ترک ها را 
به س��مت درج تبلیغ در بستر ش��بکه های ماهواره ای 
فارس��ی زبان هدایت کرده است. در این میان نیز چند 
نکته نیاز به تامل دارد که اول از همه تعدد شبکه های 
ماهواره ای فارس��ی زبان است. این ش��بکه ها که حاال 
تعدادش��ان از صد نیز گذشته اس��ت، بدون هیچ گونه 
محدودیت، نظیر آنچه در کانال های ماهواره ای کارتی 
وجود دارد، با هزینه ای اندک در دس��ترس مخاطبان 
داخل کشور قرار می گیرند. نکته دوم به میزان مخاطبان 
بازمی گردد که اولویت اصلی ش��رکت های بازرگانی و 
تجاری برای انتخاب بس��تر درج آگهی است. طبیعی 
است که شرکت های توانمند و بین المللی ترکیه پول 
خود را خرج رسانه های ضعیف از لحاظ میزان مخاطب 
نمی کنن��د، تداوم پخش آگهی ش��رکت های ترک در 
برخی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بیانگر حصول 
نتیجه و جذب س��رمایه گذاری اس��ت. پس این مهم 
حکایت از اس��تقبال درصد قابل اعتنایی از مخاطبان 
ایرانی در اس��تفاده از ماهواره دارد و در این میان باید 

پذیرفت که قوانین و ابزارهای جمهوری اس��المی در 
منع استفاده از ماهواره ناکارآمد بوده است.

»ج��م« در بین ح��دود 125 ش��بکه ماه��واره ای 
فارس��ی زبان، نه تنها بس��یار مورد توجه ش��رکت های 
تجاری ترکیه قرار دارد، بلکه در ارائه و پخش برنامه های 
اصلی و غیربازرگانی خود نیز به سمت وس��وی ترکیه 
غ��ش کرده اس��ت. چند کانال از مجموع��ه »جم« را 
می توان بس��تر جوالن برنامه های ترکی��ه و تبلیغات 
بازرگانی شرکت های تجاری ترک تبار دانست؛ اما اینکه 
شبکه هایی مانند »جم« به این سمت متمایل شده اند 
ج��دای از اهداف اقتصادی که پیش ازاین توضیح داده 
ش��د، پرده دیگری نیز دارد که البته مس��تتر است و 
واکاوی آن نیاز به بررس��ی های فرهنگی، سیاس��ی و 
کنکاش در پشت پرده ظهور این دست شبکه ها دارد.

در بررسی علل سیاسی و فرهنگی شبکه جم ابتدا به 
نام آیدین دوغان سرمایه دار ترکیه ای برمی خوریم که 
اولین بار با سرویس ترک زبان شبکه بی بی سی این نام 
شنیده شد. وی یکی از مهم ترین حامیان مالی شبکه 
»جم« اس��ت که اخباری نیز در خصوص ارتباطش با 
شبکه رسانه ای صهیونیس��ت ها وجود دارد. دوغان را 

مثلثآنکارا،تلآویو،لندن
 شبکه »جم« و شیوه جذب پوِل مخاطبان
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می توان یکی از غول های رس��انه ای ترکیه دانست که 
رسانه های متنوع بسیاری از قبیل روزنامه ها، سایت ها 
و کانال ه��ای تلویزیونی زیر نظ��ر او فعالیت می کنند؛ 
روزنامه هایی مانند »ملی��ت«، »حریت«، »رادیکال«، 
 ،»D فاناتیک« و »رفرانس« و شبکه هایی مثل »کانال«

»سی.ان.ان ترک« و 21 کانال تلویزیونی دیگر.
وی غیر از دسترس��ی رس��انه ای گس��ترده اش که 
باعث ش��ده او را ب��ا رابرت مرداک امپراتور رس��انه ای 
صهیونیس��ت ها مقایس��ه کنن��د، در حوزه های دیگر 
اقتصادی نظیر نفت و پتروشیمی نیز فعال است و اتفاقاً 
در همین حوزه ها شریک اقتصادی رژیم صهیونیستی 
است؛ به طوری که بر اساس اخبار آشکار رسانه ای رژیم 
صهیونیس��تی در س��ال 2006 در ح��دود 25 درصد 
س��هام ش��رکت های دوغان را رس��ما خریداری کرد. 
همان طور که گفته ش��د دوغان از یکسو با اسرائیل در 
ارتباط و همکاری نزدیک است و این مسئله به خوبی 
در رس��انه های تحت رهبری اش نمود دارد و از سوی 
دیگر به واسطه حمایت های مالی اش از گروه »جم« در 
خط ده��ی و هدایت به این مجموعه نقش مهمی ایفا 

می کند.
ح��ال با توجه به این پل ارتباطی می بینیم که گروه 
»جم« در حوزه پخش برنامه برای مخاطبان فارسی زبان 
در راس��تای اهداف کالن رژیم اس��رائیل علیه ایران و 
اسالم شیعی به شکلی کامال نرم و غیرمحسوس فعالیت 
دارد. پس حاال اگر تمایل فراوان شبکه »جم« به خرید 
و دوبله و پخش سریال های ترکیه را در کنار ارتباطش 
با دوغان قرار دهیم، سطحی ترین نگاه متوجه اهداف 
تجاری »جم« و دوغان از پخش پی درپی سریال های 
ترکیه و پیام های بازرگانی این کش��ور می گردد و نگاه 
عمیق تر ما را متوجه علل عمیق تر و سیاسی در ظهور 
این رون��د می کند. چراکه هزینه گزاف این کار با یک 
حساب ساده تناسبی با میزان دریافت آگهی از سوی 
این ش��بکه ندارد! به عبارت دیگر خرید، دوبله و پخش 
سریال های پرخرج و چندصد قسمتی ترکیه با حجم 
محدود تبلیغات تجاری موجود در این ش��بکه تامین 
نمی گردد و این مهم نی��از به تامین هزینه از منابعی 

دیگر و با اهدافی غیرتجاری دارد.
پشت پرده اهداف »جم« در تمایل به ارائه برنامه های 
ساخت ترکیه در اینجا عیان می شود، وقتی که بدانیم 
اهداف رژیم صهیونیستی در استحاله مذهبی و فرهنگی 
مخاطب ایرانی با ارائه یک مدل الگو برای خانواده های 
ایرانی پیگیری می ش��ود. ترکیه کشور همسایه ایران 
در بُعد دینی از یک اس��الم س��کوالر بهره می برد. آنها 
درعین حال که خود را مسلمان می دانند، در حوزه های 
سیاسی و فرهنگی هیچ خطری برای غرب و اهدافش 
در منطق��ه ندارن��د و حتی گاهی بازیگر بس��یاری از 
برنامه های آمریکا و اس��رائیل در منطقه هستند. این 
مدل ایده آل صهیونیست ها برای کشورهای مسلمان 
اس��ت و تبعات آن در مقایسه با تبلیغ مستقیم علیه 
اسالم بس��یار کمتر اس��ت. به عبارت دیگر نه آسیب 
واکنش��ی جامعه در براب��ر تبلیغات تند و مس��تقیم 
اس��الم س��تیز را دارد و نه تهدی��د روح آِزادی خواهی 

و استکبارستیز اس��الم واقعی را ایجاد می کند. امثال 
ش��بکه »جم« در واقع در حال تبلیغ ترکیه و سبک و 
سیاق زندگی به روش آنهاست و تالش می کند ساختار 
فرهنگ��ی ایران و ترکیه را قرابت بخش��یده و عالوه بر 
افزایش آمار مخاطبان، آموزش های الزم جهت ادغام و 
یکس��ان سازی این دو فرهنگ را به ارمغان آورد. حال 
آنکه فرهنگ جامعه ترکیه روزبه روز به سمت وس��وی 

فرهنگ اروپایی و بی بندوباری جنسی می رود.
زندگی های مصرف گرا و لوکس، حتی زمانی که در 
یک سریال، داستان در محیطی روستایی شکل گرفته 
و پیش می رود، در سریال های ترکیه در حالی نمایش 
داده می ش��ود که در سکانس هایی نیز آثار وجود یک 
اسالم ظاهری و محدود به نام را ارائه می کنند. همین 
مه��م در تبلیغات تجاری به نوعی دیگر نمود یافته که 
شامل ارائه چهره ای مصرف گرا و لوکس به عنوان یک 
ش��رایط ایدهآل در زندگی اس��ت. تفریحات ناسالم و 
بی بندوبار به عنوان عالی ترین سطح سرگرمی و تفریح 
الق��ا می گردد و آزادی نیز دقیق��ا معادل بی بندوباری 
معنی می شود. چش��م اندازهای طبیعت ترکیه و ارائه 
تصویری زیبا از مراکز فس��اد نی��ز به عنوان چهره یک 
زندگی مطلوب تصویر می شود که ازجمله مؤلفه های 

مشترک در سریال ها و آگهی های بازرگانی است.
در اینجا ذکر یک نکته نیز جالب توجه است که اگر 
تجربه سفر به ترکیه یا زندگی در این کشور را داشته 
باش��یم، خیلی زود متوجه می شویم که سطح زندگی 
و اعتق��ادات دینی و مذهب��ی در اکثریت جامعه این 
کشور متفاوت از آن تصویری است که در این سریال ها 
نمایش داده می شود و بخش مهمی از سریال سازی ها 
و ترویج س��بک زندگی غربی از طریق رسانه ها تالش 
عواملی ب��ا الهام از سیاس��ت های غربی ب��رای ایجاد 
تغییرات در سلیقه و سبک زندگی مردمان این کشور 
است که متاسفانه با سرعتی باال در مسیر کسب نتیجه 

و تبدیل به زندگی غربی حرکت می کند.
درمجموع می توان گفت که این نوع برنامه سازی از 
دو جهت برای هدایت کنندگان پشت پرده شبکه هایی 

 پشت پرده اهداف »جم« در تمایل به ارائه 
برنامه های ساخت ترکیه در اینجا عیان می شود، 

وقتی که بدانیم اهداف رژیم صهیونیستی در 
استحاله مذهبی و فرهنگی مخاطب ایرانی با 
ارائه یک مدل الگو برای خانواده های ایرانی 

پیگیری می شود. ترکیه کشور همسایه ایران در 
ُبعد دینی از یک اسالم سکوالر بهره می برد. 

این مدل ایده آل صهیونیست ها برای کشورهای 
مسلمان است.

