




سینمای گیشه، تیشه به ریشه
   

با نگاهی به مفاهیم کلیدی “س��ینما” و “رس��انه” از یک سو و مفاهیم بنیادی “فرهنگ اسالمی” و “هنر متعالی” 
از س��وی دیگر در می یابیم که نش��ریه “سینما رسانه” پای در مسیر سخت و دشواری نهاده و می بایست با چشمی 
تیزبین و مس��لح به پیش��رفته ترین لنزهای واید و تله مفهومی و تکنیکی به رص��د جغرافیای بی انتهایش بپردازد 
و قاب ها ی منتخب خود را به س��اکنان این جغرافیای جادویی معرفی کند. پس از مدت کوتاهی وقفه در بازنش��ر 
ش��مارگان جدید، بر آن ش��دیم که حوزه های سینمای ایران و جهان، س��ریال های خارجی، مستند ایران و جهان، 
تلویزیون ایران و ماهواره را در دس��تور کار رصد دائمی مان قرار دهیم و بس��ته به واقعیت ها و محدودیت ها، حاصل 
کار را به چش��مان گزیده بین ش��ما مخاطب فرهیخته هدیه کنیم. در این میان مروری به آثار روی پرده سینمای 
ایران در دو ماه گذش��ته و به ویژه ماه مبارک رمضان در طرح موس��وم به “افطار تا س��حر” زنگ خطری را به صدا 
درآورد که بی ش��ک حاصل بی تدبیری مسئوالن سینمایی کشور است چرا که هنرمندان و اعضای خانواده شریف 
و نجیب سینما در پی راه برون رفت از رکود سالن ها و رونق بخشیدن به اقتصاد سینما ایده پردازی می کنند و به 
تعبیری گزینه هاش��ان را روی میز ش��وراهای تخصصی سازمان محترم سینمایی کشور می گذارند و دیگر انتخاب و 
یا رد گزینه ها به مسئولین و کارشناسان ناظر سینمای کشور برمی گردد. نمایش سه اثر بی مایه و محتوا، مبتذل، 
هتاک حرمت ها و ضعیف از منظر فرم و ساختار در یک نوبت اکران و آن هم در فرصت طالیی ماه میهمانی خدا، 
به توزیع غذای مسموم و بر زمین مانده و گندیده میان روزه داران شبیه است !!! و آرامش خیال نگاهبانان سینمای 
پرافتخارمان را با عالمت سوال های متعدد روبرو می کند !!! آنچه بیش از همه درد آور و مالل انگیز است، له شدن 

ارزش های فرهنگی زیر دست و پای سینماگران گیشه و پیش چشمان مدیران سینمایی کشور است !!! 
در این شماره تولید سریالی را مورد نقد و بررسی قرار دادیم که به دست و هنر هنرمندان غربی و هالیوودی در 
نقد زندگی ماکیاولیستی نخبگان قدرت در غرب تولید شده که هم در روش و فرم و هم در محتوا و پیام نمره 
بسیار باالیی می گیرد. تماشای سریال “house of cards  “ را به همه مسئوالن محترم سینمایی مان چه در دولت 
پیشین و چه در این دولت توصیه می کنیم تا شاید با هنر ایشان به تامل بیفتند و قدری بیشتر به آینده سینمایمان 

بیاندیشند ...
 الزم ب��ه ذک��ر می دانیم که گروه جوان و تازه نفس ما میراث دار زحمت دوس��تان ارجمند و گروه های پیش��ین 
نشریه است که ضمن سپاس فراوان و آرزوی توفیق برای ایشان امیدوار دریافت نقد سازنده و نظرگاه ارزشمندشان 

نیز هستیم.
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Satellite Antennas

 صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی
گذاری: مجتبی امینی  رئیس شورای سیاست 

 مدیر مسئول: علیرضا سربخش
کاظمی زاده  سردبیر: روح اهلل 
 دبیر تحریریه: سعید سبحانی

کازرونی  دبیر اجرایی: مانی 
گرافیک و صفحه آرایی: سارا نجفی  

 دبیران سرویس:
 سینمای ایران: سعید سبحانی
 تلویزیون ایران: پوریا دارابیان

 سینمای جهان: حمید سبحانی
کازرونی  سریال جهان: مانی 

  ماهواره: علی قاسمیان
 تئاتر: علیرضا بخشی استوار

 مستند: آرش یوسفی

 روابط عمومی: حسین رضایی
 ویراستاری: حانیه سادات مؤمنی، زینب حیدری، خدیجه رامندی

کیانوش جهاندیده/ محدثه افضلی/   همکاران این شماره: علی زحمتکش/ 
س��ی��دان/  سیدعلی  حمیدی/  ح��دی��ث  عریضی/  سیدفرشاد  ق���راری/  ی��اس��ر 
کامران شیرزاد/ عهدیه  امیرعلی تهرانی/ امیرحسین حسینی/ مهرداد آرین/ 
سعید  خزاعی/  محمدرضا  پناه/  ق��درت  غزاله  ن��ژاد/  فردوسی  امیر  حیدری/ 

کوروش اسفندیاری حقیقی/ 
کریمی  با سپاس از: علی خلیل زاده، حمید اعظمی، رحمان 



  س��ریال شهرزاد به کارگردانی حس��ن فتحی و برای توزیع در شبکه 
نمایش خانگی تولید می شود. نکته مهم در خصوص این سریال سرمایه گذار 
آن اس��ت. محمد هادی رضوی که سرمایه ای بالغ بر ده میلیارد تومان را در 
اختیار گروه سازنده قرار داده است. رضوی داماد شریعتمداری معاون اجرایی 
رییس جمهور اس��ت. البته به نظر می رسد رضوی که فعالیت های اقتصادی 
گسترده ای نیز دارد در آینده کارکردهای فرهنگی بیشتری برای سرمایه اش 

در نظر بگیرد.

  حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی  اعالم 
کرد س��ازمان سینمایی نسبت به طرحهای سینمایی که به دستاوردهای 
علمی کش��ور می پردازند نگاه وی��ژه ای دارد. وی همچنین اعالم کرده در 
حال حاضر، فیلمنامه ای به بنیاد س��ینمایی فارابی ارائه ش��ده  که طرح 
بس��یار خوب��ی درباره دس��تاوردهای علمی کش��ور دارد. در این زمینه با 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری صحبت ش��ده که در صورت 

امکان این فیلمنامه جلوی دوربین برود.

 محمدحسین نیرومند مدیرعامل انجمن سینمای دفاع مقدس شد
سرانجام بعد از مدت ها رایزنی، محمدحسین نیرومند به عنوان مدیرعامل جدید انجمن سینمای انقالب 

و دفاع مقدس انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، چندی قبل با اعالم پایان ماموریت محمدرضا شرف الدین در انجمن 
س��ینمای انقالب و دفاع مقدس گزینه های مختلفی به عنوان جاشنین وی در رسانه ها مطرح شدند که 
اصلی ترین گزینه محمدحس��ین نیرومند مشاور هنری وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی بود که البته 

این مدیر فرهنگی قبول این مسولیت را منوط به تحقق شرط هایی دانسته بود.

  اکران »رستاخیز« با دستور شخص وزیر ارشاد به تعویق افتاد
به گزارش س��ینماپرس، حسین نوش آبادي در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارشاد استان قم، 
در جمع خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت اکران فیلم رس��تاخیز، اظهار داش��ت: فیلم رس��تاخیز، 
هم مجوز س��اخت و تولید و هم مجوز اکران داش��ته و چون این فیلم مراحل قانوني خود را طي کرده، 
اکران آن بال مانع بود، اما برخي نظرات و برخي ش��بهاتي که در خصوص برخي س��کانس هاي این فیلم 
مطرح و پیرو آن نظرات برخي از مراجع معظم تقلید اعالم شد، باعث شد که تا اطالع ثانوي، اکران آن 

را به تعویق بیاندازیم.
وي افزود: عقب افتادن اکران فیلم، به معناي لغو و یا تعطیلي آن نیست، بلکه به دنبال این هستیم که 

مراحل اجرایي براي انجام این کار فراهم شود و اصالحاتي هم که مدنظر است صورت گیرد.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي، خاطرنش��ان کرد: شخص آقاي جنتي وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي نیز در این رابطه دستور ویژه اي دادند که اکران فیلم رستاخیز تعویق بیفتد؛ 
عل��ي رغم ای��ن که بعد از انجام اصالحاتي ک��ه روي این فیلم به عمل آمده بود، مش��کل خاصي وجود 

نداشت، اال بحث سیما و چهره حضرت عباس)علیه السالم(، که این موضوع محل بحث بود.
وي تصریح کرد: در عین حال نظر اجماعي در خصوص این موضوعاتي که مطرح ش��ده وجود ندارد و ما به 
احت��رام برخ��ي از آقایان مراجع بزرگوار که براي ما محترم و عزیز هس��تند، فعال اکران این فیلم را به حالت 
تعلیق نگاه داشتیم تا اشکاالت برطرف شود؛ بعد از رفع این اشکاالت، انشااهلل اکران آن نیز انجام خواهد شد.
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  فریبرز عرب نیا بازیگر قدیمی و با سابقه 
س��ینما و تلویزیون ایران که نقش آفرینی وی 
در نق��ش مخت��ار ثقفی در س��ریال مختارنامه 
یکی از جاودانه های بازیگری اوست، به صورت 
موقت با بازیگری در ایران خداحافظی می کند. 
او ک��ه قصد دارد برای مدت نامعلومی در خارج 
از ای��ران زندگی کند، دلیل این س��فر طوالنی 
را تحصیل فرزن��دش و همراهی او عنوان کرده 

است. 

  فیلم »از رییس جهور پاداش نگیرید« که 
با عنوان »پاداش« در دوره قبلی وزارت ارش��اد 
اجازه اکران نگرفت، در دوره جدید اکران شده 
اس��ت. در این روزها کمال تبریزی از تالش��ش 
ب��رای اکران فیل��م در آن دوره گفته اس��ت تا 
جایی ک��ه به دیدن احمدی ن��ژاد رفته و فیلم 
را با او دیده است. تبریزی مدعی شده احمدی 
نژاد از فیلم خوشش آمده و دستور اکران آن را 
داده اس��ت. اما شمقدری معاون سینمایی وقت 
وزارت ارش��اد به دلیل مشکالت شخصی که با 
تبریزی داشته، از دس��تور مافوق تمرد کرده و 

فیلم تا امروز در صف اکران مانده است.

 تصوی��ب قانون لغو محدودی��ت در ازدواج 
همجنس بازها در آمریکا در کشور ما نیز تبعاتی 
به همراه داش��ته است. بهرام رادان که در صفحه 
اجتماعی خود نس��بت به تصوی��ب این قانون در 
ایاالت متحده اظهار خرسندی کرده بود به شدت 
از س��وی رس��انه ها مورد نقد قرار گرفت. در این 
می��ان روزنامه کیهان خواهان ممنوع الکاری این 
بازیگر شده است. البته مطابق انتظارها چون در 
اینگونه مواقع موضع گیری رسمی از سوی هیچ 
نهاد مس��ئولی صورت نمی گیرد، انتقادها به نفع 
چهره خبرساز تمام شده و تنها یک تبلیغ آسان و 

کم هزینه برای وی حاصل شده است.

  رسانه ملی هیچ تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت بر حضور هنرمندان و مجریان صدا و سیما 
در ش��بکه های اجتماعی نگرفته اس��ت.در پی ادعای برخی سایت های خبری درخصوص ابالغ تصمیم 
رس��انه ملی به هنرمندان، مجریان و گویندگان س��ازمان صدا و س��یما مبنی بر ممنوعیت حضور در 
شبکه های اجتماعی، مدیرکل روابط عمومی سازمان با تکذیب این خبر تأکید کرد: هیچ گونه تصمیم 
یا بخش��نامه ای در این خصوص توسط رسانه ملی صادر نشده است. این در حالی است که رسانه ملی 
بیش از هر سازمان و نهاد رسمی دیگری در فرهنگ سازی موثر است. اما به نظر می رسد این سازمان 
بیش از آن که دغدغه تولید آثار مناسب برای جامعه ایرانی و جذب مخاطب باشد نگران جنس روابط 

خود با چهره هاست. 

  »بادیگارد« هجدهمین فیلم س��ینمایی ابراهیم حاتمی کیا اس��ت که اواخر اردیبهشت ماه پروانه 
س��اختش به تهیه کنندگی خود حاتمی کیا صادر ش��د. فیلمبرداری اثر از دهم تیرماه در آشیانه هوایی 
فرودگاه مهرآباد کلید خورد و تا امروز نیز ادامه داش��ته اس��ت. جالب ترین مورد، حضور »یوکیا آمائو« 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش��ی از فیلم اس��ت. شخصیت اصلی بادیگارد، »حیدر« 
نام دارد و پرویز پرس��تویی ایفاگر آن و یک محافظ اس��ت که در بخش��ی از داستان و به هنگام حضور 
رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران در تیم محافظتی وی به کار مش��غول می ش��ود. البته که این فقط 
یک بخش فرعی از بادیگارد اس��ت و آنچه محوریت فیلم اس��ت زندگی »حیدر« و اتفاقاتی است که به 

دلیل ماهیت شغلش برایش روی می دهد. 

  بی��ش از 40 هنرمن��د و س��ینماگر انگلیس��ی از جمله کن ل��وچ و مایک لی خواس��تار تحریم 
جشنواره فیلم اسرائیل در لندن و عدم نمایش فیلم ها شدند. جشنواره فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
اس��رائیل در حالی در ش��هر لن��دن آغاز به کار کرد که تع��داد زیادی از هنرمندان و س��ینماگران در 
نامه ای که به روزنامه گاردین نوش��تند، س��ینماها را به همکاری خاموش با اسرائیل در سرکوب مردم 
 فلس��طین مته��م کردند و از آکادمی بفتا و س��ینماها خواس��تند، این رویداد س��ینمایی را لغو کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: سینماها با میزبانی از این جشنواره در واقع درخواست جامعه مدنی 
فلس��طین در س��ال 2004 را نادیده می گیرند که بر اساس آن اس��رائیل تا زمانی که براساس قوانین 
 بین المللی حرکت نکند و تبعیض و اشغال سرزمین فلسطین پایان ندهد باید تحت تحریم قرار بگیرد.

گفتنی است کن لوچ و مایک لی دو تن از سرشناس ترین فیلمسازان امضا کننده این نامه هستند.
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شکست در گیشه
برای کمال تبریزی
دوران عاشقی

 در دو روز
115 میلیونی شد

فروش کل به تومانتعداد سینما در تهرانتعداد روزنام فیلم

۳02۷۱,500,000,000عصر یخبندان۱

۶۷2۶5,۶۳0,000,000نهنگ عنبر2

۳0۳52,۶00,000,000گینس۳

2۱20v۳20,000,000از رئیس جمهور پاداش نگیرید4

۱۳۱48۶,۶۶0,000خداحافظی طوالنی )فقط تهران(5

22۶۱۱5,000,000دوران عاشقی ۶
 منبع: پایگاه اطالع  رسانی سینمای ایران

از روز چهارش��نبه ۷ مردادماه به ترکیب اکران دو فیلم »دوران عاش��قی« 
)علیرضا رئیسیان( و مردن به وقت شهریور )هاتف علیمردانی( اضافه شد. این 
دو فیلم در گونه اجتماعی جای می گیرند و فضایی جدی را دنبال می کنند 
که  با توجه به آمار فروش��ی که ارایه ش��ده است »دوران عاشقی« با توجه به 
موضوع خانوادگی که در فیلم ارایه شده توانسته موفق عمل کند و به فروش 

۱۱5 میلیون تومان دست یافته است.
امیر قطبی مدیر فروش دفتر فیلمیران درباره وضعیت فروش دو فیلمی که 
توس��ط دفتر فیلمیران هم اینک پخش می شود توضیح داد: نهنگ عنبر به 
کارگردانی س��امان مقدم که در هفته یازدهم فروش خود قرار دارد در ظرف 
مدت ۶۷ روز نمایش 4 میلیارد و ۳0 میلیون تومان در تهران و در شهرستان 
۱ میلیارد و ۶00 میلیون تومان فروش داشت که فروش کل آن 5 میلیارد و 

۶۳0 میلیون تومان است.
وی درباره نمایش فیلم دوران عاش��قی و ف��روش آن گفت:این فیلم از روز 
چهارشنبه به نمایش درآمد و هم اینک  2۶ سالن سینما در تهران دراختیار 

دارد که ظرف  دو روز نمایش به فروش ۱۱5 میلیون تومان دست یافت. 
دفتر بامداد فیلم نیز فروش فیلم سینمایی »عصر یخبندان« ساخته مصطفی 

کیایی را درتهران و شهرستان این گونه اعالم کرد: فروش فیلم در تهران با ۱ 
میلیارد و 50 تومان و در شهرستان 450 میلیون تومان بوده است که فروش 

کل آن ۱ میلیارد و 500 میلیون تومان است.
خزاعی مدیر فروش پخش نور تابان وضعیت فروش فیلم »گینس« را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت : تاکنون فروش فیلم در تهران ۱ میلیارد و 800  میلیون 
تومان و در شهرس��تان به فروش 800 میلیون تومان دس��ت یافتیم. مجموع 

فروش فیلم 2 میلیارد و ۶00 میلیون تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: در تهران تهران ۳5 سالن سینما در اختیار داریم و حدود ۶4 

سینمای فعال در  شهرستان فیلم »گینس« را نمایش می دهند.
فیلم سینمایی »از رئیس جمهور پاداش نگیرید« ساخته کمال تبریزی که 
یکی دیگر از فیلم های روی پرده اس��ت در آخرین آمار اعالم شده پس از 2۱ 
روز اکران در 20 س��الن تهران 250 میلیون تومان فروخت و در دیگر شهرها 

هم با ۱5 سالن سینما ۷0 میلیون تومان فروش داشته است.
»مردن به وقت ش��هریور« توس��ط دفتر ش��کوفا فیلم پخش می شود تا 
زمانی که مش��غول آماده س��ازی گزارش بودیم فروش این فیلم از س��وی 

دفتر اعالم نشد.
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آغاز اکران فیلم های »پیکس��ل ها«، »مشت زن 
چپ دست« و »شهرهای کاغذی« در کنار احتمال 
تاثیر حادثه تیراندازی سینما در لوئیزیانا بر فروش 
فیلم ه��ا، مهم ترین اخبار گزارش فروش فیلم ها را 

تشکیل می دهند.
ب��ه گزارش »هالیوودریپورتر« تا  2۶ جوالی )4 
مرداد( فیلم »مرد مورچه ای« به کارگردانی پل راد 
در رقابتی شانه به شانه با فیلم کمدی اکشن آدام 
سندلر به نام »پیکسل ها« پیروز شد و برای دومین 
هفته پیاپ��ی در صدر جدول ف��روش آخر هفته 

فیلم ها در آمریکای شمالی قرار گرفت.
»مرد مورچ��ه ای« در دومین هفته حضور خود 
در جدول فروش آخرهفته توانست 24,8 میلیون 
دالر کسب کند تا با گذشت ۱0 روز از آغاز اکران 
مجموع فروش خود در آمریکای شمالی را به رقم 
۱0۶,۱ میلیون دالر برساند. این فیلم تا کنون در 
مجموع ف��روش جهانی خود 22۶,5 میلیون دالر 
نصیب اس��تودیوهای فیلم س��ازی دیزنی و مارول 

کرده است.
»پیکسل ها« محصول پرهزینه شرکت سونی این 
آخر هفته با اکران در بیش از سه هزار سالن سینما 

نبرد »پیکسل ها« با »مرد مورچه ای« 
زیر سایه سنگین تیراندازی در یک سینما

در آمریکای شمالی، حدود 24 میلیون دالر فروش 
داش��ت. این میزان فروش برای فیلمی که ساخت 
آن حداقل 88 میلیون دالر هزینه داشته، چندان 
رضایت بخش نیس��ت. این فیلم خارج از آمریکای 
ش��مالی در 5۶ بازار مختلف فروشی معادل 25,5 

میلیون دالر داشته است.
پنج شنبه یک مرداد فردی مسلح با ورود به یک 
سالن س��ینما در لوئیزیانا اقدام به تیراندازی کرد، 
تا دس��ت کم سه نفر از تماش��اگران سالن سینما 
کش��ته ش��وند. پس از این واقعه بس��یاری بر این 
عقی��ده بودند که فروش این آخر هفته فیلم ها در 
آمریکای شمالی تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد 
گرفت. مدیر یکی از استودیوهای فیلم سازی در این 
رابطه گفت: »هنگامی که اتفاقی همانند این روی 
می دهد، بسیاری از والدین برای بردن خانواده شان 
به س��ینما دچار تردید می شوند.« فرد دیگری در 
همین رابطه افزود : »به طور یقین این مس��ئله بر 
فروش تاثیرگذار خواهد بود، اما خیلی سخت است 

که میزان تاثیرگذاری آن را دقیقا محاسبه کرد.«
»پیکس��ل ها« به کارگردان��ی کریس کلمبوس 
و با نقش آفرینی آدام س��ندلر، کوین جیمز، پیتر 

دینکلیج و جاش گد، روایتگر داستان بیگانه هایی 
فضایی است که در دهه هشتاد میالدی با استفاده 
از بازی ه��ای ویدئویی به زمی��ن حمله می کنند. 
درس��ت اس��ت که این فیل��م نتوانس��ت در بازار 
آمریکای ش��مالی در رتبه یک جدول فروش قرار 
بگی��رد، اما این فیلم در 2۳ بازار خارج از آمریکای 
شمالی مانند مکزیک، برزیل و آرژانتین رتبه یک 
جدول فروش را از آن خود کرد. این فیلم در برخی 
از بازارهای بزرگ جهانی همانند چین و انگلستان 

هنوز کار اکران خود را آغاز نکرده است.
این هفته »پیکس��ل ها« تنها اکران جدید بازار 
آمریکای ش��مالی نبود. فیلم »شهرهای کاغذی« 
به کارگردانی جیک ش��رایر در بیش از س��ه هزار 
سالن سینما ۱2,5 میلیون دالر فروخت. هرچند 
پیش بینی می شد که این فیلم در حدود 20 میلیون 
دالر فروش داشته باشد، اما با در نظر گرفتن هزینه 
تولید پائین این فیلم )۱2 میلیون دالر( این میزان 
فروش منطقی به نظر می رسد. این فیلم براساس 
اقتباسی از رمان »شهرهای کاغذی« اثر جان گرین 
ساخته شده است. »شهرهای کاغذی« با بازی نت 
ولف و کارا دلوین توانست امتیاز سینمایی B مثبت 
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فروش کل)درآمریکای شمالی(هفته اکرانتعداد سالن های سینمانام فیلم

۱0۶ میلیون دالر۳8۶82مرد مورچه ای۱

24 میلیون دالر۳۷2۳۱پیکسل ها2

2۶۱,5 میلیون دالر40۶۶۳مینیون ها۳

۶۱,5 میلیون دالر۳۱۷۱2افتضاح4

۱۶,5 میلیون دالر2۷۷2۱مشت زن چپ دست5

۱2,5 میلیون دالر۳0۳۱۱شهرهای کاغذی۶

۳20,۳ میلیون دالر2۷۱۷۶پشت و رو۷

۶2۳,۷ میلیون دالر2۶45۷دنیای ژوراسیک8

۶,4 میلیون دالر۶8۶2آقای هلمز۹

85,۶ میلیون دالر۱۷024نابودگر : سفرپیدایش۱0

  منبع: خبرآنالین

را نصیب خود کند. این فیلم خارج از بازار آمریکای شمالی نیز به نمایش درآمد 
و توانست ۷,8 میلیون دالر نصیب شرکت سازنده فیلم نماید.

فیلم »مشت زن چپ دست« به کارگردانی آنتونی فوکوا با بازی جیک جیلنهال 
»شهرهای کاغذی« را پشت سر گذاشت و با فروشی برابر با ۱۶,5 میلیون دالر 
در بیش از دو هزار سالن سینما جایگاه پنجم جدول فروش این آخر هفته را از 
آن خود کرد. تقریبا نیمی از تماشاگران این فیلم بانوان بوده اند. اریک لومیس 
مدیر توزیع ش��رکت واینشتاین درباره این فیلم گفت: »آنتونی فوکوا فیلم ساز 
بسیار بزرگی است و جیک جلینهال در این فیلم فوق العاده است.« »مشت زن 
چپ دست« با کسب امتیاز سینمایی A، داستان زندگی یک مشت زن را روایت 
می کند که هرچند در رینگ مش��ت زنی موفق است، اما با مشکالت زیادی در 
زندگی شخصی خود روبه رو است. راش��ل مک آدامز، ریتا اورا، فارست ویتاکر، 
نوآمی هریس و رپر مشهور آمریکایی فیفتی سنت از دیگر بازیگران این فیلم 

هستند.
»افتضاح« )Trainwreck(  با بازی امی شومر و به کارگردانی جاد آپاتو در هفته 

دوم نمایش شاهد 4۳ درصد افت در میزان فروش خود بود. این فیلم در بیش 
از سه هزار سالن سینما ۱۷,۳ میلیون دالر فروخت تا با گذشت ۱0 روز از آغاز 
اکرانش در آمریکای ش��مالی ۶۱,5 میلیون برای شرکت یونیورسال به ارمغان 
آورده باش��د. این کمدی درجه R با این میزان فروش در جایگاه چهارم جدول 

فروش این آخر هفته ایستاد.
دیگر فیلم در حال اکران این هفته، »مینیون ها« محصول شرکت یونیورسال 
ب��ا 22,۱ میلیون دالر فروش جایگاه س��وم جدول ف��روش را از آن خود کرد. 
مجموع فروش این فیلم در آمریکای ش��مالی تا کنون به 2۶۱,۶ میلیون دالر 
رسیده است. با احتساب 4۹۷,8 میلیون دالر فروش این انیمیشن در بازارهای 
خارج از آمریکای شمالی، مجموع فروش این انیمیشن در جهان ۷5۹,4 میلیون 
دالر بوده است. شرکت یونیورسال این هفته شاهد رکوردشکنی دیگر محصول 
خود »دنیای ژوراسیک« نیز بود. این فیلم با پشت سرگذاشتن »انتقام جویان« 

عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ را از آن خود کرد.
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 سیدعلی سیدان
سینـــما     ݤݤݤ ایـــــرانݤݤ

نهنگ عنبر فیلمی است دربارۀ شخصیتی به نام »ارژنگ صنوبر« با بازی رضا 
عطاران؛ کمدینی که این روزها گل کرده و حضورش در هر اثری ضامن فروش 
نسبتا خوب آن اثر است. بنابراین با فیلمی شخصیت محور مواجهیم. فیلم از ابتدا 
با نریشن شخصیت اصلی فیلم آغاز می شود تا ما متوجه شویم قرار است از زاویۀ 
دید او به وقایع فیلم نگاه کنیم. وقایعی که روایت گر اوضاع سیاسی و اجتماعی 
حدود چهار دهه از تاریخ کشور است. چهار دهه ای که انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس را به خود دیده است. 
 مهم ترین بحث دربارۀ این فیلم »ش��خصیت پردازی« اس��ت. از خصوصیات 
هر فیلم ش��خصیت محور ی��ا بیوگرافیک، آن اس��ت که فیلم باید احس��اس 
هم ذات پنداری مخاطب را نسبت به شخصیت اصلی فیلم برانگیزاند و با خلق 
ش��خصیتی س��مپاتیک، مخاطب را در تجربه های تلخ و شیرین قهرمان فیلم 
ش��ریک س��ازد. اگر با این معیار به فیلم نهنگ عنبر نگاه کنیم، متوجه ضعف 
مفرط فیلم، در ایجاد این شخصیت و برانگیختن این احساس می شویم. ارژنگ 
صنوبر شخصیتی کاریزماتیک و سمپاتیک نیست؛ بلکه لودهای ترحم برانگیز و 
نیمه مجنون اس��ت که هیچ هدف مشخصی ندارد و باری به هر جهت زندگی 
میکند. عاش��ق می ش��ود، هوس آمریکا می کند، ناگهان سر از جبهه و جنگ 
درمی آورد، کمیته ای می شود و... . همه جا هست و به هیچ چیز تعلق ندارد. تنها 
نقطۀ مشخص در زندگی او ظاهرا همان عشقش به رؤیاست که آن هم به دلیل 

عدم شخصیت پردازی درست رؤیا و رفت وآمدهای مکرر و 
بی معنی رؤیا به آمریکا، به بالهتی مالل آور بدل می شود. 
انتخاب عطاران هم برای ایفای این نقش به بالهت این آن 
کمک کرده اس��ت. گوشۀ پلک های عطاران افتاده است، 
صدای لرزان و سستی دارد و اندام چندان متناسبی ندارد. 

عطارانی که برای خنداندن مخاطب حاضر است دستش را 
در خشتکش کند یا ش��لوارش را پایین بکشد. همۀ این ها 

ش��خصیت ارژنگ را در موقعیتی فرودست و ضعیف قرار 
می دهد و از میزانسن یک قهرمان خارج می کند، هرچند 

مخاطب را خوب می خنداند. 
 نهن��گ عنبر می خواه��د از نگاه ارژن��گ به اوضاع 
اجتماعی سی، چهل سال اخیر ایران نیم نگاهی داشته 
باش��د؛ اما از آنجاکه شخصیت اصلی داستان خوب از 
کار درنمی آی��د، اتفاقات فیلم و خرده روایت ها هیچ گاه 
در یک روایت کالن به وحدت نمی رسد و سکانس های 
فیلم ازهم گسیخته می شود. اینجاست که فیلم تبدیل 
ب��ه ویترین��ی از اتفاق��ات بی ربط به هم می ش��ود که 
البته همۀ مخاطبان کم وبی��ش آن را تجربه کرده اند: 

ماجرای جنگ، کمیته، گشت های 
امربه معروف و ایس��ت بازرس��ی، 
ممنوعی��ت ویدئ��و، آهنگ های 
و  راه ان��دازی  لوس آنجلس��ی، 
و... البه الیش  روزنام��ه  تعطیلی 
آم��دن و رفت��ن رؤیا ب��ه آمریکا. 

نکتۀ قابل توجه در این فقره، آن اس��ت که فیلم نگاهی از بیرون به همۀ این 
وقایع دارد. گویی از هیچ کدام از اتفاقاتی که روایت می کند، تجربه ای عمیق و 
همدالنه نداشته است. این را اگر نتوان از شخصیت خود فیلم ساز فهمید، قطعا 
می توان از ش��خصیتی که او خلق کرده و با او این همانی را می کند، دریافت. 
ارژنگ صنوبر همه جا هست؛ اما با هیچ چیز نیست و به هیچ کس تعلق ندارد. 
مانند توده ای از خاک می ماند که در هر ظرفی به آن ش��کل درمی آید و هیچ 
پیون��د ماهوی با ظ��رف ندارد. نه قرطی بودنش عمیق اس��ت، نه حزب اللهی 
شدنش. بی هویت و بی تاریخ است و در هر موقعیتی قرار بگیرد، به رنگ همان 
درمیآید. این »همه جایی و هیچ جایی بودن« در شخصیت اصلی فیلم متوقف 
نمی ش��ود؛ بلکه به کلیت فیلم سرایت می کند و نگاه فیلم ساز به تاریخ سی و 
چند س��الۀ ایران را برمال می کند. از نگاه فیلم س��از، جنگ هشت سالۀ ما، یک 
کابوس پریشان است که ارژنگ های ایرانی بدون خودآگاهی، ناگهان خود را در 
وس��ط آن یافته اند و هیچ تعلق فکری خاصی هم به آن ندارند. به یاد بیاورید 
صحن��ه ای را که ارژنگ توس��ط ماموران فرودگاه به بیرون پرتاب می ش��ود و 
ارژنگ ناگهان خود را در وسط معرکه، میان خاکریز ایران و عراق پیدا می کند. 
از نگاه فیلم ساز، آمریکاستیزی ایرانیان ناشی از عقده های فروخوردۀ مردم ما 
در عدم دس��تیابی به رؤیای آمریکایی است. وقتی نگاهت به پدیده ای، نگاه از 
بیرون باش��د، همه چیز را پوچ می بینی و به هجو می کش��انی. به یاد بیاورید 
صحنه ای که ارژنگ عکس رؤیای به آمریکا سفرکرده اش را می بیند و با گریه 

فریاد می زند: مرگ بر آمریکا!
 این بی هویتی و بی ریش��گی که از مختصات روشنفکری ایرانی است، تنها 
در محتوای فیلم به چش��م نمی خورد؛ بلکه به فرم فیلم آسیب می زند؛ چراکه 
فرم، حاصل زیس��ت فیلم ساز است و هنگامی که فیلم ساز زندگی همدالنه ای 
با مردم عصر و زمان خویش نداش��ته باشد، نمی تواند راوی احواالت آنان 
باش��د و وقایع تاریخی را تکه پاره هایی نامربوط می بیند که هیچ پیوند 
درونی با هم ندارند و در مقاطعی بر زندگی آدم ها عارض می ش��وند. 
این ازهم گسیختگی در روایت فیلم خود را نشان میدهد. روایت فیلم 
نهنگ عنبر به شدت ازهم گسیخته و شلخته است. منطق خاصی بر 
سیر وقایع فیلم حاکم نیست. فیلم می تواند دویست دقیقۀ دیگر ادامه 
پیدا کند و ارژنگ محیط های دیگری را هم تجربه کند؛ کمااینکه پس 
از چند دقیقه فیلم از رمق و طراوت ابتدایی اش می افتد و تا پایان، این 
سیر نزولی ادامه پیدا می کند. ای کاش عشق می توانست فیلم را نجات 
دهد. معشوق ارژنگ )رؤیا( هم بی هویت است و هیچ کارکردی ندارد. 

فقط وظیفه اش این است که معشوق باشد و دیگر هیچ! 
 به نظر می رس��د فیلم نهنگ عنبر برای مخاطبش در س��الن سینما 
ش��گفتی خاصی نمی آفریند. فیلمی عطاران��ی، که مانند اغلب 
فیلم های سینمای ایران به اوضاع تاریخی کشورش 
بی توجه و بی رغبت اس��ت؛ اما این یکی ظواهری 
از تاری��خ ایران را در خود ج��ای داده که البته از 
ظاهر فراتر نمی رود و تنها بهانه ای اس��ت از باب 
خالی نبودن عریض��ه برای ش��امورتی بازی های 

عطاران. 
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گیلکی-پاریسی
 کیانوش جهاندیده

ی��ک کالس خالی، بخ��اری بزرگی در میانۀ کالس و چند پوس��ت پرتقال 
تیره شده روی بخاری! این ها تصاویری هستند که با تمام شدن »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« در ذهن حک می شوند. فیلم سرشار از تصاویر چشم نواز 
و قاب بندی های زیباس��ت؛ اما برای من این صحنه چش��مگیرترین و به یاد 
ماندنی ترین بود. انگار تمام کس��انی که فیلم را یک عاش��قانۀ س��اده خطاب 
کرده اند به این صحنه اشاره دارند. فیلم البته اثری عاشقانه و تغزلی ست؛ اما نه 

آنقدر ساده که در نگاه اول به نظر می رسد. 
فیلم داستان گلی و فرهاد است. گلی)لیال حاتمی( دختری که بعد از سال ها 
زندگی در فرانس��ه)پاریس( یک باره تصمیم می گیرد به ایران و به زادگاهش، 
ش��هر رشت سفر کند. فرهاد )علی مصفا( مرد عاشقی که سال هاست منتظر 
بازگشت گلی به شهر رشت و مالقات دوباره بوده و با ورود او در اولین دقایق 
حضورش در شهر به استقبالش می رود و می گوید که آشنایی قدیمی است؛ اما 
گلی ...! گلی به رشت آمده تا شاید برای مدتی از زندگی اش در کشوری غریب 
و مسئولیت هایش به شهر و دیاری آشنا فرار کند، یا شاید آمده تا با گذشته اش 
آشتی کند، تا بر سر مزار مادرش برود و از ته دل گریه کند، یا شاید هم آمده 
تا یادی از آشنایان، محله و خانۀ قدیمی شان کند و ببیند آنها در چه حال اند، 
شاید هم مجموعه ای از همۀ این ها. فرهاد هم سال هاست همان جا، در همان 
شهر، در همان محله در انتظار چنین روزی مانده و حاال که سرانجام این روز 
رسیده، به محض رسیدن گلی به پیشواز او می رود و برایش تاکسی می گیرد؛ 

اما گلی... اصال او را به یاد نمی آورد. 
ُگلی با ورود به محلۀ قدیمی شان، خانه ها، مغازه ها و آدم ها را به یاد می آورد. 
آدم هایی که برخی او را به خاطر تنهاگذاش��تن پدر و مادرش، به خصوص عدم 
حضورش در مراسم خاکس��پاری مادر سرزنش می کنند و در این بین، حال 
ُگلی به گذشتۀ فرهاد پیوند می خورد. فرهادی که فرهاد دانشکده است، که 
دانشجو )نبوده( نیست، که قاب ساز و البته عاشق است و سعی کرده هرچه 
بیش��تر دنیای اطرافش را ش��بیه به پاریس/فرانس��ه ای ببیند که گلی در آن 
زندگی می کرده اس��ت. فرهاد در تمام سال هایی که گلی در فرانسه مشغول 
زندگی بوده، زبان فرانسوی آموخته و حتی آن را تدریس می کند، با مادر گلی 
آشنا و هم صحبت شده، نحوۀ تهیۀ پنیر فرانسوی را یاد گرفته و محل کارش 
پر از تابلوهایی از نقاشان فرانسوی است که به نظر می رسد یکی از این تابلوها 
هربار او را به یاد گلی می اندازد که همچون اشراف زاده ای بی حرکت ایستاده تا 

او به دورش طواف کند. 
فیلم به  شیوۀ مرسوم و معمول تعریف نمی شود؛ چراکه هرچند داستانش را با 
ُگلی شروع می کند، اما جهانش، جهان شخصیت فرهاد، گذشته و حال اوست، 
با تمام دیوانگی ها و عاش��قی هایش که با تمام عاش��ق های دیگر که طبیعی 
و معمولی هس��تند، فرق دارد و همین نامتعارف بودن و دیوانگی، ش��خصیت 
فرهاد و فیلم را برای بیننده خاص و جذاب می کند. عاشق مجنونی که صدای 
عشق اش را روی نوار کاستی ذخیره کرده و همواره به آن گوش داده، آن قدر 
که تمام کلمات ضبط شده روی نوار را از حفظ است و حتی لحن و آهنگ بیان 
آن را از بر می داند! و حال، مخاطب مش��تاق است ببیند سرنوشت این عشق 

محتوم به کجا ختم می شود.