چون »جم« س��ودآور بوده اس��ت. اول اینکه هدایت 
سرمایه گذاری های خرد ایرانی ها به سمت ترکیه برای 
ش��رکت ها و اقتصاد این کشور بسیار س��ودآور بوده و 
این مس��ئله در کن��ار تمایل گردش��گران ایرانی برای 
انتخاب ترکیه به عنوان یکی از مراکز پرطرفدار مقصد 
گردش��گری اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت و جنبه دوم نیز مدل س��ازی از ترکیه به عنوان 
زندگی ایده آل که ظاهرا مذهب ستیز نیز نبوده، سلیقه 
مخاطبان ایرانی ماهواره را تغییر داده است و این نیز در 
پازل استحاله فرهنگی جامعه ایران متاسفانه تاثیرگذار 

نیز بوده است. 
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سریالخوشخیال
از پخش سریال های خارجی تا ساخت سریال های ایرانی

  سمانه شیخی نارانی

هرچند فضای رقابت باید با طبقه بندی به لحاظ نوع و قالب برنامه ها صورت گیرد 
و به عبارتی دقیق تر گروه شبکه های خبری از پخش کنندگان موسیقی و این دسته 
نیز از ارائه دهندگان برنامه های سرگرمی جدا شوند، اما رده بندی نیز در تحلیل فضای 
رقابتی اهمیت دارد. به عنوان نمونه دس��ته ای از ش��بکه ها که همچنان به روش های 
قدیم��ی با یک مجری که هم خود صاحب ش��بکه اس��ت و هم خ��ود فیلم بردار و 
کارگ��ردان و در بخ��ش اعظمی از وقتش از اندک بینن��دگان طلب اعانه می کند را 
نمی توان با »بی بی سی فارسی« مقایسه کرد. به هر جهت در باالترین رده شبکه های 
پربیننده ماهواره، آنچه برخی را یکه تاز کرده این است که بعد از شروعی توفانی و پر 
سروصدا، از سطح باالی کیفی در تولید و پخش برنامه نسبت به دیگر رقبا برخوردار 
بوده ان��د و مهم تر از همه اینک��ه در ادامه روند فعالیت خود برای جلوگیری از ریزش 
یک باره بیننده، نظیر آنچه گریبان برخی را گرفت، همواره دس��ت به تغییر و تحول 

برای ارتقای کیفی زده اند و از حرکت در روندی ثابت خودداری کرده اند.
مؤلفه سوم به همین ترتیب که مورداستفاده شبکه های ماهواره ای بوده، مشتریان را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است، یا شاید هم این رویه از سوی بیننده به شبکه و برنامه ساز 
تحمیل شده است؛ به عبارت دیگر بینندگان ثابت کرده اند که شبکه های بدون پویایی و 
تغییر را به راحتی کنار گذاشته و جذب اولین شبکه ای می شوند که خدماتی ولو اندک 
باالتر ارائه دهد. به هر جهت تالش برای ایجاد این پویایی و تغییر تدریجی س��لیقه 
بینندگان طی روندی تقریبا به طول یک دهه، شبکه ها را به سوی پخش تخصصی برده 

که پیشتر در همین مقال از آن به عنوان طبقه بندی نوع و قالب یادکردیم.
در دسته شبکه های س��ریال محور، ابتدا سریال های آمریکای جنوبی، بعد شرق 
آس��یا و چند سالی نیز س��ریال های ساخت ترکیه و تا حدی هم هندوستان حرف 
اول را زده اند. نگاهی به روند این تغییرات نش��ان می دهد که هر بار با تغییر کشور 
تولیدکننده س��ریال، سعی شده فرهنگ سریال ها و سازندگان به سلیقه و فرهنگ 
بیننده فارس��ی زبان نزدیک تر گردد. حال در این میان شبکه »جم« در اقدامی که 
س��ابقه قبلی و مشابه ندارد، قصد ورود به عرصه س��ریال های ایرانی را دارد، اما نه 
اینکه مانند برخی ش��بکه های فعلی س��ریال های ایرانی را بازپخش کند، بلکه آنها 
قصد دارند س��ریال ایرانی را در خارج از کش��ور بسازند. این اتفاق به خودی خود پر 
سروصدا خواهد بود و هر سطحی از کیفیت را نیز اگر ارائه کند، حداقل در ابتدای 
امر ولو بر اثر حس کنجکاوی بینندگان آغازی پرمخاطب خواهد داشت. بااین حال 
نکته مهم این است که آیا این شیوه در درازمدت هم موفق و پربیننده خواهد بود یا 
شبکه جم باید غرامت این سنت شکنی اش را با ریزش بینندگانش در آینده بدهد؟

هرچن��د که این اقدام تا به نتیجه نهایی نرس��د و اولی��ن خروجی آن به مرحله 
نمایش نرسد، قضاوت در مورد آن کار دشواری خواهد بود، اما در همین مرحله نیز 
این موضوع بر اثر برخی نشانه ها و حواشی قابل  بررسی است که تا حدی می تواند 
آینده این اقدام جدید که ممکن است در آینده در میان دیگر شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان اپیدمی شود را پیش بینی کند.
اول ازهمه حواش��ی این اقدام اس��ت که با برخی حرکت های هوش��مندانه گروه 
»جم« پررنگ تر ش��ده و هرچه س��روصدای بیش��تری به راه بیندازد، به مانند یک 
تبلیغ منحصربه فرد حداقل در آغاز راه با حجم مناس��بی از بیننده رو به  رو خواهد 
شد. هرچند این روش تبلیغ که امروزه مورداستفاده بزرگ ترین برندهای تولید کاال 
قرار می گیرد، یک آس��یب ه��م دارد و آن اینکه حجم انبوه مخاطب یا به تعبیری 
مش��تری در فاز اول، انتظارات را نیز از محصول دریافتی به شدت افزایش می دهد، 
تا حدی که گاهی مش��تری انتظار اثر یا محصولی بسیار فراتر از آنچه پیش  از این 
می پس��ندیده را دارد. ب��ه همین منظور این روش حاشیه س��از برای جلب توجه را 
معموال کمپانی های بزرگی مانند »اَپل« اس��تفاده می کنن��د که حداقل از تفاوت 

ظاهری محصول خود با دیگر رقبا تا حد زیادی اطمینان دارند.
یکی از این حواش��ی که »جم« درگیر آن ش��ده، دعوت از بازیگران داخلی ایران 
است که برای بازی در چنین آثاری کشورشان را ترک کنند و حاشیه سازتر اینکه 
به دلیل ذات این اقدام، ترک کشور هم احتماال اقدامی دائمی خواهد بود و کشف 
حجاب بازیگران زن خارج شده از ایران نیز از همین مسئله حکایت دارد. نگاهی به 
دو مورد اخیر این بازیگران یعنی صدف طاهریان و چکامه چمن ماه اولین نکته ای 
را که به ذهن متبادر می کند، این اس��ت که ه��ر دو این موارد بازیگران تراز اول و 

آمار و ارقام نش��ان می دهد که امروزه ش��بکه های ماهواره ای فارسی زبان به لحاظ 
کمی رش��د قابل توجهی پیداکرده اند و به نظر می رس��د با روند خطرناک و تقریبا 
غیرقابل مهار افزایش مخاطبینش��ان در ایران در آینده نیز روند رشد کمی خود را 
ادامه خواهند داد. در گذش��ته ای نه چندان دور تعداد این شبکه ها به قدری محدود 
بود که مخاطبان محدود ماهواره نیز فقط چند گزینه برای تماشا در اختیار داشتند 
که البته آنها هم در برخی موارد در پخش برنامه و شیوه ارتباط با بیننده بی نهایت 
ش��بیه به هم رفتار می کردند. این مسئله باعث می ش��د که درصد قابل توجهی از 
همان بینندگان محدود ماهواره نیز به شبکه های غربی روی بیاورند. اما امروز رشد 
کمی، ش��بکه های فارس��ی زبان را به عرصه رقابت وارد کرده است و در این رقابت 
دیده ش��ده که مخاطب سخت پس��ند ایرانی به ش��کلی کامال بی رحمانه به یک باره 
ش��بکه ای را به طور دس��ته جمعی رها کرده و توجهش را به س��وی روش��ی بهتر و 
کیفی تر از ش��بکه ای دیگر معطوف ساخته است. تجربه ای که »فارسی وان« آن را 

خیلی خوب به یاد دارد.
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درجستوجویزمانازدسترفته
بررسی تطبیقی »باغ آلبالو« اثر آنتوان چخوف با »باغ آلبالو« به کارگردانی آتیال پسیانی

نمایش »ب��اغ آلبالو«ی پس��یانی یک��ی از بهترین 
اجراهای ایرانی اس��ت از نمایش��نامه مع��روف آنتوان 
چخوف. از این منظر شاید پرداختن به متن این اثر که 
نوشته محمد چرمش��یر است برای درک بهتر چرایی 
اجرا و در کلیت دالیل اقتباس دوباره از این نمایشنامه 

مشهور ضروری باشد.
قبل از ورود به اصل موضوع، س��یمین دانش��ور در 
ابت��دای ترجمه اش از »ب��اغ آلبال��و«، در معرفی این 
نمایش��نامه اصرار به روزمرگِی شخصیت های این اثر 
دارد. چنانچه می نویس��د: »در این نمایش��نامه حادثه 
عمده ای که ایجاد اضطراب و هیجان یا دلهره و ترس 
و یا حیرت و وحش��ت کند روی نمی دهد. اش��خاص 
نمایش همان آدم هایی هس��تند که در زندگی روزمره 
با آنها برمی خوریم. هیچ کدام نقش برجسته ای ندارند 
و آنچنان قهرمانی نیس��تند که در هنگام نمایش این 
نمایش��نامه ناگزیر به انتخاب ستاره دست اول باشیم. 

همه آدم ها در عرض همدیگ��ر قرار دارند و هیچ گونه 
کشمکشی در کار نیست. آدم ها نه مبارزه می کنند نه 
شکست می خورند و نه حتی از خود دفاع می کنند و نه 
به حل مشکالتی که در برابرشان قرار دارد می پردازند. 
منتظر حادث��ه می نش��ینند و تقدیر می رانَدش��ان و 
تقدیرشان را با شکیبایی تحمل می کنند. گفتی نیروی 

اراده شان فلج شده است...«
اما در متن حاضر، برخالف دیدگاه زنده یاد دانش��ور، 
ش��خصیت های نمایش��نامه به هیچ وج��ه در زندگی 
روزمره عصر حاضر )قرن 21( و نمایش��نامه چرمشیر 
دیده نمی ش��وند و به معنایی دقیق از زندگی امروزی 
ما حذف  ش��ده اند، زیرا ما »نس��ل های پسین« آن را 
می سازیم. نسل و یا نسل هایی که بدون هرگونه آرمانی 
اجتماعی و چش��م داش��تن به آینده ای بهتر زندگی 
می کند. بنابراین با توجه به دوره کامال خاص تاریخی 
و جایگاه اجتماعِی شخصیت های نمایشنامه و درنتیجه 

تفاوت های برآم��ده از آن، در عین اینکه خط بطالنی 
بر ادعای »هم عرض��ی« آدم های »باغ آلبالو« خواهیم 
کش��ید، درصدد خواهیم بود با تاکی��د بر جابه جایی 
قدرت و شکل گیری صاحبان جدید قدرت اجتماعی، 
پ��رده از »ماجرا و حادث��ه ای« برداریم ک��ه به لحاظ 
تاریخی سرنوش��ت آدم های نمایشنامه »باغ آلبالو« را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.
»باغ آلبالو« انسان را با طبیعت یگانه می پندارد. این 
اش��خاص هیچ کدام کاری انجام نمی دهند اما شادِی 
فضای طبیعت، به شادی درونِی اینها و شاد زیستیشان 
منجر شده. اینجا رابطه های فرد فرد آدم های تک افتاده 

اما هم مسیر، به شدت تحت تاثیر اوضاع اجتماع است.
تفکر انسان درباره دیروز، امروز و فردا جریانی است 
از زم��ان – ارثیه دنیای ام��روز – که می خواهد جایی 
را در جهان فردا دس��ت وپا کند. آینده یا بهتر بگوییم 
فردا به انسان های دیگری تعلق دارد. همان طور که هر 