صفی یزدانیان، کارگردان فیلم متولد سال ۱۳۳۹ در تهران و فارغ التحصیل 
کارشناسی سینما از دانشگاه هنر است. او پیش از »در دنیای تو ساعت چند 
است؟« سابقۀ ساخت فیلم های کوتاهی ازجمله »در جست وجوی شهرزاد« را 
در کارنامۀ هنری اش دارد و اما »در دنیای تو ساعت چند است؟« اولین تجربۀ 
بلند سینمایی او به شمار می رود. یزدانیان که سال ها به عنوان نویسنده و منتقد 
در نش��ریات مختلفی ازجمله »مجلۀ فیلم« فعالیت کرده است، خودش را نه 
منتقد سینما بلکه نویسنده ای عالقه مند به سینما می داند. او اذعان می کند که 
فیلم های مس��تند و کوتاهش به دلیل مشکالت پخش، دیده نشده اند و تاکید 
می کند که این فیلم ها هم مثل مقاله هایی هس��تند که نوش��ته  است: آثاری 
دربارۀ چیزهایی که دوس��ت داش��ته و نشانه هایی از آن ها را در این فیلم بلند 
نیز می توان دید؛ مثل قایق فرهاد یا بازار رش��ت. یزدانیان به گفتۀ خودش به 
مدت هشت تا ده سال روی فیلم نامۀ این اثر کارکرده و البته بی شک، می توان 

پذیرفت که نقطۀ قوت فیلم، فیلم نامۀ حساب شدۀ آن است.
فیلم اثری اس��ت که مقبول و مورد پس��ند اغلب مخاطبان قرار می گیرد و 
گاه با اتمام آن مردم تا چندین دقیقه به تش��ویق و دس��ت زدن می پردازند و 
با این حال، فیلم به هیچ عنوان اثری گیش��ه ای و پرمخاطب به مفهوم عام آن 

سینـــما  | ݤݤݤ ایران
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نیست. چندین دلیل را می توان برای موفقیت فیلم و تحسین شدن آن برشمرد. 
»در دنیای تو س��اعت چند است؟« فیلم نامۀ بسیار منسجمی دارد و پرداخت 
شخصیت ها، دیالوگ هایی که بین آن ها رد و بدل می شود تاثیرگذار و به جاست. 
در کن��ار فیلم نامۀ خوب، فیلم به لحاظ بصری، اثری چش��م نواز و دلچس��ب 
اس��ت که البته هوای عموما ابری گیالن حس��ی از اندوه و نوستالژی را به آن 
افزوده اس��ت. این تاثیرگذاری بصری و حس نوستالوژیک زمانی که موسیقی 
کریس��توف رضاعی آن ها را همراهی می کند، دوچندان می شود و تماشاگر را 
ضمن لذت بردن از تصاویر و موسیقی به فکر فرو می برد. به فکر تمام دوستان و 
آشناها و دلدارهایی که دیگر در کنارش نیستند یا به فکر دوستان و آشنایانی 
که به زودی باید آن ها ترک گفته و عازم سرزمینی دیگر شود. به فکر سرزمین 
زیبای پیش رو )گیالن( که حتی زمانی که در کنار محبوب باشی از پاریس هم 
زیباتر خواهد بود و اینکه در تنهایی پاریس هم دیگر رنگ و جلوه ای نخواهد 
داشت؛ به فکر اینکه در دنیای آن عزیزترین کسی که اآلن اینجا نیست، ساعت 

چند است؟
فیلم البته خالی از اش��کال هم نیس��ت؛ حرکت ه��ای دوربین در مواقعی 
مخاط��ب را متوجه حضور خود )دوربین( کرده و در نتیجه، برای لحظاتی او 
را از فضای داستان بیرون می کشد، مثل حرکت دوربین در اولین صحنه ای 
که ما فرهاد را در کنار مادر گلی می بینیم و در آغاز سکانس دوربین بدون 
اینکه ش��خصیتی را در قاب گرفته باشد شروع به حرکت می کند. همچنین 
تاکید بیش از حد فیلم ساز بر زبان فرانسه گاهی تماشاگر را خسته می کند و 
در برخی محافل حتی این شبهه را به وجود آورده که فیلم در ستایش کشور 
فرانس��ه و شهر پاریس اس��ت که چنین نتیجه گیری البته بی راه و نادرست 
است؛ چرا که فیلم در اصل، گیالن و به ویژه شهر رشت را با چنین ظرافت و 
زیبایی تصویر می کند تا آن را در جذابیت و زیبایی در برابر فرانس��ه و شهر 

پاریس قرار دهد. 
بازی بازیگران در نوع خود خوب و بازی علی مصفا چش��مگیر اس��ت؛ اما 
به زعم نگارنده، این مسئله را نمی توان به پای فیلم ساز نهاد و شاید بزرگ ترین 
ایرادی که به صفی یزدانیان وارد باش��د، حداقل در مورد فیلم اولش ناتوانی 
در کنترل بازیگران به ویژه لیال حاتمی و علی مصفاس��ت. یکی از دالیلی که 
برخی این فیلم را با دو فیلم دیگر یعنی »چیزهایی هس��ت که نمی دانی« و 
»پلۀ آخر« در یک گروه قرار داده و حتی آن ها را با وجود تفاوت های واضح 
تماتیک و فرمی، به اش��تباه سه گانه می دانند نیز به همین علت است. علی 
مصفا و لیال حاتمی عالوه بر زندگی مش��ترک، در آثار سینمایی و تلویزیونی 
بسیاری در کنار هم حضور داشته و بازی کرده اند و زمانی که در مقابل هم 
قرار می گیرند، در تقابل با هم نوعی شیمی )پیوند/کمیستری( خاص دارند 
که نتیجۀ یک همراهی مس��تمر اس��ت. آن ها حتی اگر زمانی در نقش های 

مخالف هم بازی کنند هم، در نگاه و زبان بدن شان عناصری از این همراهی 
را بروز خواهند داد و همین همراهی و پیوند دو نفره اس��ت که اگر توس��ط 
فیلم س��از کنترل نش��ود، آثاری به ش��دت ش��بیه به هم با وجود داستان و 
درونمایۀ متفاوت، به نظر می رسند. علی مصفا در این نقش که نقشی بسیار 
درگیرکنن��ده و جذاب بوده، همۀ ت��وان خود را در پرداخت آن به کار برده و 
نق��ش فرهاد باورپذیر درآم��ده؛ اما لیال حاتمی در نقش گلی چیزی فراتر از 
آنچه از لیال حاتمی انتظار می رود، ارائه نداده است. این البته به علت توان و 
سطح باالی بازی حاتمی به اثر ضربه ای نزده است؛ بااین حال، حداقل ازنظر 
نگارنده اگر همان نزدیکی را که مخاطب با فرهاد حس می کند به گونۀ دیگر 
با گلی نیز حس می کرد و به او نه تنها به عنوان یک معشوق دور از دسترس 
بلکه به عنوان انسانی با چالش های فردی مشخص تر نگاه می کرد، فیلم بسیار 
تاثیرگذارتر می بود. این عناصر البته در فیلم نامه هست؛ اما در بازی همواره 

کنترل شدۀ لیال حاتمی چندان به چشم نمی آید. 
فیلم با خوابیدن فرهاد در خانۀ گلی )بخوانید شیرین( درحالی که او به وی 
شب بخیر می گوید، به پایان می رسد. فرهاد این داستان هرچند به شیرینش 
نرسیده، اما اکنون کنار اوست و همین هم برای این فرهاد کافی ست. انسان 
همیش��ه به آنچه می خواهد نمی رس��د، آدم ها از کنار هم رد می شوند بدون 
اینکه از وجود هم مطلع ش��وند؛ چنانکه گلی از عش��ق فرهاد که نه از خود 
فرهاد هم بی اطالع بود. آرزوی های یک هنرمند ممکن اس��ت برآورده نشود 
و ناچار در ش��هر انزلی تصدی یک آرایشگاه را برعهده بگیرد یا ممکن است 
دوستی سال ها پیش به دالیلی خودش را کشته باشد. در این دنیا، آدم عاشق 
شاید برنده نباشد؛ اما هیچ وقت هم بازنده و ملول و بی هدف نیست. این پایان 
که بارقۀ امید اندکی در خود دارد، حال آدم را خوب می کند. فیلم تلخی ها 
را بیان می کند؛ اما در دل آن ها شیرینی حضور را تصویر می کند. این فیلم 
اثری دربارۀ زیبایی است؛ دربارۀ مهاجرت، گذر زمان، پیری، تنهایی، دلتنگی 
و عشق است. عشقی پاک و ساده که نماد آن پوست های پرتقال چیده شده 
روی بخاری ست. پوس��ت های پرتقالی که انگار بوی شان همراه با تصویر به 
مش��ام می رسد. می توان این عش��ق را باور نکرد، می توان شباهت گیالن با 
فرانسه و رشت با پاریس را باور نکرد. حتی می توان بازی لیال حاتمی را باور 
نکرد؛ اما همراهی سه ترانۀ زیبای شمالی را با تصاویر زیبای فیلم نمی توان 
ب��اور نکرد. ن��وای زیبای آکاردئون و تصاویر زیبای گی��الن و بوی پرتقال را 
نمی ت��وان باور نکرد. اگر ش��ده برای همین تصاوی��ر و حس و حال زیبا هم 

می توان این فیلم را دوست داشت، حتی اگر آن را تحسین نکرد. 
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 سیدفرشاد عریضی

هیچ               هیچ یا برای
خندیدن به      
؟

نگاهی به »گینس«، اولین فیلم محسن تنابنده

این روزها، شبکه های اجتماعی موبایلی آن قدر 
پرطرف دار و َدرَهم بَرَهم ش��ده اس��ت که برای 
یافتن منبع و س��نجش صحت بعضی مطالبش، 
باید حسابی وقت  گذاشت و چه راحت است که 
ب��ه آن ها بخندیم و فوروارد کنیم، یا احس��اس 
غ��رور آریای��ی کنی��م و بازنش��رش دهی��م، یا 
اینکه تاس��ف بخوریم به ح��ال خودمان و بازهم 
اش��اعه اش دهیم! از نقل قول های عجیب غریب 
مرحوم حسین پناهی و علی شریعتی گرفته تا 
خبرهای جدید از اختالس های چند میلیاردی 
و توصیه ه��ای بهداش��تی امنیتی! یک��ی از این 
نمونه ها، رکوردهای ثبت شدۀ ایرانی در گینس 
است: بیشترین فرار مغزها، بزرگ ترین سیستم 
بانکی اس��المی، رتبۀ اول آمار بیماران مبتال به 
سرطان در جهان، بیشترین تولیدکنندۀ پسته، 
خاویار، زعفران، زرشک در جهان و از این قسم 
بیش��ترین ها و اولین ها برای ایران! این داستان  
و آماره��ای س��اختگی، آن ق��در همه گیر ش��د 
ک��ه از وایبر و تلگ��رام و صفحه های فیس بوک 
ب��ه خبرگزاری ه��ای رس��می رس��ید، آنجا هم 
کپی پیست شد و حاال هم  شده است سوژۀ طنز 

و البته سیاسِی یک فیلم سینمایی.
 گینس سیخی چند!؟

فیل��م س��ینمایی »گینس« داس��تان بهمن، 
فردین و بهروز، سه برادر است که در یک مزرعۀ 
پرورش ش��ترمرغ، کارگری می کنند؛ محس��ن 

تنابن��ده دربارۀ انتخاب رضا عطاران و حس��ین 
اس��کندری در کنار خودش برای ایفای این سه 
نقش می گوید: »ما سر های مان کامال مشابه هم 
اس��ت. هر سه ما از وسط سر، دچار کم مویی یا 
بی مویی هس��تیم و همین تشابه باعث شده که 
برای ایفای نقش کنار هم باشیم.« شاید همین 
استدالل ساده بتواند نشان دهد که وقتی برای 
انتخ��اب بازیگران فیلم از چنین منطقی پیروی 
ش��ده است، در انتخاب مس��یر روایی داستان و 
طراح��ی اوج و فرودهای فیلم نامه می بایس��ت 
منتظر چه رویکردی ب��ود. آن هم برای فیلمی 
در گونۀ کمدی که به اذع��ان فیلم نامه نویس ها 
یکی از دش��وارترین گونه های فیلم نامه نویسی 
در سینماس��ت. فیلم با صحنۀ شترمرغ سواری 
می ش��ود.  تنابن��ده(، ش��روع  فردین)محس��ن 
بهمن)رض��ا عط��اران( به این ط��رف و آن طرف 
می دود و وظیفۀ تحریک و تهییج ماجرا را دارد. 
مردی با موهای دم اس��بی به ن��ام غنچه، همراه 
با دو خانم، مش��غول فیلم برداری ب��ا موبایل از 
این صحنه هس��تند. حسین اسکندری در نقش 
به��روز، برادر کوچک ت��ر و عقب افتادۀ آن  دو را 
بازی می کند. این س��ه، توس��ط غنچه که مدیر 
اجرایی یک سیرک اس��ت، تطمیع می شوند تا 
رکوردش��ان در شترمرغ س��واری را در گینس، 
ثبت کنند. اینجاس��ت که گره اصلی داستان در 

خالل یکی از دیالوگ ها شکل می گیرد:

فردین: گینس س��یخی چند!؟ پول کجاست؟ 
اینو بگو...

غنچه: خاک بر سرت که نافُت از پول بریدن؛ 
بدبخت! همش اعتبار ِ... می دونی کیا اسم شون 

تو گینس ِ... علی دایی، رضازاده، جنیفر لوپرز!
مخاطب هوش��مند فیلم گینس در مواجهه با 
گره افکنی و طراحی کش��مکش برای قهرمانان 
داستان خیلی زود متوجه می شود با چه فیلمی 
روبه روس��ت. فیلمی که قرار است به هر قیمتی 
بخندان��د و درعین حال از قافلۀ روش��نفکری و 
پزهای سیاس��ی نیز عقب نمان��د. در این میان، 
تنها چی��زی که اهمیت ندارد معیار و اس��باب 
خندیدن اس��ت. خندیدن به هیچ یا برای هیچ، 

چندان تفاوتی باهم ندارند.
 نقی معمولی، کارگردان می شود

یکی از پایه های اصلی خنداندن در س��ینمای 
امروز ایران، »رضا عطاران« است. حضور عطاران 
در هر فیلمی، تضمین فروش میلیاردی را برای 
تهیه کنن��ده اش دارد. مخاطبی که به تماش��ای 
»گینس« در س��ینما می نش��یند، یا آمده است 
آخرین نقش آفرینی عطاران در قالب طنز را در 
کنار یک بازیگر توانای دیگر به تماش��ا بنشیند 
که درنتیجه، تکلیفش با خودش روش��ن است، 
ی��ا فیلم های قبلی عطاران را دیده و می داند که 
احتماال شوخی های این فیلم هم در همان ژانر 
خواهد ب��ود، علی الخصوص که تریلر فیلم را در 
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اینترنت دیده باشد. اما مخاطبی که با شناخت 
از »محس��ن تنابن��ده« پا به س��ینما می گذارد، 
انتظ��اری دیگ��ر دارد. فک��ر می کن��د )منتظر 
اس��ت ببیند( بازیگر توانایی که سیمرغ بلورین 
جش��نوارۀ فجر را ه��م گرفته، این ب��ار در مقام 
کارگردان، می خواهد چگونه او را غافل گیر کند 
و چه ترکیبی از همجواری رضا و محس��ن به او 
نش��ان دهد؛ اگر آنونس های تبلیغی فیلم را هم 
از تلویزیون دیده باشد و پایتخت4 را هرشب در 
ماه رمضان امسال از شبکۀ۱ پیگیری می کرده، 
حاال منتظر هنرنمایی »نقی« درقالب کارگردان 

در یک فیلم طنز است. اما چه می بیند؟
 روایت تکنیکی خوب از یک داستان بد

خط داستان فیلم، روایتی ست به هم چسبانده 
ش��ده از موقعیت  هایی طنز، گ��ه گاه خنده دار، 
اغلب ناپس��ند، دیالوگ های ایه��ام دارِ مثبت۱8 
به اضاف��ۀ دست ش��ویی رفتن های مک��رر و البته 
خوش ساخت چه ازلحاظ بازیگری و چه ازلحاظ 
ف��رم و تصویربرداری و قاب. قهر و آش��تی های 
مکرر ش��خصیت ها، داس��تان تک��راری دوقلوها 
به نام  های ش��یما و س��یما و اشتباه گرفتن شان، 
تیکه های سیاس��ی روز نظیر 5+۱ و جان  کری 
و مسائل سیاس��ی امنیتی، توهم ناشی از اعتیاد 
عط��اران، شیشکی بس��تن ب��رادر عقب افتاده و 
به کاربردن دیال��وگ »بو میآد...ب��و میاد«، کل 

داستان فیلم را شکل می دهد.
آن هنگام که در فیلم دفاع مقدسی، جوک های 
کوچه بازاری گفته می شود، هیچ عجیب نیست 
ک��ه چند س��ال بعد، در یک فیل��م طنز که نام 
همسر یکی از کاراکترهایش سیماست، دیالوگی 

دوپهلو و س��ؤالی حاکی از لخت بودن سیم های 
ب��رق در داخل کانکس، به وضوح بیان ش��ود! یا 
به نمایش گذاشتن دست ش��ویی رفتن آن هم به 
کرات درطول فیلم یا حتی نمایش اصالح موی 

زیربغل و اشتباهی تیغ زدن قسمتی از ریش!
 یک شوی بین المللی احمقانه در شرایط 

امنیتی
»گینس« روایتی است نهیلیستی از یک شوی 
بین المللی که به گفتۀ فردین، جنبۀ امنیتی هم 
پیدا کرده اس��ت. حاال به قول فردین: »مس��أله 
سیاس��ی امنیتی ش��ده، وقتی ح��رف از منافع 
ملیه، شلوارمان را هم باید بدیم بره!« کارگردان 
به خوبی و با اس��تفاده از قالب طنز، حرف کامال 
سیاس��ی خود را در پوچ و بی فایده بودن تمامی 
زحماتی که کش��یده می ش��ود برای کسب یک 
افتخار بین المللی که پشت آن فقط و فقط سود 

مالی برای برگزارکننده است، مطرح می کند.
مردی سیرک دار برای به جیب زدن پول بیشتر 
و کسب وجه های بین المللی، تدارک یک شوی 
مس��خره را می دهد؛ می خواهد ب��ا تحمیق دو 
کاراکتر با چک ه��ای 20میلیونی آن هم از یک 
حساب بانکی مسدودشده، رکورد طوالنی ترین 
س��اندویچ گوشت ش��ترمرغ را در کتاب گینس 
ثبت کند. مراس��م مضحکی که با آزادشدن یک 
شترمرغ از قفس، توس��ط ساده لوح ترین بازیگر 
فیلم، به هم می خورد و همه چیز این نمایش به 
پایان می رس��د. تنها نتیجه اش سکتۀ فردین و 
بهمن است. یک فیلم با ژست های سیاسی و با 

تیکه های ناپسند گفتاری.
مخاطب گین��س پس از دی��دن آن می تواند 

نتیجه گیری کند که تنابنده هم در راهی افتاده 
که پیش از وی عطاران و کاهانی رفته اند. استفادۀ 
مداوم از شوخی های توالتی که ترفند خنداندن 
عطاران اس��ت و روایت داستانی که سرانجامش 
هیچ وپوچ است ازسوی کاهانی. ازاین روست که 
به نظر می رسد کارگردان »گینس« سعی کرده 
ترکیبی از هر دوی این ها باش��د. بدیهی اس��ت 
مخاطب فیلم گینس که می دانسته بازیگردانی 
و متن های هوشمندانۀ محسن تنابنده بوده که 
توانسته »پایتخت« را به عنوان یک سریال طنز 
ش��یرین و دوست داش��تنی در تلویزیون مطرح 
کن��د، چش��م انتظار فیلمی درخش��ان همانند 

بازی هایش در سینما بوده است؛ اما ... . 
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زمانی که فیلم س��یاوش بر پرده سینماهای کش��ور اکران شد بازتاب های 
متنوعی از دو سر یک طیف با حداکثر فاصله حول آن شکل گرفت. بسیاری 
س��ازنده آن را یکی از استعداد های س��ینمای ایران معرفی کردند و عده زیاد 
دیگری نه تنها فیلم را نپسندیدند بلکه فیلمساز آن را جوانی بلند پرواز خواندند 
که به نظر می رسد چندان به قاعده بازی مسلط نیست. سیاوش فیلمی جوانانه 
بود که سامان مقدم با آموخته هایش از سینمای کیمیایی و در دوران حضورش 
کنار دوربین او، به تصویر کش��یده بود و تالش زیادی نیز صرف این موضوع 
نموده بود که با توسل به مولفه هایی مستقل تا حد امکان از تسلط نام کیمیایی 
بگریزد. س��یاوش اگر چه ت��ا حدودی در اکران موفق بود اما نتوانس��ت برای 
فیلمس��از جوان آن روزها اعتباری ویژه به همراه داشته باشد. شاید به همین 
دلیل بود که مقدم در فیلم بعدیش به سراغ سوژه ای ملتهب رفت تا ضعف های 
احتمالی محتوایی و تکنیکی اش را بپوشاند. مقدم در فیلم »پارتی« مضمونی 
سیاسی را برگزید که با توجه به شرایط فرهنگی آن روزها غیر منتظره نیز به 
نظر نمی رس��ید. اما مقدم در حواشی اطراف فیلم بیشتر به سینما دوستان و 
سینماگران معرفی شد تا به واسطه خوِد فیلم. مقدم، زمانی در برابر انتقادهای 
وارده به فیلم با ادبیاتی تند ایس��تاد و حتی ادعا کرد در روش فیلمس��ازی او 
برای تصویر کردن زندگی یک روزنامه نگار هیچ نیازی به تحقیق و آشنایی با 
این کاراکتر در دنیای واقعی نبوده است، ادعایی که حاال و با مشاهده آخرین 

ساخته او متقاعد می شویم کماکان به این باور خود استوار مانده است. 
نهنگ عنبر آخرین س��اخته س��امان مقدم یک فیلم گیش��ه ای با ظاهری 
روشنفکرانه است. چیزی شبیه تمام فیلمهای این فیلمساز. ارژنگ صنوبر )رضا 
عطاران( مرد عاش��ق پیشه ای است که از دوران کودکی عاشق دختری به نام 
رویا )مهناز افشار( است. اما این عشق منجر به بروز اتفاقاتی می شود که وصل 
آنها را به تاخیر بیاندازد. فیلم با اس��تفاده از روایت شخصیت و بهره گیری از 
فالش بک به گذشته باز می گردد. گذشته ای که در آن مادر ارژنگ به پدرش 
خیانت می کند و راهی آمریکا می شود. اما بار اصلی فیلم بر دوش دورانی است 

که در دهه ش��صت می گذرد. فیلمساز با استفاده از خاطره بازی و نوستالژی 
آن روزه��ا تالش می کند تا فضایی مفرح و کمیک خلق کند. اما ش��وخی با 
محدودیت های اجتماعی آن روزها بیش از آن که موجب خلق موقعیت های 
کمدی ش��ود به هجو تفکرات و تمس��خر اعتقادات مردم ای��ران در آن زمان 
می پردازد. روابط محدود میان دختر و پس��ر در آن س��الها و یا ممنوعیت و 
کمیابی موس��یقی های لس آنجلس��ی و البته تبعات جنگ در جامعه، همه و 
همه فیلمس��از را در جهت تحقیر آدم هایی قرار می دهد که در آن روزها آن 
گونه زندگی می کرده اند. شاید اگر رضا عطاران و طنز ذاتی که در رفتار و مدل 
بازیگری او وجود دارد به یاری فیلمنامه نمی آمد به زحمت می ش��د در نیمه 
ابتدایی فیلم چیزی به جز تحقیر و تمسخر یافت. کما این که در دیگر ساخته 
کمدی سامان مقدم یعنی »مکس« نیز شاهد به سخره گرفتن همه چیزهایی 
بوده ایم که هنوز در میان قشر عظیمی از مردم این سرزمین، آداب رفتاری و 

اعتقادات فکری آنها محسوب می شود.
متاسفانه فیلمس��از آن قدر در چنین فضایی غرق بوده است که  نتوانسته 
برای لحظات دیگر فیلم، ازچنین دس��ت مایه هایی اس��تفاده کند . فیلم در 
نیمه دوم به سبب ضعف مفرط در داستان پردازی، طراحی شخصیت و حتی 
دیالوگ نویسی، چنان دچار افت می شود که حتی مدافعان نیمه ابتدایی نیز 
نمی توانند آن را انکار کنند. مثال ش��خصیت رویا به عنوان پایه اصلی چالش 
دراماتیک و کس��ی که تمام انگیزه های ارژنگ بر مبنای رفتارهای او ش��کل 
می گیرد، حتی به اندازه یک شخصیت فرعی ساده نیز به مخاطب شناسانده 
نمی ش��ود. یا اصال مشخص نیست دوس��ت رویا قرار است چگونه به ساختار 
فیلمنامه و مس��یر داستان کمک کند. شاید تنها نکته مثبت فیلم بازی یک 
دس��ت بازیگران آن خصوصا رضا عطاران و ویشکا آسایش است. البته مهناز 
افشار در نقشی که چندان با شمایل آشنایش نزدیک نیست، خیلی درخشان 
به نظر نمی رسد. اما توانمندی عطاران برای حضور در چنین نقش ها و چنین 
فیلمهایی آن قدر باال هست که به تنهایی بتواند بسیاری از مولفه های موثر بر 
گیشه را تامین نماید. حتی اگر در فیلمی نظیر نهنگ عنبر ایفای نقش کند. 
فیلمی که به نظر می رس��د تنها برای خنداندن مخاطب به هر قیمتی و نیز 
تامین ژس��ت های فیلمسازش در محافل خاص ساخته شده است. هدفی که 

حتی بعید است در تامین آن هم موفق بوده باشد.
سامان مقدم فیلمساز گیشه است. حتی اگر خودش نخواهد آن را بپذیرد. 
او هر گاه برای گیشه فیلم ساخته تا حدود زیادی موفق بوده است. حتی اگر 
یک نصفه فیلم مثل نهنگ عنبر یا فیلمهایی مثل سیاوش و مکس باشد. اما 
هر گاه به مرزهای سینمای مستقل و یا سینمای دارای دغدغه های اجتماعی 
نزدیک شده، هیچ توفیقی به دست نیاورده است. نمونه بارز این ادعا فیلم قبلی 
او یعنی یک عاشقانه ساده است. فیلمی که با هزینه باال و استفاده از بازیگرانی 
همچون مصطفی زمانی، مهناز افشار و احمد مهران فر ساخته شد اما چیزی 
جز شکست مطلق تجاری و هنری برای تیم سازنده آن به همراه نیاورد. شاید 
به همین دلیل بود که مقدم بار دیگر سراغ مولفه های آشنایی آمد که قبال آنها 
را آزموده بود. اما بدیهی است که هیچ فرمولی برای همیشه نمی تواند منجر به 
موفقیت شود. فرمول شوخی با خواننده های لس آنجلسی، مدل موی دختران 
و پس��ران دهه ش��صتی یا حاجی بازاری های هیز و مدیران دولتی ریاکار هم 
کارکرد خود را در گذر زمان از دست می دهند. همان طور که استفاده از رضا 
عطاران در نقش هایی از این دست تاریخ مصرف مشخصی خواهد داشت. پس 
باید فیلمسازانی همچون مقدم از حاال به فکر ترفندها و فرمولهای دیگری برای 
روزهایی که در راهند، باشند. روزهایی که خیلی راحت نشان خواهد داد چه 

در چنته فیلمسازِی خود اندوخته اند.  

نقدی بر نهنگ عنبر
 علی زحمتکش

بی سر وسامان 
مقـدم
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معدود  ج��زو  گین��س  فیل��م 
فیلم های این روز های س��ینمای 
ایران اس��ت که به هی��چ عنوان 
نمی    توان آن را فارغ از حواشی و 
مباحث فرامتنی آن مورد تحلیل 
و بررس��ی قرار داد.کارگردان این 
فیلم محس��ن تنابنده اس��ت که 
ش��اید این روز ه��ا مطرح ترین و 
تلویزیونی  بازیگ��ر  محبوب ترین 
فارغ  تنابن��ده  محس��ن  اس��ت. 
التحصی��ل رش��ته بازیگ��ری از 
دانشگاه هنر و معماری می باشد و 
کار بازیگری را با فیلم »دانه های 
ریز ب��رف« به کارگردانی علیرضا 
امینی آغاز کرده است. تنابنده در 
کنار بازیگری، فیلمنامه نویسی را 

هم ادامه داده و آثاری همچون »چند می گیری 
گری��ه کنی ؟« و »هفت دقیقه تا پائیز« از جمله 
فیلم    هایی هس��تند که فیلمنامه آنها توس��ط او 
نوش��ته شده اس��ت. اما اقبال بلند تنابنده با یک 
مجموعه تلویزیونی رخ نمایاند. مجموعه پایتخت 
که اغل��ب مردم وی را با این س��ریال تلویزیونی 
محبوب می شناس��ند. مجموع��ه ای که به دلیل 
محبوبیت، چهار دنباله بر آن س��اخته شد. شاید 
س��ابقه مخاطب از تنابنده که کام��ال مبتنی بر 
س��ریال پایتخت ش��کل گرفته اولین غافلگیری 
را ب��رای او در مواجهه ب��ا فیلم گینس رقم بزند. 
مخاط��ب در گینس هیچ ش��باهتی ب��ا آنچه در 
ذهن داشته اس��ت نمی یابد. در این فیلم خبری 
از ش��وخی های ظریف و طن��ز موقعیت نابی که 

در این س��ریا ل با حجم باال ارائه می شد، نیست. 
»گینس« تالش کرده است تا اثری کمدی باشد 
و بخندان��د اما هرگز در این ام��ر موفق نبوده و 
بر عکس باعث می ش��ود تا مخاطب دچار نوعی 
دلزدگی و عدم آرامش شود. فیلمساز در این اثر 
به دم دس��تی   ترین و نازل    ترین ش��وخی ها روی 
آورده که ن��ه تنها خنده دار نیس��تند بلکه آزار 
دهنده نیز به نظر می رس��ند. ش��وخی های فیلم 
ب��رای مخاطب ایرانی که غالب��ا در کنار خانواده 
به دیدن این فیلم رفته اند به هیچ وجه مناس��ب 
نیست و شاید می   بایست نوعی درجه بندی سنی 
ب��رای آن در نظر گرفته می ش��د. در س��ال    های 
اخیر و در یک فرآیند تدریجی، س��ینمای ایران 
به س��مت ساخت آثار کمدی حرکت کرده است 

که در آن ش��وخی های رکیک و 
جنس��ی دیده می شود که خارج 
از ع��رف و اخ��الق اس��ت. ای��ن 
موضوع فق��ط محدود ب��ه فیلم 
گینس نش��ده بلکه در سال   های 
اخی��ر نمونه ه��ای مش��ابه زیاد 
داشته اس��ت. البته طبیعی است 
وقتی در س��ینمای کمدی ایران 
فیلمنامه به معنای واقعی وجود 
ندارد و تنها قرار است با استفاده 
از بداهه گویی بازیگرانی همچون 
رضا عطاران و یا اکبر عبدی و ... 
بار کمدی در فیلم ایجاد ش��ود   ، 
ناخواس��ته کمبودهای دراماتیک 
توس��ط بازیگران و نویس��ندگان 
با شوخی های س��طحی و کوچه 
بازاری پر می شود. داستان فیلم گینس به خوبی 
موید این موضوع اس��ت. سه برادر )رضا عطاران، 
محسن تنابنده و حسین اسکندری( که در یک 
مزرعه ش��ترمرغ کار می   کنند، تصمیم می گیرند 
تا کار بزرگی انجام داده و نام یکی از ش��ترمرغ ها 
را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند که در 

ادامه اتفاقات مختلفی برای آنها به همراه دارد.
این خالصه داستان روی کاغذ شاید قابل باور 
و بی عیب به نظر بیاید اما وقتی فیلم را در اجرا 
شاهد هستیم، می بینیم به بهانه حضور یک برادر 
عقب مانده ذهن��ی کارگردان هر ن��وع دیالوگ 
نامناس��ب و رفتارهای دور از ش��أن یک خانواده 
ایران��ی را برای گرفتن خن��ده از مخاطب به کار 
برده اس��ت. البته این تمام ضعف فیلم نیس��ت، 
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فیلم نه تنها اخالق را قربانی گیش��ه کرده است 
بلکه ب��ه اصلی ترین رویکرد س��ینما یعنی قصه 
پردازی نیز وفادار نمانده است. ساختار دراماتیک 
فیلمنامه سرش��ار از حفره های روایتی اس��ت و 
فیلمنامه نویس نتوانس��ته است روندی منطقی 
و ی��ا حتی معقول را در سراس��ر داس��تان حفظ 
نماید. پوچ گرایی مفرط��ی که در تمام لحظات 
فیلم جاری است نیز کمک می کند تا بیننده به 
هیچ وجه با شخصیت   ها احساس همذات پنداری 
نک��رده و خ��ود را درگیر اتفاق��ات و وقایع فیلم 
نبیند. در جایی از فیلم وقتی یکی از شخصیت    ها 
درباره رکورد گینس حرف می زند، قهرمان فیلم 
در پاس��خ به او می گوید: گینس س��یخی چند؟ 
بگو پول کجاس��ت؟ و صد البته ک��ه این جمله 
مانیفس��ت اصلی فیلم و فیلمس��از نیز محسوب 
می ش��ود. در فیلم مهمتری��ن ارزش رایج میان 
انس��ان   ها پول اس��ت. همه برای به دست آوردن 
پول دس��ت به هر کاری می زنن��د و این موضوع 
زمانی ش��کل ناراحت کننده   ای به خود می   گیرد 
که نویس��نده و فیلمساز نیز این رویکرد را تایید 
کرده و اذعان می   کنند که در جامعه کنونی ایران 
راه دیگ��ری برای زنده مان��دن و بقا وجود ندارد. 
پارادوکس آزار دهنده زمانی کامل می شود که به 
یاد می   آوریم نویسنده این کار و سریال پایتخت 
یک نفر اس��ت. در این ش��رایط اس��ت که درک 
تفاوت ن��گاه در دو اثر نمایش��ی مذکور بیش از 
پیش دشوار به نظر می   رسد. مگر آن که بپذیریم 
محس��ن تنابنده خود نیز به نسخه فیلم گینس 
اعتقاد داشته و کسب پول و دستیابی به فروش 

باال در گیشه را به هر قیمتی مجاز می داند.
 تنابنده اس��تعداد خوبی در خلق داس��تان های 

کمدی، خصوص��ا کمدی رومانتیک و نیز کمدی 
موقعیت دارد. بررسی کارنامه او تا قبل از گینس به 
خوبی موید این واقعیت است. مجموعه سریال   های 
پایتخ��ت که با حداقل امکانات و حداکثر خطوط 
قرمز در رسانه ملی تولید شده   ، توانایی او را در این 
زمینه به رخ همگان کشیده است. اما این که چرا 
پس از چنین تجربه موفقی به سمت کمدی اسلپ 
استیک یا با ترجمه فارسی آن بزن و بکوب رفته   ، 
سوالی است که تنها خودش از آن مطلع است. اما 
هر چه بوده بهتر است تنابنده آن را فراموش کند. 
تجربه گینس اگر تکرار نشود می تواند به یک نقطه 
عطف در کارنامه نویسنده و فیلمساز مستعدی به 
نام محس��ن تنابنده، تبدیل ش��ود. ضمن آن که 
در می��ان تمام س��ینماگران و دس��ت   اندرکاران 
چرخه تولید فیلم در دنی��ا، مرزبندی های رایج و 
قاب��ل احترامی وجود دارد که اف��راد را در یکی از 
قالب های س��ینما یا تلویزیون قرار می دهد. شاید 
تنابنده نیز برای بروز دغدغه ها و اس��تعدادهایش 
نیاز به رس��انه ای نظیر تلویزیون داشته و سلیقه 
س��اختاری درام   های ش��کل یافت��ه در ذهن او با 
این مدیوم خو گرفته اس��ت. درست شبیه آن چه 
برای همکاران او همچون سروش صحت یا سعید 
آقاخانی صدق می کند. به نظر نگارنده تنابنده در 
مقطع کنونی بزرگترین آسیب را از مقایسه خود 
و رضا عطاران دیده اس��ت. او خواسته تا همچون 
عطاران پس از حضور موفق در تلویزیون، به تکرار 
این موفقیت   ها در س��ینما دس��ت یابد. درس��ت 
شبیه مس��یری که عطاران در چند سال گذشته 
پیمود. او البته به صورتی نا   محسوس این مقایسه 
را در فیلم گینس نیز بروز داده اس��ت. جایی که 
عطاران را ب��رای بازی در کنار خود انتخاب کرده 

و بدین ش��کل به نوعی قدرت نمایی کرده است. 
نیازی به اضافه گویی نیس��ت. تنابنده در مس��یر 
عطاران شدن فقط توانسته است حجم انبوهی از 
دستشویی رفتن را در فیلمش بگنجاند و البته با 
بهره گیری از توالت فرنگی، ژانر قابل حمل توالت 
را در س��ینمای کم��دی ایران پایه گ��ذاری کند. 
گینس چیزی فراتر از این نیست. تالشی شکست 
خورده برای عطاران بودن. آن هم توسط کسی که 
نیازی به دیگری بودن ندارد. تنابنده کافی اس��ت 
خودش باشد. شبیه عطاران بودن برای هیچ کس 
غیر از خودش فضیلت نیست، همان طور که نام 
گینس در کارنامه هیچ فیلمسازی موجب فضیلت 

نخواهد بود. 
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 از کمال تبریزی پاداش بگیرید!!! 
نگاهی به فیلم »از رییس جمهور پاداش نگیرید« 

 پوریا دارابیان

اگ��ر خوب به تاریخ س��ینما نگاه کنیم، می بینیم در تمامی ادوار، بیش��تر 
کارگردان های بزرگ دنیا، در کنار دوران اوجشان دوران افول نیز داشته اند 
و باالخره پس از طّی دوران اوج فیلمسازی شان، زمانی فرارسیده که دامنۀ 
جهان بینی ش��ان ته کشیده و س��تارۀ بختش��ان غروب کرده است و ازین 
رو محتوای آثارش��ان الغر و الغرتر ش��ده اس��ت. در این بین البته بعضی 
باهوش تر و البته ش��اید خوش ش��انس تر بوده و توانسته اند تا پایان زندگِی 
حرفه ایش��ان آثاری با حداقل اس��تانداردهای ممکن بس��ازند و طرفداران 
دوآتش��ۀ خود را تا ح��دودی راضی نگاه دارند و برخ��ی دیگر نیز به مرور 
مجبور به کم کاری و بی کاری شده اند. البته در این میان دستۀ سومی هم 
وجود دارند؛ کس��انی که در عین حالی که آثارش��ان به سطح کیفِی نازلی 
افول پیدا کرده، کم کار نشده اند و تا توانسته اند به تکرار خود در آثارشان 
پرداخته ان��د. الغرض این دس��ته بندِی نه چندان علمی را می توان در میان 
کارگردانان گذش��ته و حاِل س��ینمای خودمان نیز تا حّد زیادی مشاهده 
نم��ود و برای اثبات آن ش��اهداِن معتب��ری را مثال زد. اّم��ا در این میان 
نمونه هایی از دس��تۀ س��وم در میان کارگردان های ایرانی بیشتر مشاهده 
می شوند؛ فیلمس��ازانی که افکارشان سالیان س��ال است در سکون کامل 
به س��ر می برد، اّما همچنان ب��ا قدرت به فیلمسازی ش��ان ادامه می دهند 
و آثاری را خلق می کنند که نه تنها هیچ عایدی برای س��ینمای کش��ور، 
بلکه هیچ سود و منفعتی برای خودشان نیز ندارد. با این مقّدمه که کامال 
جهت گیری نگارنده را به آخرین اثر اکران شدۀ »کمال تبریزی«، مشّخص 
می کند، به سراغ نقِد صریح فیلم »از رییس جمهور پاداش نگیرید« می روم 
تا از داش��ته ها و نداشته هایش سخن بگویم. نداش��ته هایی که تقریبا همه 

چیزند و داشته هایی که تقریبا هیچ چیز!
 داستانی الغر، تکراری و لوس!