 مهرداد آرین
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صحنه دارای زمانی اس��ت، همان گونه نیز آن میتواند 
تنها نقش های��ی را به نمایش درآورد. همان طوری که 
درصحن��ه واقعی، زم��ان واقعی به عن��وان عنصری به 
کار گرفته می ش��ود، به همان طریق نیز نقش ها تاثیر 
تب��ادالت زم��ان تاریخی را بر روی انس��ان به نمایش 
درمی آورد. انسان ها را نویسنده از میان تجربیات خود 
برمی گزیند. او آنها را برحسب ضرورت ویژه ای انتخاب 
می کند. او آنها را در نمایش��گاهی گرد هم می آورد تا 

بتواند به موقع همه آنها را به نمایش بگذارد.
»باغ آلبالو«ی چرمش��یر به بهترین نحو به انس��ان 
امروزی هش��دار داده اس��ت. زندگی به مانند یک  دم 
می ماند و می رود و انس��ان تنه��ا یک کودکی دارد و 
ی��ک پیری. در این میان ام��ا واقعیت صحنه را نباید 
همان واقعیت عینیتی که قابلیت اجرا دارد پنداشت. 
»باغ آلبالو« برای چرمش��یر هرگز یک نماد نیس��ت. 
انس��ان هایی که او ب��ه نمایش درمی آورد ی��ا او را به 
این کار واداشته اند و یا اثری در او نداشته اند، چراکه 
به درس��تی چخ��وف هم یک سمبولیس��ت نیس��ت. 
مس��ئله ای که مطرح است این اس��ت که آنهایی که 
نقش ها را ایفا می کنند، بیش و پیش از همه در رابطه 
با دید آنان نس��بت به موضوع درام و در جهت تغییر 
و تبدیل زمان، نش��ان داده ش��وند. با وجود اینچنین 
تصویری اگر بنا به گفته خود چخوف قابلیتی نداشت، 
ضرورت بیان آن چ��ه فردی و چه اجتماعی از میان 

می رفت. هرکس همانی است که به دنیا آمده و بدین 
شکل درآمده است. این حقیقت مسلم را نباید نادیده 
گرف��ت، وقتی که هدف آن باش��د که ب��ا ابزار صحنه 
بخواهن��د موضوعی را چنان ب��ه نمایش درآورند که 

تماشاگر قادر به درک حقیقت گردد.
نمایش��نامه »باغ آلبالو« بیش��ترین تاکی��د را روی 
رواب��ط آدم هایی می گذارد که در بطن هرکدام از آنها، 
به تنهایی، می توان محاسن و پاکی ها و طبایعی لطیف 
را دید. اما بااین همه همه س��ردرگم و سرگش��ته اند و 
نمی دانن��د که این خاک بی��ش از هر چیز به همدلی 
و مراقبت نیاز دارد، نه فقط حسرت گذشته در کالم یا 
ترک دیار. عینیت »باغ آلبالو« توجه تماشاگر را بدان 
جلب می کند که یک رخ��داد معین می تواند بر روی 
انس��ان های مختلف، تاثیرات گوناگونی داش��ته باشد 
و این همان چیزی اس��ت که نباید به این س��ادگی ها 
نادی��ده گرفته ش��ود، اگر هدف این باش��د که تمامی 
حقیق��ت را – آن حقیقت��ی که در پش��ت همه این 
موضوعات نهفته اس��ت – به معرض تماشا بگذاریم... 
قصد چرمش��یر و پسیانی این نبوده که دگرگونی های 
زمان��ی معین از گذش��ته را در مقابل زم��ان امروز به 
نمایش درآورد، بلکه هدف او نشان دادن تاثیرات این 
دگرگونی ها بوده اس��ت. دگرگونی هایی که سیاست و 

اصوال تاریخ نیز تحت تاثیر آن قرار می گیرند.
ش��اید »باغ آلبالو« را بتوان هم از جهت احساسی و 

عاطفی و هم از جنبه سیاسی و ایدئولوژی مشاهده کرد 
اما نویس��نده نه اندوه و ماتم این و نه امید و آرزوی آن 
را بیان می دارد. او بر اساس طرح خود سواالت را دقیقا 
مطرح می س��ازد و صدور حکم را ب��ه قضات صدیق و 
سوگندخورده واگذار می کند. دلیل این مدعا را می توان 
در انتخاب پرس��وناژهای گونه گونی مش��اهده کرد که 
نه فق��ط دگرگونی های دیروزی معَی��ن را در برابر یک 
فردای مشخص در برابر چشمان مجسم می کنند، بلکه 
افرادی که دگرگونی های یک پریروز را در برابر دیروز، 

و فردا را نسبت به پس فردا نیز به نمایش درمی آورند.
اما اساسی ترین سؤال از این نمایش این است: در این 
درام چه چیزی را می بینیم؟ زمان قدیم که دیگر وجود 
ندارد. زمان نوینی هم که در اینجا به آن اشاره می شود 
گذشته است. تم اصلی یعنی دگرگونی ها در آن وجود 
دارد و این همان حقیقتی است که در پشت همه آنها 

نیز مشاهده می شود.. 

 »باغ آلبالو«ی چرمشیر به بهترین نحو 
به انسان امروزی هشدار داده است. زندگی 
به مانند یک  دم می ماند و می رود و انسان 

تنها یک کودکی دارد و یک پیری. در این میان 
اما واقعیت صحنه را نباید همان واقعیت 

عینیتی که قابلیت اجرا دارد پنداشت. »باغ 
آلبالو« برای چرمشیر هرگز یک نماد نیست. 
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دگردیسیاسطورهها
درجهانمدرن

نگاهی به نمایش »بیضایی« به کارگردانی محمد مساوات

    علیرضا بخشی استوار
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نمایش »بیضایی« را می توان از چند زاویه مختلف بررس��ی کرد. اما آنچه در نگاه 
اول بیش از هر چیزی در نگاه مخاطب اثر، نمود پیدا می کند مس��ئله اسطوره زدایی 
است. در فرهنگ و گفتاری که نسبت به افراد یا یک منبع متعالی، پذیرش مسائل 
بی چون وچراست همواره آرامشی برقرار است. اما همین که این ساختار شکل گرفته 
وارونه شد، یعنی زمانی که فرد تصمیم می گیرد در برابر همه  چیز مسئولیت بپذیرد، 
مش��کالت و تعارضاتی به وجود می آید که شناخت آن نیاز به بررسی های فلسفی و 
تاریخی دارد که ش��اید در این مقال نگنجد. این مسئله یکی از خاصیت های جهان 
مدرن است. یورش به فرهنگ و اسطوره تثبیت شده یک ملت در حقیقت نابود کردن 

یک وجه فناتیک و مواجهه ای مدرن با یک مسئله اسطوره ای است.
نکت��ه ای که در نمایش »بیضایی« باید به آن توجه کرد این اس��ت که کارگردان 
نمی خواهد اس��طوره ها را به س��خره بگیرد و در حقیقت با پ��ارودی کردن آن وجه 
اس��طوره ای را زیر س��ؤال ببرد و یا اسطوره ها را در نگاه ما نازل کند. او در این ماجرا 
دست به تغییر می زند. تغییری که خود می تواند چندین و چند تفسیر متفاوت را در 
خود متولد کند. تغییر سرنوشت اسطوره های شاهنامه و برخورد مدرن با آنها بیش از 
هر چیزی ما را به آن نکته متوجه می کند که اگر اسطوره ها در جهان امروز بودند آیا 

همان وجه اسطوره ای خود را حفظ می کردند؟
در نمایش »بیضایی« وقتی س��یاوش از آتش گ��ذر نمی کند و در آتش می ماند و 
می س��وزد و پاک دامنی خود را زیر س��ؤال می برد، وقتی رستم با آنکه می داند کسی 
که با او در حال جنگ است پسرش سهراب است اما به جنگ ادامه می دهد و خون 
پس��رش را می ریزد و البته ارنواز و شهرنازی که در برابر ضحاک طغیان می کنند اما 
درنهایت تس��لیم می شوند چون کسی در راه مبارزه آنها را همراهی نمی کند همه و 

همه شمای کلی انسان های امروزی است در قالب اسطوره ها.
در حقیقت مسئله اس��طوره زدایی یکی از خواسته هایش همین نابود کردن وجوه 
تقدس در اسطوره هاس��ت. اسطوره زدایی معنای دیگر تقدس زدایی تعریف می شود. 
این مس��ئله در الیه های پنهانی خود در حقیقت به دنبال این مس��ئله است که در 
جایی که تفکر نیست نسبت شما با نظم امور، با اسطوره ها و حتی در نگاهی عمیق تر 
با دین یا هر مسئله تثبیت شده دیگری تفکر کامال آزاد و انتقادی نیست. رابطه شما 
با امور خودبه خود از طریق ناخودآگاه شما تغذیه می شود و در ناخودآگاه همه ما این 

میل وجود دارد، یعنی سوبجکتیویته که از نظر فلسفی چیزی شبیه لوگوس در یونان 
باستان است و صرفا شامل خرد نمی شود بلکه وجه ذاتی انسان است.

در حقیقت عدم اسطوره زدایی به این معناست که توده ها، انسان یا اسطوره ای را بر 
دوش می گذارند و او را به مقام خدایی می رسانند. در چنین فضایی دیگر رابطه جامعه 
مدنی وجود ندارد و جامعه مدنی تبدیل به توده یکدستی می شود که خودش را در 

یک قهرمان متجسم می بیند و این خالف ایده انسان سازی مدرن است.
در ای��ن زمینه توجه ب��ه صحبت های آدرن��و و هورکهایمر بنیان گ��ذاران مکتب 
فرانکفورت و ارائه دهندگان دیالکتیک روش��نگری ش��اید بیش از هر چیزی راهگشا 
باشد. »روشنگری آمد که اسطوره ها را از بین ببرد.« به هر نحو تالش مساوات برای 

اسطوره زدایی در خارج این چارچوب نمی گنجد.
اما مسئله  دیگر که به کرات در متن »بیضایی« تکرار می شود مسئله فمینیسم است. 
در طول نمایش دیالوگ های مکرری که از زبان سودابه و در وجه بیشترش تهمینه و 
حتی ارنواز و شهرناز به گوش می خورد ماهیت فمینیستی دارد. زن هایی که مساوات 
در »بیضایی« به تصویر می کشد زنان مهجور مانده در مطبخ اند. زنانی که کاری جز 
باروری ندارند و تمامی حقوقش��ان حتی حقوق مادری ش��ان در برابر قدرت مردان و 
پهلوانان اس��طوره ای به سخره گرفته شده و به تباهی گراییده است. البته مساوات از 
این طریق هم به اسطوره ها یورش می برد. زنان این نمایش بیش از آنچه در گذشته 
آمده، جرات ابراز وجود پیدا می کند. زنان در این نمایش دائم در حال طعنه زدن به 

مردانی هستند که به نظر در حق آنان در طول زندگی اجحاف کرده اند.
اگر بخواهیم »بیضایی« را از نظر ساختاری و تصویری نیز بررسی کنیم، مساوات 
در حقیقت به خواسته خود رسیده است. طراحی های حرکت که همگی برگرفته از 
نظم تئاتر بیومکانیک میرهولد است، طراحی پرکاربرد صحنه و حتی انتخاب موسیقی 
و طراحی نور همگی او را در رس��یدن به موفقیتش کمک کرده اند؛ اما چیزی که از 
همان ابتدای نمایش تماشاگر را پس می زند زبان نمایشنامه است. زبانی که نه تولید 
مس��اوات و مولودی در ساختار نمایش��ی او بلکه زبانی عاریتی از کسی است که در 
حقیقت نمایش به نام او رقم خورده اس��ت. این نکته را باید در نظر داش��ت که اگر 
بیضایی زبان خاص خود را تولید کرده است و نمی توان با چیدمان کلمات و بازی های 

پیاپی زبان ساختاری شبیه به ساختار زبانی بیضایی به وجود آورد. 
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یورشبهساختمانهای
شکلگرفتهتئاتریکال

نگاهی به کارنامه سید محمد مساوات و مسیر تجربه گرایش

سید محمد مساوات نمایش��نامه نویس و کارگردان 
متولد 1362 و دانش آموخته نقاشی از دانشکده هنر و 
معماری دانشگاه آزاد است. از ابتدا به نقاشی و نمایش 
عالقه داشته و از سال 1386 تابه حال، هر دو را با هم 
در دانش��گاه ادامه و در هر دو رشته، آثار قابل توجهی 
ارائه داده است. قبل از اینکه فعالیت هنری اش را آغاز 
کند، دس��ت به قلم بوده و می نوش��ته. نمایش نامه های 
بس��یاری نوش��ته و کار کرده که به دالیل مختلف در 
بازبینی های گوناگون برای نمایش، مجوز نگرفته و رد 

شده اند.

»رادی��کالچه��ارده«درپ��یاحی��ایتعزی��هو
سیاهبازی

او با تش��کیل گروه تئاتر »رادیکال چهارده« نزدیک 
ب��ه نُه اثر را در جش��نواره های مختلف داخلی به روی 
صحنه برده که هر کدام در مسیر کار تئاتری اش گامی 
به پیش بوده اند. محمد مس��اوات با اجرای نمایشنامه 
»آقای بکت سکسکه فراموش نشود« در سال 88 کار 
خود را به طورجدی آغاز کرد. »آقای بکت...« جز آثاری 
بود که در حقیقت نگاه تجربه گرای مساوات را نمایان 
می ک��رد. نگاهی خارج از فضای عرف نمایش هایی که 
در آن دوران به چشم می خورد. درواقع مساوات و گروه 
رادیکال چهارده جزو نخس��تین گروه های دانشجویی 
بودند که می خواستند برای خود جایی دست وپا کنند.

وی درباره ش��روع کار تئات��ری اش توضیح می دهد: 
»آن قدر به تئاتر عالقه داش��تم که اصال به سالن های 
نمای��ش تئاتر می رفت��م تا بتوانم ی��ک صفحه درس 
بخوانم. تماش��ای تئاتر به لح��اظ جو و فضای به ظاهر 
فرهیخت��ه آن، آدم را جذب می کند. اولین تئاتری که 
دی��دم کاری از کیومرث مرادی به نام »افس��ون معبد 
س��وخته« بود که با اصرار یکی از دوستانم به تماشای 

آن رفتم و موضوعش را اصاًل نفهمیدم، اما همان باعث 
شد که ش��یفته تئاتر شوم. فرآیند تئاتر دیدن، عاشق 
تئاتر شدن و تئاتر کار کردن، این قدر خاطرات متفاوتی 
در دل خودش دارد که اصال نمی شود هیچ کدام را ثبت 
و ضبط کند. به نظر من فضای تئاتر تماما خاطره است 
و پر از تنش، التهاب و احساس.« بعد از آن مساوات در 
جش��نواره تئاتر دانشگاهی سال 89 با نمایش »ارتش 
میرزا ملکم خان ملوکی« وارد ش��د ک��ه برگزیده اول 
در شاخه های کارگردانی و نمایشنامه نویسی شد. این 
نمای��ش در حقیقت آغاز راهی بود برای س��بکی که 

مساوات انگار دل در گرو آن داشت.
تعزیه به عنوان یکی از درونمایه های همیش��گی آثار 
مساوات به جریانس��ازی تئاتری این کارگردان شکل 
داده است. مس��اوات بعد از این با اجرای نمایش هایی 
همچ��ون »بازیخانه قیاس ا  لدین مع الفارغ«، »راس��ت 
پنجگاه«، »این روبان س��یاه« و حت��ی »عکس اتفاق 
عزیز« شرایطی را برای خود به وجود آورد که بسیاری 
از منتقدان و تئاتری ها از او به عنوان اس��تعدادی ناب 

یاد کنند.
مساوات در حقیقت روی گونه های مختلف نمایش 
ایرانی دست گذاشت که تقریبا رو به  مرگ بودند. »این 
روبان س��یاه« او آغ��از و درآمدی بر ای��ن جریان بود. 
خودش در توضیح این موضوع می گوید: »دست روی 
کاری گذاشتم که نمایش اصیل ایرانی است. سیاه بازی 
قدیم��ی ایران��ی را دوباره زنده و تعزی��ه را در آن وارد 
ک��ردم. به صورتی که تلفیقی از یک س��یاه بازی و دو 
تعزیه است. تعزیه را دوست دارم و اعتقاد و باورم است 
و آن را برای دل خودم کار می کنم و وقتی این کار را 
کردم، همه گفتند تعزیه را برای وصل شدن به سیستم 
کار می کنم! درصورتی که نمی دانم چرا این سیستمی 
که همه می گویند، به س��راغ م��ن نمی آید. حاال همه 

این ها در حالی اس��ت که »این روبان سیاه« نمایشی 
مذهبی نیست اما درباره مذهب است. نمی دانم ما در 
تئاتر چه قدر بای��د »آنتیگونه«، »هملت«، »کرگدن«، 
»مکبث« و بقیه نمایش های خارجی را کار کنیم و در 
مقابل، حمایتی از من دانشجویی که دو سال پیاپی بر 
اساس شیوه نمایش های ایرانی تئاتر می سازم نمی شود 
تاکمی دلخوش و دلگرم شوم به چیزی که همه نسبت 
به آن تعصب دارند.« مساوات از همین نقطه کار اصلی 
خود را شروع می کند و مسئله اش این است: »امروزی 

کردن تعزیه و سیاه بازی«.

»قص��هظهرجمعه«تالشبرایهمگانیکردن
تئاتر

»قصه ظهر جمعه« عبور مساوات از خود و شکستن 
ساختارهای شکل گرفته از نام او در تئاتر بود. مساوات 
ب��ا به روی صحنه بردن یک نمایش تماما رئالیس��تی 
بعد دیگری از ذهنیت تئاتری خود را به رخ کش��ید و 
آنکه می توان دائم خود را و تصویر خود را فروریخت و 
حرکت کرد و پویا ماند: »یکی از ضرورت های گم شده 
در تئات��ر ام��روز ما فراموش ک��ردن مخاطب عمومی 
و همگانی تئاتر اس��ت که این امر باعث ش��ده ما این 
طیف از مخاط��ب را به  طور کامل فراموش کنیم و از 
دس��ت بدهیم و متاس��فانه به  تبع آن تئاترهای ما به 
مهمانی هایی تبدیل ش��ده اند که خودمان دوس��تان 
همدیگ��ر را دع��وت می کنیم و کاره��ای همدیگر را 
می بینی��م و اگر تماش��اگر یا رهگذری ب��رای دیدن 
نمایش��ی به سالن بیاید به جای اینکه تئاتریهای ما او 
را ب��ه یک مخاطب دائمی تبدیل کنند، احتماال کاری 
می کنند که دیگر هیچ وقت پا به س��الن نگذارد.« این 
صحبت های مساوات پرده از اندیشه پوست انداخته او و 
چالش جدیدی که برای خود به وجود آورده برمی دارد. 

تئــــاتـــر
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نقش مس��تند در نمایش تاریخ راس��تین کشورها بسیار برجس��ته است. دوربین 
مستندساز به مانند ابزاری حقیقت یاب از میان دشت های پهناور و سرزمین های خون 
و آتش عبور می کند تا با تکیه بر واقعیت بتواند اصل و مبنای رخدادها را کش��ف و 
به مخاطبان عرضه دارد. وحید فرجی مستندس��ازی جوان است که با تجربهای ده 
س��اله در عرصه کار حرف های، دغدغه کشف رازهای انس��انی و پیوندش از دریچه 
جنگ های رخ داده دارد و ازاین رو مسیرهای طوالنی از خاورمیانه تا غرب را به دنبال 
رسیدن به تصویری روشن از وقایع طی نموده است. فرجی گاه در میان جنگ های 
خونبار لبنان به ثبت دغدغه های خود می پردازد و گاه به دنبال تاثیر مواد شیمیایی 
 بر نسل های متعدد کشورهایی چون عراق و ویتنام است و با توجه به تسلط فرجی 
بر هنر عکاسی، می توان قاب هایی هویتمند و نگاه هایی پرسش مدار را در دل روایاتی 
شناور در آثار مستندش یافت. فیلم هایی که نگاهی انسانی به پدیده غریب نسل کشی 
از منظری متفاوت دارد. در آخرین س��اخته این فیلم س��از بانام »خاطرات نارنجی« 
می توان پرسش های فرزندان از پدران را بابت جنایاتی جنگی به تصویر روایتی قابل 
بس��ط از دورانی چهل س��اله یافت. چنان که فرزندان کشتاری تاریخی در پروسه ای 
همراهی کننده با فیلم ساز به سوی جنایت پدران خود در گذشته می روند تا از نزدیک 

با عمق فاجعه ای مانده در دل تاریخ آشنا شوند.
وحید فرجی جهت نمایش وقایع تاریخی در آثارش سعی دارد در عین نزدیکی به 
س��وژه و ردیابی آثار تخریب گرایانه جنگ، از نگاهی غیرمستقیم استفاده کند. بدین 
معنا که از طریق دوربینی واسطه گر و یا افرادی دخیل در حادثه به ابهامات موجود 
پرداخته تا در عین اس��تواری به وجه مستندگونه فیلم خود، نگاهی روایت گرایانه و 
گاه نزدیک به داستان س��رایی داش��ته باشد. در مجموعه مستند »نسیم حیات« که 
به صورت مش��ترک با محمد صراف ساخته  شده اس��ت، فیلم ساز به دنبال تصویری 
از مقاومت و ایثار از منظری داستان گوس��ت و حتی برای تاثیرگذاری و عمق بخشی 
به روایت مس��تند خود به ش��کلی زنجیروار، فیلم را به بخش هایی مختلف تقسیم 
می کند، چنان که در قس��مت اول این مجموعه با عنوان »عیتاالش��عب«، روایتی از 
حماسه جوانان یک روستا از ابتدای جنگ 33 روزه و مقاومت آنها به تصویر درمی آید. 