»س��لیم صفا« که یک مدیر میانِی عّیاش و هوس��باز است به طور اتّفاقی و 
برخالف میل باطنی اش عازم به سفر حج می شود و در این سفر اتّفاقاتی برای او 

رخ می دهد که با روحیات او سازگار نیست. صفا که در محیط کاری اش رفتاری 
ریاکارانه دارد، در این سفر متحّول شده و در انتها به رازِ اتّفاقاتی که او را در این 

مسیر قرار داده و او را تا خانۀ خدا کشانده است، پی می برد.
اگر این داس��تان برای شما هم آشناس��ت، تعّجب نکنید. بله! این همان 
قّصه ای است که بیست سال قبل براساس آن فیلم مشهور و زیبای »لیلی 
با من اس��ت« توسط سازندۀ »از رییس جمهور پاداش نگیرید« ساخته شد 
و پرویز پرس��تویی و کمال تبریزی را به اوج ش��هرت رساند. فیلمی که در 
س��ال های بعد بارها و بارها توسط تلویزیون بازپخش شد و فقط کافیست 
کمی گرد و غبار نشسته بر خاطراتمان را پاک کنیم تا »صادق مشکینی« 
را به یاد بیاوریم که با وجود ترس زیاد، برای گرفتن وام برای ساخت خانۀ 
نیمه کاره اش، حاضر می ش��ود به همراه »آقای کمالی« راهی جبهه ش��ود 
ولی در این س��فر ماجراهایی باعث می ش��ود همه او را به عنوان »بسیجِی 
ترمز بریده« بشناس��ند! اتّفاقاتی که در نهای��ت او را به »پنجاه متر جلوتر 
از خط مقدم« نیز می کش��اند تا به اصطالح خودش »پی آرجی!« به دست 
گرفته و از خاک کش��ورش در مقابل »خرچنگ«های دشمن دفاع کند و 

در نهایت به یقین برسد.
داستاِن »لیلی با من است« اگر در زمان ساخته شدنش به علّت بکر بودن، 
جّذابیت زیادی داشت ولی پس از گذشت پانزده سال )با احتساب زمان ساخته 
شدن فیلم( و با کپی های بسیاری که در سال های بعد از این ایده در سینما و 
تلویزیون انجام شده است، بی شک ایدۀ جّذابی برای مخاطب حرفه ای سینما 

به حساب نمی آید.
ضمن اینکه همین س��وژۀ تکراری در »از رییس جمهور پاداش نگیرید«، به 
شّدت پرداخت نامناسبی دارد و هرگز با شخصیت پردازی قوی و اضافه شدن 
قّصه های فرعِی خوب، قوام نمی یابد. تمام این ها بعالوه خط اصلِی الغر و بسیار 
تکرارِی قّصه، موجب شده است »از رییس جمهور پاداش نگیرید«، یک فیلم به 

شّدت یکنواخت، کسل کننده و حوصله سر بر باشد.
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 »از رییس جمهور پاداش نگیرید« کالً 
منطق محلّی از اعراب ندارد و تنها یکرسی 
اتّفاقات کارتونی هستند که موجب پیشربد 

داستان و تحّوِل آنِی شخصیت اصلی آن 
می شوند. از این لحاظ شاید بتوان این 

فیلم را در حّد آثاری مانند »شاید برای 
شام هم اتّفاق بیفتد« دانست و نه چیزی 

بیش از آن!

 شخصیت هاِی کاریکاتوری، اّتفاقاِت کارتونی!
ش��خصیت پردازی دقیقا همان چیزی اس��ت که »از رییس جمهور پاداش 
نگیرید«، هیچ بویی از آن نبرده اس��ت. اگر در »لیلی با من است« )که جناب 
کارگردان اصرار به مقایسۀ این دو کار با هم دارند(، شخصیت صادق مشکینی 

و کمالی کامال تراش��یده ش��ده و دقیق س��اخته و 
پرداخت��ه ش��ده و تمامی ابعاد ش��خصیتی آن ها به 
خوبی در دس��ترس مخاطب قرار گرفته بود، در این 
فیلم ما با یکس��ری آدم باسمه ای طرفیم که نه تنها 
شخصیت بلکه حّتی تیپ هم نیستند و تنها یکسری 
حالت های کاریکاتوری برای آن ها در نظر گرفته شده 
که شاید مخاطب به آن ها بخندد! سلیم صفا، حاجی 
زین الدین، قاس��م    فغانی، مانوک، لیلی، عادل، مش 
منوچ و تمام آدم هایی که قرار اس��ت داس��تان فیلم 
را پیش ببرند، شخصیت هایی ناقص الخلقه اند که هم 

مشابهش��ان را در فیلم های کتره ای سینمای ایران زیاد دیده ایم و هم جایگاه 
وهویّت شان در این فیلم نامعلوم است. از حاجی زین الدین گرفته که قرار است 
حاجِی لوطی فیلم باشد و منشاء تغییِر »صفا«؛ ولی باید با تشابه اسم و عالقۀ 
مفرطش به زین الدین زیدان و یا صدای زنانه اش هنگام عصبانیت، مخاطب را 
بخنداند تا قاسم    فغانی، جواِن تندروِی مذهبی که در خفا آن کار دیگر می کند، 

همه و همه کاریکاتورهایی هستند پوچ و بی محتوا.
گره ه��ای پیش برندۀ فیلم هم که هی��چ منطق روایی را برنمی تابند و تمام 
داستان فیلم براساس اتّفاقات است که پیش می رود. البته حوادث تصادفی به 
خودی خود، اگر در ذیل خط روایی داستان قرار گیرند و به منطق کلّی ماجرا 
لطمه نزنند، مشکلی ایجاد نمی کنند اّما ایراد »از رییس جمهور پاداش نگیرید« 
این اس��ت که در آن کال منطق محلّی از اعراب ندارد و تنها یکسری اتّفاقات 
کارتونی هستند که موجب پیشبرد داستان و تحّوِل آنِی شخصیت اصلی آن 
می شوند. از این لحاظ شاید بتوان این فیلم را در حّد آثاری مانند »شاید برای 

شما هم اتّفاق بیفتد« دانست و نه چیزی بیش از آن!
 به هر قیمتی مخاطب را بخندان ولو لودگِی محض

یکی دیگر از نکاتی که باعث می شود برای »لیلی با من است« کاله از سر 
برداریم و با احترام از آن یاد کنیم، این است که با وجود آن که فیلم به یک 
موضوع طنز در فضای جّدِی جبهه های جنگ می پردازد، اّما هرگز به هجو و 
توهین تبدیل نمی شود و باعث نمی شود که مخاطب فضای جبهه را فضایی 
سبک و خالی از معنویت بپندارد؛ اّما در »از رییس جمهور پاداش نگیرید«، 
تنها چیزی که دیده نمی ش��ود، تقّدس مراس��م حج اس��ت. تمامِی آدم ها و 
رخداده��ای فیلم تا پی��ش از فصل پایانی، هیچ رنگ و بویی از حال و هواِی 
ملکوتِی مراسم حج نبرده اند و تنها به رتق و فتق امور دنیوی خود مشغولند. 

حّتی در مواردی کار به توهین و استهزا هم کشیده شده و کشیک کشیدن 
»س��لیم صفا« برای انجام اعماِل زناش��ویِی »مانوک« و »لیلی« در اتاقی که 
قفل آن خراب است، توسط »حاجی زین الدین« به کاری با اجر و ثواب باال 

تعبیر می شود!
درس��ت است که یکی از رسالت های یک فیلم طنز 
خنداندن مخاطب اس��ت. اّما این خنداندن قرار است 
به چه قیمتی و به چه چیزی باشد؟ »از رییس جمهور 
پاداش نگیرید« اگر جایی هم لبخندی به لب مخاطبش 
نشانده باشد، آن جایی است که سلیم صفا در مکالمۀ 
تلفنی اش، به نحوی سخن می گوید که الفاظی رکیک 
را به ذهن بیننده متبادر می کند و یا جایی که حاجی 
زین الدین عصبانی ش��ده و صدایش زنانه می شود که 
همۀ این ها فرس��نگ ها از طنز دور اس��ت و چیزی به 
جز هجو و لودگی نیست. اگر قرار است به این چیز ها 
بخندیم بی شک آثار مسعود ده نمکی که همین دوستان بر آن نقدهای تند و 

تیزی را وارد می کنند، هم بیشتر می خندانند و هم شریف تر.
 هیِچ هیِچ هیچ...

حرف ناگفته در مورد نداش��ته هاِی »از رییس جمهور پاداش نگیرید« زیاد 
است و اگر بخواهیم از تمام زوایای فّنی و محتوایی به آن نگاه کنیم، سخن 
به درازا می کشد؛ اّما دو نکتۀ دیگری که عالوه بر نکات بیان شده در باال، در 
این فیلم به شّدت توی ذوق می زند یکی جلوه های بصری بی نهایت ضعیِف 
کار است و دیگری بازی های فوق العاده سردستی و ناشیانۀ بازیگران آن. هر 
چه پرویز پرس��تویی در نقش صادق مش��کینی، خوب و ماندگار ظاهر شده 
بود، حس��ن معجونی که پس از رد شدن فیلمنامۀ »از رییس جمهور پاداش 
نگیرید« توس��ط پرستویی، جانشین او شده اس��ت، نتوانسته از پس اجرای 
نقش��ش برآید و بازِی او کامال همانی است که در سریال های »مسافران« و 
»ش��معدونی« دیده بودیم. یک بازی تخت و فاقد خاّلقیت؛ درست در نقطۀ 
مقابل کارهای تئات��ری معجونی که باز هم ثابت می کند هر بازیگر توانمند 
تئاتری نمی تواند یک بازیگر قوی در جلوی دوربین باشد. همچنین بازی های 
دیگر بازیگران مانند آتیال پسیانی و آشا محرابی )در هر سه نقشش(، چنگی 

به دل نمی زند و البته از بازی صابر ابر هم که بهتر است حرفی نزنیم.
دو سال پیش در نقدی بر آثار شاخِص تاریخ سینمای ایران، برای »لیلی با 
من است« نوشته بودم: »لیلی با من است را باید چندباره دید؛ به جای تمامی 
فیلم هایی که ارزش یکبار دیده شدن را هم ندارند.« و حاال در انتهای این نقد 
می نویسم »از رییس جمهور پاداش نگیرید« از همان دسته فیلم هایی است که 

ارزش یک بار دیده شدن را هم ندارند!
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از چند سال قبل تا همین روزها عادت کرده 
بودی��م هربار به دی��دن فیلم های فیلم س��ازان 
نس��ل اولی می رویم، دس��ت خال��ی و با انبوهی 
از س��ؤال بی ج��واب بازگردی��م. احساس��ی که 
به وفور، پس از برخورد با فیلم های اخیر مسعود 
کیمیایی و داریوش مهرجویی با آن مواجه شده 
بودیم؛ اما به نظر می رسد این اتفاق خیلی زودتر 
از آنچه بتوان پیش بینی کرد برای بس��یاری از 
فیلم سازان نسل دوم سینمای ایران نیز درحال 
رخ دادن اس��ت. نمونۀ بارز این فیلم سازان نسل 
دومی ک��ه قاعدۀ فوق کامال درب��اره اش صدق 
می کند، کمال تبریزی است؛ سازندۀ فیلم های 
به یادماندنی و البته ارزشمندی همچون »لیلی 
با من است«، »مهر مادری«، »شیدا«، »گاهی به 
آسمان نگاه کن« و چند فیلم دیگر. حتی فیلم 
»مارمول��ک« به رغم انتقاداتی که در دورۀ خود 
به آن وارد بود، از بسیاری جهات واجد ارزش و 
در مجموع فیلمی قابل دفاع به حساب می آمد؛ 
اما واقعا دربارۀ آخرین فیلم تبریزی چه می توان 
نوشت؟ »از رئیس جمهور پاداش نگیرید« که با 
نام »پاداش« و چند س��ال قبل س��اخته شده، 
چ��ه نش��انی از فیلم س��از خوش قریح��ه ای که 
می ش��ناختیم در خ��ود دارد؟ فیلمی که تمام 
تالش��ش ب��رای خنداندن مخاطب ب��ه نمایش 
هیزی یا صحبت درخصوص اجازه دادن به یک 
زوج جوان برای روابط زناشویی، آن هم در مکه، 

از کمال تبریزی
تا

سقوط تبریزی 
خالصه می شود؟ س��لیم صفا که مدیری میانی 
در وزارتخانه ای مرتبط با صنعت و اقتصاد است، 
ازسوی رئیس جمهور تشویق می شود. پاداش او 
رفتن به س��فر حج است. س��لیم در این سفر از 
آدمی هیزچشم و بی بند و بار و بی اعتقاد، تبدیل 
به مردی متفاوت می شود. باور کنید تمام فیلم 
همین یک جمله است. فقط در البه الی این خط 
داس��تانِی یک خطی، بارها و بارها با شوخی های 
بی ربط جنسی و البته سیاسی مواجه می شویم؛ 
شوخی با وضو، صیغه، حج تا تشبیه قیافۀ وزیر 
دول��ت به پفک حلقه ای. ش��خصیت پردازی که 
اصلی تری��ن مرحله در طراحی یک درام کمدی 
موقعی��ت اس��ت، در ای��ن فیلم به کل��ی نادیده 
گرفته ش��ده و به جرئت می توان گفت که هیچ 
ش��خصیتی به معن��ای واقعی و قاب��ل درک در 
سرتاسر فیلم دیده نمی شود. آدم ها دو دسته اند؛ 
یا هیز، حریص و دغل هستند یا دیوانه. مسئول 
ح��ج و زی��ارت دیوانه اس��ت، جوان بس��یجی 
دیوانه اس��ت، میان دار هیئت دیوانه اس��ت و... 
این اغراق نیس��ت. واقعا این شخصیت ها دارای 
ویژگی های ش��خصیتی افراد فاقد عقل هستند 
و جالب اینجاست که س��لیم در مواجهه با این 
دیوانه ها قرار اس��ت متحول شود. فیلم حتی به 
اعمال عبادی حج هم رح��م نکرده و به وضوح، 
لبیک گفتن را به تمسخر گرفته است. البته تمام 
این مسخره بازی ها و دیوانگی ها را هم با بدترین 

روایت و ش��خصیت پردازی یا طراحی موقعیت 
ص��ورت داده اس��ت. فیلم هیچ ک��دام از اصول 
ابتدای��ی روایت را نیز رعای��ت نمی کند. معرفی 
ش��خصیت ها، س��لیم و سه همس��ر متفاوتش، 
مباش��رش، همکارانش، وزیر و...، به طرز عجیبی 
از فیلم حذف شده اند. گره داستان نیز مشخص 
نیست بر چه اساسی شکل می گیرد. چرا سلیم 
بای��د پ��اداش بگیرد؟ چرا باید در این س��فر در 
موقعیتی که فیلم ترس��یم کرده، گرفتار ش��ده 
باشد؟ و از همه عجیب تر گره گشایی است. البته 
نباید از فیلمی که هیچ ک��دام از اصول طراحی 
را رعایت نکرده، انتظاری فراتر داش��ت. س��لیم 
ناگهان متحول می شود؛ به همین راحتی. بدون 
اینک��ه حتی با ف��ردی تاثیرگذار مواجه ش��ود، 
جملۀ تاثیرگذاری بشنود و...؛ اما نکتۀ عجیب در 
مشاهدۀ نام دو نویسندۀ شناخته شده، به عنوان 
فیلم نامه نویس��ان این فیلم مشمئزکننده است؛ 
رضا مقص��ودی و محمد رحمانی��ان. رحمانیان 
در حوزۀ تئاتر، نمایش نامه نویس قابلی اس��ت و 
نگارنده، شخصا اعتقاد دارد او درام و قواعد آن را 
به خوبی می شناسد. ازسوی دیگر، مقصودی نیز 
فیلم نامه نویس کم تجربه و ناشناخته ای نیست. 
بیش��تر فیلم ه��ای قابل دفاع و دوست داش��تنی 
کمال تبریزی توسط او نوشته شده اند؛ به عنوان 
مثال، فیلم سینمایی لیلی با من است که اتفاقا 
در زم��ان تولید خ��ود جزو گروه��ی از فیلم ها 
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فیلم قبلی اش، طبقۀ حس��اس، البته به واس��طۀ 
حضور رضا عطاران خوب بوده اس��ت. اما نباید 
ای��ن نکت��ه را فراموش کند ک��ه حتی مخاطب 
ایرانی هم برای مواجهه با ش��وخی های جنسی 
راه های ساده تری از س��ینما رفتن دارد. فضای 
مجازی و ش��بکه های مختل��ف اجتماعی، یکی 
از این راه هاس��ت. پ��س فکر می کن��م اگر قرار 
اس��ت درب برای آقای فیلم ساز بر همین پاشنه 
بچرخد، بهتر اس��ت از همی��ن حاال یک صفحه 
برای خودش در یکی از همین شبکه ها طراحی 
ک��رده و ت��ا دلش می خواهد الی��ک جمع کند. 
مردم چندبار گول نام و س��ابقۀ یک فیلم ساز را 
نمی خورند؛ تجربۀ نام هایی بزرگتر از تبریزی در 

سینمای ایران مؤید این ادعاست.

ب��ود که اصطالح��ا موضوعی ملتهب داش��تند. 
مقصودی و تبریزی در آن فیلم، با دفاع مقدس 
و رزمنده ها شوخی کرده بودند و بستر اتفاقات 
کمدی داس��تان در فضای جبهه ها می گذشت. 
اتفاق��ا یک��ی از نمونه ه��ای قابل ذک��ر و خوِب 
تحول ش��خصیت در س��ینمای ایران به همان 
فیلم بازمی گ��ردد. تجربۀ مش��ترکی که باعث 
ش��د تبری��زی که تا پی��ش از آن فیل��م، اغلب 
مس��ئولیت هایی نظیر مدی��ر فیلمبرداری را در 
سینما داش��ت، به عنوان فیلم سازی آینده دار و 
خوش ذوق به جامعۀ هنری ایران معرفی ش��ود. 
اینکه با این تفاسیر چگونه ترکیب رضا مقصودی 
و محمد رحمانیان می توانند چنین فیلم نامه ای 
ارائه کنند، س��ؤالی است که در سینمای ایران 
بی پاس��خ خواهد ماند. البته حکایت کارگردان 
این فیلم با فیلم نامه نویس هایش قدری متفاوت 

  فیلم سینامیی »طعم شیرین خیال« 
که اگر بازی خوب بازیگرانش نظیر شهاب 
حسینی و نازنین بیاتی را نداشت، مشخص 
نیست چه رسنوشتی در اکران یا در دیدگاه 

مخاطبان و منتقدان پیدا می کرد. تربیزی 
در سال های اخیر، عالقۀ شدیدی به طرح 
مسائل جنسی در فیلم هایش پیدا کرده و 
در ساختۀ اخیر دیگرش، »طبقۀ حساس« 

نیز این موضوع را بروز داده است.

اس��ت. کمال تبریزی چند س��الی هست دچار 
رک��ود و درواقع، س��قوطی نگران کننده ش��ده 
اس��ت. کافی است فیلم قبلی همین فیلم ساز را 
مرور کنید؛ »طعم ش��یرین خیال« که اگر بازی 
خوب بازیگرانش نظیر شهاب حسینی و نازنین 
بیاتی را نداشت، مشخص نیست چه سرنوشتی 
در اک��ران ی��ا در دیدگاه مخاطب��ان و منتقدان 
پیدا می کرد. تبریزی در س��ال های اخیر، عالقۀ 
ش��دیدی به طرح مسائل جنسی در فیلم هایش 
پیدا کرده و به جز همین فیلم پاداش در ساختۀ 
اخیر دیگرش، »طبقۀ حساس« نیز این موضوع 
را بروز داده است. فیلمی که در آن، با محوریت 
نگاه اروتیک، مفاهیم��ی همچون غیرت تا مرز 
زنن��ده ای به اس��تهزا گرفته ش��ده ب��ود. جالب 
اینجاس��ت که تمام��ی این تغیی��ر رویکردها و 
عالیق جدید این فیلم س��از با ابراز جهت گیری 
سیاس��ی او و فعالیت های چند سال اخیر او در 
محافل سیاسی هم زمان شده است. شاید کمال 
تبریزی ترجیح می دهد با همین رویه به کارش 
ادامه دهد؛ به خصوص که استقبال مخاطبان از 
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نگاهی به فیلم سینمایی »عصر یخبندان«

 محدثه افضلی

اگر »عصریخبندان« را ندیده اید، داس��تانش را 
نمی دانید و تمام آگاهی تان از فیلم، اسم، پوستر و 
تیزرهای تبلیغاتی  آن است، باید بدانید  همه چیز 
در عصر یخبندان پیش از آنکه آبی، سفید، سرد 
و حتی یخ زده باش��د؛ خاکستری است. انگار که 
یک کوه آتشفشان بدون آنکه کسی متوجه شود 
خیلی آرام فوران کرده و خاکس��ترهای اولیه اش 
روی سر آدم های فیلم ریخته است. حتی سعید 
)محس��ن کیایی( قهرمان فیلم که در یک س��وم 
پایانی وارد قصه می شود هم سفیِد سفید نیست، 
با چند خط سیاه ِخرده خالف ، نهایتا خاکستری 
کم رنگ اس��ت. ازس��وی دیگر، ضدقهرمان فیلم 
یعنی فرید )بهرام رادان( هم س��یاه سیاه نیست، 
او خاکس��تری پررنگ اس��ت؛ چراکه مهم ترین 
جرم��ش آقازاد گی اس��ت و آنطورک��ه در فیلم 
می بینیم، ج��رم )هنر( بهره جس��تن از نیازهای 
آدم ه��ای دوروب��رش را دارد، چه نی��از عاطفی 
آدم هایی مثل عس��ل، منیره و مهشید و چه نیاز 

مادی امثال امیرحسین.
 در عص��ر یخبندان، با ی��ک روایت غیرخطی 
قصۀ منیره )مهتاب کرامتی( و همس��رش بابک 
)فرهاد اصالنی( را می بینیم که پس از ۱2 س��ال 
زندگی مشترک به دالیلی که ساده ترینش عدم 

توجه به خواسته های عاطفی زن است، ظاهرا به 
بن بست رسیده. منیره که به شیشه معتاد است، 
در گیرودار رابطۀ عاطف��ی با فرید )بهرام رادان( 
هم خانۀ همکارش عس��ل )س��حر دولت شاهی( 
است. در این میان، بابک به او و رفتارهایش شک 
می کند و تالش��ش برای پذیرش یا رد واقعیتی 
که از پس ش��ک با آن مواجه ش��ده، داستان را 

پیش می برد.
 م��رور کارنامۀ کیای��ی جوان نش��ان می دهد 
که او پس از س��اخت اولی��ن اثرش »بعد از ظهر 
س��گی«،  رگه های اجتماعی را در آثار بعدی اش 
مث��ل »ضدگلوله« و »خط ویژه« پررنگ تر کرده 
و به عبارت��ی، رویکرد اصلی فیلم هایش قرار داده 
اس��ت و البت��ه به همی��ن نس��بت، پیرنگ های 
کمیک در آثارش کمتر ش��ده اند. می توان گفت 
او بیش از هرچیز، داس��تان گوی خوبی اس��ت و 
ای��ن را فیلم نامه های��ش و یک س��یمرغ بلورین 
بهتری��ن فیلم نام��ه به خوبی ش��هادت می دهند. 

گرفتن سیمرغ بلورین بهترین فیلم مردمی برای 
خط ویژه، ف��روش میلیاردی عص��ر یخبندان و 
کاندیداشدن این فیلم در هشت رشتۀ جشنوارۀ 
فیلم فجر به خوبی نشان می دهد طوری داستان 
می گوید و می سازد که هم رگ خواب مخاطب را 

در دست دارد و هم منتقد را.
 کیای��ی در آخری��ن س��اخته اش،  ب��ا به��ره از 
فیلم نامه ای قوی و منسجم، و بازی خوب گرفتن 
از مجموعۀ بازیگرانش، م��ا را به دنیای آدم هایی 
با سبک زندگی ای می برد که گرچه هنوز عامیت 
پیدا نکرده؛ اما می دانیم که نمی شود کتمان شان 
کرد و جمعیت ش��ان در جامعه رو به تزاید اس��ت؛ 
آدم های��ی ک��ه مرزها و دغدغه های زندگی ش��ان 
کمی جابه جا ش��ده: روابط خانوادگی و زناشویی 
را جدی نمی گیرند و نگاه کارت س��وختی به آن 
دارند، خیانت در فرهنگ شان قبح چندانی ندارد، 
مص��رف مواد مخدر جدی��د را اعتیاد نمی دانند و 
وس��یلۀ آرامش  و تفریح شان است و مهمانی های 
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 هرن کیایی جسارت راه رفنت بر لبۀ 
تیغ و بازمنایی متفاوت همین مضامین 

تکراری خصوصا در کانون خانواده است. 
او آسیب های اجتامعی این نهاد را تیرتوار 

مرور می کند و با گنجاندن برخی از 
صحنه ها و دیالوگ ها به متاشاگر هشدار 

می دهد.

مختلط هم بخش��ی از گذران زمان هفتگی شان 
اس��ت. گرچه اعتی��اد، روابط نامش��روع و خیانت 
مضامین تازه  ای در س��ینمای ما نیستند؛ اما هنر 
کیایی جس��ارت راه رفتن بر لبۀ تی��غ و بازنمایی 
متف��اوت همی��ن مضامین تک��راری خصوصا در 
کانون خانواده اس��ت. او آسیب های اجتماعی این 
نهاد را تیتروار مرور می کند و با گنجاندن برخی از 
صحنه ها و دیالوگ ها به تماشاگر هشدار می دهد. 
مثال وقتی نامزد امیرحسین از سعید می پرسد که 
چرا یواشکی ماهوارۀ مردم را جمع کردی تا حاال 
یکی دیگر برود آن ها را وصل کند؟ سعید می گوید 
می خواستم مردهای محله حداقل برای یک شب 
هم که شده به جای خرم سلطان و باقی زنان حریم 
س��لطان،  زنان خود را ببینند. شنیدن امثال این 
دیالوگ ها از دهان قهرمان فیلم ش��اید تماشاگر 

ماهواره بین را به فکر فرو برد.
 در بحث ش��یوۀ روایت هم، ای��دۀ به هم ریختن 
روای��ت غیرخطی مبتن��ی بر توالی زم��ان فیلم، 
فالش بک های متعدد و ریتم تند فیلم باعث شده 
تا مخاطب با تعلیقی مواجه باش��د ک��ه هم او را 
س��رگرم  کند و هم باعث  شود کمی تالش کند تا 
ادامۀ داستان را حدس بزند و از کشف هایش لذت 
ببرد. به این ها اضافه کنید مطرح کردن مضامینی 
همچون رانت های آقازادگ��ی و اجرای فردین وار 
عدالت را که اغلب مورد توجه و پس��ند مخاطب 
عام است؛ چراکه این مخاطب همواره نگران است 

باندهای قدرت و ث��روت نگذارند »قانون« دربارۀ 
آقازده ه��ا اجرا ش��ود، درنتیج��ه ترجیح می دهد 
همانجا روی صندلی سینما بنشیند، چشمش را 
روی خالف ش��رعی و قانونی ببندد؛ اما در عوض 
ببیند که قهرمان فیلم مجری خودسر قانون شده 
و به شیوۀ خودش )و ازطرف تماشاگر( از آقازاده ها 

انتقام گرفته است.
 ب��ا همۀ این توصیف ها، این ن��وع نگاه به قانون 
و عدالت در فیلم های کیایی س��ویۀ دیگری دارد 
و آن، در ذهن متبادرش��دن جامع��ه ای بی قانون 
است. گویی به مثابه »عصر یخبندان« خارپشت ها 
)به ظاه��ر قربانیان آقازاده( ب��رای گرم ماندن باید 
کنار قرار گیرند )بدون توجه به جرم های هرچند 
کوچک خودشان(، تنها راه زنده ماندن و بقای شان 
اجرای خودسرانه و بدون محکمۀ عدالت و کشتن 
ام الخبائثی اس��ت که »آقازاده« معرفی می ش��ود. 
این نوع مجوزدادن به اجرای عدالت که ش��انه به 
شانۀ آنارشیزم می زند، نسخه ای نیست که بتوان 

به راحت��ی آن را )حتی در فیلم( برای یک جامعۀ 
اسالمی پیچید. کیایی با انتخاب چند پایان بندی 
عامدانه برای فیلم��ش می خواهد کمی از تلخی 
قصۀ آدم های خاکس��تری فیلمش بکاهد. ظاهرا 
ازبین رفت��ن حافظ��ۀ بابک می تواند نوید ش��روع 
زندگ��ی دوبارۀ او و منیره باش��د؛ اما تصویری که 
از چش��م عروسک بلوط به دست عصر یخبندانی 
درون ماش��ین س��تاره و همس��رش نش��ان داده 
می شود، عالوه  بر نشاندن لبخندی چند  ثانیه ای بر 
لب مخاطب به او یادآور می شود که شک، تجسس 
و بی اعتمادی به جان زندگی بی ش��یله ترین آدم 
فیلم هم افتاده است. با تمام شدن فیلم، مخاطب 
با عنصر شکاکیت و گاه یأس تنها می ماند؛ شک و 
تجسسی که جز در موارد خاص در دین ما تقبیح 

شده است.
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 یک نسخه آنارشیستینگاهی به عصر یخبندان
 یاسر قراری

مصطفی کیای��ی متولد س��ال ۱۳55 در کرج 
می باش��د. او اولین فعالیت هنری اش را در سال 
۱۳۷۳ در مرکز آموزش فیلمس��ازی اداره ارش��اد 
کرج آغاز کرد اما سالها طول کشید تا بتواند اولین 
مجوز س��اخت فیلم بلند س��ینمایی خود با نام » 
بعد از ظهر سگی سگی« را در سال ۱۳88دریافت 
کند. فیلمی کمدی که قریحه مناسب سازنده آن 
کامال مشهود بود. پس از آن، کیایی »ضد گلوله« 
را در سال ۱۳8۹ روانه سینما کرد که با استقبال 
نس��بی مواجه ش��د و »خط ویژه« نیز تبدیل به 
پرفروش ترین کار کیایی در گیش��ه ها شد. »عصر 
یخبندان« چهارمین س��اخته سینمایی مصطفی 
کیایی محسوب می شود.  این فیلم داستان منیره 
)مهتاب کرامتی( و بابک )فرهاد اصالنی( است. زن 
و ش��وهری که پس از ۱2 سال زندگی مشترک و 
داش��تن یک فرزند، روابطشان به سردی کشیده 
است. منیره که از وضعیت موجود ناخرسند است، 
برای فرار از ش��رایط رو به م��واد مخدر و رابطه با 
مردی به نام فرید )به��رام رادان( می آورد. در این 

وضعیت بابک نیز به زن خودش شک می کند. 
کیایی از جمله کارگردانانی اس��ت که شناخت 
نس��بتا خوبی به معضالت اجتماعی و مسائل روز 
جامعه دارد اما نوع نگاه ویژه اوست که او را از بقیه 
همکارانش متمایز می کن��د. زاویه دید طنازانه او 
به پدیده های اجتماعی باعث کمرنگ شدن لحن 
تلخ فیلم می شود که این از دالیل موفقیت اوست.

عص��ر یخبندان روایتی پر کشش��ش و اغراق 
آمیز دارد که در کنارداستان اصلی فیلم، یعنی 
خیان��ت نیم نگاه��ی هم به معض��الت دیگری 
چون روابط نامش��روع، مواد مخدر، قتل، دروغ، 
طالق و بسیاری دیگر از مشکالت جاری جامعه 
می افکن��د. یکی از مش��کالت فیلم از همین جا 
ش��کل می گیرد. کیایی در زم��ان محدود فیلم 
می خواه��د به هم��ه این م��وارد بپ��ردازد. در 
نتیجه فیلم بدون رس��یدن به سرانجام و نتیجه 
مشخصی به اتمام می رسد و فیلمساز در رسیدن 
به حداقل اهداف خود نیز ناکام می ماند. ش��اید 
به همین دلیل اس��ت که فیل��م عصر یخبندان 

بیش از ه��ر چیز یاس و ناامیدی را به مخاطب 
القاء می کند. جامعه نمایش داده شده در فیلم، 
جامعه ای اس��ت که خیانت و دروغ در آن جزو 
بدیهیات زندگی محسوب می شود و این پیام را 
به مخاطب القا می کند که هر کس می بایس��ت 
در چنی��ن فضایی با ه��ر روش ممکن خودش 
را نج��ات دهد. در این میان مهم نیس��ت روش 
انتخابی اخالقی باش��د یا ن��ه بلکه باید پذیرفت 
که هدف وس��یله را توجیه می کند. ترویج نگاه 
ماکیاولیستی در فیلم آخر کیایی کامال مشهود 
است و در واقع نس��خه فیلمساز برای مخاطب 
به ش��مار می رود. یکی دیگر از ویژگی های این 
فیلم کاربرد ادبیات رکیک و الفاظ غیر اخالقی 
اس��ت. کیایی با این توجیه که به گونه ای واقع 
گرایان��ه مح��ا ورات بین آدم ه��ا را تصویر کرده 
است، کلمات ناشایست را در بازه زمانی نزدیک 
به دو س��اعت در بین شخصیت های داستان رد 
و بدل می کند. در کنار این موارد می بایست به 
ش��خصیت پردازی ضعیف کاراکترها به عنوان 

سینـــما  | ݤݤݤ ایران
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دچار نوعی گس��یختگی دراماتیک اس��ت. پایانی 
که نمی خواهد تلخی رایج در چنین فیلمهایی را 
یدک بکش��د و از سوی دیگر سرشار از تلخی های 
ب��ی پایان اس��ت. تلخی هایی که ب��ی تردید کام 
مخاطب��ان را تلخ و ذهن آنه��ا را دچار بدبینی و 

آشفتگی خواهد کرد. 
مخاطبانی که آمار فروش فیلم نش��ان می دهد 
تعدادش��ان نیز کم نیست و به یاری بازیگران نام 
آش��نا و تبلیغات گسترده، عصر یخبندان را جزو 
پر فروش های تابس��تان ثبت کرده اند. اتفاقی که 
بیش از همه س��رمایه گذار و تهیه کننده فیلم را 
راضی خواهد کرد. شاید به همین دلیل بوده که 
در تمامی پوسترها و تبلیغات رسانه ای و محیطی 
فیلم، ن��ام تهیه کننده آن به تنهایی قید ش��ده 
است. به هر حال رویکرد ماکیاولیستی حاکم بر 
محتوای فیلم می تواند بر سایر ویژگی های آن نیز 
اثر گذار باشد. عصر یخبندان نیز از همین قاعده 

پیروی کرده است.

 فیلم هرچند به لحاظ بهره مندی از 
داستان فرعی و خرده پیرنگ نسبت به 

سایر فیلم هاِی سینامی اجتامعی چند سال 
اخیر، غنی تر است اما رفت و برگشت های 
بیانی میان دو گونه مجزای روایت، لطمه 

جربان ناپذیری به کلیت اثر وارد کرده 
است. 

سینـــما  | ݤݤݤ ایران

اصلی ترین ایراد فرمی فیلمنامه اشاره کرد. هیچ 
کدام از کاراکترها پرداخت کاملی نداش��ته و در 
مقاطعی از داس��تان در سردرگمی و گنگی، بی 
دلیل رها می شوند. البته فیلمساز برای رفع این 
نقیصه تالش کرده تا با اس��تفاده از دیالوگ های 
طوالن��ی ب��ه توضی��ح کنش ه��ا و واکنش های 
شخصیت های داستانش کمک کند اما به دلیل 
ضع��ف مفرط در نگارش گفتگوه��ا، لحظاتی از 
جنس فیلم فارس��ی خلق شده است. نمونه بارز 
این ادعا در دیالوگ های مهتاب کرامتی و سحر 
دولتش��اهی بیش از سایرین به چشم می خورد.

کما اینکه بهره گیری از حضور پر تعداد ستاره ها 
در فیل��م، بازی ها نیز چنگی به دل نمی زند. در 
ای��ن فیلم به جز بازی محس��ن کیایی و فرهاد 
اصالنی، س��ایرین به خوبی از عهده نقش خود 
برنیامده اند. به خصوص بهرام رادان و آنا نعمتی 
که هیچ ش��باهتی با نقش آفرینی های پیشین 
خ��ود ندارند. البته ش��اید یک��ی از دالیل روان 
نبودن بازی ها، یک دس��ت نبودن لحن فیلم و 
س��ردرگمی میان کمدی و ملو درام باشد. فیلم 
هرچند به لحاظ بهره مندی از داستان فرعی و 
خرده پیرنگ نسبت به سایر فیلم هاِی سینمای 
اجتماعی چند سال اخیر، غنی تر است اما رفت و 
برگشت های بیانی میان دو گونه مجزای روایت، 
لطم��ه جبران ناپذیری ب��ه کلیت اثر وارد کرده 
اس��ت. کیایی در این فیلم نیز همچون اثر قبلی 
خود یعن��ی خط ویژه تالش ک��رده تا به نوعی 
ترکیب سرمایه داری و ناهنجاری های اجتماعی 
را در کنار یکدیگر و ش��اید عل��ت و معلول هم 
نش��ان دهد. در این فیلم ه��م یکی از آقازاده ها 

محور بدی و مش��کالت است. اما این شرارت و 
ناهنجاری ناگزیر نش��ان داده می شود. خیانت و 
دروغ و زش��تی در فیلم اجتناب ناپذیر اس��ت و 
حتی در برخی موارد، داس��تان راهکارهایی نیز 

برای توجیه یا پذیرش آن ارایه می دهد.
داس��تان کار گذاش��تن دوربین »س��تاره« در 
ماشین شوهرش »فرهاد« و پس از آن، »بابک« 
در ماش��ین همس��رش »منیره« بی اعتمادی و 
بدبین��ی را بدون هیچ کالم��ی آموزش می دهد. 
اص��ال ضرورت چنین ترفند و خ��رده روایتی در 
مسیر داستانی فیلم قابل درک نیست و مشخص 
نمی ش��ود چ��را داس��تان تا این لحظ��ات پیش 
می رفته اس��ت. فیلم از این دست سوال های بی 
پاسخ زیاد دارد. مانند این که مشخص نمی شود 
دلیل خیانت های همس��ر مهناز چه بوده اس��ت. 
یا ای��ن که چرا اعتیاد و خیانت تنها راهکارهایی 
هستند که زنان داستان پس از مواجهه با خیانت 
همسرانشان به آنها روی می آورند آیا واقعا بابک 
دچار فراموش��ی ش��ده و یا برای ادامه زندگی و 
فرار از آبروریزی، خود را به فراموشی زده است؟!

 از همین روس��ت ک��ه پایان بن��دی فیلم نیز 
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فیلم ها
 مکس دیوانه )1979(

مکس دیوانه در سال ۱۹۷۹ فیلمی اکشن با تم دیستوپیایی
Dystopian  یا »پادآرمان ش��هری« اس��ترالیایی به کارگردانی 

جورج میلر اس��ت. نویس��ندگان میلر و جیمز مک کاس��لند 
هستند که فیلمنامه را از روی داستانی نوشتۀ میلر نوشته اند و 

تهیه کنندۀ فیلم بایرون کندی است.
داس��تان فیلم دربارۀ شکست اجتماعی، قتل و انتقام است. 
فیلم با بازی مل گیبسون که در آن زمان کمتر شناخته شده 
بود در عرصۀ بین المللی در سال ۱۹80 اکران شد. این فیلم 
تبدیل به یکی از فیلم های پرفروش استرالیایی شد. این فیلم 
چندین سال پیاپی رکورد سودآورترین فیلم ساخته شده در 
کتاب رکورد گینس را از آن خود کرد و یکی از عوامل اصلی 
بازش��دن بازار جهانی به سوی فیلم های موج نو استرالیا بوده 

است.