عیتاالشعب روستایی است که حماسه های باشکوهی در جنگ 33 روزه در آن خلق 
شد و مردمانش دالورانه در برابر دژخیمان صهیونیست ایستادگی کردند. در قسمت 
دوم از مجموعه شش قسمتی »نسیم حیات« با عنوان »شهید حسان«، روایت زندگی 
یکی از ش��هدای مقاومت این روس��تا از طریق خانواده اش ارائه می شود و در قسمت 
س��وم از این مجموعه با عنوان »ش��هید حاج قاسم« به س��راغ یکی دیگر از مبارزان 
جان برکف حزب اهلل می رویم و از نگاه فرزند، مادر و همسر حاج قاسم به دنیای زیبای 
او در مسیر شهادت آشنا می شویم. قسمت چهارم این مستند با عنوان »شهید بالل« 
نیز روایتی است از دالوری های مرد بزرگ دیگری با نام حاج علی محمود صالح که 
از ورود تانک های مرکاوا به روستا جلوگیری کرده و نام خود را به عنوان تخریب کننده 
افسانه مرکاوا در تاریخ به ثبت می رساند و درنهایت با شهادتش مزد رشادت های خود 

چشماندوربیِن
حقیقتیاب

بررسی آثار مستند وحید فرجی به بهانه »خاطرات نارنجی«

  مرتضی اسماعیل دوست
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را از س��وی خداوند به دس��ت می آورد. در قسمت پنجم این مستند با عنوان »علی 
ش��عیب«، خبرنگار المنار حمله رژیم صهیونیستی به شهرک خیام و پایداری مردم 
آن را روایت می کند. این فیلم مستند در قسمت ششم با عنوان »دختران آفتاب«، 
کش��تار بی رحمانه رژیم صهیونیستی در روستای قانا را توسط دختران آن سرزمین 
به تصویر درمی آورد. گفته هایی که منعکس کننده عمق قساوت سربازان اسرائیلی در 

کشتار مردمانی بی گناه است و به تلخی به دیده مخاطب می نشیند.
 وحید فرجی که بارها به لبنان س��فر کرده تا از طریق فیلم س��ازی و عکاسی به 
انع��کاس اتفاقات آن منطقه بپردازد و حتی مجموعه عکس های مش��ترکی از این 
هنرمند به همراه سعید فرجی در کتابی با عنوان »تبادل« به چاپ رسیده است، در 
مستند »جنگ پنهان« نیز به ماجرای استفاده وسیع اسرائیل از بمب های خوشه ای 
در جن��گ 33 روزه می پ��ردازد تا ب��از هم روایتگر تبعات دردن��اک جنگی نابرابر و 
خنجری خورده از پشت به تن رنجور مظلومان لبنانی باشد. فرجی در این فیلم نیز 
با اتکا به تاثیر قدرتمند مس��تند، با نگاه تیزبین خود، عمق مطلب را برای مخاطب 
بازگو می نماید و دلهره، بحران و درد را بر سیمای مردمان لبنان به تصویر درمی آورد. 
در این میان آنچه برگ برنده اثر در مقایس��ه با آثاری ازاین دست خواهد بود، زاویه 
نگاه پرس��ش مدار فیلم ساز بوده که تنها به دنبال ثبت و مرور فاجعه نیست بلکه به 
دنبال مطرح کردن چرایی و چگونگی ابعاد کش��تار بی رحمانه صهیونیس��ت ها در 
چرخه ای کامال خبیث و غیرانس��انی اس��ت. بر اساس گزارشی که به تایید سازمان 
ملل رسیده است، دژخیمان اسرائیلی تنها در جنگ 33 روزه با لبنان از 4800000 
بمب خوش��ه ای استفاده کردند و این آمار دهشتناک خبر از عمق فاجعه و اهمیت 
ساخت اثری با عنوان »جنگ پنهان« می دهد. مقاومت اسالمی موضوعی مشترک 
در اکثر آثار وحید فرجی بوده که نشانه هایی از دالوری و استقامت مسلمانان را در 
جهان منعکس می س��ازد. فرجی در فیلم »جنگ پنهان« ب��از هم از طریق عاملی 
درگیر با مس��ئله به عمق وقایع سر می زند. در این همراهی فردی که خنثی کننده 
بمب های خوش��ه ای است به پرسش هایی که می تواند در ذهن مخاطب ایجاد شود 
پاس��خی تصویری می دهد و از طرفی فیلم س��از با گفت وگویی که با آسیب دیدگان 
جنگ دارد، به تلخی اتفاقات رخ داده و گستردگی ابعاد آن می پردازد. وحید فرجی 
در مجموعه »پارس��یان زنگبار« که به صورت س��ریال از ش��بکه افق پخش شد به 
تلفیقی از نریشن و گفت وگو با کارشناسان و مردم آفریقا دست می زند تا به روایتی 
تاریخی از حکومت برپاشده توسط شیرازی ها در قاره آفریقا بپردازد. میراث مانده از 
دی��ن و فرهنگ اقوامی ایرانی در قلب آفریقا که می تواند ایده ای بکر برای پرداخت 
فیلم س��از و قابل توجه برای مخاطبان باشد. مستند »زمین سوخته« همچون فیلم 
»خاطرات نارنجی« به تاثیر آثار ش��یمیایی بر روی مردمانی بی گناه بوده و این بار 
آثار اورانیوم ضعیف ش��ده در عراق از سوی فیلم ساز روایت می شود. این مستند در 
هشت قسمت 25 دقیقه ای، تصویر سیاه دیگری از جنایات غربی ها به روی مردمان 
بی گناهی اس��ت که اسیر وسوس��ه های قدرت طلبانه آمریکایی ها در لشکرکشی به 

عراق ش��ده اند؛ تصاویری تلخ و دردناک از تبعات س��موم به کار گرفته شده توسط 
آمریکایی ها در س��ال 2003 که در جنگ با عراق اس��تفاده شد و کودکان معلول و 
آسیب دیدگان بسیاری به جا گذاشت. این فیلم با تمرکز بر شهرهای فلوجه و بصره، 
حکای��ت دردمندی م��ردم را از زبان تصویر و گفت وگو منعکس می س��ازد اما فیلم 
»خاطرات نارنج��ی« در 55 دقیقه به دنبال تصویری عریان و تأثیرگذار از جنایات 
ارتش آمریکا در ویتنام بوده که وحید فرجی با اس��تفاده از حضور س��ه آمریکایی 
در ویتنام به تاثیر و تاثر اس��تفاده از س��الح های شیمیایی در بازه زمانی چهل ساله 
می پردازد. دوربین حقیقت جوی فرجی به سراغ نسل جدید آمریکایی ها رفته تا طی 
س��فری به هزارتوی رخدادی دهشتناک به حقیقت ماجرا با چشمانی بیدار بنگرد 
و با پرداختی کامال عریان عمق فاجعه در قربانگاه تاریخ را جلوه گر سازد. حقیقتی 
که چنان تلخ اس��ت و گس��ترده که غبار زمان  بر آن نمینش��یند و خاطره جنایات 
آمریکایی ه��ا را پاک نمیکند. فیلم »خاطرات نارنجی« که در یازدهمین جش��نواره 
فیلم کازان روسیه به نمایش درآمد، اشارات قابل تاملی به وحشی گری غربی ها طی 
س��الیان بسیار دارد و ایده همراهی فرزندان آمریکایی ها ابتکاری قابل توجه از سوی 
کارگردان بوده تا به دور از هرگونه ش��عارگرایی و یک جانبه نگری به س��مت نگاهی 
قابل تامل از آس��یبی برود که در پی رفتارهایی قدرت طلبی و استکبارس��تیزانه رخ 
می دهد. فیلم ساز در فیلم »خاطرات نارنجی« از زاویه ای متمایز و نگاهی بی طرفانه 
سعی دارد به تاثیر عمیق سموم به کار گرفته شده در جان مردمان ویتنام در قالب 
مواد س��می کشاورزی بپردازد و در خالل تصاویر و گفت وگوها این دیدگاه تاییدی 
مجدد می یابد که دامنه جنایات مس��تکبران غربی مسئله ای معطوف به سال هایی 
محدود نیست و دامنه ای به  اندازه دورانی ممتد دارد. با وجود اینکه بارها با موضوع 
غارتگری آمریکایی ها در ویتنام، آثار مستند و بلند سینمایی ساخته  شده است، اما 
نوع سواالت، قاب های پرسش مدار و زاویه دوربین جستجوگر وحید فرجی در فیلم 
»خاطرات نارنجی« می تواند به عنوان نمونه ای قابل توجه برای فیلم س��ازان قلمداد 

شود که با توجه به ایده ای تکراری می توان پرداختی متمایز به سوژه ها داشت. 

 در فیلم »خاطرات نارنجی« از 
زاویه ای متمایز و نگاهی بی طرفانه 

سعی دارد به تاثیر عمیق سموم به کار 
گرفته شده در جان مردمان ویتنام در 

قالب مواد سمی کشاورزی بپردازد و در 
خالل تصاویر و گفت وگوها این دیدگاه 
تاییدی مجدد می یابد که دامنه جنایات 
مستکبران غربی مسئله ای معطوف به 
سال هایی محدود نیست و دامنه ای به 

 اندازه دورانی ممتد دارد.
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جنایتیکههرگزپاکنمیشود
 گفت وگو با وحید فرجی، کارگردان فیلم »خاطرات نارنجی«

 مرتضی اسماعیل دوست

مستندس��ازی وظیف��ه خطیری اس��ت ک��ه جدا از 
خالقیت های هنری نیاز به جسارت های فردی بسیار 
ه��م دارد و در این میان فیلم س��ازان فعال در بخش 
مستند گزارشی، خطرات بس��یاری را در حرفه شان 
به جان خریدهاند. یکی از این مستندس��ازان جسور  
وحید فرجی اس��ت که با س��اخت فیل��م »خاطرات 
نارنجی« ب��ه عملک��رد غیرانس��انی آمریکایی ها در 
جنگ با ویتنام پرداخته اس��ت. مس��ئله ای که بارها 
و در اش��کال مختلف توس��ط غربی ها در کشورهای 
مختلف رخ  داده اس��ت. برای رسیدن به درکی بهتر 
از این مقوالت و نیز به دلیل اهمیت این مستند پای 
حرفهای وحید فرجی نشس��تیم تا از نحوه ساخت و 

دغدغه های وی در این فیلم آگاه شویم.
 چ�ه ش�د ک�ه تصمی�م ب�ه کارگردانی مس�تند 

»خاطرات نارنجی« گرفتید؟
من همیش��ه به دنبال س��وژه های انس��انی در آثارم 
بودم و اینکه نقش جنگ افروزی در مناسبات و نگاه 
آدم ها چه قدر اس��ت. با توجه به این که در حدود ده 
سالی می شود که به ساخت مستندهایی این چنینی 
می پردازم، یکی از بخش هایی که بعد از س��اخت دو 

فیلم در این خصوص به آن رس��یدم، بحث کش��تار 
آمریکایی ه��ا در ویتنام و آس��یب دیدگی هزاران نفر 
به دلیل اس��تفاده آمریکایی ها از سالح های غیرمجاز 
ش��یمیایی بود. جنایتی که به نظ��ر من هرگز پاک 

نخواهد شد.
 چه شیوه ای را برای روایت این موضوع انتخاب 

کردید؟
این مس��تند به بازماندگان جنگ ویتنام که توس��ط 
عام��ل نارنج��ی آل��وده  و دچ��ار معلولیت ش��ده اند 
می پ��ردازد. ش��خصیت هایی که دنبال ک��رده ام در 
حقیقت فرزندان س��ربازان آمریکایی و نس��ل جدید 
مردم ویتنام هستند که در »خاطرات نارنجی« با سه 
نفر از فرزندان سربازان آمریکایی همراه شده و از زبان 
آنها به عم��ق فاجعه پی می بریم. اطالعات این فیلم 
کامال مستند است و بر اساس تحقیقات کاملی شکل 
گرفته است. متاس��فانه بعد از سال ها از لشکرکشی 
آمریکایی ها به ویتنام آثار بسیار مخرب این جنگ در 
ت��ن و روح مردمان ویتنام و حتی مردمان آمریکایی 
که خود را مس��بب این فاجعه می دانند وجود دارد. 
حدود چهل س��ال از این جنگ می گ��ذرد اما تاثیر 

نامطلوب انسانی آن در نس��ل های بعد مردم ویتنام 
در قالب بیماری ها و معلولیت ها همچنان ادامه دارد. 
ب��ا توجه به اطالعات اولیه ای که داش��تم، تحقیقات 
خ��ود را دنبال ک��ردم و متوجه وجود س��الح هایی 
ش��دم که باوجود منع س��ازمان ملل به کرات توسط 
آمریکا و اس��رائیل به اش��کال مختلف مورد استفاده 
قرار گرفته و سال ها اثرات نامطلوبی بر روی مردمان 
مناطق مختلف داش��ته است. در بررسی ها مشخص 
ش��د که بسیاری از مردم ویتنام دچار انواع سرطانها 
ازجمله سرطان خون شده و فرزندان آنها از ضایعاتی 
مثل نقص عضو رنج میبرند. ما در مستند »خاطرات 
نارنجی« س��عی کردیم به تاثیر نامناسب سالح های 

کشتارجمعی در ویتنام بپردازیم.
 تولی�د فیلم »خاط�رات نارنجی« چ�ه قدر طول 

کشید و چه روندی را طی کرد؟
»خاط��رات نارنج��ی« در هش��ت کش��ور مختل��ف 
فیلم ب��رداری ش��د و ب��ا توج��ه ب��ه ش��اهدانی که 
می خواستیم در فیلم اس��تفاده کنیم حدود هشت، 
نُ��ه ماه ص��رف پیش تولید کردیم و س��ه هفته ای را 
هم در ویتنام به س��ر بردیم. به طورکلی پنج ماه هم 
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برای تدوین فیلم زمان برده ش��د تا بتوانیم به اثری 
مناس��ب و با ریتم خوب برسیم. چند وقت پیش هم 
در جش��نواره فیلم کازان روس��یه ش��رکت کردیم و 
س��عی می کنیم که نمایش های بیشتری از این فیلم 

داشته باشیم.
چ�ه عامل�ی باعث ش�د فک�ر کنید ای�ن موضوع، 
ه�م  ام�روز  نس�ل  ب�رای  می توان�د  همچن�ان 

هشداردهنده باشد؟
همان طور که ع��رض کردم می ت��وان از نگاه های 
متفاوت��ی ب��ه وقای��ع پیرام��ون پرداخت و مس��ائل 
جنگ طلبی آمریکا همان طور که بارها سوژه ساخت 
آثار مختلف قرار گرفته اس��ت، باز هم می تواند مورد 
توجه فیلم سازان باش��د. ابعاد غیرانسانی استفاده از 
س��موم کشاورزی میان مردمان ویتنام مسئله بسیار 
تلخ و وحش��تناکی بوده که یک سال بعد از ساخت 
فیلم »تولد در زمین س��وخته« با توجه به داده ها و 
اطالعاتی که طی س��ال ها تحقیق و س��اخت آثاری 
استراتژیک داش��ته ام، به دنبال ساخت آن رفتم و با 
توجه به مشاهدات صورت یافته و مستنداتی که در 
این س��ال ها به دست آوردم س��عی کردم به بخشی 
از ابعاد گس��ترده قدرت طلبی غربی ه��ا بپردازم. در 
این میان س��عی کردم تا ح��د امکان به جای تصاویر 

آرشیوی از فیلم هایی که داشته ام استفاده کنم.
 در آثار گذشته خود نیز نگاهی به ابعاد و ثمرات 

جنگ افروزانه غربی داشته اید.
بله. مسائل انسانی چنان ابعاد گسترده و پیچیده ای 
دارد که می توان از نگاه ها و دوربین های متعددی آنها 
را رصد کرد و دنبال نمود. من هم دغدغه پرداخت به 
این گونه مسائل را داشته ام و سعی کردم در آثارم تا 
جایی که می توانم آنها را به تصویر درآورم. در مستند 
»جنگ پنهان در لبنان« که در سال 1386 ساخته 
ش��د به بحث اس��تفاده ارتش اس��رائیل از بمب های 
خوش��ه ای پرداختم که در مناط��ق غیرنظامی علیه 
لبنان استفاده  شده بود و یکی دو سال بعد هم فیلم 
مس��تند »تولد در زمین سوخته« را کار کردم که به 
تاثیر سالح های اورانیوم ضعیف شده در جنگ کویت 
و عراق و لبنان و بالکان می پرداخت و نش��ان می داد 
برخالف پیمان های بین المللی چگونه به راحتی علیه 
مردم بی دفاع از س��الح های کش��تارجمعی استفاده 
می ش��ود. این جنایات آمریکایی ها تاثیر بسیاری بر 

روی مردم بی گناه داش��ته و آلودگی خیلی شدیدی 
ایج��اد کرده و با توجه ب��ه اینکه منطقه عراق دارای 
بادها و توفان گسترده ای است، مناطق گسترده ای از 
زمین های کش��اورزی و م��ردم را آلوده کرده و هنوز 

هم مردم  دارند آسیب می بینند.
سینما ابزار مناس��بی برای نمایش جنایات غربی ها 
اس��ت و از این حیث خش��می جهانی از سوی مردم 

علیه این کشور صورت گرفته است.
در همین فیلم مش��خص ش��د که ماده شیمیایی 
معروف به عنصر نارنجی توس��ط آمریکایی ها جهت 
از بین بردن پوش��ش جنگلی و جهت استتار جنگی 
به کار گرفته شد و آنها در شرایطی کامال غیرانسانی 
از تسلیحات شیمیایی اس��تفاده کردند و طبق آمار 
رسمی هش��تاد میلیون لیتر در ویتنام جنوبی علیه 
مردم آنجا اس��تفاده ش��د و آلودگی شدیدی منطقه 

را در برگرف��ت ک��ه هنوز هم اثرات آن باقی اس��ت. 
آمریکایی ها به دنبال رسیدن به منافع خود و جهت 
نمایش قدرت طلبی، کشتارهای بی رحمانه مستقیم 
و غیرمس��تقیمی را صورت داده و جنایات گسترده 
آنها برای جهانیان از طریق تصاویر نمایان شده است.
 نمایش فیلم »خاطرات نارنجی« برای مخاطبانی 
گس�ترده می تواند ح�اوی نکات ارزنده ای باش�د. 
برنام�ه ای برای اکران و یا پخ�ش تلویزیونی اثر 

ندارید؟
فیلم »خاطرات نارنجی« از ش��بکه افق پخش  شده 
و در جش��نواره کازان روسیه هم برای خارجی ها به 
نمایش درآمد. به دنبال ادامه ش��رایط نمایش فیلم 
به خصوص از ش��بکه های تلویزیونی هستیم و طبق 
صحبت ها قرار است این فیلم از شبکه های مستند و 

شبکه های برون مرزی هم پخش شود. 

 در مستند »خاطرات نارنجی« مشخص 
شد که ماده شیمیایی معروف به عنصر 

نارنجی توسط آمریکایی ها جهت از بین بردن 
پوشش جنگلی و جهت استتار جنگی به کار 

گرفته شد و آنها در شرایطی کامال غیرانسانی 
از تسلیحات شیمیایی استفاده کردند و طبق 

آمار رسمی هشتاد میلیون لیتر در ویتنام 
جنوبی علیه مردم آنجا استفاده شد و آلودگی 

شدیدی منطقه را در برگرفت که هنوز 
هم اثرات آن باقی است. جنایات گسترده 

آمریکایی ها برای جهانیان از طریق تصاویر 
نمایان شده است.
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ابلیسبرعرشهکشتینوح
درباره مستند »بذرهای زمان« به تهیه کنندگی و کارگردانی سندی مک لئود

 امیرحسین منصوری

یک��ی از اص��ول بنیادین اقتص��اد لیبرالیس��تی، بر 
اختص��اص منابع محدود به نیازه��ای نامحدود تاکید 
دارد. اقتصادهای لیبرالیستی در چندصد سال گذشته 
برای آنکه بر این محدودیت فائق آیند، در هر دوره ای از 
روشی متفاوت سود جسته اند. گاه در قالب استعمارهای 
کالسیک منابع کشورهای دیگر را به یغما می بردند، گاه 
در قالب استعمارهای نو منابع کشورهای تحت استثمار 
خ��ود را در جهت منافع و رف��ع نیازهای خود مصرف 
می کردند و گاه با کنترل بازار مصرف و ایجاد نیازهای 
کاذب کاری می کردن��د تا صاحب��ان منابع، ثروت های 
خدادادی ش��ان را با دس��ت خویش تقدیم آنها کنند. 
عصر جدید با همه پیش��رفت هایش دوره اوج س��قوط 
انس��انیت و اخالق است و اقتصادهای لیبرالیستی هم 
دیگر ابایی ندارند تا برای حفظ س��هم بیشتر از منابع 
دنیا، مصرف کنن��دگاِن به ظن خویش اضافی را حذف 
کنند. جنگ های آینده جنگ هایی سرد هستند که با 
ابزارهایی بسیار پیشرفته و بدون سروصدا و جلب توجه 
جمعیت های کشورهای صاحب منابع غنی را به تدریج 
به زوال می کشانند. ژنرال های جنگ های آینده به جای 
یونیفرم نظامی، روپوش س��فید ب��ه تن می کنند و در 
پوش��ش درمانگر، درد به جان مردمان بی خبر گوش��ه 
و کنار جه��ان می اندازند. دردهایی که اس��م برخی از 
آنها این روزها دیگر برای بسیاری آشناست؛ سرطان-

های نوظهور، ایدز، عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک، 
ابوال، مرس، عقیمی و کاهش میزان باروری و بسیاری 
دردهای دیگر که هنوز نامی ندارند. بعد از درد نیز نوبت 
به درمان می رس��د و چندان جای تعجب نیس��ت که 
درمان نیز از آستین همان سوداگران مرگ بیرون بیاید.