 مکس دیوانۀ 2 )1981(
مکس دیوانۀ 2 که در ایاالت متحده باعنوان »جنگجوی جاده« 
شناخته می شود، فیلمی اکشن و پساآخرالزمانی استرالیایی در 
س��ال ۱۹8۱ به کارگردانی جورج میلر است. این فیلم درواقع 
ادامۀ مکس دیوانه، ساختۀ میلر بود که درسراسر جهان فروش 
زیادی در گیشه داشت و درواقع عامل اصلی شهرت بیشتر مل 

گیبسون بوده است.
داس��تان این فیلمT دربارۀ گروهی از مهاجران است که به 
دفاع از خودشان دربرابر گروه خارجی از غارتگران، نقل مکان 
می کنند و تصویری کهن از الگ��وی فیلم های مرزی غربی را 
نشان می دهد، مانند نقش مکس که به عنوان مردی سرسخت 
انسانیت خود را مجددا می یابد. این فیلم با داستانی از حوادث 
غم انگیزی که به به وجودآمدن داستان فیلم اصلی منجر شده 

بود، آغاز می شود که قبال به تصویر کشیده نشده بود.

سینـــما     ݤݤݤجهـــان

»مکس دیوان��ه« Mad Max، مجموعۀ فیلمی-
  Post-Apocalypticداستانِی اکشِن پساآخرالزمانی
اس��ت. این فرانشیِز چند رسانه ای محصول کشور 
استرالیا بوده که توسط جورج میلر و بایرون کندی 
س��اخته شده است. این فرانش��یز در سال ۱۹۷۹ 
با مکس دیوانه آغاز ش��د و بعد از آن نیز با س��ه 
فیلم دیگر ادامه یافت: »مکس دیوانۀ 2« )۱۹8۱(، 
»مکس دیوانۀ فراتر از تاندردم« )۱۹85( و »مکس 
دیوانۀ جادۀ خشم« )20۱5(. ِمل گیبسون در سه 
فیلم اول نقش آفرینی کرد و در فیلم چهارم نیز تام 

هاردی این نقش افتخاری را بازی کرد.
داستان این مجموعه فیلم ها دربارۀ ماجراهای 
»مکس راکتانسکی« اس��ت؛ یک افسر پلیس از 
نیروی اصلی گش��ت در زمان آینده در استرالیا 
بوده که تمدن آن به دلیل جنگ و کمبود منابع 
حیاتی به س��رعت در حال س��قوط و فروپاش��ی 
اس��ت. زمانی که همس��ر و فرزندش توسط یک 
باند موتورس��وار ش��رور به قتل رسیدند، مکس 
آن ه��ا را به قصد انتق��ام می کش��د و تبدیل به 
انزواطلبی بی هدف می ش��ود. همچنانکه استرالیا 
هر روز بیش��تر و بیشتر بر اثر این وحشی گری ها 
)بربریت( تخریب می شود، مکس با مهارت هایی 
که در مسیر جاده به دس��ت آورده به نجات این 
تمدن کم��ک می کند؛ البته درابت��دا فقط برای 
کسب منافع شخصی خودش ولی بعدها به علت 

انگیزه های آرمان گرایانه اش این کار را می کند.
این مجموعه ها به خوبی توسط منتقدان تفسیر 
شده  اس��ت، به این ترتیب که هر فیلم جدیدی 
که از این س��ری اکران می ش��د با عنوان »یک 
فیلم حرفه ای جدید« در س��ایت ویژۀ تفس��یر 
فیلم Rotten Tomatoes قرار می گرفت؛ بنابراین 
این س��ری ها تاثی��ر ماندگاری بر داس��تان های 

آخرالزمانی و پساآخرالزمانی می گذاشتند.
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اموال برادران وارنر محسوب می شود.
رمان هایی از س��ه فیلم اول توسط کتاب های QB منتشر شد. دو رمان اول 
توس��ط تری هیز نوشته شد که به علت ارتباط خوبی که بین او و میلر برقرار 
شده بود، به همکاری خود در نوشتن اسکریپت فیلم دوم پایان داد. رمان فیلم 

سوم توسط جان دی وینگ نوشته شد.

 بازی های ویدئویی
مکس دیوان��ه همچنین یکی از 
بازی های NES در سال ۱۹۹0 است 
 Mindscape Inc که توسط شرکت
برمبن��ای فیل��م مک��س دیوانۀ 2 
ساخته و منتشر شده است. هدف 
از این بازی نجات زندگی در جهان 
پساآخرالزمان با مبارزه برای حفظ 
بقا و جمع آوری منابع اس��ت. این 
بازی ش��بیه اوتلندری است که در 
سال ۱۹۹2 برای سگا جنسیس و 
SNES منتشر شد. در ژوئن 20۱۳، 

در E3 ای��ن گزارش اعالم ش��د که 
اس��تودیوی Avalanche Studios در حال ساخت یک بازی ویدئویی براساس 
فضای مکس دیوانه اس��ت. این بازی در س��ال 20۱5 برای Xbox One، پلی 

استیشن 4 و PC منتشر خواهد شد.

 مکس دیوانۀ فراتر از تاندردم )1985(
مک��س دیوانۀ فرات��ر از تاندردم 
)همچنین با عن��وان مکس دیوانۀ 
۳: فراتر از تاندردم یا به طور ساده 
مک��س دیوانۀ ۳ ش��ناخته ش��ده 
است( در سال ۱۹85 ساخته شد 
که قسمت سوم فیلم اکشن مکس 
دیوانه است. این فیلم توسط جورج 
میلر و جورج اوگلیو کارگردانی شد 
و مل گیبس��ون و تینا ترنر در این 
فیلم درخش��یدند. موسیقی اصلی 
توس��ط موریس ژار س��اخته شده 
اس��ت. در ابتدا میلر به دلیل مرگ 
هم��کار و دوس��ت تهیه کننده اش 
بایرون کندی در اثر سانحه سقوط هواپیما، عالقه اش به این پروژه را از دست 

داد؛ اما بعد از مدتی با ادامه پروژه و همکاری اوگلیوی موافقت کرد.

 مکس دیوانه: جادۀ خشم )2015(
مک��س دیوان��ه: ج��ادۀ خش��م 
)همچنین با عن��وان مکس دیوانۀ 
4: ج��ادۀ خش��م یا به طور س��اده 
مکس دیوان��ۀ 4( چهارمین فیلم 
از ای��ن فرانش��یز بوده ک��ه فیلم 
اکشن پساآخرالزمانی ساخته شده 
در س��ال 20۱5 ب��ه نویس��ندگی 
و کارگردان��ی جورج میلر اس��ت. 
هنگامی که س��اخت لوکیشن در 
ماه م��ه در س��ال 200۹ گزارش 
شد، تولید تا ماه ژوئن سال 20۱2 
ب��ه علت بارش ش��دید ب��اران در 
بیابان اس��ترالیا به تعویق افتاد و از 
احساسی که میلر به فیلم های پساآخرالزمانی داشت، کاست. درنهایت در سال 
بعد فیلمبرداری شروع ش��د. این فیلم در ۱5 مه سال 20۱5 منتشر شد. در 
این فیلم تام هاردی، بازیگر بریتانیایی در نقش مکس دیوانه و چارلیز ترون در 

نقش امپراطور فوریوسا بازی می کنند.

 مد مکس در رسانه های دیگر
بس��یاری از کارهای مجازی که 
بعدها تولید شدند، براساس داستان 
فرانش��یز مک��س دیوانه س��اخته 
می ش��د. ای��ن کارها عبارت اس��ت 
از: رمان ه��ا، کتاب ه��ای کمی��ک، 
بازی های ویدئویی و کارهای دیگر. 
اگرچه کمپان��ی MGM حق توزیع 
را ب��ه فیل��م اصلی می ده��د، تمام 
عناصر دیگر ازجمله حقوق مربوط 
به فیلم های باقی مانده، شخصیت ها، 
صدور مج��وز، و عالئم تجاری جزو 

سینـــما  | ݤݤݤ جــهان
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مکس دیوانه،
»جادۀ خشم«          

2015
 مکس دیوانه: جاده خشم
)Mad Max: Fury Road(      

  )George Miller( کارگردان: جورج میلر 
 – )George Miller( نویسندگان: جورج میلر 

 )Brendan McCarthy( برندن مکارتی
 بازیگران: تام هاردی )Tom Hardy(– چارلیز 
هولت  نیکوالس    -)Charlize Theron( ترون 

 )Nicholas Hoult(
پروداکشن  میلر  کندی  سازنده:  شرکت   
)Kennedy Miller Productions(- ویلیج رودشو 
پیکچرز Village Roadshow Pictures(  )استرالیا 

– آمریکا(
 بودجۀ ساخت: 150 میلیون دالر

 مدت زمان: 120 دقیقه

 داستان فیلم
به دنب��ال یک هولوکاس��ت هس��ته ای، جهان 
به بیابانی خش��ک و بایر تبدیل ش��ده و تمدن 
 Max س��قوط کرده اس��ت. مکس راکتانسکی
Rockatansky یک��ی از بازماندگان، توس��ط 

ارتش War Boys دس��تگیر می ش��ود. ارتش 
War Boys، ارتش��ی اس��تبدادی تح��ت امر 

ایمورتنت  جو Immortan Joe اس��ت. مکس 
را به سیتادل Citadel می برند. مکس به عنوان 
اهدا کنن��دۀ خون جهانی شناس��ایی ش��ده و 
درنتیج��ه به عن��وان اهداکنن��دۀ خ��ون برای 
بیماران جنگ نوکس Nux استفاده می شود. در 
همین حال، امپراطور فوریوسا Furiosa، یکی از 
معاونان جو را به س��مت کامیون زرهی او برای 
گرفتن بنزین می فرستد. هنگامی که او از مسیر 

خارج شد، جو متوجه می شود پنج همسر او که 
برای زاد و ولد انتخاب ش��ده بودند، گم شده اند. 
جو ارت��ش خود را در تعقیب فوریوس��ا رهبری 
می کند و ب��ه Gas Town و Bullet Farm کمک 
می فرس��تد. نوکس برای تعقیب کردن به مکس 
ملحق می ش��ود که برای تهیۀ خون به ماش��ین 

وی بسته شده است.
نب��ردی بی��ن کامی��ون و نیروه��ای ج��و در 

می گیرد. فوریوس��ا به سمت طوفان شن و ماسه 
حرک��ت می کند و از دس��ت تعقیب کنندگانش 
فرار می کند، فوریوس��ا با یک باند موتورسواران 
برای عب��ورِ بی خطر از دره که تحت کنترل این 
گروه ق��رار دارد، معامله می کن��د؛ اما نیروهای 
جو دنبالش کرده و این گروه به فوریوس��ا حمله 

می کنند. 
آن ها با کامیون از طریق مرداب و بیابان عبور 
می کنند. فوریوسا وقتی می فهمد آن باتالقی که 
از آن عب��ور کرده اند هم��ان Green Place بوده 

است، خیلی آشفته می شود.
یک گروه موتورس��وار در دش��ت وسیع نمِک 
مین گذاری شده، برای پیدا کردن خانه ای جدید 
برنامه ریزی می کنند. مکس انتخاب می شود که 
پش��ت س��ر باقی بماند؛ اما بعد از دیدن چهرۀ 
دختر مرده اش، او متقاعد می شود که آن ها را به 
Citadel بی دفاع برگرداند که آب کافی و فضای 

سبزی دارد.
ای��ن گ��روه ب��ه Citadel بر می گردن��د؛ اما در 
مس��یر، نیروهای جو به آن ه��ا حمله می کنند و 
فوریوسا ش��دیدا زخمی می شود. Toast دستگیر 
و در ماش��ین جو قرار داده ش��د؛ ام��ا او با دادن 
اجازه به فوریوس��ا برای قالب کردن ماس��ک جو 
ب��ه چرخ های ماش��ینش و پاره کردن صورتش و 
کش��تن او منحرفش می کند. نوک��س خود را با 
تخریب کامیون، کش��تن Rictus و مسدود کردن 
درۀ عمی��ق و باری��ک قربانی می کن��د. مکس، 
همسران و Vuvalini با ماشین جو فرار می کنند. 
مکس خون خود را به فوریوسا برای زنده ماندش 

به دلیل جراحات تزریق می کند.
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  هامنند فیلم های قبلی مکس دیوانه،
 »خانه« به عنوان موضوعی اصلی در

 مکس دیوانه: جادۀ خشم درنظر گرفته
 شده؛ زیرا محرک و انگیزۀ اصلی مکس،

 فوریوسا و پنج زن است؛ از این جهت که
 خانۀ او نابود شده، خانه اش از او گرفته

 شده بود و همرسان در جست وجوی
 خانۀ جدیدی برای بزرگ کردن فرزندان

 خود بودند. وحدت این شخصیت ها،
 نشان می دهد دغدغۀ اصلی همۀ آن ها
 خانواده بوده که مضمونی مشرتک در

فیلم شناسی میلر است.

 بررسی و تحلیل تم داستانی
موض�وع اصلی فیلم »مک�س دیوانه:  جادۀ 

خشم«، زنده ماندن و حفظ بقا است.
موض��وع زنده مان��دن در این بخش، بیش��تر از 
بخش های دیگر و مسائلی مانند فروپاشی زیست 

محیطی و انحطاط اخالقی برجسته شده است.
میلر توضیح داد که بقا، عامل کلیدی است. من 
فکر می کنم به همین دلیل اس��ت که فیلم های 
وس��ترن آمریکایی جزء اصلی سینمای آمریکا در 
طول یک قرن بوده است. این فیلم ها داستان هایی 
تمثیلی را روای��ت می کردند با چهره هایی که در 

چشم انداز به این مسائل می پرداختند.
موضوعات فراوانی که توسط منتقدان اشاره شده 
اس��ت شامل انتقام، هم بستگی، خانه و رستگاری 
می ش��ود. منتق��د فیلم آنتون��ی الیویر اس��کات 
Anthony Oliver Scott در بررس��ی اجمالی خود 

از »مکس دیوانه: جادۀ خشم«، نوشت: پرداختن 
به موضوعات انتقام جویی و هم بستگی، فضای باز 
و وس��یع و جنبشی در سطح زمین در فیلم جادۀ 
خش��م درحقیقت ادای احترامی است به استادان 
ای��ن ژانر، ازجمله جان ف��ورد، باد بوتیچر و چاک 
جونز که کارتون های دوندۀ جادۀ وی نمونه هایی از 

ابتکار و خالقیت و دقت هستند.
همانند فیلم های قبلی مک��س دیوانه، »خانه« 
به عنوان موضوعی اصل��ی در مکس دیوانه: جادۀ 
خش��م درنظر گرفته ش��ده؛ زیرا محرک و انگیزۀ 
اصل��ی مکس، فوریوس��ا و پنج زن اس��ت؛ از این 
جهت که خانۀ او نابود ش��ده، خانه اش از او گرفته 
شده بود و همسران در جست وجوی خانۀ جدیدی 
برای بزرگ کردن فرزندان خود بودند. وحدت این 
ش��خصیت ها، نش��ان می دهد دغدغۀ اصلی همۀ 
آن ه��ا خانواده ب��وده که مضمونی مش��ترک در 
فیلم شناس��ی میلر اس��ت. همچنین منتقدان به 
موضوع تم توراتی رس��تگاری نیز اشاره کرده اند، 
به ویژه این موضوع را می توان در اش��تیاق دائمی 

نوکس برای رفتن به Valhalla مشاهده کرد.
بخشی از اسامی مطرح شده در این فیلم برگرفته 
از اساطیر اس��کاندیناوی اس��ت. والهاال برگردان 
انگلیس��ی از واژۀ نوردیک وال هول یا Valhöll به 
چم )معنی( تاالر کشتگان است. والهاال در اساطیر 
اسکاندیناوی و همچنین در باور »االنان« یکی از 

مردمان ایرانی ساکن اروپا، سرایی باشکوه و عظیم 
واقع در آس��گارد بود که تاالر کش��تگان به شمار 

می رفت و از آن اودین سرکردۀ ایزدان بود.

 جمع بندی انتقادات
 ،Rotten Tomatoes در وب سایت ویژۀ نقد فیلم
می��زان محبوبی��ت فیلم مک��س دیوان��ه: جادۀ 
خش��م، ۹8 درصد بوده اس��ت و براس��اس 2۷۷ 
نقد و بررسی انجام ش��ده روی این فیلم میانگین 
نمره محبوبیت 8/۷ از ۱0 را کس��ب کرده است. 
تفسیر غالب این س��ایت از این فیلم عبارت است 
از: »فیلم مکس دیوانه: جادۀ خش��م با داشتن تم 
اکش��ن هیجان انگیز خود و ارائۀ بخش عظیمی از 
داس��تان به صورت روایی با ق��درت هرچه تمام تر 
فرانشیز پساآخرالزمانی میلر را دوباره به صحنه باز 

می گرداند.«
در وب سایت Metacritic، این فیلم براساس نظر 
4۷ منتق��د رتبۀ 8۹ از ۱00 را کس��ب کرده که 

حاکی از تحسین جهانی است.
ش��رکت تحقیقات��ی Cinema Score در ای��ن 
زمینه نظرس��نجی انجام داده است که مطابق با 
آن مخاطبان سینما در مقیاسی از A+ تا F، به طور 

متوسط امتیاز +B را به این فیلم داده اند.
رابی کالی��ن از روزنام��ۀ دیلی تلگ��راف به این 
فیلم پنج س��تارۀ کامل را داد و این فیلم را برای 
بازیگ��ری، فیلمنامه، طراحی رق��ص، بدل کاری، 
طنز و کارگردانی اش تحس��ین کرده و به آن لقب 

»عاقبت معنوی« و »فوران دیوانگی« داد.
نویسندۀ گاردین، پیتر برادشاو به این فیلم چهار 
ستاره از پنج ستاره را اعطا کرد و نوشت: با دیوانگی 
کامل، ب��ا صدایی گوش خراش و کرکننده، جورج 
میلر موفق ش��د دوباره فرانشیز وسترن بی ارزش 
مک��س دیوانۀ خود را به صورت یک تریلر اکش��ن 
تعقیب و گریزی عجی��ب و غریب در بیابان های 

پساآخرالزمانی احیا کند.
روزنام��ۀ نیویورک تایمز نوش��ت: »میل��ر به ما 
آموخ��ت که فیلم های پرفروش نه تنها پتانس��یل 
هن��ری دارند، بلکه می توانن��د کامال رؤیاگونه نیز 
باشند؛ حتی آخرین فیلم از یک مجموعه. چه روز 

فوق العاده ای است آن روز.«
اس��کات مندلس��ون از مجلۀ فوربس ۱0 ستارۀ 

کامل به فیلم داد و نوش��ت: »مکس دیوانه: جادۀ 
خش��م، تصویر متحرک قابل توجه و با ش��کوهی 
اس��ت، نه فقط یکی از فیلم های اکشن برجسته 

زمان ما، بلکه فیلمی بزرگ و به موقع است.
 TheWrap آلونس��و دورالد از وب سایت رسانه ای
نوش��ت: »به همان ش��یوه ای که مک��س دیوانۀ 
اصل��ی ۱۹۷۹ هم��ان ش��هروند کین س��ینمای 
استثماری استرالیا بود، مکس دیوانه: جادۀ خشم 
هم ممکن اس��ت به خوبی همان غ��روب خدایان 
در فیلم های drive-in باش��د. این فیلم ریش��ه در 
فیلم های وس��ترنی و فیلم های حماسه ای اکشن 
پس��اآخرالزمانی دارد.... که در آن میلر همه را به 
چالش می طلب��د تا وی را در این س��فر پرماجرا 

همراهی کنند.«
منتقد ادبی وب س��ایت IGN اسکات کولورا که 
امتیاز ۹,2 از ۱0 را به این فیلم داده است، می گوید: 
»موانع بیشمار، شخصیت ها و طرح های غیرعادی 
همگی برای جادۀ خشم بسیار مهم هستند... اما 
این ها عامل اصلی یگانه بودن فیلم نیستند؛ بلکه 
فیلم تالش دارد تا به چیزی ورای یک فیلم اکشن 
صرف تبدیل شود و این چیزی بوده که دربارۀ این 

اثر از همه موارد دیگر چشمگیرتر است.«
همچنی��ن جریان فمنیس��تی این فیل��م را بنا 
به چند دلیل تحس��ین کرده ان��د، ازجمله نقش 
برجس��ته ای که فیوریوس��ا در این فیل��م دارد و 
طیف گسترده ای از نقش های زن غیرعادی مانند 

Vuvalini و همسران مسلح.
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جست وجوی 
بهشت 

در میان 
هرج و مرج

ای��ن فیلم، یک فیلم جاده اِی دیس��توپیایی، در قالب یک س��کانس عظیم، 
هیجان انگیز و مملو از تعقیب و گریز است.

در ده سال گذشته فیلم های پساآخرالزمانی بسیاری در سینما خلق شده 
اس��ت؛ از جمله »جاده The Road« و »کتاب الیThe Book of Eli«. موضوع 
مش��ترک در این فیلم ها، نابودی و ویرانی محیط زیست است. کارگردانان با 
اس��تفاده از یک تُ��ن قهوه ای برای گنگ کردن هم��ۀ رنگ ها بر این موضوع 
تاکید می کنند. کارگردان مکس دیوانه، جورج میلر، برای مقابله با این روند، 
فضای حاکم بر فیلم را تا جایی که امکان داش��ت روشن و شفاف نشان داد. 
دنی��ای آن هنوز هم متروکه اس��ت و به یک بیابان ب��زرگ؛ اما با طراوت و 
چاالک تبدیل شده است و برخالف بسیاری از فیلم های همان ژانر، امید که 

مردم را به حرکت به س��مت جلو هدایت 
می کند، موضوعی نیست از بین برود؛ بلکه 
بارها احیا شده اس��ت. این فیلمی نیست 
که ش��ما را افس��رده کند، بلکه داس��تانی 
اس��ت دربارۀ قدرت و نیروی اتحاد مردمی 
عادی که در مقابل کسانی که قصد کنترل 

کردنشان را دارند، می ایستند.
آیا مکس یک ناجی اس��ت؟ آیا فوریوسا 
ی��ک ناجی اس��ت؟ نه. آن ها فق��ط افرادی 
هس��تند که ب��ه چی��زی اعتق��اد دارند و 
خودش��ان را فدا می کنند تا به هدف خود 
برسند. آن ها وعدۀ راه گریز از این وضعیت 
را نمی دهند؛ بلکه وعدۀ دستیابی به نتیجه 
را می دهند. فوریوسا از طریق امید و قدرِت 
اراده اش هدای��ت می کن��د. مکس از طریق 
گناه و غریزۀ بقا پیش می رود. آن ها یکدیگر 
را به چالش می کش��ند و به رغم اعتراضات 

مصمم مکس که نباید از امید مردم سوء استفاده کرد، نهایتا نظرش را تغییر 
می دهد.

  سینمای ناب
قسمت چهارم فرانشیز مکس دیوانۀ جورج میلر با عنوان »جادۀ خشم«، با 
مکس راکتانسکی )با بازی تام هاردی به جای نقش به یاد ماندنی مل گیبسون( 
آغاز می شود و ما را در زمین سوخته و پساآخرالزمان فیلم قرار می دهد. او این 
فضا را با این جمالت خالصه می کند: »دنیای من آتش و خون است، جایی که 

در آن همه چیز برای رسیدن به یک غریزه تعبیر می شود: بقا.«
مکس: »هم زمان با س��قوط جهان، هریک از ما به ش��یوۀ خودمان شکست 
خورده ایم.« کس��ی که نیش مارمولک دو س��ر را در چند دقیقۀ اول فیلم در 
مشت می گیرد. به واقع این، دنیایی ازهم گسیخته 
جهنمی اس��ت: با بد شکل های جسمی و روحی 
ف��راوان، دنیای��ی که زمان��ی پر از نظ��م و قانون 
ب��ود؛ ولی اکنون مملو از ه��رج و مرج، کالغ، فلز 

پیچ خورده و بنزین است.
در میان این س��رزمین، به ن��ام زمین های بایر 
Wasteland، کالن شهری جهنمی به نام سیتادل 

Citadel وجود دارد که توس��ط یک ارباب ستمگر 

به نام ایمورتان جو )هیو کیز- بایرن( فرمانروایی 
می شود که این شهر با داشتن تزئینات با استخوان 
و جمجه، کودکان بَرده، بت پرستی و سرسپردگان 
طاس ش��به زامبی با آرایش س��نگین چش��م، به 
»معبد رستاخیز« فیلم س��ینمایِی ایندیانا جونز 

شباهت پیدا کرده است.
برخالف بهشت عدن تورات که مملو از شکوه 
و برک��ت و نظ��م اس��ت و رهب��ری آن بر عهده 
)حضرت( آدم است؛ سیتادل Citadel قلعۀ بستۀ 
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  »جادۀ خشم« خشونتی نفس گیر،
 تجربۀ غیر IGC )جلوه های ویژۀ

 کامپیوتری(، رضبان با تپش موسیقی
 است که با تأکید ویژه ای بر رگ زنی و

 خرد کردن استخوان، به سوی بزرگراه
 جهنم می رود. جاده ای که به هیچ جا

 منی رود و فقط برای خودش وجود دارد،
 برای خون ریزگاهی بی معنی در جهانی

تهی از معنا.

امپریالیستی اس��ت که در آن آب و فضای سبز 
دور از دسترس مردمان گرسنه قرار می گیرد )در 

باالی صخره ها(.
ایمورتنت ج��و )به معن��ای تحت اللفظی »جو 
جاویدان«( از جایگاهی که ایس��تاده است چنین 
می گوید: »من ناجی شما هستم«، همانند رئیس 
فرقه ای که برای تداوم آن فرقه نیاز به خوش��حال 
نگهداش��تن ع��وام دارد. در ای��ن لحظ��ه، آب در 
دس��ته های کوچک برای آن ها پخش ش��د و جو 
می گوید: »به آب معتاد نشوید... از نبودن آن رنج 

خواهید برد.«
ای��ن منطق، یعنی حص��ول اطمینان از اطاعت 
مردم با وعدۀ امنیت و آسایش، خود را در اشکال 
مختلفی از بردگی نشان می دهد: )بردگان کودک، 
بردگان خون دهنده، برده ای با پستان تولید شیر 
و...(. در قصر جو، پنج همسرش از بردگان جنسی 
هس��تند که عنوان »پرورش دهندگان ارزشمند« 
را ی��دک می کش��ند و آنه��ا باعث تداوم مس��یر 

شاهنشاهی او می شوند.
داس��تان زمانی به اوج خود می رسد که یک زن 
به نام »امپراطور فوریوس��ا« )چارلی��ز ترون( پنج 
همسر را از مس��یر کانال حفاری فراری می دهد، 
با این امید که آن ها را به س��رزمین آزادی به نام 
»مکان سبز« green place برساند. یک تعقیب و 
گریز گس��ترده رخ می دهد، با همۀ وسایل نقلیه 
)اتومبیل نظامی( و سالح )اسلحه، چاقو، بمب، اره 
و داس( و جو و نیروهای جو war boys، فوریوسا و 

پنج همسرش را تعقیب می کنند.
بعد از سپری ش��دن نیمۀ اول فیل��م، درنهایت 
مکس به فوریوسا ملحق می شود؛ البته بیشتر به 
شکل یک تابع تا یک قهرمان. مکس هم، لحظات 
درخشانی در فیلم دارد؛ ولی به طور حتم این فیلم 
از آِن فیوریوس��ا اس��ت. در آن زمان قهرمانان به 
نیروهایی با یک گروه موتورسیکلت از جنگجویان 
غیرنظامی با ن��ام »the many mothers« ملحق 
ش��د، روشن است که مضمون اصلی خشم جاده، 
قدرت زنانه و رهایی اس��ت. مانن��د فیلم »اثبات 
م��رگ« کوئنتی��ن تارانتینو، »جادۀ خش��م« نیز 
رگه های فمینیس��تی را به این ژانر که همواره در 

انحصار مردان بوده است، آورده.
درکن��ار  وج��ود رگه های فمینیس��تی در این 
فیلم، نقدی ظریف از اسالم )تکفیری( را نیز پیدا 
می کنی��د. در جهانی با نفت و بیاب��ان، نیروهای 
جنگ��ِی ج��و war boys ب��ه مب��ارزان داع��ش و 
شبه نظامیان جهادی )تکفیری( شباهت دارند که 
از اِعمال خش��ونت و وحش��ت لذت می برند و در 
عین حال زنان را به عن��وان پاداش و اموال معامله 

می کنند. 

یک��ی از نیروه��ای ج��و war boys، )نیکوالس 
هول��ت( می گوی��د: »اگر من قصد مردن داش��ته 
باش��م، من با مرگ تاریخی جادۀ خش��م خواهم 
مرد«، کس��ی که همراه ب��ا همرزمانش به آغوش 
کش��تار، نابودی و مرگ برای دستیابی به والهاال 
»Valhalla« )در اس��اطیر ن��ورس، خان��ه ای برای 
زندگی پس از مرگ برای رزمندگانی که در مبارزه 

مرده اند( اعالم می کند.
او چندی��ن ب��ار در فیل��م فریاد می زن��د: »من 
زندگی می کنم، من می میرم و من دوباره زندگی 

می کنم.«
در مذهب-فرقۀ کاذِب این فیلم، بارها سخن از 
مرگ و ش��کوه پس از آن سخن به میان می آید. 
در موقعیت دیگر ش��خصی دیده می ش��ود که با 
دست های بی مهارتش در حال نیایش و در تالش 
برای دادخواهی و استعانت از »هرکسی که گوش 
می دهد« اس��ت. این جهان، جهان پس��ا-خدایی 
اس��ت که نه تنها از اش��کال زندگی بی بهره است، 
بلکه به طور طبیعی اکثر مردم به خدایی باور دارند 

که مراقب آن هاست.
در عین ح��ال این فیلم اش��اره هایی به رجعت 
بهشت و رستگاری از خاکستر، دارد. اگر جو )ضد 
مسیح( سرنگون ش��ود و سلطنت وحشت آور وی 
پایان یابد، ش��اید بذرهای افس��انۀ »مکان سبز« 
green place بتواند دوباره کاش��ته ش��ود. به جای 

تفنگ های »ض��د دانه« )یک چی��زی می کارد و 
مرگ دیگری را می بیند( و ماش��ین آالت کنونی 
مرگ، ممکن است یک بار دیگر زندگی هویدا کند.

»جادۀ خش��م« خشونتی نفس گیر، تجربۀ غیر 
CGI )جلوه های ویژۀ کامپیوتری(، ضربان با تپش 

موسیقی )ساخته شده توسط تهیه کننده هلندی 
Junkie XL( اس��ت که با تاکید ویژه ای بر رگ زنی 

و خرد کردن اس��تخوان، به س��وی بزرگراه جهنم 
م��ی رود. جاده ای که به هی��چ جا نمی رود و فقط 
ب��رای خودش وج��ود دارد، ب��رای خون ریزگاهی 
بی معنی در جهانی تهی از معنا. مثال برای اش��اره 
به یک درخت گفته می ش��ود »آن چیز«. زبان به 
صداهای مبهم، فریادها و اصوات ماش��ین ها بدل 
شده است. بییندگان ش��اهد انواع و اقسام وقایع، 

حرکات و اعمال تهی از معنا هس��تند، چیزهایی 
که هرگونه معنا و توضیح را نفی می کند. این هرج 
و مرج و آنارش��ِی کامل اس��ت؛ اما دقیقا نکته نیز 

اینجاست.
مرگ تنها منطق این س��رزمین و جهاِن بی ثمر 
اس��ت ک��ه در آن م��ردم عنکب��وت را به عن��وان 
میان وع��ده می خورن��د و ن��وزادان از رحم مادران 
در حال مرگ بیرون کش��یده می شوند و در عین 
حال که در آن آش��فتگی و مرگ وجود دارد، امید 
ب��رای زندگی ه��م وجود دارد. غلیان و جوش��ش 
انرژی های آخرالزمانی این فیلم اشتیاق برای مرمت 
و تجدید حیات را به کار می اندازد. ش��یوه ای که با 
آن س��ینماتوگرافر جان سیل روی رنگ ها تمرکز 
می کند )رنگ های اولیۀ پر انرژی، زرد، قرمز، آبی( 
و شیوه ای که موسیقی اپرایی و حالتی که جشن با 
هرج و مرج همراه می شود، نشان می دهد که نیرو و 
جادوی عمیق تر و با معناتری در جهان وجود دارد.
»جهان خش��م« دنیای مت��روک و جنگ زده و 
تضعیف شدۀ تحت امر بشر شکست خورده است؛ 
 Salt of the Earth »اما همانند فیلم »نمک زمین
وی��م وندرس، به ما نش��ان می دهد هر چیزی که 
نمی می��رد فراتر از امید به رس��تاخیز اس��ت. هر 
چیزی ک��ه در این دنیای گناه زده از بین می رود، 
بازگشت پذیر نیست. نظم و قانون در پایان پیروز 

می شود: »خوبی بر بدی پیروز می شود«.
  اخطار به تماشاگران

»مک��س دیوان��ه، جادۀ خش��م« یک��ی از آن 
فیلم هایی اس��ت که مش��ابه فیلم های کوئنتین 
تارانتینو یا رابرت رودریگز، مملو از خشونت است. 
خشونت از همه نوع: کشتار با اسلحۀ گرم و سرد با 
تفنگ و چاقو و نیزه، تصادف و له شدن ماشین ها، 
انفجار، به چوب آویختن، زیرگرفتن مردم با ماشین، 
زنان باردار در حال سقوط از ماشین های در حال 
حرکت، نوزادان مرده که از رحم مادرانش��ان جدا 
بریده می ش��وند، پاره کردن فک یک مرد و... . این 
فیلم مملو از خشونت اس��ت. هرچند بسیاری از 
لحظات خشن به صراحت نش��ان داده نمی شود. 
عالوه بر خش��ونت، برخی از بی حرمتی های زبانی 
و کفرگوی��ی، برهنگی زنان و بس��یاری از تصاویر 
نگران کننده، مردم را بدشکل و خائنان را ترسناک 

نشان می دهد.
 ب�رت م�ک کراک�ن نویس�ندۀ ل�س آنجلس، 
نویس�نده و روزنامه نگار، و نویس�ندۀ کتاب های 
و   »)2010 )بیک�ر،  س�رد  برخ�ورد  و  »کلیس�ا 
»خاکس�تر م�واد: م�روری در فضای بی�ن قانون 
و آزادی )بیک�ر، 2013(« و می توانی�د ب�ا آدرس 

brettmccracken@ او را دنبال کنید.

سینـــما  | ݤݤݤ جــهان

مردادماه 1394 / شماره 458

30



 )Ex Machina( فراماشین 

 )Alex Garland( کارگردان: الکس گارلند 
 )Alex Garland( نویسنده: الکس گارلند 

 -  )Alicia Vikander( ویکندر  آلیسیا  بازیگران:   
اسکار   -  )Domhnall Gleeson( گلیسون  دومنال 

 )Oscar Isaac( ایساک
دی ان ای   -  )Film4( فیلم 4   شرکت سازنده: 

فیلمز )DNA Films( )کشور انگلیس(
 بودجۀ ساخت: 16.4 میلیون دالر

 مدت زمان: 108 دقیقه

زندگی طبیعی
با هوش مصنوعی

نگاهی به فیلم فراماشین

از آغاز عص��ر کامپیوتر تاکنون، دانش��مندان، 
فیلس��وفان، مؤلفان و فیلم سازان مختلف هر یک 
به طریق��ی از هوش مصنوعی س��خن گفته اند. 
در دهه های ۱۹۶0 و ۱۹۷0 میالدی دانش��مندان 
اعالم کردند که تا س��اخت کامپیوت��ر با توانایی 

فکر کردن تنها یک گام باقی مانده است.
البته این اتفاق هیچ گاه رخ نداد و اگر بخواهیم 
ص��ادق باش��یم، متخصصان ح��ال حاضر هوش 
مصنوع��ی، هیچ ک��دام نمی دانند ک��ه دقیقا چه 
زمان��ی مش��کل ایجاد ه��وش مصنوعی برطرف 

می گردد.
شاید مهم ترین تجربۀ سینما در پرداختن به این 
موضوع، فیلم »هوش مصنوعی« ساختۀ استیون 
اس��پیلبرگ باش��د؛ فیلمی که تجربۀ جدیدی در 
حوزۀ فیلم های علمی تخیلی محس��وب می ش��د؛ 
زیرا مس��تقیما به مفهوم کمتر آشنایی همچون 
هوش مصنوع��ی می پرداخت. نباید فراموش کرد 
ک��ه در ذهن مخاطب زمانی که ح��رف از هوش 
مصنوع��ی به میان می آی��د، غالب��ا کلماتی نظیر 

خودآگاهی، شهود، تفکر انتزاعی، درک، هوشیاری، 
ذهن و یادگیری خطور می کند . فیلم فراماش��ین 
نیز تالش داش��ته است تا در بس��تری دراماتیک 
دقیق��ا همین مفاهیم را م��ورد واکاوی قرار دهد. 
داستان فیلم به رابطۀ میان یک انسان ، یک ربات و 
خالق آن ربات می پردازد. ربات که  »آوا« )آلیشیا 
ویکاندر( نام دارد ، آخرین نسخه از پیش الگوهای 
هوش مصنوعی ساخته  شده توسط یک دانشمند 
فوق العاده باهوش و استثنایی کامپیوتر به  نام ناتان 
بیتمن )اس��کارآیزاک( اس��ت. بیتمن، مدیرعامل 

بزرگ ترین ش��رکت موتور جس��ت وجوگر جهان، 
بین کارمندانش مس��ابقه ای برگزار می کند. برندۀ 
این مس��ابقه حق دارد یک هفته را با او در ویالی 
دورافتاده اش بگذراند. فرد منتخب خوش ش��انس 
کالب اس��میت )دومنهال گلیس��ون( است؛ اما او 
تا قبل از رس��یدن به مقص��د، نمی داند که ناتان 
برنامه ای فراتر از گفت وگو و مش��اهده برای اقامت 
کالب در ویالیش درنظر گرفته اس��ت. او از کالب 
می    خواهد تا در یک امتحان ش��رکت کند. او باید 
با آوا تعامل داشته باشد و ببیند که آیا او می تواند 
ش��بیه یک انسان ش��ود یاخیر. این داستان، خط 
اصلی فیلم را تشکیل داده و پیش می  برد. بیشتر 
زمان فیلم در کش و قوس میان شخصیت ها برای 
برقراری ارتباط با ربات و بررس��ی شرایط یکدیگر 
در مواجهه با این ماشین دوست داشتنی و مشابه 
انس��ان اس��ت. اما آیا به راس��تی آن ها هستند که 
در  حال آزمایش ربات هس��تند ی��ا به تدریج، ربات 
اس��ت که رفتار آن ها را در قبال خود ش��کل داده 
است ؟ این پرسشی اساسی است که فیلم نامه نویس 
و کارگردان در پی درک آن بوده اند. به نظر می رسد 
س��ازندگان فیلم به نوعی آیندۀ بشر را قرار گرفتن 
در چنین موقعیتی پیش بینی کرده اند. البته این 
نگاه مخالفانی نی��ز دارد. از نظ��ر مخالفان، اینکه 
روزی هوش مصنوعی تمام دنیا را فرا بگیرد کمی 
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   در دنیایی که با رسعت در آن
 پیش می رویم، هرروز رفتارهای متامی
 انسان ها در جوامع مختلف تحت تاثیر

 عوامل گوناگون بیشرت از روز قبل
 ماشینی می شود . تحت نظام نوین جهانی

 قدرت های بزرگ همه با یک فرهنگ
 زندگی می کنند و همه در قبال کنش ها

 و اتفاقات ، واکنش  های مشابهی دارند. آیا
 واقعا منتظر ماشین ها هستیم یا خودمان

 را فریب داده ایم تا متوجه فاصله گرفنت
خود از انسان نشویم ؟

عجیب وغریب و غیرمحتمل است. بسیاری از آن ها ، 
بر خالف گفتۀ  استیفن هاوکینگ دانشمند معروف 
آمریکای��ی ، تصویرس��ازی های  فیلم های علمی و 
تخیلی را لزوم��اً تصویرگر آیندۀ زمین نمی دانند. 
آن ها معتقدند که اگر قرار است ماشین های دارای 
هوش مصنوعی توس��ط بشر ساخته شود، چطور 

می توانند آن را پشت سر بگذارند.
آن ها همچنین مطمئن نیستند که بتوان تمام 
آنچه را در مغز انس��ان اتفاق می افتد، با الگوریتم 
برای ماش��ین توضیح داد؛ به عن��وان مثال، هوش 
هیجانی، همدلی، نبوغ یا بخشی از ذهن که ذوق 
هنری از آن می ت��راود؛ چیزی که دقیقا در فیلم 
فراماش��ین با دق��ت زیادی به آن پرداخته ش��ده 
اس��ت. در اواس��ط فیلم، کالب به رابطۀ احساسی 
میان ربات و بیتمن مش��کوک می ش��ود. شک او 
زمانی شکلی واقعی و نزدیک به خود می گیرد که 
او متوجه می شود آوا قابلیت درک مفاهیمی نظیر 

محبت را دارد. 
مهربان  ب��ودن، ابتکار  داش��تن، زیبا، دوس��تانه 
ش��وخ طبع بودن،  خ��وش  ذوق  ب��ودن،  و 
تش��خیص درس��ت از نادرست، اش��تباه کردن، 
کسی  خامه،  عاشق شدن، لذت بردن از بستنی و 
را ش��یفتۀ خود کردن، از تجربه ها پند گرفتن، از 
واژه ها به درس��تی استفاده کردن، از افکار خویش 
بهره گرفتن، مانند انس��ان رفتاره��ای گوناگونی 
داشتن و مواردی ش��بیه این، قابلیت هایی است 
ک��ه آوا دارد. به همین دلیل اس��ت که گالب در 
این موقعیت دچار س��ردرگمی عجیبی می شود. 
او نمی دان��د باید به این اختراع خوش بین بود یا 
اینکه خود او نی��ز به صورت بی رحمانه ای تبدیل 
به ربات دست آموز بیتمن شده است. آیا تفاوتی 
میان او و آوا به لحاظ ماهیت رفتاری و نوع نگاهی 
که بیتمن به آن ها دارد، قابل تصور است؟ و فیلم 
نیز در همین نقطه و با همین سؤال و نمونه های 
مش��ابه آن می خواهد مخاطب را به تفکر وادارد . 
آیا آیندۀ سرش��ار از ماش��ین ها ب��ا دنیایی پر از 
انسان هایی که تحت تاثیر ابزارهایی همچون پول 
یا قدرت تبدیل به موجوداتی شبیه آن ها هستند، 
تفاوت فاحش��ی دارد ؟ در دنیایی که با س��رعت 
در آن پی��ش می رویم، ه��رروز رفتارهای تمامی 
انس��ان ها در جوامع مختل��ف تحت تاثیر عوامل 
گوناگون بیش��تر از روز قبل ماش��ینی می شود . 
تحت نظام نوی��ن جهانی قدرت های بزرگ همه 
با یک فرهن��گ زندگی می کنند و همه در قبال 
کنش ها و اتفاقات ، واکنش  های مش��ابهی دارند. 
آیا واقعا منتظر ماش��ین ها هستیم یا خودمان را 

فریب داده ای��م تا متوج��ه فاصله گرفتن خود از 
انسان نشویم ؟

فراماش��ین یک فیلم علمی  تخیلی اکشن  محور 
نیست. در س��اخت آن از جلوه های ویژه استفاده 
شده؛ اما این جلوه ها بس��یار محدود و کم بودجه 
هس��تند . با این وجود، فیل��م از کارگردانی قابل 
قبولی بهره مند اس��ت. طراحی ن��ور یکی از نقاط 
قوت در کارگردانی فیلم اس��ت که در بسیاری از 
صحنه ها نقش مؤثری ایفا می کند؛ اما در فیلم نامه 
به نظر می رسد که تحت تاثیر مفهومی که نویسنده 
در پی آن بوده ، نس��بت به بسیاری از اصول درام 
خصوصا ش��خصیت پردازی بی توجهی شده است. 
شخصیت بیتمن که دانشمندی نابغه است بدون 
دلیل مشخصی همیش��ه مست است؛ ولی از این 
عجیب تر اشتباهات کودکانۀ او نظیر فراموش کردن 
باتری یا برق ذخیره برای قصر آزمایشگاهی خود 
است. شخصیت کالب نیز بسیار سطحی و ساده لوح 
اس��ت. او خیلی زود فریب می خ��ورد و رفتارهای 
بدون فکر بروز می دهد که با توجه به پیش داستان 
موج��ود در فیلم نام��ه ق��دری غیرمنطقی به نظر 
می رس��د. البته ش��اید بازی نه چندان فوق العادۀ 
بازیگران نیز در این میان، چندان بی تاثیر نباشد. 

اما ف��ارغ از تمامی این کاس��تی ها باید اعتراف 
کرد که فیلم ساز به هدفی که از ساخت این فیلم 
داشته، رس��یده است. طراحی این سؤال در ذهن 
مخاطب که واقعا همین امروز و در درون خودمان 

چقدر با یک ماشین فاصله داریم ؟
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سفری خیال انگیز به ذهن
با شخصیت های احساسی!

)Inside out( »حمید سبحانیانیمیشن »درون و برون 

 Inside out درون  و بیرون   

 کارگردانان: پته داکتر)Pete Docter( - رونالدو 
)Ronaldo Del Carmen(دل کارمن

 نویسنده ها: پته داکتر)Pete Docter( - رونالدو 
)Ronaldo Del Carmen(دل کارمن

 شرکت های سازنده:
)Pixar, Walt Disney Pictures(پیکسار – والت دیزنی

 بودجۀ ساخت: 175 میلیون دالر
 )Kaitlyn Dias(دیاس کیتلین  صداپیشگان:   
دیان   -  )Kyle MacLachlan(الچالن مک  کایل   -
)Amy Poehler(پیشگی ایمی پولر - )DianeLane(لین

 مدت زمان: 94 دقیقه

کمپانی پیکس��ار مطابق سنت همیشگی خود 
در اواسط تابستان)سال میالدی( در نوزدهم ماه 
ج��ون June یکی دیگر از دس��تاوردهای هنری 
خود در حوزه انیمیشن س��ازی را رونمایی کرد و 
 )Inside out( »با معرفی انیمیشن »درون و برون
عالوه بر موفقیت در گیش��ه، توانس��ت طیفی از 
تماشاگران خردسال تا بزرگسال را با ایده جدید 
خود ش��گفت زده کند. کمپانی پیکس��ار رهبری 
 Pete(گروه تولید این انیمیش��ن را به پته داکتر

Docter( سپرده بود.

پته داکتر پس از آثار انیمیشن شاخص و موفقی 
نظیر وال ایی)WALL·E(، داس��تان اس��باب بازی 
 Monsters,(ش��رکت هیواله��ا ،)Toy Story(2۱و
Inc( و آپ)Up( اکن��ون ب��ا)Inside out( ما را به 

سرزمینی می برد که شرح و توصیف آن برای هر 
انسانی مشکل است.

داستان انیمیشن در ارتباط با دختری ۱۱ ساله 
 Kaitlyn(به نام رایلی با صدا پیشگی کیتلین دیاس
Dias( است که به همراه پدر با صداپیشگی کایل 

مک الچ��الن)Kyle MacLachlan( و مادر خود با 
صداپیش��گی دیان لین)Dian Lane( در خانه ای 
قدیم��ی و زیبا در ش��هر »مینه س��وتا« زندگی 
می کنند. او در این ش��هر با رضایت و آرامش در 
کنار خانواده و دوستان خود زندگی می کند و به 
بازی هاکی نیز بسیار عالقه دارد؛ اما به علت شغل 
پدر، خانواده رایلی مجبور می شود؛ به شهر بزرگ 
»سان فرانسیسکو« نقل مکان کنند که این تغییر 
محل سکونت و دوری از چیزهای دوست داشتنی 
زندگی او موجب می شود تا رایلی علی رغم تالش 
برای جلوگیری از بروز ناراحتی خود، از دختری 
بش��اش و با نش��اط به بچه ای ناراحت و افسرده 

و حتی در بعضی مواقع خشمگین تبدیل شود.
 )Inside(بخش��ی از ماجرای این فیلم در درون

مغ��ز رایلی و بخش دیگر نی��ز در بیرون)out( از 
آن و محی��ط زندگی او می گ��ذرد. در درون مغز 
رایلی ما با پنج ش��خصیت به نام جوی)JOY( به 
معنی ش��ادی یا فرح به رنگ زرد با صدا پیشگی 
 )SADNESS(َس��دنِس ،)Amy Poehler(ایمی پولر
ب��ه معن��ی غمگین ی��ا حزن ب��ه رن��گ آبی با 
 ،)Phyllis Smith(صداپیش��گی فیلیس اس��میت
فیِی��ر)FEAR( ب��ه معنی ترس یا خ��وف به رنگ 
 ،)Bill Hader(بنفش با صدا پیش��گی بیل ه��ادر
انِگر)ANGER( به معنی خش��م یا غضب به رنگ 
قرمز با صدا پیشگی لوئیس بلک)Lewis Black( و 
دیسگاست)DISGUST( به معنی تنفر یا انزجار به 
 Mindy(رنگ سبز با صدا پیشگی میندی کالینگ
Kaling( آش��نا می ش��ویم که احساس و عواطف 

رایلی را کنترل می کنند.
این موجودات نمادین عالوه بر وظیفه اصلی خود 
یعنی انجام واکنش احساسات برای رایلی، خاطرات 
کوتاه مدت او را به صورت گلوله های رنگی کوچک 
درمی آورند و سپس در زمان خوابیدن رایلی آنها را 
به انبار حافظه بلند مدت منتقل می کنند. این در 
حالی است که بعضی عالئق و رفتارهای اصلی رایلی 
به صورت جزایری جداگانه مانند راستگویی، خانواده 
دوس��تی، بازی هاکی، و... در ذهن او پدیدار است و 
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عدم توجه به این عواطف و یا انجام رفتار نادرست در 
طول رشد او، موجب تخریب این جزایر و درصورت 
انجام رفتاره��ای دیگر مانند تقویت این عواطف و 
عمل به رفتارهای درست در طول زندگی، موجب 
گسترش و س��اخت جزیره های جدید در ذهن او 

می شود. 
در این س��فر م��ا از ناخ��ودآگاه رایل��ی عبور 
و  خیال باف��ی  قس��مت های  ب��ه  و  می کنی��م 
رویاپ��ردازی او س��ر می زنیم و ب��ا فرآیند خواب 
دی��دن و همچنی��ن انبار فراموش��ی خاطرات او 
آشنا می شویم. فرآیند پیچیده بیولوژیکی مغز و 
همچنین ساختار شخصیت فردی در فیلم برای 
مخاطب، ساده سازی شده تا طیف سنی مختلفی 
از مخاطبین بتواند عمق این اتفاقات را با فضای 

فانتزی و جذاب درک کند.
»درون و برون« انیمیش��نی بدون ش��خصیت 
منفی اس��ت و تعلیق فیلم برخ��الف رویه اکثر 
آثاری از این دس��ت بیشتر بر روی موازن کردن 
عده ای موجود نمادین)احساس��ات( در مغز یک 

فرد اس��ت تا به شکست کشاندن یک شخصیت 
منفی. شخصیت های نمادین احساسات در مغز 
رایل��ی تقریبا از اواس��ط فیلم به بع��د، رفتاری 
مغایر ب��ا ذات ش��خصیتی خود ارائ��ه می کنند 
که در ابت��دا برای مخاط��ب غیرمنطقی به نظر 
می رسد؛ مثال شخصیت ش��ادی)JOY(، غمگین 
می ش��ود یا ش��خصیت خش��م)ANGER(، رفتار 
مهربانانه از خود بروز می دهد یا حتی شخصیت 
غمگین)SADNESS(، خوشحال می شود! اما قصه 
فیلم، مخاطب را طوری با خود همراه می کند تا 
متوجه جایگاه درست هرکدام از این احساسات 
ش��ود و برای نمونه در شخصیت رایلی می بینیم 
که ش��ادی کردن محض برای همیشه و یا نبود 
کامل احساس غم، زندگی او را دچار مشکل و از 

خط تعادل خارج می کند.
 ای��دۀ داس��تانی انیمیش��ن)Inside out( ب��ه 
کودکان��ی ک��ه مخاطبان آن هس��تند، نوع نگاه 
متفاوت��ی به رفتارهای آن��ان می دهد که از نظر 
آموزش��ی و تربیتی، بس��یار هوشمندانه در فیلم 
گذاش��ته شده که البته این آموزش برای والدین 
نی��ز از حی��ث چگونگ��ی برخورد با احساس��ات 

کودکان خود نیز حائز اهمیت است.
به غیر از زحمتی که برای داستان نویسی»درون 
و برون« کشیده شده است، ساختار فنی فیلم به 
وضوح از کار بس��یار طاقت فرسایی بابت مراحل 
تولید فکر، طراحی ها، نورپردازی و... حکایت دارد 
و ش��اید همین توجه به ظرافت های کار بوده که 
موجب شده ساخت این انیمیشن از ایده تا عمل، 

۶ سال به طول بیانجامد.
فض��ای گرافیکی بی��رون قصه)out( توس��ط 
پیکسار واقع گرایانه طراحی شده اما فضای درون 
ذهن)Inside( بس��یار فانتزی و کارتونی پرداخت 

ش��ده که در نوع خود در می��ان محصوالت این 
کمپانی قابل توجه است.

 )Inside out(انیمیش��ن کمدی - خانوادگ��ی
توانس��ته به مدد ایدۀ هوش��مندانه و پیچیده در 
کنار گرافیک دوست داشتنی، لحظات دلنشینی 
را برای کودکان و حتی بزرگساالن فراهم کند و 
آنها را در رابطه با شخصیت خود به فکر فرو ببرد 
که نشان می دهد انیمیشن کمپانی پیکسار فقط 
یک فیلم س��رگرم کننده نیس��ت، اما با این حال 

شما را به وجد می آورد.
البته پته داکتر برای س��اخت این انیمیشن با 
مضموم عمیق ذهنی و فیزیولوژیک مغز، تنها وارد 
این دنیای پیچیده و رمزآلود نشده است و گروهی 
از متخصص های علم سایکولوژی)Psychology( و 
انتروپول��وژی)Anthropology( او را در ای��ن کار 

همراهی کرده اند.
دکتر داچر کلتن��ر)Dacher Keltner( اس��تاد 
و مدی��ر آزمایش��گاه تعامل اجتماعی دانش��گاه 
 Paul(برکلی کالیفرنیا و همچنین دکتر پل اکمن
Ekman( از شخصیت های پیش��گام و تأثیرگذار 

در مطالعه احساس��ات و هیجانات و ارتباط آن ها 
باحالت چهره افراد، از تاثیرگذارترین افراد علمی 

پشت داستان »درون و برون« هستند.
پت��ه داکتر و تیم همراه او قدم به زمین فکری 
کلتنر، اکمن و دیگر سایکولوژیست ها گذاشته اند 
و س��فری زیبا و جذاب به جه��ان ذهن رایلی و 
س��ایرین صورت می دهند که اگرچه این س��فر 
پر نق��ص و بی انتها باقی می مان��د، اما توصیفی 
خیال انگی��ز در معرض دید همراهان این س��فر 
مهی��ج و پرحادثه قرار می دهد که مش��اهده  آن 

را برای مخاطبانش لذت بخش و آموزنده است.
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افطار به صرف سریال
از آن روزه��ای نخس��تی که کم کم س��ر و کلۀ 
سریال های مناسبتِی ویژۀ ماه رمضان در سیمای 
ملی پیدا ش��د، حدود پانزده سال گذشته است 
و حاال دیگر چند س��الی می شود که شبکه های 
مختلف برای این ماه تدارک برنامه  سازِی ویژه ای 
را می بینند تا در این رقابِت پس از افطار در برابر 
رقبای ش��ان کم نیاورند! حتی کار سریال س��ازی 
برای این ماه آن  قدر باال گرفته است که بعضی از 
ش��بکه ها که سریالی با موضوع طنز دارند، مینی 
 س��ریالی با موضوعات مذهبی هم برای شب های 
قدر و ش��هادت امام علی)علیهالس��الم( تدارک 
می بینند که مبادا مخاطب هایش��ان س��رخورده 
شده و چشمشان را به شبکه ای دیگر بچرخانند! 
اتفاق مه��م دیگری هم که در چند س��ال اخیر 
افتاده، حذف شبکۀ پنج یا همان شبکۀ تهران از 
جمع سریال سازان رمضانی بوده که دلیل اصلِی 
این امر کوتاه شدن شب های پس از افطار به دلیل 
همزمانِی تابس��تان و ماه رمضان بوده اس��ت که 
اجازۀ پخش چهار س��ریال بدون تداخل زمانی را 

به شبکه ها نمی داده است. در این گیر و دار هم 
این ش��بکۀ پنج بوده که دست از رمضانی سازی 
کشیده و چند سالی می شود که در شب های ماه 
رمضان به پخش مجموعۀ کم مخاطب »ش��اید 
برای ش��ما هم اتفاق بیافتد« اکتفا نموده است 
که این رخداد نیز از آن جهت مهم جلوه می کند 
که شبکۀ پنج در سال های ابتدایی شیوِع ساخت 
س��ریال های مناس��بتِی رمضان، هم��واره جزء 
پر بیننده ترین ش��بکه ها بوده و هنوز طعم برخی 
س��ریال های رمضانی اش مانند »یادداش��ت های 
کودک��ی« و »رانت   خ��وار کوچ��ک«، زیر دندان 

قدیمی ترها مانده است.
الغ��رض در طول این پانزده س��ال س��ریال های 
ت��دارک دیده ش��ده ب��رای ماه مب��ارک رمضان 
ف��راز و فروده��ای زیادی را تجربه کرده  اس��ت. 
از »گمگش��ته« رامب��د جوان که در س��ال 80 
پیشگاِم این موج بوده و همچنان در اذهان مانده 
اس��ت تا سال هایی مانند سال 8۶ که دو سریال 
ماندگار یعنی »میوۀ ممنوعه« حس��ن فتحی و 

»اغما«ی سیروس مقدم توامان مخاطبین را پای 
تلویزیون میخکوب کردند یا س��ریال هایی مانند 
»او یک فرش��ته بود« علیرض��ا افخمی که پای 
ش��یطان را هم به تلویزیون وا کردند و بسیاری 
س��ال های دیگر که تلویزیون چیز دندان گیری 
برای مخاطبین پای افطارش تدارک ندیده بود. 
س��ریال های ماه رمضان راه خود را طی کرده  و 
احتماال تا س��الیان درازی به عن��وان عضو ثابت 

سفره های افطار باقی خواهد ماند.
امس��ال هم تلویزیون برای این ایام س��ه سریال 
اصلی و دو مینی سریال تدارک دیده بود که این 
سه سریال اصلی به ترتیِب ساعت پخش شدنشان 
عبارت بودند از »دردسرهای عظیم 2«، »پایتخت 
4« و »گاهی به پشت سر نگاه کن« که به ترتیب 
از شبکه های س��ه، یک و دو پخش می شدند. در 
این پرونده س��عی ش��ده نگاهی انداخته شود به 
این تالش س��ریالِی امسال تلویزیون و نقاط قوت 

و ضعف و میزان ماندگاری آن. 

تلویزیون ایران
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یک نقِی
کاماًل معمولی

 پایتخت 4
 کارگردان: سیروس مقدم

 تهیه کننده: الهام غفوری
 نویسندگان: محسن تنابنده- خشایار الوند- 

حسن وارسته
 بازیگران: محسن تنابنده- ریما رامین فر- 

احمد مهران  فر- علیرضا خمسه- نسرین 
نصرتی- هومن حاجی عبداللهی- محمدرضا 

علیمردانی- هدایت هاشمی
چهرۀ ویژه: محسن تنابنده

 درجۀ ماندگاری از بیست: پانزده

آیا پایتخت 4 توانست موفقیت سه قسمت قبل را تکرار کند؟

 پوریا دارابیان

آذر ماه سال گذشته بود که الهام غفوری، همسر و تهیه  کنندۀ آثار سیروس مقدم به 
طور رسمی اعالم کرد که ساخت قسمت چهارم سریال »پایتخت« برای عید 94 
منتفی بوده و قرار است مقدم برای رمضان سال بعد سریالی با عنوان »علی البدل« را بسازد که 
فیلمنامه اش را محسن تنابنده نگارش کرده است. عید 94 بدون پایتخت سپری شد و پخش سریال 
»فوق سری« که در شبکۀ اول سیما جانشین پایتخت در ایام نوروز شده بود نیز با حاشیه های 
اتفاق و همچنین  این  با  تا  و مدیران صدا و سیما همراه شد  اثر  کارگردان  از سوی  زیادی 
عدم موفقیت »در حاشیه« مهران مدیری، جای خالی پایتخت بیشتر به چشم بیاید. تمامی این 
دوری سریال  این  از  بیش  نتوانند  سیما  و  مدیران صدا  تا  داد  در دست هم  عوامل دست 
محبوب شان را تحمل کنند و در جلسه ای که میان محمودرضا تخشید، مدیرکل امور نمایش سیما 
با سیروس مقدم برگزار شد، قرار شد پایتخت 4 برای اولین بار از قالب نوروزی اش خارج شده و 
برای ماه مبارک رمضان ساخته شود. تفاوت دیگر این سری از پایتخت با سر ی های قبلی هم در 
این بود که داستان سری چهارم برخالف قسمت های گذشته که »معمولی ها« َسرَکی هم به تهران 
می کشیدند، جایی دور از پایتخت رقم خورده و به جز بخش های اندکی از کار که در چین 
فیلمبرداری شده مابقی سریال در شیرگاه و در محیطی روستایی ساخته شده است. همچنین در 
این سری از بهبود فریبا که مثال به آفریقا رفته خبری نبوده و به جای او دوبلور و گویندۀ 

شناخته شده یعنی محمدرضا علیمردانی به پایتخت نشینان اضافه شده بود.
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 عجله، بالی جان!
البته که س��یروس مقدم و تیم بس��یار حرفه ای 
او معروف ان��د به س��رعت باال در سریال س��ازی 
در عی��ِن آنکه کیفی��ت کار قابل قبول باش��د. 
پایتخ��ت4 ه��م از این قاعده مس��تثنا نیس��ت 
و خروج��ِی کار بدون ش��ک از اس��تانداردهای 
صداوس��یما یک سر و گردن باالتر است؛ با این 
وجود توقعی که از تیم س��ازندۀ اثر می رفت در 
این قسمت کمتر برآورده شده است و دلیل این 
امر هم بدون ش��ک سرعت باالی ساخت سریال 
به دلی��ِل دیرکلید خوردن مراحل تولید اس��ت. 
گروه تولیِد قسمت چهارم پایتخت زمان زیادی 
را ب��رای فیلم برداری بخش��ی از کار در چین از 
دست دادند و از طرفی دوبرابرشدن قسمت های 
س��ریال درمقایسه با س��ری های پیشین که در 
ایام ن��وروز پخش می ش��د و همچنین تصمیم 
دقیقه نودی صدا و س��یما در تغییر سریال ماه 
رمضان��ی اش از »علی الب��دل« ب��ه »پایتخت«، 
همگی دست در دست هم دادند تا مقدم مجبور 
باشد قس��مت های ساخته شده در شمال کشور 
را در سریع ترین حالت ممکن فیلم  برداری کند 
و همین ام��ر هم موجب ایراداتی ش��ده که به 
هیچ وجه از بهترین سریال س��از این س��ال های 
صدا و س��یما، انتظار نمی رود. اشتباهاتی مانند 
عدم تطاب��ق زمانِی اتفاقات که در قس��مت های 
قبرستان شاهد آن هستیم و یا یکی از خوابهای 
ارس��طو ک��ه قبل از رفت��ن به پاس��گاه، موها و 
ریش��ش را کوتاه ک��رده، ولی بع��د از آمدن از 
پاسگاه و زمانی که خواب می بیند، ریش و موی 

بلند دارد؛ شاهدی بر همین مّدعاست.
 فیلمنامه لنگ می زند

س��ه سرِی اول پایتخت به لطف تیم نویسندگان 
حرفه ای��ش هم��واره ب��ا داس��تان ها و خ��رده  
داستان های خوبی همراه بوده که این قصه های 
خوب همراه با شخصیت سازی و شخصیت پردازی 
درس��ت کارکتره��ا دلی��ل اصلی خل��ق یکی از 
بهترین سریال های س��ال های اخیر تلویزیون و 

بهترین س��ریال دنباله دار تمامِی ادوار این رسانه 
بوده  است؛ اما به نظر می رسد همین نقطۀ قوت 
در س��ری چهارم به نقطه ضعف و پاشنه آشیل 
سریال تبدیل شده اس��ت. اگر در سری نخست 
پایتخ��ت، کوچ ناموف��ق نقی و خان��واده اش به 
تهران؛ در س��ری دوم، س��فر خانوادۀ معمولی به 
جنوب برای نصب گنبد و گلدس��ته و در س��ری 
س��وم، س��فر به تهران برای بهبوِد کمر بهبود و 
همراه ش��دن این سفر با مس��ابقات کشتِی نقی؛ 
خط اصلِی س��ریال بودند و در کنار این خطوط 
اصلی داس��تانک های دیگری هم رخ می داد، در 
پایتخِت اخیر تقریبا ما با چیزی به عنوان داستان 
اصلی طرف نیس��تیم و تنها با تعداد بسیاری از 
خرده داس��تان ها طرف ایم که با ربط و بی ربط در 
درون ظرفی به نام پایتخت ریخته ش��ده اند تا از 
دل آن ها بیس��ت و چند قس��مت سریال بیرون 
آید. داس��تانک هایی مانند حضور هما در شورای 
ش��هر، گم ش��دن چوچانگ در هواپیمایی مالزی 
ب��ه چین و تجدید فراش ارس��طو، ازدواج مجدد 
باب��ا پنجعل��ی، زمین خواری بائو و ساخت وس��از 
غیرمجاز نقی و... بیش��تر به ملغمه ای بی سروته 
ش��بیه هستند تا فیلمنامه ای اسطقس دار! و تازه 
این ها در حالی  است که چشممان را بر اشتباهات 
زمانی موجود در فیلمنامه ببندیم. اشتباهاتی که 
عدم تطابق تاریخ گم شدن هواپیمای مالزیایی با 
زم��ان رخ دادن ماجراهای پایتخت۳ و همچنین 
برگ��زاری انتخابات ش��وراها درس��ت یک هفته 
قبل از ماه رمضان، از مهم ترین آن هاس��ت. شاید 
نویس��ندگان س��ریال در این قسمت خواسته اند 
فضای داستان ش��ان را کمی از واقعیات به سمت 
فانتزی سوق دهند؛ اما باید پذیرفت که جذابیت 
قصه هایی مانند داس��تان رونمایی از پیراهن تیم 
ملی در پایتخت۳ به دلیل قرارگرفتن آن در یک 
بستر زمانی و مکانی مناسب بوده است واال خلق 
چنین موقعیت هایی در قصه ای فانتزی آنقدرها 
کار دشواری نیست و بیشتر به آب بندی می ماند 

تا قصه پردازی.

 مایع ظرفشویی تقدیم می کند!
شاید این معضل خیلی به تیم سازندگان پایتخت 
ربطی نداش��ته و بیشتر به مشکالت مالی و جیب 
بی پوِل صدا و س��یما مرتبط شود؛ اما این حجم از 
تبلیغات بی ربِط یک ش��رکت تولید کنندۀ وسایل 
بهداش��تی در سریالی که قرار است فرهنگ  سازی 
کند به شدت توی ذوق می زند! البته سنت نه چندان 
حس��نۀ تبلیغاِت داخل س��ریال، از پایتخت۳ در 
داخل این مجموعه نفوذ کرده و در این سری نیز 
ادامه پیدا کرده اس��ت. ش��اید راه بهتر برای اینکه 
هم بتوان از منافع تبلیغات در درون سریال ها بهره 
برد و هم این مسئله توی چشم مخاطب نزند، این 
باشد که تبلیغات به صورت مخفی و نامحسوس در 
دل سریال ها و فیلم ها قرار گیرد. کاری که سالیان 
سال است در هالیوود انجام می شود و تاثیر آن هم 
به مراتب بیشتر از گرفتن عکس با مایع ظرفشویی 
است که البته انجام چنین کاری در زمینۀ تبلیغات 
نامحسوس، مستلزِم فکر و فرصت بیشتر است که 
بدون شک در این زمان محدود، برای تیم سازنده، 
صرف چنین زمانی مقدور نبوده و به همین دلیل 
اس��ت که ترجیح داده ش��ده با گرفت��ن نماهاِی 
نخ نمایی از بیلبورده��ای برند مذکور و همچنین 
ق��راردادن دیالوگ هایی در دهان ش��خصیت های 
الگوِی داس��تان مبنی بر خیلی خوب و عالی بودن 

این برند، سر و ته قضیه به هم آید.
 خوب، بد، معمولی!

اما اگر بخواهیم کمی ه��م از زاویۀ نگاه مخاطب 
ع��ام به قضیه نگاه کنیم و خیل��ی خود را درگیر 
بازی ه��ای فرمی و محتوایی نکنیم، باید پذیرفت 
که پایتخ��ت 4 دقیقا همان چیزی اس��ت که از 
سریالی عامه پس��ند انتظار می رود. سریالی که با 
وجود ایرادات گل  درشت فرمی و محتوایی ساخته 
شده؛ اما به لطف پشتوانۀ قوی سه سری ابتدایی 
و برندی با ن��اِم »پایتخت« و همچنین طنازی و 
نبوغ بازیگرانی چون تنابنده، مهران فر و خمس��ه 
توانسته میلیون ها مخاطب را در ساعت های میانی 
شب های کوتاه پس از افطار پای تلویزیون بکشاند 
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 نقل قول ها:

 سیروس مقدم- کارگردان
»به قدری که مردم با نظراتشان در این سی و چند سال 
به من کمک کرده اند، منتقدهای روش��نفکر و نخبۀ ما 
نکرده اند. علتش هم این است که مردم بدون درنظرگرفتن 
زمینه های ذهنی، نظر می دهند تا کسانی که با تلویزیون 
مشکل دارند و نمی خواهند کسی تلویزیون ببیند و برای 
همین به سریالی که باعث می شود مردم پای تلویزیون 

بنشینند هجوم می برند.« 

 الهام غفوری- تهیه کننده
وقتی کار را برای نوروز می سازید، فرق دارد. سفر خاصیت نوروز است و تعدد  

لوکیشن ها همیشه بر همین اساس طراحی می شد. در قصه های قبلی ما، این 
خانواده همیشه سفری داش��تند که در نوروز اتفاق می افتاد... در ماه مبارک 
رمضان مردم تمایل چندانی به س��فر ندارند؛ علتش هم این است که دلشان 
می خواهد روزه هایشان را کامل بگیرند. برخالف نوروز، در ماه مبارک رمضان کمترین آمار مسافرت را 
داریم. با توجه به اینکه قرار بوده قصۀ آدم های پایتخت و ماجراهایشان هم در همین ایام اتفاق بیفتد، 

طبیعتا این خانواده تصمیم به سفر نمی گیرند.«

 محسن تنابنده- سرپرست نویسندگان و بازیگر 
»پ�ایت���خ����ت ۱،2،۳،4 قص��ه ها و است�ای���ل های مختلفی داشته  است. 
گاهی قصه مح�ور جلو رفته ای��م و بعضی مواقع روی لحظه ها تکیه کرده ایم؛ 
اما با یک خط داستانی نرم و نازک. باور کنید ما تعداد زیادی مخاطب خاص 
داریم. بزرگان و افراد بنام تلویزیون و عمدتا اهالی س��ینما... من دس��ت همۀ 
منتقدانی که کار را ش��ریف نقد می کنند می بوس��م؛ اما باید قبول کنیم بین 
مردم و منتقدها فاصله افتاده اس��ت. اگر فیلم بس��ازیم و دیده شود، همه مشکل دارند، اگر هم به دلیل 

شرایط بد کاری نسازیم، باز همه مشکل دارند.«

 علیرضا خمسه- بازیگر
»بعضی منتقدان بی س��واد هستند؛ بسیاری از کسانی که در کسوت منتقد در 
رسانه ها کاغذ سیاه می کنند، سواد دراماتیک ندارند. اول ببینیم اطرافمان چند 
منتقد باس��واد وجود دارد، بعد اگر آنها نظری دادند، درباره شان صحبت کنیم. 
اغلب منتقدان، س��ودازده های بازیگری یا کارگردانی هستند که می خواستند 
کارگردان شوند یا بازیگر، برخی در نمونه هایی هم تالش کرده اند فیلمی بسازند 
و ناموفق بوده اند. آدم های بی سوادی که حتی قدرت تشخیص کمدی و طنز و تراژدی را ندارند، می گویند 
این سریال لودگی است... نوشته های این دست از افراد، مصارف روزانه دارد. آن ها می خواهند صفحه ای را 

سیاه کنند؛ بنابراین هیچ دوست ندارم دربارۀ این منتقدان بی سواد صحبت کنم.« 

 هومن حاجی عبداللهی- بازیگر
»می دان�ی���د چرا نوک پیکان همیش��ه به س��مت پایتخت اس��ت؟ چون  

س��ریال های تلویزیونی ما ضعیف هس��تند. مردم کار ضعیف می بینند. چرا 
س��الی یکبار باید پایتخت بیاید و یک اتفاقی بیفتد؟ هر فصل و هر ماه باید 
چنین کارهایی از تلویزیون پخش شود. رقابت اصال تنگاتنگ نیست. رقابت 
کمک می کند ما هم ضعف هایمان را بفهمیم و کارمان را بهتر کنیم. عیبی 

ندارد که نوک پیکان ها به سمت ماست، فقط اینکه منتقدان انصاف داشته باشند.«

تلویزیون ایران

و ساعتی آن ها را س��رگرم کند؛ آن هم به صورت 
کامال سالم و متعهدانه. مگر غایت رسانه چیزی جز 
جذب و تاثیرگذاری بر مخاطب است؟ آن هم در 
این روزهای بی برنامگی و بی پولی سازمان عریض 
و طویل صدا و س��یما! در تاریخ س��ینمای جهان 
و حتی س��ینمای خودمان هم همیشه بهترین ها 
الزام��ا پرمخاطب ترین نبوده اند و معموال آن هایی 
که توانسته اند در لحظه با مخاطبین بدنۀ جامعه 
ارتباط بگیرند، توانس��ته اند آن ها را به خود جذب 
ک��رده و موجبات سرگرمی ش��ان را فراهم کنند. 
پایتخت 4 نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و 
در ارتباط گیری با مخاطبین تا حد بس��یار زیادی 
موفق عمل کرده و توانس��ته آن ه��ا را راضی نگاه 
دارد، ب��ا این تفاوت که احتماال دیگر از تحس��ین 
و تمجید منتقدین س��ودی نخواهد برد و این، آن 
گام رو به عقبی است که پایتخت نشینان در گام 
چهارم خود برداشته اند و این هم خوب است و هم 

بد... شاید هم کامال معمولی!
 ما هیچ، ما نگاه

در میان س��ریال هایی که تلویزی��ون برای رمضان 
امسالش تدارک دیده، هرچقدر سر بچرخانیم، باز 
هم پایتخت بهترین انتخاب بوده و تنها س��ریالی 
اس��ت که هم کامال رمضانی ست و هم خانوادگی. 
می توان به همان قول معروف اش��اره کرد و گفت: 
»در شهر کورها یک چشم پادشاه است« و با استناد 
به همین قول پایتخت را حلواحلوا کرد و بر س��ر 
گذاشت. پایتختی که حداقل ویژگی مثبتش افطار 
و سحرهای خانوادگی و مسجد رفتن های به دور از 
شعار آن بوده و زندگی سالم یک خانوادۀ معمولی 
ایرانی که در آن به تصویر کش��یده شده است. اما 
بهتر اس��ت انتقاد کنیم تا مبادا پایتخت سازان در 
پِس تعریف و تمجیدهای بس��یار، هوا برشان دارد 
که تا پایتخت ۱000 هم می توانند با همین فرمان 
پیش بروند. نقاِط قوت برای پایتخت در سه سری 
نخست بس��یار شمرده ش��ده اس��ت و حال باید 
چش��م ها را شس��ت و جور دیگری هم پایتخت را 
دید؛ آن هم همراه با کمی ها و کاستی هایش که اگر 
قرار بر این شد که سری پنجمی هم برای پایتخت 
در کار باشد، کمی فکرشده تر و سر فرصت باشد  تا 
مبادا فرصت و برندی بی رقیب در تاریخ تلویزیون 
بر اثر س��هل انگاری، دچار فرصت  سوزی شده و به 
فراموش��ی سپرده شود. خانوادۀ معمولی همچنان 
به زندگی معمولی خوبش��ان ادامه می دهند و ما 
هم همچنان به آن ها نگاه کرده و بدون هیچ ابایی 
از شوخی های غیرمتعارف معمول در سریال های 
طنز، به همراه خانواده مان با آن ها همراه می شویم 
و می خندیم و امیدواریم که پایتخت مان روز به  روز 

بهتر از گذشته باشد و ماندگارتر.
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 دردسرهای عظیم 2
 کارگردان: برزو نیک نژاد

 تهیه کننده: مهران مهام
 نویسندگان: علیرضا کاظمی پور- امیر 

عربی
 بازیگران: مهدی هاشمی- جواد عّزتی- 
مریم سعادت- الناز حبیبی- فریده سپاه 

منصور- حسین محب اهری
 چهرۀ ویژه: جواد عّزتی

 درجۀ ماندگاری از بیست: ده

دردسرهای
 عجیب و غریب

نگاهی به سری دوم مجموعۀ تلویزیونِی 
دردسرهای عظیم

 پوریا دارابیان

در شب های تابستان سال گذشته سریال طنزی 
از ش��بکه سه سیما پخش ش��د که »دردسرهای 
عظیم« نام داشت. س��ریالی که با تکیه بر تجربۀ 
تی��م نویس��ندگی و کارگرداِن باتجرب��ه درزمینۀ 
دس��تیار کارگردانی اش و همچنین با بهره گیری 
از س��تاره ای به نام مهدی هاشمی به عنوان بازیگر 
نقِش اصلی، توانس��ت گلیِم خ��ود را از آب بیرون 
کشیده و مخاطبین قابل قبولی را نیز جذب خود 
کند؛ اما در حالی  که کس��ی دنباله ای را برای این 
سریال متصور نبود، سازندگان اثر تصمیم گرفتند 
که از موفقیت سری نخست، استفاده کرده و سرِی 
دوم دردس��رهای عظیم را برای رمضان سال ۹4 
آماده کنند تا برای اولین بار در این سال، تلویزیون 
دو سریاِل ادامه دار را هم زمان در کنداکتور پخش 

خود ببین��د. اتفاقی ک��ه باتوجه  ب��ه تجربۀ برزو 
نیک نژاد و علیرضا کاظمی پور به عنوان کارگردان 
و یکی از نویسندگاِن فیلم نامه در ساخت سریال 
برای ماه رمضان سال های گذشته و شناخت خوب 
آن ها از مخاطبیِن نشس��ته بر پای س��فرۀ افطار، 
می توانس��ت اتفاق خوبی برای ش��بکۀ سه سیما 
و همچنین مخاطبیِن پر و پا قرِص س��ریال های 

مناسبتی تلقی شود.
 یک تیم یکدست با چند بازیکن باتجربه!