قص��ه کمپانی ه��ای تولیدکننده دارو که از س��ویی 
ردپای آنها و آزمایش های غیرقانونی  ش��ان در ش��یوع 
بیماری های عجیب وغریب مش��هود اس��ت و از سوی 
دیگ��ر از فروش دارو برای همین بیماری ها ثروت های 
کالنی انباش��ته اند، این روزها کم ک��م دارد به قصه ای 
تکراری تبدیل می ش��ود ولی هنوز قصه های بسیاری 
برای تعریف کردن وجود دارد که شاید تازه ترین  شان 
غذا باش��د. اهمیت غذا و امنیت آن در زندگی بشر اگر 
بیش��تر از دارو نباشد، کمتر نیست و با این تفاصیل با 
کمی جس��ت جو در صنعت غذا نیز می توان ردپایی از 

همان سیستم انحصارگر و اهریمنی را پیدا کرد.
»بذرهای زمان« مستندی است که سعی دارد توجه 
ما را به تهدید جدیدی در صنعت غذا یعنی نابودی و 
انقراض بذر محصوالت کشاورزی در جهان جلب کند، 
ولی شاید در پایان این مقاله به این نتیجه برسید که 

مستـــنـــد

90 آذر 1394/ شماره 461



این مس��تند خود تهدیدی بزرگ تر باش��د. »بذرهای 
زمان« در س��ال 2013 به تهیه کنندگی و کارگردانی 
سندی مک لئود ساخته  شده است. مک لئود در مستند 
خود یک پژوهشگر پیش��رو در حوزه کشاورزی به نام 
کری فاولر را دنبال می کن��د. کری فاولر در طول این 
مس��تند به سرتاسر دنیا س��فر کرده تا در مورد خطر 
گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی هشدار داده و 
از همه بخواهد آخرین بذرهای گیاهی باقی مانده را به 
بانکی که در نزدیکی قطب شمال ایجاد کرده بسپارند.

مک لئود برای انتقال مطلب موردنظرش به مخاطب 
روایت��ش را از خ��ود ک��ری فاول��ر آغاز کرده اس��ت. 
کش��اورززاده ای که در 22 س��الگی قرار بوده به دنبال 
ابتال به سرطانی پیشرفته بمیرد ولی مانند یک منجی 
از س��رزمین مردگان بازگشته تا مردم کل جهان را از 
خطر گرسنگی نجات دهد. فاولر معتقد است کشاورزی 
مدرن یک شرایط مصنوعی و شکننده را برای وضعیت 
غذای بش��ر امروز فراهم آورده است. کشاورزی مدرن 
ب��رای افزایش تولید و بهره وری خود به س��راغ طیف 
محدودی از بذرهای پرمحصول رفته است تا بتواند از 
پس تامین غذای هفت میلیارد انسان بربیاید. در طول 
شصت سال گذشته میزان تولید محصوالت کشاورزی 
اس��تراتژیک به میزان قابل توجهی افزایش  یافته ولی 
استفاده از طیف بس��یار محدودی از بذرهای گیاهی 
س��بب گردیده اس��ت تا تنوع گیاه��ی در محصوالت 
کشاورزی اس��تراتژیک، تا حد نگران کننده ای کاهش 
یابد. تنوع ژنتیکی اندک در ش��رایطی ک��ه هزاران یا 
میلیون ها هکتار مزرعه در سرتاس��ر جهان از بذرهای 
مشابهی استفاده می کنند موجب می گردد تا بروز یک 
تنش کوچک همچون بیماری های جدید یا تغییرات 
آب و هوایی به نابودی س��طح وس��یعی از محصوالت 
کشاورزی و به دنبال آن بحران گرسنگی منجر شود. 
فاولر معتقد است که بین وضعیت شکننده کشاورزی 
امروز و بحران گرس��نگی نس��ل آینده آخرین مرحله 
تغییرات اقلیمی اس��ت. از دیدگاه این پژوهشگر، تنوع 
گیاه��ی فعلی به هیچ عن��وان برای تغیی��رات اقلیمی 

محتمل آینده آماده نیست و دیر یا زود با تغییرات آب 
و هوایی، کشاورزی صنعتی فرو خواهد پاشید.

از دیدگاه فاولر بش��ر ب��رای جلوگیری از این فاجعه 
روش های محدودی در اختیار دارد که مهم ترین آنها 
جمع آوری تمام بذرهای جهان در یک محل امن است؛ 
جایی که »بانک بذر جهانی« نام دارد و دس��ت بر قضا 
مدیر اجرایی آن نیز خود فاولر است. بانک بذر جهانی 
انباری مس��تحکم و نفوذناپذیر است که در زمین های 
یخ زده و بایر مجمع الجزایر اسوالبارد در نروژ قرار گرفته 
اس��ت. گاوصندوقی مطمئن در انته��ای یک تونل در 
عمق 125 متری زمین در دل س��رزمین های یخ زده 
حاشیه قطب شمال که حتی بدون برق هم تا سال ها 
می تواند بذرهای موجود در خود را در شرایط مطلوب 
و در دم��ای زیر صفر نگه داری کند. به نظر فاولر انبار 
اسوالبارد به نوعی تضمین کننده بقای انسان و آخرین 
مانع میان بش��ر و بحران گرسنگی است. ولی داشتن 
چنین پناهگاهی زمان��ی ارزش پیدا می کند که چیز 
ارزش��مندی در آن ذخیره گردد. قسمت قابل توجهی 
از این مستند به تالش های فاولر برای جمع آوری بذر 
از سرتاس��ر دنیا و انتقال آنها به اس��والبارد اختصاص 
دارد. فاولر در این مس��یر موانع بس��یاری را پیش رو 
دارد. بزرگترین مانع این اس��ت که بس��یاری از بذرها 
پیش ازاین ب��ه دالیل مختلف ازجمله حوادث طبیعی 
و شرایط نامطلوب بانک های بذر سایر کشورها، به ویژه 
کشورهای درحال توسعه، نابود شده اند و مابقی نیز در 
معرض نابودی هستند. البته الزم به ذکر است که ایده 
ایجاد چنین بانکی ابداع شخص فاولر نیست و به گفته 
خود او دانشمندی روسی به نام واویلوف الهام بخش او 
بوده است. واویلوف پایه گذار اولین بانک بذر دنیا و یکی 
از پایه گذاران علم اصالح نژاد گیاهی است. واویلوف در 
دوران شوروی کمونیستی اولین بانک بذر جهان را با 
گردآوری گونه های گیاهی از سراسر جهان پایه گذاری 
کرد. اسناد تاریخی گواه بر آن است که واویلوف چنان 
در این امر مصمم بوده که ش��اگردانش حتی در زمان 
اشغال لنینگراد به دست نازی ها و در شرایطی که مردم 

 از دیدگاه فاولر بشر برای جلوگیری از این 
فاجعه روش های محدودی در اختیار دارد که 
مهم ترین آنها جمع آوری تمام بذرهای جهان 
در یک محل امن است؛ جایی که »بانک بذر 

جهانی« نام دارد و دست بر قضا مدیر اجرایی 
آن نیز خود فاولر است. بانک بذر جهانی 

انباری مستحکم و نفوذناپذیر است که در 
زمین های یخ زده و بایر مجمع الجزایر اسوالبارد 

در نروژ قرار گرفته است.

ن«
ما

ی ز
ها

ذر
د»ب

تن
س

ه م
ند

کن
یه 

 ته
ن و

ردا
رگ

 کا
د«

ئو
ک ل

ی م
ند

»س
 

مستـــنـد

آذر 1394/ شماره 91461



شهر دسته دسته از قحطی و گرسنگی می مردند اجازه 
ندادند کس��ی به انبارهای آنان ک��ه مملو از گونه های 

گیاهی خوراکی بود دست یابند.

حقایقکتمانشده
کری فاولر در برابر دوربین مک لئود مرتبا این گزاره 
را تکرار می کند که تنوع ژنتیکی کم شده است ولی 
به عوامل آن اش��اره چندانی نک��رده و با ذکر دالیلی 
کل��ی همه تقصی��ر را به گ��ردن کش��اورزی مدرن 
می ان��دازد. به عقیده او تا پی��ش از وقوع انقالب های 
کشاورزی در میانه قرن بیستم، کشاورزان سنتی هر 
سال از میان بهترین محصول سال قبل خود بذرهای 
موردنیاز برای س��ال بع��د را جدا ک��رده و در مزارع 
کش��ت می کردند. این عمل باعث می ش��د بذرها در 
طول هزاران س��ال در یک  روند تدریجی و مستمر با 
ش��رایط اکولوژیک و اقلیمی منطقه خود تطابق پیدا 
کنند. حرف های فاولر تقریبا درس��ت است ولی این 

فقط بخشی از حقیقت است که فاولر و مک لئود تعمدا 
از گفتن مابقی آن سرباز زده اند.

رون��د نابودی تن��وع گیاهی محصوالت کش��اورزی 
سال ها قبل از انقالب سبز و در ابتدای قرن بیستم آغاز 
گردید. در این زمان شرکت های بزرگ نفتی توانستند 
به تکنولوژی تثبیت اُزت موجود در جو و تبدیل آن به 
ترکیبات اُزت معدنی موجود در خاک دست پیدا کنند، 
فرآیندی که سرآغاز تولید کودهای »ازته« امروزی بود. 
با ورود کودهای »ازته«  به زمین های کش��اورزی و به 
دنبال آن افزایش رشد قابل توجه محصوالت کشاورزی 
سود و بازار فروش جدیدی برای این شرکت های نفتی 
ش��یمیایی ایجاد گردید. با وق��وع جنگ های جهانی 
اول و دوم و اس��تفاده از ترکیب��ات نیتراتی و ازتی این 
کمپانی ها در تولید مهمات مورد نیاز جنگ، س��رمایه 
این ش��رکت ها روزبه روز افزون تر ش��د، به طوری که تا 
پیش از وقوع انقالب سبز این شرکت ها به ابر غول های 

تجاری تبدیل  شده بودند.
در ابتدای دوران جنگ سرد در دولت ایاالت متحده، 
رییس جمه��ور وق��ت یعنی »ه��ری تروم��ن« برای 
جلوگی��ری از نفوذ کمونیس��م در اقتصاد کش��اورزی 
دنی��ا، طرحی را با عنوان »اصل چه��ارم ترومن« ارائه 
کرد که بر مبنای آن مجموعه ای متشکل از نهادهای 
مالی دول��ت آمریکا، نهادهای پولی و مالی بین المللی 
تحت نظ��ارت آمری��کا و بنیادهای مال��ی خصوصی 
آمریکایی مانند بنی��اد راکفلر و فورد و البته غول های 
نفتی ش��یمیایی باید به کش��ورهای عقب افتاده و در 
معرض نفوذ کمونیسم کمک کنند تا کشاورزی خود 
را صنعت��ی و مدرن کنند، فرآیندی که بعدها از آن با 
عنوان انقالب س��بز یاد شد. یکی از اولین فعالیت های 

این مجموعه تشکیل بنیادهایی علمی بود که بتواند با 
جمع آوری بذرهای بومی از سراس��ر دنیا و اصالح آنها 
ب��ه کمک فرآیندهای اصالح نژاد بذرهای پرمحصولی 
را برای کش��اورزان دنیا تولید نمایند. طی پنجاه سال 
گذشته بذرهای اصالح شده این مراکز به اصطالح عملی 
و پدرخوانده ه��ای نفتی آنها در مزارع جهان جایگزین 
بذرهایی ش��ده اند که تا قبل از آن هزاران سال غذای 
همه مردم را تامین می کردند؛ به عبارت دیگر می توان 
گفت ک��ه در حال حاضر ب��ازار فروش ب��ذر در تمام 
جه��ان در انحصار چند ابرش��رکت بین المللی اس��ت 
که در ابتدای قرن بیس��تم با عنوان شرکت های نفتی 
شیمیایی ش��ناخته می ش��دند ولی امروزه غول های 

صنعت کشاورزی نیز محسوب می شوند.
پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که چرا 
کارگردان و راوی مستند »بذرهای زمان« هیچ اشاره ای 
به این حقایق تاریخی نکرده اند. جالب تر آنکه مک لئود 
در بخش مربوط به بررسی های تاریخی مستند خود و 
در جایی که می خواهد به شروع فرآیند مدرنیزاسیون 
کشاورزی و نقش آن در نابودی تنوع گیاهی بپردازد به 
س��راغ انقالب های کمونیستی رفته و در پس زمینه ای 
با تصاویر آرشیوی، از کشاورزی صنعتی شوروی سابق 
ت��وپ را به زمین کمونیس��م می اندازد و هیچ اس��می 
از ش��رکت های نفتی ش��یمیایی انحصارگر ب��ازار بذر 
به میان نمی آورد. پاس��خ این س��وال به ظاهر پیچیده 
چندان هم مش��کل نیس��ت. کافی اس��ت یک نگاه به 
لیست سرمایه گذاران پروژه بانک بذر جهانی بیندازید 
و در کمال تعجب دریابید بنیاد راکفلر و ش��رکت های 
انحصارکننده بازار بذر همچون مونس��انتو، دوپونت و 
سینجنتا نیز از سرمایه گذاران اصلی این پروژه هستند.