شاید مهم ترین نقطه قوت دردسرهای عظیم، 
تجرب��ۀ عوام��ل اصلِی کار در س��اخت س��ریال 
مناس��بتی برای ماه رمضان باشد. برزو نیک نژاد 
که کارگردانی این سریال را برعهده دارد، پیش 
از این با نویس��ندگی و دستیاری کارگردان در 
سریال دودکش، س��اختۀ محّمدحسین لطیفی 
که ماه رمضان دو س��ال قبل از شبکۀ اول سیما 
پخ��ش ش��د و علیرض��ا کاظمی پور ب��ه عنواِن 
نویس��ندۀ دو مورد از ماندگارترین س��ریال های 
مناس��بتِی رمضان یعنی »او یک فرشته بود« و 
»میوۀ ممنوعه«، به خوبی رگ خواب مخاطبین 
س��ریال های این ماه را می شناسند و همین امر 
هم باعث ش��ده دردس��رهای عظیم 2 از لحاظ 
خط س��یر داستان و ش��خصیت پردازی سریال 
کم غلطی از آب دربیای��د. به این دو نفر اضافه 
کنی��د امی��ر عربی نویس��ندۀ ج��وان و خوش 
ذوق��ی را که پیش از ای��ن فیلم نامه هایی مانند 

»س��عادت آباد« و س��ریال »گاو صندوق«، هر 
دو ب��ه کارگردان��ی مازیار می��ری را در کارنامه 
دارد و در این قس��مت به تیم نویس��ندگِی کار 
اضافه شده اس��ت. عالوه بر گروه پشت صحنه، 
بازیگرانی ک��ه در جلوی دوربی��ن نیک نژاد در 
سری اول سریال به نقش آفرینی پرداختند نیز 
تیم یکدس��ت و هماهنگی بودند که در س��ری 
دوم و با اضافه ش��دن بازیگران توانمندی مانند 
فریده سپاه منصور و حس��ین محب اهری، بهتر 
از گذش��ته هم شده اند و همۀ این ها باعث شده 
است که توقع مخاطبین به طور کامال بر حق و 

به جا از دردسرهای عظیم 2 باال باشد.
 بسیار بسیار الغر!

اما برخ��الف تصور، نقطۀ ضعف دردس��رهای 
عظی��م 2 هم��ان جایی ب��وده که نقط��ه قوت 
آن نی��ز همان اس��ت؛ یعنی فیلم نامه! درس��ت 
اس��ت که س��ریال خط داستانِی شس��ته رفته و 
شخصیت پردازِی قابل قبولی دارد؛ اما قصۀ اصلی 
که سریال بر مبنای آن به پیش می رود، به هیچ 
وجه کشش یک س��ریال 2۶ قسمتی را ندارد و 
به راحتی می توان آن را در پنج یا ش��ش قسمت 
خالصه کرد! داس��تاِن س��ری دوم دردس��رهاِی 
»لطیف همکار« از این قرار اس��ت که در همان 
ایام��ی که او و به��ار خود را ب��رای ازدواج آماده 
می کنند، بچه  ای بر سر راهشان سبز می شود که 
به ادعای عموِی به��ار این نوزاد، فرزند لطیف از 

تلویزیون ایران

مردادماه 1394 / شماره 458

39



تلویزیون ایران

ازدواج س��ابقش است و از همین ماجرای خطی 
آغازی می ش��ود بر ماجراهایی که قرار است 2۶ 
قسمت 40 دقیقه ای به طول بینجامد! بدون شک 
این مشکل عدم کش��ش داستان، حل شدنی بود 
اگر نویسندگان باتجربۀ سریال تمرکز بیشتری بر 
خلق قصه های فرعی و توامان کردن آن ها با خط 
اصلی داس��تان می گذاشتند. قصه هاِی فرعی  که 
هم کم تعدادند و هم جذابیت ش��ان بسیار کمتر 
از قصۀ اصلی اس��ت و همین موضوع باعث شده 
همان دقایقی هم که ماجرا به س��مت قصه های 
فرعی مانند داستان محترم و منوچهر )پدربزرگ 
و مادربزرگ بهار(، می رود؛ سریال کامال از نفس 

افتاده و حتی گاهی تحمل ناپذیر  شود.
 تکلیف ما چیست؟

مش��کل دیگری که به خصوص در س��ری دوم 
دردسرهای عظیم به چش��م می خورد و البته در 
سری اول نیز تا حدودی چنین مشکلی را می شد 
مشاهده کرد، مشخص نبودن تکلیف سازندگان اثر 
با اثرشان است که همین موضوع باعث سردرگمی 
مخاطبیِن دردس��رها نیز می ش��ود. دردسرهای 
عظیم به خصوص در س��رِی دومش معلوم نیست 
که طنز است یا درام! قرار است بخنداند یا بگریاند؟ 
وقتی قصه به سمت لطیف همکار و همسایگانش 
می رود مخاطب باید بخندد و زمانی که داس��تان 
چرخش کرده و به س��مت قصۀ خان��وادۀ پدرِی 
بهار می رود، باید اخم بر پیشانی انداخته و گاهی 
بگرید! همین موضوع باعث دوپاره ش��دن سریال 
شده و همین طور باعث این موضوع که در مواردی 
ک��ه این دو نیمه با هم تالقی پیدا می کنند، قصه 
دچار وضعیت مضحک و سردرگمی میان شادی 
و غم ش��ود که مخاطب را نیز کامال گیج می کند 
که هم اکنون باید بخندد یا نه! مانند صحنه هایی 
که در مراس��م ختم عموی »به��ار«، »لطیف« به 
تکه پران��ی می پرداخت و کامال فض��ا را به همین 
س��مت و سویی برده بود که پیشتر ذکر آن رفت. 
به جز این ها، دردسرهای عظیم2 حتی در بخش 
طنز ماجرایش نیز ثابت قدم نبوده و معلوم نیست 
که با چه ن��وع طنزی مواجه ایم! گاهی طنز، طنز 
موقعیت اس��ت و گاه طنز کالم��ی؛ گاه طنز تلِخ 
اجتماعی و گاه لودگی و ش��وخی های سردستی 
و روحوض��ی و خالصه اینک��ه همۀ این ها موجب 
به هم ریخته گی در جریان داس��تان فیلم شده که 
آن یکدستی و یک نواختِی الزم برای تبدیل شدن 
به سریالی ماندگار در اذهاِن عمومی را ندارد. اگر 
بخواهیم همین موضوع را جور دیگری هم مطرح 
کنیم می توان اینگونه بیان کرد که شخصیت های 
دردسرهای عظیم، مانند لطیف، بهار، محترم و... 
به تنهایی شخصیت های خوب و استواری هستند؛ 

ام��ا ترکیب آن ها در کنار ه��م به هیچ وجه خوب 
از آب درنیامده و موجب ش��ده نتیجۀ نهایی کار، 
مانند آش جانیفتاده ای باشد که نخود و لوبیای آن 

هرکدام ساز  خود را می زنند!
 شاید برای شما هم اتفاق نیفتد!

بدون ش��ک پیداش��دن بچه در ماشین و بعد 
هم ادع��ای اینکه آن نوزاد فرزند شماس��ت، از 
جنس آن دس��ته اتفاقاتی نیس��ت ک��ه هر روز 
یا هر س��ال برای هیچ یک از م��ا اتفاق بیفتد و 
حتی بعید به نظر می رس��د که چنین رخدادی 
حت��ی در طول زندگی اکثری��ت قریب به یقین 
م��ردم رخ دهد. از این لحاظ می توان داس��تان 
دردس��رهای عظیم2 را کامال فانت��زی قلمداد 
ک��رد و احتماال ب��ه همین دلی��ِل فانتزی بودن 
قصه، مابقِی حوادث و رخدادهای پیشامد شده 
در س��ریال نیز با چاشنی شانس و اتفاق همراه 
ش��ده و ش��خصیت های اصلِی مجموعه، کمتر 
حادثه ساز هستند و ماجراها و گره های داستانِی 
به وجود آم��ده نیز تا حد زی��ادی تصنعی بوده و 
همین طور در س��طح مانده و رها شده  است. با 
این وجود در البه الی این قصه ها و دردسرهاِی 
اتفاقی، سرکی هم به برخی مشکالت اجتماعی 
و فرهنگ��ی و به خصوص مش��کالت جوانان در 
زمینه های ش��غلی و ازدواج کشیده می شود که 
با وجود آنکه در ط��ول فیلم، آن چنان تحلیلی 
در رابطه با این مسائل داده نمی شود؛ اما صرف 
مطرح شدن آن ها نیز نشان از دغدغۀ سازندگان 
اثر داشته و تقدیر کردنی است، با این شرط که 
کارگردان به تازگی به مقام کارگردانی رس��یدۀ 
اثر، از این آثار نخس��تینش در مقام کارگردانی 
درس گرفت��ه و در تجربه های بعدی س��عی در 

خلِق آثار عمیق تر و ماندگارتری داشته باشد.
 نمره؛ با ارفاق قبول

در مجم��وع به نظر می رس��د که س��ری دوم 
س��ریال دردس��رهای عظیم، س��ریالی متوسط 
اس��ت که همین متوس��ط بودن را هم بیش��تر 
مدی��ون موقعیت های گاهی جذاب خلق ش��ده 
در فیلم نام��ه و بازی های رواِن بازیگراِن خویش 
اس��ت. مضامین خانوادگی و سوژۀ جوانانۀ فیلم 
ه��م به همراه زمان بس��یار مناس��ب پخش آن 
نیز موجب ش��ده که مخاطبین نس��بتا زیادی 
ب��ه تماش��ای فیلم بپردازند و س��رگرم ش��وند. 
درنهایت، با تمام کاس��تی ها و کمی ها می توان 
به دردس��رهای عظی��م2 به لح��اظ مضمون و 
ساختار شسته و رفته و بی ادعایش و همچنین 
به عنوان قدم های نخستیِن کارگردانش در مقاِم 
کارگردان��ی، نم��رۀ قبولی داد و ب��ه انتظار آثار 

بهتری از وی نشست.

نقل قول ها:

 برزو نیک نژاد- کارگردان
»داس��تان زندگ��ی همه ما هم گری��ه دارد و هم 
خن��ده. تا ما از تاریکی تعریفی نداش��ته باش��یم 
نمی توانیم از س��فیدی صحبتی کنی��م. تا غم را 
حس نکنیم نمی توانیم به شادی خود پی ببریم. 
تمام زندگی ما با این دو حس، یعنی شادی و غم 

عجین شده است.« 
 مهران مهام- تهیه کننده

»در حال حاضر باتوجه به ش��رایط اجتماعی که 
داریم صحیح نیس��ت که غم و غصه به مخاطبان 
تزریق کنیم؛ به ویژه در ایام رمضان علت گرایش 
رس��انه به س��ریال های طنز هم به تقاضای مردم 
برمی گردد... در این سریال از خنده استفاده ابزاری 

نکرده ایم و سریال بسیار قصه محور است.« 
 فریده سپاه منصور- بازیگر

»من اصال بلد نیس��تم تیپ بازی کنم. همیش��ه 
شخصیت بازی می کنم. نقش را تجزیه و تحلیل 
می کنم و بعد از خصوصیات اخالقی اش می رسم 
به نوع گویش، حرکات و طرز نگاهش. در سریال 
دردسرهای عظیم2 شخصیت مادرشوهر به خوبی 
تحلیل ش��ده و نگاهی تک بعدی روی او نیست... 
دوس��ت ندارم از مادرش��وهرها خیلی بد بگویم، 
باالخره خودم هم زن هستم. درست نیست درباره 

مادرشوهرها این گونه صحبت کنیم.« 
 حسین محب اهری- بازیگر

»ت��ا چند ماه پی��ش وضعیت مطلوبی نداش��تم؛ 
اما االن هیچ مش��کلی ن��دارم. بازی در س��ریال 
دردس��رهای عظیم2 حالم را خ��وب کرد و وقتی 
مشغول کار هستم مجال فکرکردن به بیماری ام را 
ندارم. به تمام بیماران سرطانی هم توصیه می کنم 

برای فراموش کردن بیماری شان کار کنند.« 
 الناز حبیبی- بازیگر

»گرچه نقش هایی که معموال بازی کرده ام در آثار 
مناسبتی بوده؛ ولی همۀ آن ها مثبت نبوده اند. در 
سریال سی امین روز که ماه رمضان چند سال پیش 
پخش شد، نقش منفی را بازی کردم. فکر می کنم 

نقش منفی را هم می توانم به خوبی بازی کنم.« 
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 نگاهی به مجموعۀ تلویزیونِی »گاهی به پشت سر نگاه کن« 

جالل تابش کارخانه داری که اکنون در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته و 
همزمان گذشتۀ تاریکش و ثروتی را که به صورت نامشروع به دست آورده در 
برابر خود می بیند، تمام تالش خود را می کند که از این گرداب خودساخته 
رهای��ی یاب��د و همین موضوع موجب کنش و واکنش های��ی در اطراف او و 
خان��واده اش می ش��ود که پای پلیس و قانون را هم ب��ه ماجرا باز می کند و 
همین وقایع، خط اصلی س��ریال »گاهی به پشت سر نگاه کن« را تشکیل 
می دهد. مازیار میری که پس از فیلم س��ینمایی »حوض نقاش��ی« دو، سه 
س��الی را کم کار س��پری کرده بود، کارگردانِی این سریال را بر عهده داشته 
تا س��ومین تجربۀ س��ریال س��ازی اش پس از دو مجموعۀ »گاو صندوق« و 
»فرات« را رقم بزند. انتخاب بازیگران فیلم هم به عهدۀ افشین هاشمی بوده 
که باعث شد مجموعۀ بازیگراِن کار، تلفیقی از بازیگران تئاتری و چهره های 

شناخته شده باشد.
 چه قصه هایی که می آیند!

»گاهی به پش��ت سر نگاه کن« سریال جمع و جور و شسته رفته ای است 
ک��ه قصۀ قرص و محکمی هم دارد و ش��اید بهترین ویژگی این س��ریال، 
همین داس��تان محوربودن آن باش��د. به بیان دیگر هم��ه چیز در »گاهی 
به پش��ت س��ر نگاه کن« در خدمت داس��تان اس��ت و این قصۀ زندگی و 
رواب��ط شخصیت هاس��ت که می خواهد برای مخاطب جذاب باش��د و این 

 امیرعلی تهرانی

گاهی به پشت سر نگاه کن

 کارگردان: مازیار میری
 تهیه کننده: رضا انصاریان

 نویسندگان: محمود محمد سلطانی- مسعود کرمی
 بازیگران: امین تارخ- هدایت هاشمی- بهاره کیان افشار- الیکا 

عبدالرّزاقی- سعید چنگیزیان 
 چهرۀ ویژه: هدایت هاشمی

 درجۀ ماندگاری از بیست: ده

برخالف بس��یاری دیگر از آثار ای��ن روزهای س��ینما و تلویزیون خودمان 
اس��ت که یا درگیر فرم گرایی ش��ده  اس��ت ی��ا می خواهد به ض��رب و زور 
دورهم جمع کردن یکس��ری بازیگر س��تاره و بدون هیچ قصۀ مش��خص و 
صرفا براس��اس توانایی های ای��ن بازیگران، نظر مخاط��ب را به خود جلب 
کنن��د ک��ه عمدتا هم در این راه موفق نبوده و شکس��ت می خورند. همین 
وجود خط داس��تانِی محکم و پیرنگ مناس��ب در قصۀ این مجموعه است 
که موجب ش��ده هم ش��خصیت پردازی ها تا حد زیادی درس��ت از آب در 
بیایند و هم خرده داس��تان ها در خدمت پیش��برد خط اصلِی ماجرا باشند. 
بی ش��ک تمام این ها به عالقۀ میری به سینماِی قصه گو و شناخت خوبش 
از این نوع س��ینما بازمی گردد. موضوعی که  مازیار میری پیش از این هم 
در فیلم های س��ینمایی اخیرش مانند »حوض نّقاشی« و »سعادت آباد« یا 
فیلم قدیمی تری همانند »پاداش سکوت« که اقتباسی از یک داستاِن کوتاه 
اس��ت آن را به اثبات رسانده بود. در مجموع می توان اینگونه بیان کرد که 
از لحاظ تعهد به داستان و به طور کلی تر از نگاه فیلم نامه، »گاهی به پشت 

سر نگاه کن« نمرۀ قابل قبولی کسب می کند.
 نصیحت نمی کنیم ولی پند می دهیم

ب��ه عنوان دیگ��ر ویژگی مثبت س��ریاِل ماه رمضانِی ش��بکۀ دو، می توان به 
س��وژ ه هایی که این مجموع��ه در خالل تعریف قصه اش ب��ه آن ها پرداخته، 
اشاره کرد. سازندگان »گاهی به پشت سر نگاه کن« در بستر مناسبی که از 
ملودرامی خانوادگی تدارک دیده اند، بدون ش��عارزدگی و دادن پیام های گل 
درشت و نخ نما، مسائلی مانند حمایت از جنس و کاالی تولید ملی، عواقب 
کس��ب روزی حرام، احترام به والدین و نقش این موضوع در حل مش��کالت 
زندگ��ی و چندین موضوع روز اجتماعی دیگر را مط��رح کرده و بدون آنکه 
همانند بسیاری از سریال های عمدتا مناسبتی، به دام نصیحت گویی بیفتد، 
دغدغه های خود را با مخاطبین درمیان گذاشته است و از این لحاظ می توان 
گفت که س��ازندگان این مجموعه تا حد زیادی در برآورده کردن این سخن 
آلفرد هیچکاِک بزرگ که گفته است: »نگو! نشان بده.« موفق عمل کرده اند 
و از پس وظیفۀ خود به عنوان رسانه ای درگیر با مخاطب بدنه و عام، به خوبی 

برآمده اند.

گاهی به 
زمان پخشت 
نگاه کن!
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 یکی برای همه، همه برای یکی
بازی های خوب بازیگراِن »گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن« هم از دیگر نکات 
مثبت این سریال تلقی می شود. بازی هایی که هم روان اند و هم یکدست و به 
دور از خودنمایی و اغراق. البته در اینجا هم باز همان نکته ای که پیش از این 
به آن اش��اره شد به چش��م می خورد؛ یعنی در خدمت قصه بودن همۀ اجزای 
مجموعه. بازی ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و همگی در خدمت قصه اند و 
به همین دلیل هیچ کدام از شخصیت ها در پیشبرد داستان بر دیگری ارجحیت 
ندارد. البته باید اذعان کرد که تمام بازیگران کار نیز به خوبی از پس نقششان 
برآمده اند. از امین تارخ که همواره کارهایش استانداردهای الزم را دارد، گرفته 
تا هدایت هاش��می که در نقش کارآگاه��ی باهوش به خوبی جا افتاده و نقش 
کامال متفاوتی را نس��بت به اوس موساِی پایتخت4 رقم زده است و همچنین 
سعید چنگیزیان که در نقش بدمن ماجرا به هنرنمایی پرداخته و حتی الیکا 
عبدالرّزاقی که در نقشی کامال متفاوت از نقش هایی که تاکنون به ایفای آن ها 
پرداخته، در این سریال یک دختر گوشه گیر و تنها را بازی کرده است؛ همگی 

توانسته اند خاطرۀ خوبی از بازی های خود در این سریال بر جای گذارند.
 یک سریال ماندگار بهتر است یا ده سریال معمولی!؟

اما در کنار تمام این ویژگی های مثبت، مهم ترین سؤالی که درباره مجموعۀ 
»گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن« به وج��ود می آید، این اس��ت که اصال چرا 
باکس ماه مبارک رمضان و آن هم در بدترین س��اعِت ممکن، به این سریال 
اختصاص داده ش��ده است؟ مجموعه ای که درام اجتماعی است با رگه هایی 
معمایی و هیچ گونه نس��بت و تناس��بی با ماه رمضان و المان های مربوط به 
این ماه ندارد. البته پیش از این و در سال های قبل نیز ما شاهد این موضوع 
بوده ایم که سریال هایی بی ربط با این ماه مبارک، توسط شبکه های مختلف 
در کنداکتور پخِش رمضان قرار می گیرند که به نظر می رس��د بیش��تر برای 
خالی نبودن عریضه است و اینکه گویا وحی نازل شده که تمام شبکه ها باید 
در زمان میان افطار تا نیمه شب شب های ماه رمضان، سریالی را به روی آنتن 
ببرند. از نمونه های دیگر این ماجرا هم در س��ال های قبل می توان به سریال 
»هفت سنگ« ساختۀ علیرضا بذرافشان که سال گذشته از شبکۀ سوم سیما 
پخش شد و به خاطر محتوای غیر ایرانی اش با حاشیه های زیادی نیز همراه 
شد، اشاره کرد. همچنین س��ریال پرخرجی مانند »نردبام آسمان« ساختۀ 
محمدحسین لطیفی که در رمضان سال 88 از شبکۀ اول سیما پخش شد و 
به دلیل زمان نامناسب پخشش، به هیچ عنوان در حدی که شایستگی اش را 
داشت دیده نشد. متاسفانه امسال هم چنین اتفاق مشابهی برای »گاهی به 
پشت سر نگاه کن« افتاد و مجموعه ای که می توانست در یک زمان مناسب 
و سر فرصت روی آنتن برود، به دلیل زمان نامناسب و موضوع غیرمرتبطش 
با مناس��بتی که برای پخش آن در نظر گرفته ش��ده بود، آن چنان که باید و 

شاید دیده و در اذهان عمومی ماندگار نشد.
در نهایت پیش��نهادی که می توان آن را با رس��انۀ ملی در میان گذاش��ت 
این اس��ت که همان گونه که ش��بکۀ پنج س��یما دست از س��اخت سریاِل 
مناس��بتی برای ماه رمضان کشید و آب از آب تکان نخورد، اگر یکی دیگر 
از ش��بکه ها نیز از خیر ساخت سریال برای رمضان سال بعد بگذرند و پس 
از افط��ار زمانی را هم برای عبادت در اختی��ار مردم قرار دهند، آب از آب 
تکان نمی خورد و حتی این گونه می توان تمرکز بیش��تری بر س��ریال های 
تولید شده کرد یا به قول معروف کیفیت را فدای کمیت ننمود. بدون شک 
دو س��ریال یا حتی یک س��ریاِل مناس��بتِی با کیفیت و ماندگار بهتر از ده 
سریال متوس��ط یا حتی ضعیف است که صرفا برای پرکردن آنتن ساخته 

و پرداخته شده  باشند.

نقل قول ها:

 محمود محمد سلطانی- نویسنده
 »عده ای از تماشاگران می توانند قصه های ملودرام 
را خیلی دوس��ت داشته باشند و گروهی دیگر هم 
طنز را دوست دارند. به اعتقاد من بیشترین مسئله 
دیده شدن یک سریال، درست بودن، سرجابودن و 
داشتن قصه خوب است و اینکه تماشاگر با دنیای 
آن س��ریال ارتباط برقرار کند. به نظرم ژانر، تعیین کننده تماشاگر کم یا زیاد 
نیست، البته قصه های طنز همیشه مورد استقبال قرار می گیرند؛ اما همین طنز 
هم اگر درست کار نشود ممکن است ریزش داشته باشد و مخاطب خودش را 

از دست بدهد.« 
 امین تارخ- بازیگر 

»پیام این س��ریال در ظاه��ر و در باطن، حمایت 
از تولیدکننده ه��ای ایرانی اس��ت که در مملکت 
مشغول فعالیت هستند... اگر محصوالت کیفیت 
الزم و قانع کنن��ده برای مصرف کننده را داش��ته 
باش��د، او دیگر به ایرانی و غیرایرانی بودنش فکر 
نمی کند. جا افتاده که ما در شعار بگوییم ایرانی جنس ایرانی بخر؛ اما زمانی که 
جنس ایرانی دارای کیفیت خوبی نیست و نمونه خارجی گرچه شاید گران تر 
باشد؛ اما کیفیت بهتری دارد، طبیعتا کسی این شعار را نمی پذیرد. واقعیت این 
است که باید به سمت تولید کاالی باکیفیت تر و شاید ارزان تر حرکت کنیم.« 

 بهاره کیان افشار- بازیگر
»گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن از همان ابتدا قرار 
نبود در ماه رمضان پخش ش��ود؛ اما در هر صورت 
این سریال با صبر و حوصله ساخته شد که به نظرم 
ش��اید این یک اتفاق بود. بهتر است که تلویزیون 
تصمیم بگیرد هر س��ال زودتر به فکر سریال های 
رمضانی اش بیفتد و قطعا همین امر باعث باالرفتن کیفیت کارها خواهد شد.«

 
 سعید چنگیزیان- بازیگر

»من سال ها در عرصه تئاتر و سینما فعالیت کردم؛ 
ام��ا تا به حال تجربه جدی در س��ریال تلویزیونی 
نداش��تم که به لطف افشین هاش��می که مرا به 
مازیار میری پیش��نهاد داد، این امر میس��ر شد... 
معم��وال بازیگ��ران در تلویزیون ب��ه مخاطب باج 
می دهند؛ اما من اصال این ش��یوه را دوس��ت ندارم و دلم می خواهد حتی در 

تلویزیون هم نقشم برای مخاطب باورپذیر باشد.« 
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 یکی از مسائلی که امسال خیلی در سریال های 
مناس��بتی ماه رمضان به چش��م می آمد و البته 
نقطۀ اوج آن در همین سریاِل دردسرهای عظیم 
بود، مس��ئله بیکاری و چش��م به دست دیگران 
داش��تن مردهای ماجرا بود. ب��ه عنوان مثال در 
سریال دردسرهای عظیم2 ما با خیِل انبوهی از 
مردهای بیکاِر عمدتا جوان مانند لطیف، ارسالن، 
کام��ران و حّتی منوچهر طرفی��م که برای امرار 
معاش و تامین هزینه های روزمرۀ خود چشم به 
جیب و دسِت همسران و مادرانشان دارند! این در 
حالی بود که بیشتر زن های قصه یا شاغل بوده و 
یا از نظر مالی بر مردان خانوادۀ خود برتری دارند 
به نحوی که این مردها هستند که از لحاظ مالی 
برای گذران زندگی به آن ها وابسته اند، تا آن ها به 
مردها! رّدپای چنین موضوعی را در سری چهارم 
س��ریال پایتخت نیز می توانیم مش��اهده کنیم. 
جایی ک��ه تقریبا تمام مردهای خانوادۀ معمولی 
برخالف س��ری های قبل )به جز بهبود فریبا که 
ب��ه فراخور نبود بازیگرش مجبور به س��فر و کار 

می خوریم و می خوابیم و
زندگی می کنیم! 

 مانی کازرونی

در آفریقا ش��ده!(، بیکار هس��تند. از نقی گرفته 
تا ارس��طو و تق��ی و رحمت و حّتی ش��خصیِت 
تازه اضافه ش��دۀ بائو؛ هیچکدام شغل مشّخصی 
در طول فیل��م ندارند و یا اگر هم دارند ش��غل 
ناشریفی مانند زمین خواری است و عمال همگی 
آنها در انتظار گرفتن و خوردن دیه همسر چینی 
ارس��طو هس��تند؛ این در حالی است که هما به 
عنوان ش��خصیت اصلِی زن داستان، کامال فّعال 
اس��ت و حتی یک تنه در برابر شغل های کاذب 
و زمین خواری و ساخت وساز غیر مجاز مردهای 

فامیل می ایستد.
این مس��ئله یعنی بیکاری، بی ع��اری و در یک 
کالم، مفتخ��ورِی تم��ام مردها ک��ه در این دو 
س��ریال به صورت بسیار پر رنگ به آن پرداخته 
ش��ده، حت��ی اگ��ر تصادفی باش��د و ی��ا برای 
خندان��دن مخاطبین به داس��تان اضافه ش��ده 
باش��د، برای س��ریال هایی که داعیۀ اجتماعی 
بودن دارند، موضوع قابل قبولی نیست و موجب 
می شود این مس��ئله به اذهان متبادر گردد که 

مردان کشورمان تن پرور و بیکار هستند. بدون 
ش��ک پرداختن به چنی��ن موضوعات اجتماعی 
باید کمی اندیشمندانه تر صورت پذیرد و صرف 
مطرح ش��دن چنین موضوعی ب��دون دادن راه 

حل و یا تقبیح آن، جالب به نظر نمی رسد. 
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سیمای شهوت،
ســودای قدرت

 حمید سبحانی

در س��ال ۱۹۹0 یک مینی س��ریال به نام »خانه  
 BBC از ش��بکه )House of cards( پوش��الی« ی��ا
انگلیس پخش شد که برگرفته از رمانی با همین 
نام نوشته مایکل دابز )Michael Dobbs( بود. البته 
 cards در معنی نام این سریال، می توان منظور از
 house of را برگ های قمار دانست؛ در آن صورت
cards که اشاره به ساختمان کنگره یا پارلمان دارد 

را می توان "خانه قمار" نامید.
 دابز از اعضای ح��زب محافظه کاران انگلیس و 
 Margaret( »در حلقه مش��اوران “مارگارت تاچر
Thatcher( ق��رار داش��ت. موض��وع س��ریال نیز 

رقابت ه��ای سیاس��ی در انگلیس پ��س از دوران 

نخست وزیری "مارگارت تاچر" را روایت می کرد. 
این س��ریال در بسیاری از کش��ورهای جهان از 
جمله ای��ران در ابتدای دهه ۷0 خورش��یدی از 

تلویزیون پخش گردید.
ح��اال پس از 2۳ س��ال در آمریکا با اقتباس از 
همین سریال انگلیسی، سریالی با همین عنوان 
»خانه  پوش��الی« اما با موضوع سیاس��ت مداران 
آمریکایی س��اخته ش��د که تا کنون ۳ فصل ۱۳ 
قسمتی آن از ماه فوریه سال 20۱۳ پخش شده 
اس��ت. نام سریال، به بازی  قدیمی اشاره دارد که 
در آن ورق ه��ای بازی به ص��ورت خانه ای چند 
طبقه روی هم قرار می گیرد و البته هر لحظه هم 

احتمال ریختن ورق ها نیز وجود دارد.
"فرانس��یس آندروود" ی��ا "فرانک آن��دروود"، 
نماین��ده ح��زب دموک��رات کنگ��ره در کمپین 
انتخاباتی ریاس��ت جمه��وری به "گ��رت واکر" 
 Michel( ب��ا بازی مایکل گیل )Garrett Walker(
Gill( نام��زد این انتخابات کمک می کند و او را به 

قدرت می رس��اند. اما "گرت" که به او قول وزارت 
امورخارج��ه را داده بود، تصمیم خ��ود را پس از 
پیروزی تغییر می دهد و به او می گوید که باید در 
همان پستی که در کنگره داشتی، باقی بمانی تا 
در مدیریت کنگره و جلب حمایت اعضای آن به 

دولت کمک کنی.
این تصمیم خش��م "فران��ک" را در پ��ی دارد 
ام��ا بدون اینکه اعتراض کن��د، تصمیم به انتقام 
می گیرد ت��ا خانه ای که برای "گرت واکر" از ورق 
س��اخته را از هم بپاشاند و خانه جدید در مسند 

قدرت برای خود بسازد.
"فرانک آندروود" نقشه ای می کشد تا به کمک 
همسرش "کلر آندروود" و در مرحله اول، "گرت 
واک��ر" را از قدرت به زیر بکش��د و برای این کار 
از تم��ام ابزارها و اش��خاص، از خبرنگار گرفته تا 
نماینده کنگره اس��تفاده می کند. شهوت قدرت 
آندروود برای رس��یدن به کاخ سفید او را به یک 
سیاست مدارِ قدرت طلِب بی رحم تبدیل کرده که 
حاضر اس��ت برای رسیدن به مدارج باالی قدرت 
در واشنگتن، مال، آبرو و جان دیگران را فدا کند.

داس��تان در فصل یک و دو، به چگونگی معاون 
اول شدن "فرانک" می پردازد و اینکه چطور "گرت 
واکر" را مجبور به اس��تعفا از ریاس��ت جمهوری 
می کن��د تا خود ج��ای او را در ای��ن مقام بدون 

شرکت در مبارزات انتخاباتی بگیرد.
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 اخاذِی سیاسی- سیاسِت اخاذی
"فرانس��یس" که به غیر از همسرش، همه او را 
"فرانک" صدا می زنند، فردی خالی از ایدئولوژی و 
مذاهب مرسوم و فقط تابع خود است و به همین 
دلیل خ��ود را مختار به انجام ه��رکاری می داند. 
"فرانک" جز هدفش چیزی نمی بیند اما در عین 
حال نمود انسان مدرن نیز هست و با همین ظاهر 
شیک به دنبال آن است که "بازی"های خود را به 
هر ص��ورت ببرد، حتی به قیمت رِد خونی که بر 

دست هایش باقی بماند.
“آندروود« ق��درت را به صخره های نفوذناپذیری 
تشبیه می کند که در دل تاریخ جاودانه اند و ارزش 
پول را در مقایسه با قدرت، ناچیز تلقی می کند؛ به 
همین دلیل برای استفاده ابزاری از اطرافیان برای 

تحکیم قدرت خود، هیچ تردیدی ندارد.
برای نمونه "فرانک" برای اینکه بتواند در موضوع 
الیحه آم��وزش و پرورش به پیروزی مدنظر خود 
برسد، احتیاج به یک خبرنگار داشت تا در "بازی" 
که راه انداخته به او کمک کند. او معتقد است که 
»در آمریکا، رئیس جمهور برای مدت چهارس��ال 
حکومت می کند، اما خبرنگاران برای همیشه!«. با 
 Zoe( "این استدالل خبرنگاری به نام "زوئی بارنز
Barnes( ب��ا بازی کیت مارا )Kate Mara( را پیدا 

کرد که برای ارتقای ش��غلی خود، عطش بدست 
آوردن اطالعات دس��ت اول را داشت و "آندروود" 
نیز با سوءاستفاده از همین نقطه ضعف "زوئی"، با 

او ارتباط برقرار کرد و با دادن بعضی اطالعات مهم 
و همچنین به دس��ت آوردن عکس های شخصی 
وی، او را مجب��ور به گزارش اخب��ار مدنظر خود 
ک��رد. بعد از اینکه "زوئی بارنز" به حقایق پش��ت 
پرده سیاه کاری افراد کنگره و رده باال به خصوص 
"فرانک" نزدیک تر می شود و تاریخ انقضای استفاده 
از او تمام می گردد، "آندروود" در یک صحنه سازی 
خودکشی، "زوئی" را به قتل می رساند تا بیشتر از 

این در مسیر اهدافش اختالل ایجاد نکند.
در راه رسیدن به قدرت، "فرانک" نقشه  معینی 
دارد: “می توانی هر کس��ی را که مانعی در سر راه 
توست را از بین ببری و همچنین از هر کسی برای 
رسیدن به قدرت استفاده و سؤاستفاده کنی«. این 
قانون همیش��ه و همه جا ب��رای "آندروود" حکم 
می کند؛ او یک لحظه دستان کسی که چند لحظه 
پیش زندگی اش را نابود کرده می فشارد و لبخند 
گرم��ی هم تحویلش می دهد، ب��دون اینکه مورد 

اتهام قرار بگیرد.
در م��ورد "پیتر روس��و" )Peter Russo( با بازی 
ک��وری اس��تال)Corey Stoll( دیگر نماینده حزب 
دموکرات کنگره نیز همین قانون اجرا شد؛ "روسو" 
با دادن بهانه به "فرانک آندروود" بر س��ر ماجرای 
رانندگی با حالت مس��تی در کنار یک فاحش��ه و 
سپس دستگیری وی توسط پلیس که با دخالت 
"فرانک" از این بی آبرویی نجات پیدا کرد، شرایط 
س��پردن افس��ار خود به دس��ت او را فراهم کرد و 
مجبور ش��د مورد سوءاستفاده کامل "فرانک" قرار 
بگیرد. "پیتر روس��و" در انتها نیز مانند "زوئی" به 
دلیل آسیب رساندن به مسیر قدرت "آندروود"، در 
یک صحنه سازی خودکشی، حذف فیزیکی گردید.
جمع آوری لیس��ت خالف کاری و کثافت کاری 
اف��راد حاضر در صحنه سیاس��ت )آت��و گرفتن(، 
جس��تجوی نقطه ضعف ها و پرونده س��ازی برای 
رقیب��ان، اصلی  ترین روش “فران��ک” برای حذف 
افراد یا دس��تکاری مسیر آنها به سمتی است که 
کمترین اصطکاک را با هدف او داش��ته باش��ند. 
“فرانک آن��دروود” تالش می کند که به ما بگوید، 
ب��رای یک سیاس��ت مدار، قطعا هدف وس��یله را 
توجیه می کند و بارها در طول سریال، شخصیت 

ماکیاولیستی خود را به رخ مخاطب می کشد.
 دو شاه و یک اقلیم

"فرانک" در کنگره و کاخ سفید فعالیت می کند 
و "کلر" رئیس یک موسسه خصوصی عام المنفعه 
اس��ت. این دو نفر در زیر یک س��قف، آزادی های 
ش��خصی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده اند و 
ارزش ای��ن آزادی برای هر دو نفر آنها آنقدر زیاد 
است که حتی از داش��تن فرزند هم چشم پوشی 
کرده ان��د. تار و پود رواب��ط درون و بیرون از خانه 

کامال در هم تنیده ش��ده است و تا قبل از کسب 
مقام ریاس��ت جمه��وری با مدیری��ت فوق العاده 
"فرانک"، ماجرا هایی چون خیانت آش��کار "کلر" 
در برابر خیانت "فرانک"، نتوانس��ت مسیر کسب 

قدرت شان را کج کند.
روابط بین فردی و اجتماعی این زوج به شدت 
تحت الش��عاع زندگی سیاست زده شان قرار دارد و 
ترکیبی از حیله گری، فرصت طلبی و هوش سیاه 
اس��ت. مس��یر این زوج مرموز، در راه رسیدن به 
هدف اصلی یعنی مقام ریاس��ت جمهوری هیچ 
مانعی را بر نمی تابد و با پشتکار و خالقیت که در 
عین حال با دو رویی و تلفات بی رحمانه نیز همراه 
اس��ت، باعث می ش��وند که اتفاقات غیراخالقی و 
مجرمانه زیادی رخ دهد و همچنین هیچ بن بستی 
را برای خیال پردازی های جاه طلبانه خود متصور 

نیستند.
در فصل س��وم به دلیل اینکه "فرانک" و "کلر" 
در نقش رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا ظاهر 
ش��ده اند، از ش��دت بی رحمی آنها کاس��ته شده 
و ش��خصیت آنها بیشتر خاکس��تری شده است. 
می توان حدس زد که در فصل سوم از شخصیت 
“بی��ل و هی��الری کلینت��ون” ب��رای ارائه چهره 

“فرانک” و “کلر” الهام گرفته شده باشد.
رواب��ط “فران��ک” و “کل��ر” با جای��گاه جدید 
“فران��ک” در مقام رئیس جمه��وری و “کلر” به 
عنوان بانوی نخست آمریکا، شروع به تغییر کرد. 

رابین رایت در نقش کلیر آندروود  
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“کلر” جاه طلبی خود را با درخواست گرفتن پست 
نمایندگی آمریکا در س��ازمان مل��ل از “فرانک” 
شروع می کند که در ادامه در این پست موفق به 
اثبات خود نمی شود و شک و تردید در ادامه رابطه 
با همسرش که در منصب قدرت به هیچکس به 
غیر خودش اهمیت و راه نمی دهد، آنقدر بیشتر 
می شود که درس��ت در زمانی که “فرانک” آماده 
مبارزه برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 
اس��ت، "فرانک" را در کاخ سفید تنها می گذارد و 

او را ترک می کند.
 قدرت بدون آرایش

»خانه  پوش��الی« یا )House of cards( سریالی 
است که نشان  می دهد برای سیاست مداران، چرا 
گاهی شرط رسیدن به »منفعت بزرگ تر«، دروغ 
گفتن یا اس��تفاده از ترفندهای غیراخالقی است. 
این دروغ می تواند به سادگی چیزی در مورد یک 
شجاعت دوران نوجوانی یک رئیس جمهور باشد 
یا دروغ ه��ای بزرگی که در عین خونس��ردی به 

رسانه ها گفته می شود.
»خانه  پوش��الی« توانس��ته »فری��ب« و »دغل 
ب��ازی« را در س��احت پیچیده سیاس��ی تمدن 
لیبرال��ی آمریکا ب��ه زیبایی به تصویر بکش��د و 
اینکه در پش��ت پرده حکومت داری این کش��ور، 
چه خیانت ها، قدرت طلبی ها، ش��هوت رانی ها و 

جنایاتی نهفته است.
این سریال از لحاظ فنی با توجه به کارگردانی 
یک دس��ت، طراحی صحنه مناس��ب، بازی های 
بی نظی��ر و ترفن��د دیالوگ های رو ب��ه دوربین 
کویین اسپیسی )فرانسیس آندرود( که در تئاتر، 
تلویزیون و س��ینما به "شکس��تن دیوار چهارم" 
معروف است، توانسته هم ذا ت پنداری مخاطب را 
برانگیزد به طوری که بیننده روی زش��ت قدرت 
را ب��ا تمام وج��ود حس می کند و ش��خصیت " 
فرانس��یس آندرود" را به عن��وان یک نماینده از 

این سیستم قدرت، باور می کند.

 سریال های آمریکایی: 1+2
در سریال »خانه  پوشالی« به دو کشور چین و روسیه بیش از بقیه کشورها پرداخته شده است. حضور 
چین در فصل ۱ و 2 بس��یار پررنگ بود و به تصویر کش��یدن مناس��بات پشت پرده اقتصادی با چین، 
نشان از توجه و اهمیت آمریکایی ها به این رقیب غول اقتصادی دارد. اما پرداخت به مناسبات سیاسی 

با روسیه در سطح ریاست جمهوری در فصل سوم به صورت ویژه صورت گرفت.
 Lars( با بازی الرس میکلس��ن )Viktor Petrov( "رئی��س جمهور روس��یه با ن��ام "ویکت��ور پت��روف
Mikkelsen( با ویژگی هایی مطرح می شود که مخاطب منظور سازندگان سریال از اینکه پتروف همان 

“پوتین” است را خیلی زود متوجه می شود؛ ویژگی هایی مانند طالق همسر خود، یا اینکه عضو سابق 
“ک گ ب” »س��ازمان سابق اطالعات ش��وروی« بوده است؛ حتی مدل موی پتروف را هم شبیه پوتین 

رئیس جمهور کنونی روسیه گریم کرده اند.
یکی از محورهای اصلی فصل سوم در ارتباط با رژیم صهیونیستی و کرانه باختری است که روسیه در 
این رابطه مجبور به همکاری می شود. پتروف می خواهد بر سر مسئله فلسطین و کرانه باختری توافقی 
صورت دهد اما او معتقد است از همکاری با آمریکا در باب صلح برای خاورمیانه چیزی گیرش نمی آید. 
البته این احتمال وجود دارد که تهیه کنندگان سریال به دلیل مسائل منطقه غرب آسیا به دنبال حضور 
روس��یه در س��وریه و تقابل آن با آمریکا بوده باش��ند اما به ظاهر به دلیل تصویرسازی مناسب و مطرح 
شدن رژیم صهیونیستی در این سریال، روسیه را به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی مرتبط کرده اند.

در طول فصل س��وم و لحظاتی که به موضوع روس��یه اختصاص دارد، به صورت آشکار و پنهان این 
کش��ور را تحقیر می کنند و روسیه را کش��وری ظالم و عقب مانده فرهنگی نشان می دهند که در آنجا 

دموکراسی حاکم نیست و به علت مذهب و سنت از مدرنیته عقب مانده است.
 ایران

 Raymond( "این س��ریال یک اش��اره کوتاه به ایران نیز دارد و در فصل دوم از زبان "ریموند تاس��ک
Tusk( با بازی جرالد مکرانی )Gerald McRaney( تاجر میلیاردی و دوست نزدیک "گرت واکر" رئیس 

جمهور س��ابق، ایران را کش��وری با مردمی وحشی خطاب می کند و همچنین در فصل سوم و از زبان 
"کلر" ایران را یک کش��ور تروریست می نامد که توسط روسیه از لحاظ موشکی تسلیح می شود؛ محور 

»ایران هراسی« حتی با اشاره کم نیز جزو ثابت بسیاری از سریال های آمریکایی است.
 اشک تمساح

قس��مت هایی از »خانه  پوش��الی« اختصاص به حمالت موش��کی هواپیماهای بدون سرنشین ارتش 
آمریکا دارد که در زمان ریاس��ت جمهوری "فرانک آندروود"، برای کشتن تروریست ها در کشور یمن 
اقدام به حمله موش��کی می کنند ک��ه در این میان خانواده فردی غیرنظامی ب��ه نام "کاظم محمود" 
)Kaseem Mahmoud( با بازی والد زوایتر )Waleed Zuaiter( کشته می شوند و وی نیز پاهای خود را 
در این حمله از دست می دهد. این سریال با زیرکی خاص و خالف واقع نشان می دهد که دولت آمریکا 
بابت صدمه زدن به غیرنظامیان توس��ط حمالت موش��کی هواپیماهای بدون سرنش��ین در مقابل قوه 

محورهای خانه  پوشالی
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قضایه و مردم خود پاسخگو هستند و باید تبعات 
کار خود را بپذیرند و در آخر نیز ارتش آمریکا را 
بابت این کشتار تبرئه می کند؛ اما در واقع کشتار 
غیرنظامیان در پاکستان، افغانستان، یمن و... تا 
کنون تبعاتی برای دولت آمریکا نداشته است و 
حت��ی برای یک بار هم بابت تجاوز به حریم این 
کشورها و کشتار مردم شان عذرخواهی و اظهار 
تاسف نکردند که غیرواقعی بودن این قسمت از 

سریال را نشان می دهد.
ح��س  دادن  نش��ان  ب��رای  آمریکایی ه��ا 
انسان دوس��تی خود پس از ای��ن حمله "کاظم 
محم��ود" را ب��رای مالقات با رئی��س جمهور به 
آمری��کا می آورند و "فرانک آن��دروود" نیز برای 
آمادگ��ی این دیدار )در حال��ت تقریبا بی ادبانه( 
ق��رآن می خواند ت��ا بتواند با "کاظ��م محمود" 
احس��اس هم دردی کند و با اینک��ه در این کار 
موفق نمی شود اما بار دیگر سیاست ماکیاولیستی 

خود را به نمایش می گذارد.
 توجیه تراژیِک هم جنس بازی

تروی��ج و تبلیغ هم جنس بازی دیگر در فیلم و 
سریال های آمریکایی بسیار عادی شده و گویی 
یک دس��تور نانوش��ته برای س��ازندگان فیلم و 
سریال ها است که حتما فرد یا افرادی را حتی در 
یک سکانس به عنوان هم جنس باز معرفی کنند. 
نویس��ندگان »خانه  پوش��الی« از اواسط سریال 
ش��خصیت اول فیلم یعنی "فران��ک آندروود" را 
یک هم جنس باز معرفی می کنند که بنا به دالیل 
پرستیژ و جلب حمایت عمومی برای رسیدن به 
کسب قدرت، این هوس خود را از انظار عمومی 

پنهان می دارد.
این تبلیغ هم جنس بازی به همین جا متوقف 
نمی ش��ود و در فصل سوم س��کانس های زیادی 
را ب��ه یک تبع��ه هم جنس ب��از آمریکایی که در 
روسیه به زندان افتاده است، می پردازد و داستان 
س��وزناکی از احترام به حق��وق هم جنس باز ها و 
ش��هامت و ش��جاعت! زیاد این قشر سر می دهد 
و با خودکش��ی این فرد که حاضر نیست دست 
از اعتقادش بکش��د، یک ت��راژدی غمگین برای 

مخاطب خود به تصویر می کشد.
 ماکیاول انتخاب می شود

 اواخ��ر فص��ل س��وم نی��ز کم��ی از ماهیت 
غیراخالقی بودن مناظره های انتخاباتی آمریکا را 
بر مال می کند و به خوبی "نفس س��االری" را به 
تصویر می  کشد که چطور افراد در این مناظره ها 
با هر وس��یله ای ب��رای تخری��ب یکدیگر تالش 

می کنند تا به اهداف خود برسند.
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)House of cards( عوامل سریال
شبکه  اینترنتی Netflix سازنده این سریال آمریکایی پخش آن را از ماه فوریه سال 20۱۳ شروع کرده 
است؛ Netflix یک ارائه دهنده خدمات آنالین رسانه ای است که بخش عمده ای از بازار پخش آنالین فیلم 
و سریال را در آمریکا و چندین کشور دیگر را در اختیار دارد و مجموع کاربران نت فلیکس در 40 کشور 
جهان بالغ بر 50 میلیون نفر است. این شبکه اینترنتی تمام قسمت های هر فصل سریال هایش را فقط در 

سایت خود و به صورت یکجا منتشر می کند.
نت فلیکس اجرای ساخت این سریال را بر عهده “دیوید فینچر” )David Fincher( کارگردان سینمای 
آمریکا گذاشته و او نیز اولین تجربه ساخت سریال را با تیمی از نویسندگان و کارگردانان شروع کرده و به 

تولید آن مشغول است.
)Beau Willimon( پدید آورنده: بیو ویلیمان 

)Michael Dobbs( بر اساس رمانی از: مایکل دابز 
 ،)Kevin Spacey( اسپیسی  کوین   ،)David Fincher( فینچر  دیوید  اجرایی:  کنندگان  تهیه   
دینا   ،)Joshua Donen( دانن  جاشو آ   ،)Beau Willimon( ویلیمان  بیو   ،)Eric Roth( راث  اریک 
جان   ،)Michael Dobbs( دابز  مایکل   ،)Andrew Davies( دیویس  آندرو   ،)Dana Brunetti( برونتی 
)John David Coles( کولز  دیوید  جان   ،)David Manson( مانسون  دیوید   ،)John Melfi( ملفی 
 Andrew( اندرو دیویس )Michael Dobbs( مایکل دابز ،)Beau Willimon( نویسندگان: بیو ویلیمان 

)Sam Forman( سم فورمن ،)Kate Barnow( کیت بارنو ،)Davies
 John David( جان دیوید کول ،)James Foley( جیمز فولی ،)David Fincher( کارگردانان: دیوید فینچر 
 ،)Joel Schumacher( جوئل شوماکر ،)Robin Wright( رابین رایت ،)Carl Franklin( کارل فرانکلین ،)Coles
آلن کولتر )Allen Coulter(، چارلز مک دوگال )Charles McDougal(، جان دال )John Dahl(، تاکر گیتس 

)Jodie Foster(جودی فاستر ،)Agnieszka Holland( اگنیزکا هولند ،)Tucker Gates(
)Jeff Beal( موسیقی متن: جف بیل 

 Igor( مارتینووایس  ایگور   ،)Tim Ives( ایوز  تیم   ،)Eigil Bryld( بریلد  آیگل  فیلمبرداری:  مدیران   
)Martinovic

،)Maryland( در مری لند )Joppa( و جوپا )Baltimore( لوکیشن: بالتیمور 
 بازیگران:

)Frank Underwood( فرانسیس آندروود ................. )Kevin Spacey( کوین اسپیس��ی
)Claire Underwood( کلیر آندروود ........................ )Robin Wright( رابین رای��ت

)Zoe Barnes( زوئی بارنز ................................. )Kate Mara( کیت م��ارا
)Peter Russo( پیتر روسو ........................... )Corey Stoll(کوری اس��تال

)Doug Stamper( داگ استامپر ..................... )Micha el Kelly( مایکل کل��ی
)Linda Vasquez( لیندا واسکوئز ................ )Sakina Jaffrey( س��اکینا جفری

)Christina Gallagher( کریستینا گالگر .........)Kristen Connolly( کریس��تین کانلی
)Janine Skorsky( جنین اسکارسکی ......... )Constance Zimmer( کنستانس زیمر
)Lucas Goodwin( لوکاس گودوین .........)Sebastian Arcelus( سباستین آرکلیس

)Edward Meechum( ادروارد میچم ........................ )Nathan Darrow( نات��م دارو
)Remy Danton( رمی دانتون ................. )Mahershala Ali( ماهرشاال علی

)President Garrett Walker( رئیس جمهور گرت واکر  .......................... )Michel Gill( مایکل گی��ل
)Jackie Sharp( جکی شارپ .......................... )Molly Parker( مولی پارک��ر

)Rachel Posner( ریچل پانسر ..........)Rachel Brosnahan( ریچل برازناهان
)Raymond Tusk( ریموند تاسک ................ )Gerald McRaney( جرالد مکرانی

)Heather Dunbar( تدر دانبار ................ )Elizabeth Marvel( الیزابت مارول
)Gavin Orsay( گاوین اورسای ........... )Jimmi Simpson( جیمی سیمپسون

 تدوین: سیدنی وولینسکی، میشل تزورو، کرک بکستر
 انتخاب بازیگران: جولی شوبرت،لری میفیلد

 مدیر هنری: استیو آرنولد
 تولید: مدیا رایت کپیتال

 پخش: نت فلیکس
 محصول: آمریکا20۱۳-20۱2

HBO OR AMC :شبکه پخش کننده 
 زمان هر اپیزود:۶0 دقیقه
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حقیقت بسیار تلخ تر است:
سریال »خانه ی پوشالی« واشنگتن را تطهیر کرده است

2۷ فوریه تاریخ شروع پخش فصل سوم سریال 
»خانه ی پوشالی« از شبکه نتفلیکس، زمان شادِی 
معتاداِن به سیاست است. اما جای تأسف دارد که 
این دراِم پر از دسیس��ه، جنایت و فس��اد، حقایق 
درباره ی سیاست مداران واشنگتن را بیان نمی کند.
منظ��ورم را اش��تباه متوجه نش��وید. »خانه ی 
پوش��الی« سریالی عالی اس��ت. فیلمنامه ی فوق 
العاده ای دارد، بازی های آن بدون نقص هس��تند 
و ب��ا اندکی اغراق می توان گفت این س��ریال به 
مخاطب حِس بودن در فضای سیاسی واشنگتن 

را القا می کند.
اما افراد تبهکار در دنیای واقعی اصالً ش��باهتی 
 Frank به ضد قهرماِن این س��ریال فرانک آندروود
 Kevin با ایفای نقش ِکوین اسپیسی Underwood

Spacey ندارن��د. ض��د قهرمانی ک��ه حیله گرِی 

ماکیاولی را با جاه طلبی های بی حد و حصر سزار، 
در خود دارد.

واشنگتن به این سبب که افراد بد آن را به فساد 
کشانده اند به این وضعیت آشفته در نیامده است؛ 
بلکه مقصر افراد نه چندان بد و افرادی هستند که 

نیات خیر دارند.
حقیقت این اس��ت که مردم واش��نگتن آنقدر 
هم بد نیس��تند. آن ها هم مردمانی هستند مثل 
دیگ��ران. برخی خوب، برخی ب��د و اکثر آن ها نه 

خوب هستند و نه بد.
همانطور که بنده در کتاب جدیدم »جمهوری 
که دیگر نیس��ت: حکومت بزرگ و فوران فس��اد 
 A Republic No More: آمری��کا«  در  سیاس��ی 
 Big Government and the Rise of American

Political Corruption ب��ه اس��تدالل در این باره 

پرداخته ام، ریشه های اصلی فساد به قوانین بازی 
سیاست مربوط است.

به بیان دیگر، قوانین مش��کل دارند و ما مقصر 
هستیم.

از اینرو حتی افراد خوب نیز ممکن است تنها 
ب��ا انجام کاری که از آن ه��ا انتظار می رود انجام 

می دهند به فساد آلوده شوند.
امروزه سیاس��ت ب��ر پایه ی تض��اد بین منافع 
اس��ت. نمایندگان کنگره بطور سیستماتیک در 
ازای کمک ه��ای مالی، کمک در نوش��تن لوایح 
قانونی، مساعدت در کارها، مشغول به کار شدن 
در کارهای بی دردس��ر بعد از تمام شدِن دوره ی 
نمایندگِی آن ها و مس��ائلی دیگر سیاس��ت های 
مطلوب اف��رادی خ��اص را اِعم��ال می کنند. و 
هیچک��س حتی از این بابت نگران نیس��ت زیرا 
طریقه ی انجام گرفتن کارها به این صورت است.

فس��اد اینگونه بوجود می آید. اگرچه ]تقریباً؟[ 
هیچ یک از سیاست مداران ما به اندازه ی فرانک 

آندروود حریص و حیله گر نیستند.
یک نماینده ی کنگره را در نظر بگیرید. فردی 
کاماًل معمولی، بس��یار بی آزار و کسی که بیش 
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 واشنگنت یک خانه ی پوشالی نیست 
که هر لحظه بتوان منتظر فرو ریخنت آن 
باشیم. بلکه خانه ای فوالدی و بتنی است 
که نابود کردن آن تقریباً غیر ممکن است.

و در واقعیت، متام این اتفاقات بدون 
وجود فرد رشور و نابغه ای مثل فرانک 

آندروود که مخفیانه در پشت صحنه 
مسائل را کنرتل می کند، رخ می دهد

از س��اعت کاری برای کارش وقت نمی گذارد. او 
از چند قانون با دامنه های محدود چش��م پوشی 
می کند و در عوض گروه های ذی نفع از کمپین 
او حمایت می کنند و می تواند بطور گس��ترده ای 

به البی کردن بپردازد.
ب��ه پس��ر عمویش کار مش��اوره ای پیش��نهاد 
می دهند، چند ش��رکت به خیره ای که مادرش 
آن را مدیریت می کن��د کمک می کنند و وقتی 

دوره ی نمایندگی او به پایان می رس��د می تواند 
ب��ه عنوان یک البی کننده با حقوقی بین ۱ تا ۹ 

میلیون دالر به فعالیت بپردازد.
او در عوض چه می کند؟ جواب س��اده است: او 
نیز قوانین را به نفع افرادی که در این مس��یر به 

اون کمک کرده اند رقم می زند.
تغییرات��ی را صورت می دهند که محس��وس 
و چش��مگیر نیس��تند بلکه کوچک هستند و در 

حاشیه ها و قدرت ایجاد این تغییرات را دارند.
هی��چ اس��تثنایی در هیچ ک��دام از این موارد 
وجود ندارد و مش��کل دقیقاً همین است. فساد 

در حکومت نهادینه شده است.
اگر با یکی از سیاست مداران واشنگتن در این 
مورد صحبت کنید با نگاه سرد او مواجه خواهید 
شد و یا با این پاسخ: چرا انقدر ناراحت هستید؟ 

طریقه ی انجام کارها به این صورت است.
این معامله های کوچک و به ظاهر بی ضرر بین 

البی کنندگان، گروه��ای ذی نفع، بروکرات ها و 
سیاس��ت مداران هر روز و بر س��ر کوچک ترین 
مسائل تکرار می شود. این معامالت به بغرنجی و 
در هم پیچیدگِی وضعیِت فساد در سیاست های 

عمومی می افزاید.
واش��نگتن یک خانه ی پوش��الی نیست که هر 
لحظه بتوان منتظر فرو ریختن آن باش��یم. بلکه 
خانه ای فوالدی و بتنی است که نابود کردن آن 

تقریباً غیر ممکن است.
و در واقعیت، تمام این اتفاقات بدون وجود فرد 
ش��رور و نابغه ای مثل فرانک آندروود که مخفیانه 
در پش��ت صحنه مس��ائل را کنترل می کند، رخ 

می دهد.
پس از آن در صورت مضنون ش��دن به شخص 
خاطی مس��ؤلیت با مجریان قانون است که ثابت 
کنند او فردی قانون ش��کن است و او را به زندان 

بیاندازند.
اما وقتی خود قانون موجب به بار آمدن فس��اد 

می شود این کار بسیار سخت تر خواهد بود.
بنابرای��ن اگر ش��ما در آینده س��ریال »خانه ی 
پوشالی« را تماشا کردید، به یاد داشته باشید که 
سیاست مداراِن واشنگتن به اندازه ی سیاستمداران 

این سریال بد نیستند بلکه بسیار بدترند.
ِج��ی کاس��ت نویس��نده ی مجل��ه ی ویکل��ی 
اس��تاندارد Weekly Standard است. کتاب جدید 
او »جمهوری که دیگر نیس��ت: حکومت بزرگ و 

فوران فساد سیاسی در آمریکا«
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راه ها و 
راه درروهای 

کنگره

تشکیل نهادهای حکومتی در غرب مانند پادشاهی و حتی پارلمان از گذشته 
مانند دوران حکومت رم باستان وجود داشته اما قرن بیستم و در ادامه با وقوع 
جنگ های جهانی، جوامع و تمدن غربی برای بحران رهبری و حکومت داری 
خود به تغییر در ساختار دولت ها، توسعه احزاب و نظام پارلمانی و در نهایت 

ایجاد نهاد اندیشکده ها دست زدند.
اندیشکده ها در واقع گروهی از نخبگان علمی، اقتصادی و سیاسی هستند 
که برای دولت ها به طور تخصصی، تصمیم سازی، آینده شناسی و راهبری را 
در سطوح استراتژیک را انجام می دهند. در دو نهاد سنتی پادشاهی و کلیسا، 
به دلیل س��ادگی جوام��ع و محیط پیرامون تمدنی، فرآیند تصمیم س��ازی 
س��اده تر و سهل تر بوده است اما از قرن بیس��تم به این سو، پیچیدگی های 
تمدن��ی به گونه ای بوده اس��ت که به منظور تضمین منافع و رش��د تمدن، 
تصمیم سازی در حوزه های متنوع باید به صورت حرفه ای و تخصصی انجام 

پذیرد.
در ابتدای شکل گیری ساختار جدید پارلمانی و اندیشکده ها، متخصصین 
این نهادها به درس��تی سعی در پیش بینی روندها و سناریوهای پیش روی 
تمدن غرب و آمریکا داش��تند، اما امروزه به واس��طه نفوذ اَبر ش��رکت ها و 
افزای��ش توانای��ی الب��ی آن ها بر اف��راد مؤث��ر در این مراکز تصمیم س��از و 
تصمیم گیر، پرداختن به منافع ملی خدش��ه دار شده و در بسیاری از موارد، 
تصمیم سازی و تصمیم گیری ها بر پایه منتفع شدن شرکت ها و سرمایه داران 

صورت می گیرد.
در تم��دن غرب برای کنترل و حفظ نهاده��ای رهبری کننده مانند دولت 
و پارلمان و حتی همین اندیش��کده ها، از ساختارهای اداری و بوروکراتیک و 
همچنین سازمان های نظارتی استفاده می کنند. اما نفوذ البی ها و اَبر شرکت ها 
و سرمایه داران و اعمال نظر آن ها بر سیاست های کلی کشور در جهت منافع 
شخصی و گروهی آن ها همواره از مشکالت استراتژیک تمدنی غرب بوده است. 
در حال حاضر نفوذ اقلیت و سرمایه س��االران در سیاست گذاری های آمریکا و 
عدم توجه به مصالح ملی، این کشور را به ورطه بحران کشانده است. با وجود 
ساختارهای کنترلی و نظارتی متعدد برای حفظ منافع ملی، اما کارایی الزم را 
ندارند، چرا که این گونه اعمال نظارتی توسط البی گری افراد منتفذ و البی بازها 

به عنوان عواملی بیرونی قابل دور زدن است.
 البی و البی گری در فرهنگ سیاسی آمریکا

الب��ی  Lobby از کلمه التی��ن laubia, lobia به معنی ورودِی عظیم و راهرو 
مشتق شده است )از این رو الفاظی مانند البی هتل، البی مجلس و ... در اخبار 
و محاورات روزنامه نگاری به کار برده می شود(. ورود این واژه به ادبیات سیاسی 
انگلیسی در ۱8۹0 صورت گرفت و معنای آن، اعمال نفوذ بر سیاست مداران 

به ویژه بر نمایندگان برای قانونی خاص است.
در علوم سیاس��ی، البی گ��ری Lobbying یک حرفۀ ویژه اس��ت که منظور 
آن تالش برای گس��ترش نفوذ یک دیدگاه و نقطه نظر مش��خص در دستگاه 
حکومتی یک کش��ور یا در افکار عمومی اس��ت. در برخی از کشورها به ویژه 
در آمری��کا دفترهای ویژه ای به نام »دفاتر البی گری« وجود دارند که در ازای 
دریافت پول به تالش برای پیشبرد حمایت از یک دیدگاه خاص به وسیله نفوذ 

در دولت و افکار عمومی می پردازند.
پیش از این البی گرها به طور عمده خارج از ساختار رسمی سیاسی بودند 
و سعی در اعمال تأثیر بر آن داشتند، اما در حال حاضر به علت سود مادی 
فراوان، نمایندگان و کارمندان کنگره به این شغل رو آورده اند و بدین ترتیب 
مفهوم جدیدی از البی در آمریکا خلق ش��ده اس��ت. جالب است بدانید که 
مهم تری��ن گروه البی گ��ر در آمریکا و دیگر نقاط جه��ان، گروه های یهودی 

هستند.

  کنگره آمریکا، مهد البی گری
بیش از ۶000 نفر البی گر، با هدف اعمال نفوذ بر س��اختار سیاس��ی ایاالت 
متحده و کنگره مشغول به فعالیت هستند. بیشتر این این افراد از کارمندان و 
نمایندگان سابق کنگره هستند و در عین حال، البیگرها نیز به عنوان کارکنان 

کنگره وارد مجلس آمریکا می شوند.
بر اساس تحقیقات انجام گرفته توسط روزنامه آمریکایی »واشنگتن پست« 
که به بررسی ارتباط کاری بین کنگره آمریکا و شرکت های البی گری پرداخته، 
مش��خص شده است که طی یک فرآیند چرخشی، کارکنان کنگره تبدیل به 
البی گر شده و به همین ترتیب افرادی که قباًل در حوزه البی گری فعال بودند 

به عنوان کارکنان دفاتر نمایندگان وارد کنگره می شوند.
بر اس��اس تحقیقاتی که توسط موسسه »لگی اس��تورم«LegiStorm انجام 
گرفت��ه، طی ی��ک دهۀ گذش��ته در ح��دود 5400 نفر از کارکنان س��ابق 
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البی گر وارد می شود! کنگره، کاپیتال هیل Capitol Hill محل اس��تقرار 
س��اختمان گنگره را ترک کرده ان��د تا به عنوان 
البی گر مش��غول به کار ش��وند، همچنین 400 
نماینده س��ابق کنگره نیز پ��س از ترک مجلس 
نمایندگان و کنگره به عنوان البی گر مشغول به 

کار شده اند.
بر اس��اس ای��ن تحقی��ق، از می��ان 5400 نفر 
البی گری که دارای تجرب��ه کار در کنگره بودند، 
2۹00 نف��ر در س��ال ج��اری به عن��وان البی گر 
استخدام ش��ده اند که این امر نشان دهندۀ رشد 
بس��یار باال نس��بت به س��ال های قبل است. 25 
ش��رکت البی گر آمریکایی هر کدام دارای ۱0 و یا 

تعداد بیشتری از کارکان سابق کنگره بودند.
در ادامۀ گزارش، به نتایج تحقیقاتی دو مؤسسه 
دیگر در ارتباط با نفوذ البی گرها در کنگره اشاره 
شده است: »بر اساس تحقیقاتی که توسط »مرکز 
سیاست های واکنشی« در حدود ۱4000 نفر در 
کاپیتال هیل مش��غول به کار هستند و در حدود 
۱۱۷00 نفر نیز در س��ال جاری به عنوان البی گر 

ثبت نام شده اند«.
دانشکده اقتصاد لندن نیز سال گذشته تحقیقی 
انجام داد که نش��ان م��ی داد در حدود ۱۱۱۳ نفر 
از البی گره��ا قب��اًل در دفاتر نماین��دگان فعالیت 
می کردن��د. میرک��و دراکا Mirko Draca محق��ق 
اقتصاد در این دانش��کده و یک��ی از مؤلفین این 
تحقیق گفت: »ش��رکت های البی گر در استخدام 
کارکنان برای تأثیرگذاری بر تصمیمات رؤس��ای 
سابق آن ها، به دنبال افرادی با ارتباطات و تجربه 

زیاد در حوزه سیاست گذاری هستند«.

 پیتزا، سبزیجات است!!
میلیون ه��ا ک��ودک آمریکایی در دس��ته چاق 
طبقه بندی شده اند. کریس��تن وارتمن، نویسنده 
غذایی و آموزشیار تغذیه می گوید: »بر هیچ کس 
پوشیده نیست که اکنون در این کشور از هر سه 
کودک یک نفر چاق و یا دارای اضافه وزن اس��ت. 
از ه��ر پنج کودک چهار س��اله، یک نفر مبتال به 
چاقی است، که این واقعاً رقمی بهت آور است.« از 
جمله عواقب اجتماعی کودکان دارای اضافه وزن، 
می توان به میلیون ها انسانی اشاره کرد که اکنون 
با دیابت مبارزه می کنند، و میلیون ها نفر دیگر که 
دچار مشکالت قلبی هستند و امید به زندگی شان 

کاهش یافته است.
وزارت کش��اورزی نیز به دلیل همین مش��کل 
ج��دی چاق��ی ک��ودکان و دانش آم��وزان طی 
درخواس��تی از کنگ��ره آمریکا خواس��تار حذف 
پیتزا از من��وی غذای م��دارس و تغییر الزامات 
غذایی مدارس ش��د، اما در عین ناباوری کنگره 
این درخواس��ت را رد کرد! دلیل آن همه چیزی 
نب��ود ج��ز البی ش��رکت های تولیدکنن��ده غذا 
برای م��دارس آمریکا. پیتزا، ای��ن غذای پنیری 
پرچرب��ی ارزان قیم��ت در بی��ش از ۳2 ملیون 
مدرسه در وعده نهار توزیع می شود. شرکت های 
تولیدکننده با تزریق پول و البی این امکان را در 
منشور راهنمای وزارت کشاورزی ایاالت متحده 
ایجاد کردند که دو قاش��ق رب موجود در پیتزا، 
آن را واجد ش��رایط یک وعده غذای سبزیجاتی 

می کند؛ به عب��ارت بهتر دولت ای��االت متحده 
می خواهد خاطر جمع ش��ود که دانش آموزان در 
کافه تریای مدارس با منوی کاملی از سبزیجات 
مغذی پذیرایی می شوند؛ و وقتی آن ها می گویند 

»سبزیجات« منظورشان »پیتزا« است!
کریستن وارتمن در ادامه می گوید: »کنگره واقعاً 
نشان داد که چه کسانی آن ها را کنترل می کنند، 
و این شرکت های بزرگ غذایی )شرکت هایی مثل 
ConAgra و Schwans( و سازندگان این پیتزاهای 

منجمد هستند. واضح است که آن ها منافع مالی 
زیادی در این قضیه دارند.«

بر اساس گزارش های منتشر شده، شرکت های 
غذایی فقط در س��ال 20۱2 ح��دود 5,۶ ملیارد 
دالر صرف البی کردن کرده اند تا بتوانند منش��ور 
راهنمای وزارت کش��اورزی را که مشکلی با پیتزا 

ندارد، بدون تغییر نگاه دارند.
 بنگاه معامالت ملکی!!

بانک های ب��زرگ در آمریکا به منظور تصاحب 
آسان خانه های رهنی به سناتورها رشوه می دهند. 
سوزان پوزل، سردبیر سایت خبری اشغال صنفی، 
)خبرگزاری مس��تقل آمریکا( گزارش می دهد که 
حامی��ان الیح��ه 5۹۶8 مجلس س��نا، در تالش 
هس��تند تا تصاحب خانه های شهروندان و سلب 
حق اقام��ۀ دع��وی غیرقانونی را ب��دون هرگونه 

مسئولیتی آسان تر می کند.
س��ناتور اس��تیو هاب��ز Steve Hobbs و بعضی 
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  آیپک همه اعضای کنگره را به
 حامیت از رژیم صهیونیستی با البی و از
 طریق کمک های خارجی، مشارکت های
 دولتی، تالش های مشرتک ضدتروریسم
 و پیشربد یک راه حل دو طرفه -میان

 دولت یهودی رژیم صهیونیستی و دولت
 غیرنظامی شده فلسطین- از طریق

مذاکره مجبور می کند.

همکارانش در این الیحه قصد دارند بنابر کمیسیون 
مؤسس��ات مالی و بیمه ای قانونی را مطرح نمایند 
که به موجب آن، اعم��ال قانون اعتماد که تقریباً 
به همه اجازه سلب حق اقامه دعوی علیه صاحب 
خانه بدون نیاز به اعالم شرایط در زمان دریافت وام 

را می دهد، بازبینی شود.
شهروندان اعتقاد دارند که هابز با انگیزه افزایش 
منافع خاص گروه های فعال در صنعت بانک داری 
به منظور افزایش اقدام به س��لب حقوق مالکیت 
که توسط بانک ها و نمایندگانشان انجام می شود، 

الیحه مذکور را مطرح نموده است.
در این گزارش آمده اس��ت که ش��رکتی به نام 
»متولیان وام ش��مال غرب« که با اجرای بیش از 
250 هزار مورد س��لب حق اقامه دعوی در ایالت 
واشنگتن سود بسیار باالیی کسب نموده، با وکالئی 
که از هابز در مبارزات انتخاباتی سنا حمایت کردند 
و همچنین ارتباط مش��کوک آن ه��ا با هابز، رکن 
اصلی کسب و کار سلب حق اقامه دعوی و مالکیت 
در ایالت واشنگتن است. کمک های مالی به کمپین 
هابز در مبارزات انتخاباتی س��نا بالغ بر 2۶ هزار و 

500 دالر بوده است!
رژیــم  بلنــد  دســت   ،AIPAC آیپــک   

صهیونیستی در آمریکا
رژیم صهیونیستی به دلیل ایفای نقش کلیدی 
در سیاس��ت های داخلی آمری��کا و امنیت آینده 
خود همیشه به طور سؤال برانگیزی توجه گروه ها 
و اش��خاص ثروتمند ذینفع حام��ی این دولت را 

جلب کرده اس��ت. یکی از ای��ن گروه های حامی 
 American Israel Public رژی��م صهیونیس��تی، 
Affairs Committee )کمیته روابط عمومی آمریکا 

 AIPAC اس��رائیل( است که بیش��تر با نام آیپک -
شناخته می ش��ود و در امور سیاسی آمریکا نقش 
بسیار پررنگی ایفا می کند. مأموریت اصلی آیپک 
متقاعد کردن تصمیم سازان آمریکایی برای تأمین 
امنیت رژیم صهیونیس��تی اس��ت و این کار را با 
پیوندزدن امنیت رژیم صهیونیستی با امنیت ملی 

آمریکا انجام می دهند.
جالب است که بدانید آیپک همه اعضای کنگره 
را به حمایت از رژیم صهیونیس��تی ب��ا البی و از 
طریق کمک های خارجی، مشارکت های دولتی، 
تالش های مش��ترک ضدتروریسم و پیشبرد یک 
راه ح��ل دو طرف��ه -می��ان دولت یه��ودی رژیم 
صهیونیستی و دولت غیرنظامی شده فلسطین- از 

طریق مذاکره مجبور می کند.
 دموگراشی امریکایی

الیگارش��ی Oligarchy یا اشراف ساالری در لغت 
ب��ه معنای »گروه ان��دک« و در اصط��الح، نظام 
سیاس��ی اس��ت که در آن گروه اندکی با ش��یوه 
غیردموکراتیک و بر اساس تکیه بر ثروت حکومت 
می کنند و بیش از ه��ر چیز در پی تأمین منافع 
خود هستند. نفوذ ابرشرکت ها و افراد بسیار منتفذ 
در داخ��ل حکومت آمریکا که با رش��وه و البی و 
حتی تهدید به دنبال منافع خود هستند، در واقع 
ایاالت متحده را نه یک دموکراس��ی بلکه به یک 

الیگارشی به شدت فاسد تبدیل کرده اند.
علم��ی  ژورن��ال   20۱4 پایی��ز  نس��خه  در 
»دیدگاه هایی در سیاست ها« یک مطالعه در باب 
س��اختار آمریکا انجام شد: »بر خالف حمایت به 
ظاهر مس��تحکم تجربی که در مطالعات پیشین 
از نظریه های دموکراس��ی اکثریت انجام ش��ده 
اس��ت، تحلیل ه��ای ما نش��ان داد ک��ه در واقع 
اکثریت آمریکایی ها بر سیاس��ت های اتخاذ شده 
از سوی دولت تأثیر اندکی دارند. آمریکایی ها از 
ویژگی های مربوط ب��ه حکمرانی دموکراتیک از 
جمل��ه انتخابات منظم، آزادی بیان و تجمعات و 
یک حق رأی گس��ترده )اگرچه هنوز مورد بحث 
اس��ت( لذت می برند ولی...« س��پس آن ها ادامه 
می دهند که این واقعیت ندارد و اضافه می کنند 
که یافته های این تحقیق که اولین مطالعه علمی 
همه جانبه در این موضوع اس��ت، نشان از نوعی 
شکس��ت تمام عیار »نظریه رأی دهن��ده میانه« 
و سایر نظریه های دموکراس��ی الکترال اکثریت 
]در آمری��کا[ دارد و در واق��ع »ادعاهای آمریکا 
در مورد دموکراتیک ب��ودن خود، به طور جدی 
در معرض تهدید است«. همچنین مشاهده شد 
که »در ش��رایطی که عالئق نخبگان اقتصادی و 
گروه های با منافع س��ازمان یافته در حال کنترل 
نمودن سیاست ها است، تمایالت آمریکایی های 
معمولی، اهمیت بسیار اندکی - نزدیک به صفر 
– دارد و از لح��اظ آم��اری اثری روی سیاس��ت 

عمومی ندارد«.
ب��ه عب��ارت دقیق ت��ر سرنوش��ت بس��یاری از 
تصیم سازی و تصمیم گیری های کالن در نهادهای 
حکومت��ی ای��االت متح��ده آمریکا، در دس��تان 

البی بازها و محافل البی گری قرار دارد.
 ،House of Cards در س��ریال خان��ه پوش��الی
بخشی از روابط، تعامالت و سبک زندگِی طبقه ی 
»نخبگان قدرت« Power Elite و الیگارشی ایاالت 
متحده آمریکا در قال��ب روایتی جذاب به تصویر 

کشیده شده است.
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میزگرد خدمات مالی
البی هایی هس���تند که از طرف 100 ش���رکت ب���زرگ در زمینۀ 
خدمات مالی به فعالیت پرداختند تا در ابتدا جلوی تصویب 
ط���رح داد-فران���ک  )Dodd-Frank( را بگیرند و در صورت 
 Tim( تصویب تأثی���ر آن را محدود کنند. مدی���ر: تیم پالنتی
Pawlenty( فرماندار س���ابق ایالت میِنسوتا. حقوق: 1/8 

میلیون دالر در سال 2013

سازمان صنعت بیوتکنولوژی
ن����م����ای����ن����دۀ ش����رک����ت م���ون���س���ان���ت���و 
ب����رای  و  اس������ت   )Monsanto(
جلوگیری از تصویب الیحۀ مربوط به 
غذا«  ژنتیکی  »اص���الح  برچسب های 
میلیون ها دالر  آمریکا  در سطح کشور 

خرج کرد.
 م��دی��ر ع��ام��ل: جیمز چ��ارل��ز گ��ری��ن��وود 
 )James Charles Greenwood(
پنسیلونیا.  ای��ال��ت  س��اب��ق  نمایندۀ 

حقوق: 1/48 میلیون در سال 2010

انجمن سینمایی آمریکا
اع����م����اِل ن���ف���وذ ب������رای ت��ص��وی��ب 
ط��رح ه��ای م��ط��ل��وب ه��ال��ی��وود مثل 
پیپا   و   )SOPA( سوپا   طرح های 
مواجه  شکست  ب��ا  ک��ه   )PIPA(

شده و به تصویب نرسیدند.
سابق  سناتور  داد  کریس  م��دی��ر: 

.)Connecticut( ایالت کنتیکت
حقوق: 3/3 میلیون در سال 2012

)Edelman( ِاِدلمن
شرکت  ع��ن��وان  ب��ه  س��ال 2006  از 
الب���ی گ���ری ثبت ن��ش��ده اس���ت. از 
مؤسسۀ  ش��رک��ت،  ای��ن  مشتریان 
ِامریکن پترولیوم است که برای راه 
اندازی وبسایت و تبلیغات آنالین 
برای خط لولۀ کیِاستون ِاکس ِال، 
معافیت مالیاتی برای صنعت نفت 
و دسترسی بیشتر به اراضِی عمومی 
ب���رای ح��ف��اری ب��ه ای��ن ش��رک��ت 52 

میلیون دالر پرداخت کرده است.