 کری فاولر در برابر دوربین مک لئود مرتبا 
این گزاره را تکرار می کند که تنوع ژنتیکی کم 
شده است و با ذکر دالیلی کلی همه تقصیر را 
به گردن کشاورزی مدرن می اندازد. به عقیده 
او تا پیش از وقوع انقالب های کشاورزی در 

میانه قرن بیستم، کشاورزان سنتی هر سال از 
میان بهترین محصول سال قبل خود بذرهای 

موردنیاز برای سال بعد را جدا کرده و در 
مزارع کشت می کردند. حرف های فاولر تقریبا 
درست است ولی این فقط بخشی از حقیقت 

است که فاولر و مک لئود تعمدا از گفتن مابقی 
آن سرباز زده اند.

مستـــنـــد

92 آذر 1394/ شماره 461



 مستند »بذرهای زمان« نه یک اثر گزارشی 
بلکه یک رپرتاژ آگهی برای تبلیغ خدمات 

بانک بذر قیامت )عنوانی استعاری برای بانک 
بذر اسوالبارد( است. یک آگهی طوالنی و 

پرخرج که با تصاویر دلربا و رنگارنگ از گوشه 
گوشه کره خاکی و موسیقی دل نشین تزیین 
 شده است و در الیه های پنهان آن  می توان 

عملیات روانی فیلم ساز برای جلب توجه 
مخاطب را نیز شاهد بود.

رپرتاژآگهیبابازیکریفاولر
ح��ال که پرده ها فروافتاده می توان با اطمینان گفت 
مس��تند »بذرهای زمان« نه یک اثر گزارشی بلکه یک 
رپرت��اژ آگهی ب��رای تبلیغ خدمات بان��ک بذر قیامت 
)عنوانی استعاری برای بانک بذر اسوالبارد( است. یک 
آگه��ی طوالنی و پرخرج که با تصاویر دلربا و رنگارنگ 
از گوشه گوشه کره خاکی و موسیقی دل نشین تزیین 
 ش��ده اس��ت و در الیه های پنهان آن  می توان عملیات 
روانی فیلم س��از برای جلب توجه مخاطب را نیز شاهد 
بود. بازی ه��ای روانی همچون معرفی ک��ری فاولر به 
عنوان قهرمان مبارزه با س��رطان، س��کانس تأثیرگذار 
گری��ه رییس بان��ک ژنتیکی فیلیپی��ن در میانه یک 
اجالس علمی و بعد از ارائه گزارش��ی مبنی بر نابودی 
بخش قابل توجهی از ذخیره ب��ذر خود در یک حادثه 
آتش سوزی، به تصویر کشیدن محفظه ای در دیوارهای 
بانک بذر اس��والبارد که قرار اس��ت مح��ل قرارگیری 
خاکس��تر فاولر بعد از مرگش باش��د، و بسیاری موارد 
دیگر. هدف اصلی مستند »بذرهای زمان« تبلیغ برای 
بانکی اس��ت که ادعا می کند می تواند بذرهای گیاهان 
ذخیره  شده در خود را در برابر حوادث طبیعی همچون 
سیل و زلزله و تغییرات اقلیمی و برخورد شهاب سنگ و 
حتی حوادث غیرطبیعی همچون انفجارهای هسته ای 
حفظ کند. با توضیحاتی که داده  شده حدس زدن این 
مسئله شاید چندان سخت نباشد که حادثه اصلی که 
قرار است رخ دهد نه سیل و زلزله و بارش شهاب سنگ 
بلکه خود این بانک است، بانکی که تابه حال موفق شده 
با اقدامات تبلیغاتی همچون مستند حاضر ذخائر گیاهی 
ارزش��مند و میراث چند هزارساله کشاورزی جهان را 
خ��ود ذخیره کند. بر طبق آماره��ای موجود تابه حال 

چیزی در حدود 850000 گونه گیاهی مختلف در این 
بانک گردآوری  شده است و حال این سوال باقی است 
که در صورت بروز حادثه ای طبیعی و یا غیرطبیعی در 
جهان و نابودی محصوالت کش��اورزی، آیا همه اجازه 
دسترس��ی به این گنجینه را دارند و یا ش��اهد عصری 

جدیدی از انحصار و استثمار خواهیم بود؟ 
مک لئود در مس��تند خ��ود، از کری فاولر ش��مایل 
یک پیامبر دلس��وز می س��ازد که قص��د دارد آخرین 
ذخیره گیاهان جهان را در کش��تی نوحی یخ زده در 
مجمع الجزایر اسوالبارد نروژ ذخیره کند. پیامبری از 
فرقه تکنیک و دانش که به گوش��ه گوشه دنیا سفر 
کرده و با موعظه های علمی خود س��عی دارد بشر را 
نس��بت به عذابی عظیم به نام تغییرات اقلیمی انذار 
داده و هم��ه را دعوت کند به کش��تی نجات او پناه 
بیاورن��د و از ش��ر این عذاب خالص ش��وند. غافل از 
آنکه مردم جهان با دست خود به کشتی نجاتی پناه 
می آورند که ناخدا و خدمه آن ش��یاطین اند و نجاتی 
که به دس��ت آنان رقم بخورد، خود مرگ و نیستی و 

نابودی تدریجی است. 
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»برافراش��تن پرچم در ایوو جیما« نام یک عکس تاریخی اس��ت که در 23 فوریه 
1945 توس��ط »جو روزنتال« گرفته ش��ده اس��ت. عکس پنج س��رباز و یک پزشک 
جنگی شاغل در نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا را بر فراز تپه سوریباچی در نبرد 
ایووجیما طی جنگ جهانی دوم نشان می دهد. نمایندگانی از نظامیان آمریکایی که 

این جزیره ژاپنی را اشغال کرده و پرچم آمریکا را در آن برافراشته اند!
در 19 فوری��ه 1945 قایقی »جو روزنتال«، عکاس آسوش��یتدپرس و ش��ماری از 
تفنگداران آمریکا را به سمت ایووجیما می برد. »روزنتال« پیش بینی می کرد که نبرد 
سختی درخواهد گرفت، زیرا نبردهای جزیره اقیانوس آرام جملگی خشونت بار بودند.

در حدود هفتاد هزار س��رباز )پنجاه هزار آمریکایی و بیس��ت ودو ه��زار ژاپنی( در 
ایووجیما باهم به جنگ تن به تن پرداختند. »روزنتال« از این جنگ عکس هایی گرفت 

که در روزنامه ها و مجالت چاپ شد.
پنج روز بعد از وارد شدن به این جزیره، »روزنتال« شنید که گروهی از تفنگداران 
در سوریباشی پرچمی را می افرازند. »روزنتال« در سوریباشی گروه تفنگداران را دید 
که پرچمی را به یک لوله شش متری وصل کرده اند. فرمانده از آن ها خواسته بود که 
پرچ��م بزرگی در آنجا نصب کنند تا همه در جزیره بتوانند آن را ببینند. »روزنتال«  
نقطه ای را پیدا کرد تا ازآنجا عکسی بگیرد. دوربین خود را برداشت و آن را در مقابل 
چشمانش قرارداد و به پرچمی که در برابر نسیم در اهتزاز بود، نگاهی انداخت و دگمه 
شاتر را فشرد. پرچم در همان زمان بر زمین افتاد، سه سرباز آن را نگه داشتند تا بقیه 

سربازان طناب یا ریسمانی پیدا کنند و آن را ببندند و مهار کنند.
س��ه نفر از این عده هرگز این تصویر را ندیدند، چراکه در ادامه نبرد جان باختند. 
سربازان پشت به دوربین دارند و چهره شان ناشناس است. همین امر باعث شده است 

به تندیس شباهت پیدا کنند.
تصویر »روزنتال« برنده جایزه پولیتزر شد، اداره پست از روی این عکس تمبر پستی 

داستانیکپرچم
چ��اپ کرد که 137 میلیون از آن به ف��روش رفت. همچنین این عکس موردتوجه 
بسیاری از فیلم سازان، نویسندگان، تلویزیون و …. قرارگرفته است. مجسمه ای برنزی 
از روی این عکس ساخته شده که هم اکنون در آرامگاه ملی »آرلینگتون« ویرجینیا 

مستقر است.
این عکس در هزاران نش��ریه باز چاپ ش��د و به نخستین عکسی بدل شد که در 
س��ال انتشارش جایزه عکاسی پولیتزر از آن خود کرد. این عکس احتماالً رکورد باز 
چاپ در تمام دوران را در اختیار دارد. بعدها از روی این عکس فلیکس د. ولدس��ون 
مجسمه ساز، مجسمه ای برای آرامگاه ملی آرلینگتون در ویرجینیا ساخت. همچنین 
از این عکس سکه و تمبر نیز ساخته شده و بر اساس آن اقتباس های مختلف هنری 

متعددی نیز صورت گرفته است.
»برافراشتن پرچم در ایوو جیما ژاپن« نماد غرور ملی و پرچم افتخارات آمریکاست؛ 
اما این افتخارات بر چه بناش��ده اس��ت؟ این س��ؤالی بود که س��عی کردم در عکس 

بازسازی شده »داستان یک پرچم« پاسخ دهم.
افراد حاضر در عکس »داس��تان یک پرچم« از اقوام و ملیت های مختلف هستند. 
کسانی که با نگاه به جنایات آمریکا و ایادی آن در نقاط مختلف دنیا در عکس جای 
گذاری شده اند: ملت مظلوم فلسطین، کودکان فلسطینی، جمال و محمد الدوره، مرد 
و زن افغان و عراقی، سرخپوست، سیاه پوست، سرباز ویتنامی، کودک سوری، مرد و 

کودک قربانی بمب شیمیایی در حلبچه و حاجیانی از فاجعه ی اخیر منا!
از ش��هدا و جانبازان و رزمندگان ایرانی کسی زیر پای سربازان آمریکایی نیست 
چون ش��أن ایشان را اجل از این می دانس��تم که در چنین جایگاهی قرار بگیرند. 
در عوض تالش کردم با نمادهایی همچون روزنامه ی ش��هدای هس��ته ای، روزنامة 
ش��هدای ایرباس، پای مصنوعی جانباز و... نش��انه هایی از ایش��ان در تصویر وجود 

داشته باشد. 
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