 Bonner( بانر و شرکت های تابع
)& Associates

جمله  از  دارد  زی��ادی  مشتری های 
اتحاد آمریکا برای انرژی فسیلِی پاک 
)ACCCE( که به شرکت بانر برای 
مخالف  گ��روه ه��ای  تشکیل  ای��ج��اد 
قانون امنیت و انرژی پاک در آمریکا 
کرد.  پرداخت  دالر   43500 مبلغ 
بعد از آن بود که مشخص شد بانر 
نامه های جعلی را به اعضای کنگره 
فرستاده بوده است. )در مجموع 
فسیلِی  ان���رژی  ب��رای  آمریکا  ات��ح��اد 
البی  ب���رای  دالر  میلیون   28 پ��اک 
کردن خرج کرده است که تنها 2/2 
مصرفی  چنین  ب��رای  آن  از  میلیون 

گزارش شده است(

)Astroturf( گروه مشاورۀ َاستروِترف
مستقل  نظر  به  که  را  گروه هایی  شرکت ها، 
می آیند را برای ِاعمال تغییرات در سیاست ها 

به خدمت می گیرند.

اتحادیه های بازرگانی
گروه های���ی ک���ه نمایندۀ صنایع مهم هس���تند 
س���االنه میلیون ها دالر برای الب���ی کردن خرج 

می کنند.

روی کاغذ اعماِل نفوذ منسوخ شده است. اما در واقعیت تنها به فعالیت های پنهانی تبدیل شده است.

مجتمع البی بازِیِ در سایه

البی گرها از این 
سمت بروند

ساختمان البی گری



روابط عمومی
ش���رکت های ب���زرگ مؤسس���ات رواب���ط 
ب���ر  نف���وذ  اعم���ال  ب���رای  را  عموم���ی 

سیاست ها استخدام می کنند.

گروِه حقوق و رسانه
نمایندۀ اتحادیۀ صنعت هوایی که به 
منظور متوقف س���اختن بودجۀ نظامی 
1/3 میلیون دالر به آنها پرداخت شد.

شرکت های حقوقی
در  تغیی���ر  ایج���اد  ب���رای  حقوق���ی  ش���رکت های 
سیاست های ایالتی از طرف مشتریانشان البی 

می کنند.

دی ِال ِای پایپر
ش���رکت  س���ودآورترین  و  بزرگتری���ن 
حقوقی در کش���ور ب���ا درآم���دی بالغ بر 

2/44 میلیارد دالر در سال 2012
نماین���دۀ ش���رکت های ب���زرِگ صنع���ت 

پزشکی.
 Tom( داش���ل  ت���ام  مه���م:  پرس���نِل 

Daschle(. حقوق: نامشخص کاترین َان ناولی
ش���دن  منص���وب  از  قب���ل 
به عنوان معاون وزیر خارجه 
اقتص���ادی،  مس���ائل  در 
ان���رژی و محی���ط زیس���ت در 
س���ال 2013، 7/5 میلیون 
 )Apple( َاپ���ل  ش���رکت  در 

بدست آورد.

ِدبورا لی جیمز
 2013 س���ال  در  آنک���ه  از  قب���ل 
برای ِس���مت وزیر نیروی هوایی 
انتخاب ش���ود در شرکت سایک 
)SAIC( که یک���ی از پیمانکاران 
بزرگ در امور نظامی می باشد، 1 

میلیون دالر درآمد داشت.

SKDKnickerbrocker شرکت
نمایندۀ ابر شرکِت ترنس کانادا )به 
دنبال تصویب طرح احداث خط لولۀ 
 Keystone( ِاک���س ِال کیِاس���تون 
XL(( و بازاریاب های غذا )به دنبال 
ایج���اد محدودی���ت برای مؤسس���ۀ 
ضد چاقِی میش���ل اوباما(. پرس���نِل 
 )Anita Dunn( دان  آنیت���ا  مه���م: 
کاخ  عموم���ی  رواب���ط  س���ابق  مدی���ر 
س���فید. حقوق: 1 میلی���ون دالر بین 

سال های 2008 و 2009

گروه گالِور پارک
ب���رای فعالیت ه���ای حمایت���ی 
از ط���رف الب���ِی گاز طبیعی 2/9 

میلیون دالر دریافت کرد

روابط عمومی َاَبر شرکت ها / روابط عمومی 
درون سازمانی

ش���رکت ها غالبًا م���واردی ک���ه می خواهند 
در رابطه با آنها در واش���نگتن ِاعمال نفوذ 
کنند را از طریق دپارتمان های روابط عمومِی 

درون سازمانی پیگیری می کنند

  هزینـــۀ رســـمِی البی کردن در ســـال 
هزینـــۀ  دالر.  میلیـــارد   3/2  :2013
واقعی: مبلغ تخمینـــِی 9 میلیارد دالر، 

شامل البی بازی های ثبت نشده
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ریاست جمهوری ایاالت متحده 
به فروش می رسد

نقش پول در انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��االت متحده در 
س��ال 20۱۶ با هزینه ای در ح��دود ۱0 میلیارد 
دالر، پر هزینه ترین انتخابات در تاریخ خواهد بود. 
اگرچه تمام این پول ه��ا را کاندیداهای دو حزب 
دموک��رات و جمه��وری خواه خ��رج می کنند اما 
 ،)PAC Political Action Committee( سوپرپک ها
اصناف و دیگر البی های اَبَر ش��رکت ها این پول ها 

برای آنان فراهم می آورند.
پول ه��ای فراوانی که کاندیداه��ای دموکرات و 
جمهوری خواه جمع و خرج می کنند، این ادعا را 
که ایاالت متحده کشوری بر پایه دموکراسی است 
و در آن مردم بر کشورشان حکومت می کنند را به 
سخره گرفته است. در واقع پول است که بر ایاالت 
متحده حکمرانی می کن��د و تمام فرایند انتخاب 
کاندیداهای تنها 2 حزِب رسمِی این کشور را در 
تس��خیر خود دارد و همچنین در مشخص شدن 
نتیجه رأی گیری در تاریخ 8 نوامبر 20۱۶ تأثیر 

به سزایی دارد.
از ۳۹0 میلی��ون دالر پول��ی که تا بحال در این 
انتخابات جمع ش��ده اس��ت ۳00 میلیون از آن 
برای ۱5 کاندی��دای جمهوری خواه��ی بوده که 
کاندیدات��وری خود را اع��الم کرده اند در حالی که 
۹0 میلی��ون باقی مانده بین 4 نام��زد دموکرات 
تقسیم ش��ده که ۷۱/5 میلیون از آن برای نامزد 
پیشتازِ دموکرات ها هیالری کلینتون می باشد. این 

اختالف گمراه کننده اس��ت. زمانی که انتخابات 
اولیه به پایان برس��د و یکی از جمهوری خواهان 
برای رقابت با کلینتون انتخاب شود. در انتخابات 
اصلی میلیاردها دالر پول در ستادهای انتخاباتی 

هر دو طرف خرج خواهد شد.
نقش پ��ول در انتخابات ریاس��ت جمهوری آن 
چنان آش��کار ش��ده اس��ت که حتی رسانه های 
تحت کنترل اَبَر شرکت ها نیز دیگر نمی توانند بر 
آن سر پوش بگذارند. برای مثال واشنگتن پست 
در شانزدهم جوالی گزارش��ی را منتشر کرد که 
تیت��ر آن جایی را برای بحث باقی نمی گذاش��ت: 
»کمک های مالی به کاندیداها در انتخابات 20۱۶ 
نشان می دهد که قدرت به گروه هایی می رسد که 
طبقه ممتاز و ثروتمند از آن ها حمایت می کنند«. 
در آن مقاله اش��اره شده اس��ت: »برای اولین بار 
است که هزینه های مستقلی که به اصطالح سوپر 
پک ها )کمیته های فعالیت سیاس��ی که آزادانه با 
کاندیداها مرتبط هستند( می کنند از هزینه های 
ک��ه کاندیداه��ا و کمیته های رس��مِی مربوط به 

کمپین آنان می کنند فراتر رفته است.«
در ح��زب جمهوری خواه��ان بلندترین گام را 
جب بوش Jeb Bush برادر رییس جمهور س��ابق 
جرج واکر بوش George W.Bush و فرزند رییس 
 George جمهور اس��بق جورج هربرت واکر بوش
H.W Bush برداشته است. کمپین او و دو سوپرپِک 

مرتبط با وی در چهار ماه دوِم سال 20۱5، ۱۱۹ 
میلیون دالر جمع کردند که این مبلغ بیش��ترین 
میزان پولی اس��ت ک��ه یک کاندیدای ریاس��ت 
جمهوری با این فاصله زمانی زیاد از انتخابات برای 

کمپینش فراهم کرده است.
تقریب��اً تمام ای��ن پول از ط��رف حامیان مالِی 
ثروتمن��د می آید. بوش به ش��خصه با اختصاص 
مبل��غ ۳۹۹,۷20 دالر بیش��تر از هم��ه حامیان 
دیگرش که مبلغ ۳۶8,02۳ دالر را کمک کرده اند 
به کمپینش پول اختصاص داده اس��ت. عالوه بر 
میلیاردره��ا و مولتی میلیونرهایی که هر کدام تا 
سقف ۱ میلیون دالر )محدودیتی که کمپین بوش 
قرار داده است( به کمپین او کمک کرده اند، بوش 
پول ه��ای نقدی را نیز از البی کننده های نماینده 
ش��رکت های مالی و اعتباری، شرکت های نفتی، 
عمده فروشان، شرکت های مشاوره امالک و تعداد 

زیاد دیگری از صنایع دریافت کرده است.
بوجود آمدن س��وپر پک ها زاده تصمیم دادگاه 
عالی در س��ال 20۱0 و اقدامات دادگاه پس از آن 
می باش��د که هر گونه محدودی��ت در کمک های 
میلیارده��ا و اَبَر ش��رکت ها به کمیته ه��ای اقدام 
سیاسی را رفع کرد اگرچه هنوز محدودیت کمک 
به شخص کاندیداها تا سقف 2۷00 دالر باقی مانده 

است.
س��وپر پک ها در هم��ان آغاز نقش��ی مهم در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱2 )عمدتاً در 
انتخاب��ات اولیه جمهوری خواهان( ایفا کردند. در 
آن رقابت شلدون اَدلس��ون Sheldon Adelson و 
 Newt نوت گینگریچ ،Foster Friess فاستر فریس
Gingrich و ریک سنتوروم Rick Santorum را در 

مقابل میت رامنی Mitt Romney که خود رییس 
صندوق س��رمایه گذاری و تقریب��اً یک میلیاردر 

سریــــال جهــان
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 وبسایت کمپین کلینتون نام 122 فرد 
که در 4 ماهه دوم امسال حداقل 100 

میلیون دالر برای او جمع آوری کرده اند را 
منتشر کرد. این افراد کسانی هستند که با 

 Dow اََبر شرکت هایی مانند داو ِکمیکال
 ،Microsoft مایکروسافت ،Chemica

اِکسان Exxon، پپسی Pepsi Co، ِورایزن 
Verizon، مسترکارد Mastercard و 

بسیاری از شرکت های دیگر البی کرده اند.

است در رقابت نگه داشتند.
اتفاقی که در س��ال 20۱۶ خواهد افتاد جهشی 
رو به جلو خواهد بود. سوپر پک ها به کاندیداهای 
جمهوری خواه 2۳0 میلیون دالر کمک کرده اند 
در حالیکه کاندیداها به شخصه ۶5 میلیون جمع 

آوری کرده اند.
همه جمهوری خواهان برجس��ته از پشتیبانی 
یک میلی��ارد برخوردارند یا مث��ل دونالد ترامپ 
Donald Trump خودش��ان میلیاردر هستند به 

اس��تثنای س��ناتور رند پال Rand Paul نماینده 
ایالت کنتاکی که اعتراضات او به ماجراجویی های 
ارتش ایاالت متحده در آنسوی مرزهایش او را از 
چنین کمک هایی بی بهره ساخته و این مسئله 
موجب ش��ده که پیش بینی ش��ود کمپین او به 

سرعت محو شود.
سرمایه گذارِی س��وپر پک ها موجب پیشتازِی 
جب بوش در بین نامزدان جمهوری خواه ش��ده 
اس��ت و همچنین س��ناتور تد کروز Ted Cruz با 
س��رمایه 5۳ میلیون دالری و سناتور مارکو روبیو 
Marco Rubio با سرمایه 44 میلیون دالری را به 

رقبایی جدی تبدیل کرده است. دیگر نامزِد برتِر 
 Scott جمه��وری خواه از این جنبه اس��کات واکر
Walker فرماندار ویسکانس��ین است که تا قبل از 

اعالم کاندیداتوری��ش در ۱۳ جوالی 20 میلیون 
دالر برای سوپر پک خود جمع آوری کرده بود.

حداقل ۶ نفر دیگر از کاندیداهای جمهوری خواه 
از حمایت سوپر پک ها برخوردارند. سه میلیاردر با 
تخصیص ۱۶ میلیون دالر از مجموع ۱۷ میلیون 
 Rick دالر پ��وِل جمع آوری ش��ده از ریک پِ��ری
Perry فرماندار س��ابق تگ��زاس حمایت می کنند. 

جان کاسیک John Kasich فرماندار اوهایو که قرار 
اس��ت هفته آینده کاندیداتوری خود را اعالم کند 
 Chris ۱۱/5 میلیون دالر داشته و کریس کریستی
Christie فرمان��دار نیوجرزی نیز ۱0 میلیون دالر 

جمع آوری کرده است. حتی بابی جیندال فرماندار 
لوییزیانا که دیرتر از دیگران در رقابت انتخاباتی وارد 
شده اس��ت از حمایت ۹ میلیون دالری سوپرپِک 
خود برخوردار است. حمایت مالی از مایک هاکابی 
Mike Huckabee فرماندار سابق آرکانسا و کارلی 

فیورینا Carly Fiorina مدیر عامل س��ابق شرکت 
هیولت پاکارد HP نیز در س��طحی بوده که آنان را 

قادر ساخته کمپین انتخاباتی تشکیل دهند.
در حزب دموکرات ها نیز چنین حقیقتی جاری 
است اگرچه وانمودسازی حزب دموکرات در رابطه 
با تعلق این حزب به طبقه متوسط و سخنان بی 
اس��اس و پوپولیس��تِی برخی از رقبای دموکرات 
درباره هیالری کلینتون وزیر خارجه سابق موجب 

پنهان ماندن این مسئله شده است.

وضعیت جمع آوری پول توسط کلینتون همانند 
کاندیداهای جمهوری خواه است با این تفاوت که 
او انتظار رقابت جدی ای را در دور نخست انتخابات 
ندارد از این رو استراتژیست های کلینتون از حامیان 
مالی خواسته اند تا حمایت های مالی خود را برای 
دور اصل��ی انتخابات نگه دارند. به این منظور اکثر 
میلیاردرهای طرفدار دموکرات ها مثل وارِن بافت 
Warren Buffett، بی��ل گیتس Bill Gates، جورج 

 Tom Steyer و تام استیر George Soros سوروس
تا سال دیگر منتظر خواهند ماند.

اما کلینتون پول های کمتری را )می توان گفت 
پیش پرداخت( از این افراد دریافت کرده اس��ت: 
میلیاردرهای صاحب رسانه، یهودی و صهیونیستی 
 Fred و فِِرد آیَچِنر Haim Saban مثل حی ام سابان
Eychaner، مارک الس��نی Marc Lasny گرداننده 

صندوق س��رمایه، ِجی رابرت پریتزکر از صاحبان 
ش��رکت هایات Hyatt، لین فارس ت��ر د روچیلد 
Lynn Forester de Rothschild )از اعض��ای فعال 

خاندان یهودی صهیونیست روچیلد( و افراد بانفوِذ 
و بی ش��مار دیگ��ری از هالیوود، س��یلیکون َولی 
)قلب صنعت و ش��رکت های آی تی IT در ایاالت 

متحده( و وال استریت.
هفته گذشته وبسایت کمپین کلینتون نام ۱22 
فرد که در 4 ماهه دوم امسال حداقل ۱00 میلیون 
دالر برای او جمع آوری کرده اند را منتشر کرد. این 
افراد کسانی هستند که با اَبَر شرکت هایی مانند داو 
 ،Microsoft مایکروسافت ،Dow Chemica ِکمیکال
 ،Verizon وِرایزن ،Pepsi Co پپسی ،Exxon اِکسان
مسترکارد Mastercard و بسیاری از شرکت های 
دیگر البی کرده اند. یکی از این افراد اس��تیو َرتِنر، 
یک سرمایه گذار بانکی است که ریاست کارگروه 
ویژه اتوموبیل در دوره ریاس��ت جمهوری اوباما را 
بر عهده داش��ت و در آن کارگروه مصوب شد که 
حقوق کارگرانی که به تازگی به استخدام صنعت 

خودروسازی در آمده اند 50 درصد کاهش یابد.
رقیب اصلِی کلینتون در بین دموکرات ها برنی 
س��ندرز Bernie Sanders س��ناتور ایالت ورمونت 
از حمایت س��وپرپک برخوردار نیس��ت اما به هر 
طریق و عمدتاً بوسیله اینترنت ۱5/2 میلیون دالر 
برای ستاد انتخاباتیش جمع آوری کرده است. او 
نسبت به کلینتون پول بیشتری را از حامیاِن جزء 
)کس��انی که کمتر از 200 دالر کمک می کنند( 
دریافت کرده اس��ت. این مس��ئله نشان می دهد 
ک��ه س��ندرز وظیفه مح��ول ش��ده اش را اینگوه 
انج��ام می دهد: با اس��تفاده از انجام فعالیت هایی 
علیه میلیاردرها )اجتناب از داشتن سوپرپک( به 
کسانی که از سیاست های راس��ت گرایانه دولت 
اوباما ناراحت بودند حمله می کند و آنان را به مداِر 

حزب دموکرات باز می گرداند.
این فرایند به هیچ وجه ارتباطی با دموکراس��ی 
ندارد. این مسئله نشان می دهد که چگونه سیستم 
الیگارشی یا اشراف ساالرِی ایاالت متحده دیدگاه 
جامع��ه را منحرف می کند و به دنبال این اس��ت 
ت��ا توهم انتخ��اب اکثریت در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری را مخف��ی نگ��ه دارد. در ای��ن خالل 
میلیاردرها، کاندیداها را به جلو می رانند و شخصی 
را که می خواهند اوامرشان را اطاعت کند به کاخ 

سفید می فرستند. 

سریــــال جهــان
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مــــاهــــواره

بی بی سی جهانی که امروزه بیشتر به شبکه های 
ماه��واره ای خ��ود ش��هرت دارد، از مجموعه ای 
از اشکال رسانه ش��امل پورتال اینترنتی، شبکۀ 
ماهواره ای، ش��بکۀ کابلی، رادیو و... تشکیل شده 
است. این مؤسسۀ رس��انه ای که نزدیک به یک 
قرن سابقۀ فعالیت دارد، در سال ۱۹22 میالدی 
با نام »بنگاه س��خن پراکنی انگلیس با مسئولیت 
محدود« بنیان گ��ذاری و در س��ال ۱۹2۷ پس 
از دریاف��ت پروانۀ س��لطنتی تبدیل به یک نهاد 

حکومتی شد.
نیاز استعمار انگلیس به اس��تفاده از ابزارهای 
رس��انه در س��طح دنی��ا و همچنین ش��یوه های 
مؤثر فعالیت این مؤسس��ۀ رس��انه ای سبب شد 
تا به س��رعت رش��د کرده و خیلی زود در سطح 
اول رس��انه های خب��ری دنیا قرار گی��رد. امروزه 
این ش��بکه با برخورداری از 2۶ ه��زار کارمند و 
بودج��ه ای مع��ادل 4 میلیارد پوند ک��ه از منابع 
دولت��ی انگلیس تأمین می ش��ود، به بزرگ ترین 
مرک��ز جمع آوری و پخش اخب��ار و رویدادها در 

جهان تبدیل شده و با وجود وابستگی کامل مالی 
به دولت انگلیس مدعی است که تحت نفوذ هیچ 
قدرت سیاس��ی و تجاری نبوده و فقط در مقابل 

مخاطبانش پاسخگوست! 
 بی بی سی فارسی

آغاز فعالیت ش��بکه های ماه��واره ای در ایران 
س��ابقه ای نزدیک به ۱5 س��ال دارد و به شروع 
فعالیت ش��بکۀ محلی ان آی ت��ی وی )NITV( به 
مدیری��ت »ضی��ا آتاب��ای« در س��ال ۱۳۷۹ باز 
می گردد. از این تاریخ به بعد، ش��اهد گس��ترش 
ش��بکه های ماه��واره ای فارس��ی زبان بودیم که 
بیشتر آن ها با مرکزیت آمریکا و شهر لس آنجلس 
فعالی��ت می کردن��د و برنامه ه��ای خ��ود را نیز 
متکی بر ش��وها و موزیک ویدئوها، اخبار و پخش 

فیلم های قبل از انقالب قرار داده بودند.
س��ال ۱۳82 و آغاز به کار ش��بکه پی ام س��ی 
)PMC( را نی��ز می توان اتفاق��ی جدید در عرصۀ 
ش��بکه های ماه��واره ای فارس��ی زبان دانس��ت. 
پی ام سی با رویکردی حرفه ای به موسیقی، گروه 

جدی��دی را به مخاطبان ش��بکه های ماهواره ای 
اضافه کرد.

پنج سال بعد و در سال ۱۳8۷ شبکۀ بی بی سی 
فارس��ی ب��ا محوریت خب��ر و اطالع رس��انی و با 
بهره گیری از تیم های جوان و حرفه ای آغاز به کار 
کرده و به عنوان س��ومین اتفاق جدید در عرصۀ 
ش��بکه های ماهواره ای فارس��ی زبان مطرح شد. 
هرچند که بی بی س��ی فارس��ی با سابقۀ فعالیت 
رادیو فارس��ی بی بی سی از سال ۱۳۱۹، به عنوان 
رسانه ای خبری آش��نا برای فارسی زبانان مطرح 
اس��ت؛ راه اندازی ش��بکۀ ماهواره ای بی بی س��ی 
فارس��ی از روندی طراحی ش��ده ب��رای جذب و 
معرفی ب��ه مخاطب پیروی می کرد ک��ه ابتدا با 
راه اندازی س��ایت خبری بی بی س��ی فارسی در 
س��ال ۱۳۷۹ آغاز شد و ۶ سال بعد از این اتفاق، 
یعنی در س��ال ۱۳85 وزیر دارایی وقت انگلیس 
در سخنانی در اندیشکده »چتم هاوس« لندن از 
تخصیص ساالنۀ ۱5 میلیون پوند برای راه اندازی 
شبکۀ تلویزیونی فارس��ی زبان »بی بی سی« خبر 

مردادماه 1394 / شماره 458

58



   سابقۀ طوالنی این شبکه در مواجهه 
با حوادث مختلف و امور داخلی ایران، 
به ویژه مواضع این شبکه در فتنه سال 

88 و دیگر مسائل سیاسی داخلی همگی 
جلوه ای از هویت اصلی این رسانۀ امنیتی 

را فاش می کند. بی بی سی نه تنها رسالت 
خبری خود را انجام نمی دهد، بلکه تبدیل 

به یک رسانۀ امنیتی در جهت کمک به 
مخالفان و به عبارتی، جریان اپوزیسیون 

جمهوری اسالمی ایران شده است.

داد. بعد از راه اندازی این شبکه، مبلغ گفته شده 
که معادل 22 میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت، 
از س��وی وزارت خارج��ۀ انگلی��س ک��ه به طور 
کل��ی تأمین کنندۀ هزینه های س��رویس جهانی 

بی بی سی است، تأمین می شود.
اطالع رسانی دولتی انگلیس در خصوص راه اندازی 
ش��بکۀ بی بی س��ی فارس��ی با یک دورۀ طوالنی 
تبلیغات همراه شد و سرانجام در دی ماه ۱۳8۷ 
پخ��ش برنامه های این ش��بکه ب��رای مخاطبان 
فارسی زبان )ایران، افغانستان و تاجیکستان( آغاز 

گردید.
این شبکه نیز مانند بقیۀ تشکیالت بی بی سی 
جهانی شعبۀ اصلی خود را در لندن بنا گذاشت. 
ریاس��ت تلویزی��ون،  رادیو و وب گاه بی بی س��ی 
فارس��ی را »صادق صبا« برعهده دارد و »عنایت 
فان��ی« که 2۷ س��ال پی��ش به عن��وان پناهندۀ 
سیاسی وارد انگلیس ش��ده بود و تخلفات مالی 
و اخالقی، علت فرار وی عنوان ش��ده اس��ت نیز 

معاون این تلویزیون است.
بیت االخباِر فینگلیش

ارتب��اط نزدیک و گس��تردۀ بهائیان با ش��بکۀ 
بی بی س��ی ریش��ه در حمایت دولت انگلیس از 
فرقۀ بهائیت دارد که ش��اید مش��هورترین سند 
این ارتباط، اعطای لقب »ِس��ر« از س��وی دولت 
سلطنتی انگلیس به سرکردۀ فرقۀ بهائیت یعنی 
»عبدالبهاء« در حیفا باشد. نفوذ و ارتباط بهائیان 
در حوزۀ رسانه در کشور انگلیس بیشتر به شبکۀ 
بی بی سی مربوط می ش��ود که نمونۀ آن »دیوید 
هافمن« اس��ت که اولین گوین��دۀ بهائی در دنیا 
محس��وب می ش��ود و کار خود را با بی بی س��ی 
آغاز ک��رد. با توجه به هدف گ��ذاری بهائیان برای 

تاثیرگ��ذاری در جامع��ۀ مس��لمان ای��ران، اهم 
همکاری بهائیت با ش��بکه بی بی س��ی به حوزۀ 
فارس��ی زبان آن ب��از می گردد و آغ��از آن نیز در 
ش��روع به کار رادیو بی بی س��ی فارسی به چشم 

می خورد.
۷5 سال پیش یعنی در دی ماه ۱۳۱۹ که رادیو 
فارسی بی بی سی فعالیت خود را آغاز کرد، اولین 
صدایی که از این رادیو شنیده شد صدای»مؤقر 
بالویزی« س��رکردۀ بهائیان در انگلیس بود. وی 
به پاس س��رمایه گذاری قابل توج��ه بهائیت در 
راه اندازی این رادیو، به عن��وان اولین مدیر رادیو 
فارسی بی بی س��ی انتخاب شد و کادرسازی وی 
ب��رای بهائیت از همان زم��ان کلید خورد. بعد از 
بازنشس��تگی بالویزی ش��خصی به نام »دهقان« 
که او هم یک بهائی بود، به مدیریت این ش��بکه 
منسوب ش��د و این روند با رشدی چشمگیر به 
مرحله ای رسید که برخی از باالترین پست های 
اجرایی رسانۀ بی بی س��ی در اختیار بهائیان قرار 
گرف��ت. »باقر معین« مس��ئول فعل��ی آموزش 

نیروهای بی بی س��ی در سراس��ر جه��ان یکی از 
همین بهائی هاست.

امروز نیز با یک رصد ساده در خروجی بخش های 
مختلف فارس��ی زبان رس��انۀ بی بی س��ی فارسی 
از قبیل وبگاه، ش��بکۀ تلویزیونی و رادیو می توان 
به راحتی برنامه ها و تولیدات مختلف این رس��انه 
در تبلی��غ و حمایت از بهائیان را مش��اهده کرد. 
تولید و پخش اولین مستند حرفه ای از تاریخچۀ 
زندگ��ی و فعالیت بهائیان در ایران توس��ط تیم 
مستندساز بی بی س��ی فارس��ی نمونه ای از این 

مدعاست.
ملکه خبر می خواند

بررس��ی منابع تأمین مالی ش��بکۀ بی بی سی 
فارس��ی ک��ه البته از س��وی مدیران این ش��بکه 
بدون هیچ گونه تحفظی اعالم می شود، وابستگی 
کامل آن ها به دولت انگلیس را آش��کار می کند. 
این وابس��تگی و ارتباط باعث می شود که به طور 
کلی شبکۀ بی بی س��ی و خصوصاً بخش فارسی 
این شبکه در خدمت اهداف استعماری انگلیس 
فعالیت کنند. بررسی رفتار و اقدامات این شبکه 
و عواملش از آغاز فعالیت در سال ۱۳8۷ تاکنون 
به خوبی نش��ان می دهد که این رس��انۀ به ظاهر 
خبری، در پشت پردۀ اهداف آشکارش اقدامات و 
خطوطی را پیگیری می کند که ماهیتی امنیتی 

به آن داده است.
سابقۀ طوالنی این شبکه در مواجهه با حوادث 
مختلف و امور داخل��ی ایران، به ویژه مواضع این 
ش��بکه در فتنه سال 88 و دیگر مسائل سیاسی 
داخلی همگی جلوه ای از هویت اصلی این رسانۀ 
امنیتی را فاش می کند. بی بی سی نه تنها رسالت 
خب��ری خود را انجام نمی ده��د، بلکه تبدیل به 
یک رس��انۀ امنیتی در جهت کمک به مخالفان و 
به عبارتی، جریان اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
ایران ش��ده اس��ت و به طور کلی، می توان گفت 
در واقع هدف از ایجاد این رسانه نیز همین بوده 

است.
 اوج اقدامات ضد امنیتی این ش��بکه در سال 
88 و در خالل حوادث پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری رخ داد و منجر به کسب جوایز به ظاهر 
رس��انه ای، اما هدفدار سیاس��ی برای این شبکه 
ش��د. جایزۀ »واضح ترین پوش��ش ی��ک حادثۀ 
خبری« به خاطر پوش��ش انتخابات ایران از طرف 
 )AIB( اتحادیۀ رادی��و و تلویزیون های بین المللی
در س��ال 200۹ ب��رای مس��تند »انتخاباتی که 
ای��ران را لرزاند«، نمونه تش��ویقات صورت گرفته 
از این ش��بکه اس��ت. رفتار بی بی سی و عواملش 
در طول انتخابات 88 منجر به گزارشات و تجزیه 
و تحلیل ه��ای دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی 
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انگلیس و آمریکا و صهیونیسم؛
ایجاد تریبون برای مخالفان و دش��منان نظام 	•

جمهوری اسالمی؛
براندازی نرم و تهاجم فرهنگی	•

پ��س از اتفاق��ات 88 و واکنش دس��تگاه های 
مس��ئول در جمه��وری اس��المی ای��ران ب��رای 
ممنوعیت فعالیت این شبکۀ ماهواره ای در کشور، 
فعالیت بی بی سی در همان جهت اما با شیوه ها و 
شگردهای نوین پیگیری شد. جمع آوری آشکار و 
پنهان اطالعاتی از جامعۀ ایران، یکی از مهم ترین 
اقدامات جدید این شبکه است که مخالف با اصول 
یک رس��انه فقط در ش��رح وظایف یک س��ازمان 
اطالعاتی گنجانده می ش��ود. بی بی سی با اتکا بر 
ظرفیت مخاطبان خود در داخل ایران بخش��ی با 
عنوان »ش��اهد عینی« راه اندازی کرد که هدف از 
آن دریافت فیلم و عکس از داخل ایران اس��ت. در 
این بخش، از کاربران خواسته می شود که فیلم و 
عکس از تجمعات و دیگر رخدادهای کش��ور را به 
این قس��مت ارس��ال کنند که البته بعد از تدوین 
ه��دف دار و بعضاً با کمی تغییر در اخبار ش��بکه 

استفاده می شوند.
به هرحال، امروز بی بی س��ی فارس��ی به عنوان 
یکی از منابع خبری جامعۀ ایران و کش��ورهای 
فارسی زبان همسایه شناخته می شود و شگردها 
و روش های مدرن و روان شناس��انۀ این رسانه در 
عملیات روانی بر ذهن مخاطبان نیز باعث ش��ده 
که تشخیص مواضع خط دار و القائات سیاسی و 
اجتماعی این ش��بکه برای سطوح عادی جامعه 
تقریبا غیرقابل تش��خیص باش��د. در پروندۀ این 
ش��مارۀ نش��ریه س��عی کردیم ابعاد متفاوتی از 
فعالیت های بی بی س��ی فارس��ی اع��م از تحلیل 
گفتمان��ی و بررس��ی چند نمون��ه از برنامه های 

شاخص این شبکه را تقدیم کنیم. 

مـــــاهـــــواره

ایران ش��د که خروجی همۀ آن ها نش��ان می داد 
که اساساً بی بی سی یک رسانه نبوده و بلکه یک 
ترمین��ال اطالعاتی-امنیتی برای ش��بکه کردن 
جریانه��ای مخالف، ارتباط با داخل و جمع آوری 
اطالعات و عملیات روانی اس��ت و البته همۀ این 

اقدامات در پوشش رسانه انجام می شود.
اس��ناد به دس��ت آمده بع��د از حوادث س��ال 
88 و همچنی��ن اعترافات دستگیرش��دگان در 
ای��ن اتفاقات، اهداف این ش��بکۀ ماه��واره ای را 
بیش از پیش نش��ان می دهد. براس��اس گزارشات 
مراکز امنیتی و اطالعاتی ایران که در رس��انه ها 
نیز منتش��ر ش��د، چکی��دۀ محوره��ای فعالیت 
تعریف ش��ده برای بی بی سی فارسی در سال 88 
که از سوی بخش برون مرزی سرویس اطالعاتی 
انگلیس مش��خص شده بود، ش��امل موارد ذیل 

است:
۱. ایفای نقش اطالعاتی در بحران ها و رویدادهای 

سیاسی ایران؛
2. ایجاد اختالفات قومی و مذهبی در ایران؛

۳. تبدیل شدن تلویزیون »بی بی سی فارسی« به 
منبع خبری برای ایرانیان در بحران های سیاسی 
یا اجتماعی و بحرانی نشان دادن شرایط سیاسی 

و اقتصادی ایران.

اهداف عملیاتی بی بی س��ی فارس��ی نیز به دو 
دستۀ آشکار و پنهان تقس��یم می شوند: اهداف 
آش��کار یا همان اهدافی که یک رسانه سعی در 
القا و معرفی آن ها به مخاطبان خود دارد شامل 

موارد ذیل است:
ارائۀ تصویر واقعی از ایران و جهان؛	•
پاسخ به نیاز مخاطبان؛	•
پخ��ش 	• در  صداوس��یما  انحص��ار  شکس��ت 

تلویزیونی؛
پر کردن خأل رسانه ای در جامعۀ ایران؛	•

پدی��د آوردن معیاره��ای ن��و در عرصۀ پخش 
برنامه ه��ای تلویزیونی به زبان فارس��ی و القای 
 اینکه هدفش تغییر و براندازی جمهوری اسالمی 

نیست، بلکه تعامل است.
در پ��س موارد گفته ش��ده اهداف��ی نیز تحت 
عن��وان اهداف پنه��ان برای این ش��بکه تعریف 
شده اس��ت که خط مشی های حقیقی بی بی سی 
فارسی را مبتنی بر محورهای فعالیت این شبکه 

که پیش از این بدان اشاره شد، نشان می دهد:
تأثیرگذاری بر افکار عمومی در بلندمدت؛	•
ظرفیت سازی در ساختار فکری مخاطبان برای 	•

روزهای بحران؛
موجه نش��ان دادن و ترمیم چهره های غرب و 	•
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 علی قاسمیان

قواعد بازی در        
 فارسی

استراتژی ش��بکه ی بی بی سی فارس��ی به عنوان 
ابزار عملیات روانی دولت انگلیس علیه جمهوری 
اس��المی ایران را می توان استراتژی براندازی نرم 
یا ایجاد تحوالت س��اختاری در نظام ایران تعریف 
کرد که با استفاده از پروپاگاندای بسیار پوشیده و 
چندین بار حرفه ای تر از آنچه تاکنون در رفتار دیگر 
شبکه های ضد انقالب مشاهده شده است، صورت 
می گیرد. اما قدم اول در مقابله با این اس��تراتژی، 
بررسی و شناخت تکنیک های پروپاگاندا و تحلیل 

گفتمان حاکم بر آن است.
هرچند تعاریف متفاوت و گس��ترده ای برای این 
پدیده ازس��وی اندیش��مندان مختلف ارائه شده 
است، اما اگر تعریف پروپاگاندا را این گونه بدانیم که 
"تالشی است سنجیده و نظام مند برای شکل دهی 
به تص��ورات و هدایت رفتار مخاطب مطابق آنچه 
پروپاگاندیس��ت در نظر دارد"، می بایس��ت برای 
این پدیده در مرحله ی اجرا تکنیک نیز قائل بود. 
تکنیک های مورد اس��تفاده ی امروز رس��انه ها در 
القای خطوط سیاس��ی و اجتماعی مورد نظرشان 
به مخاطب، از گستره ی بس��یار زیادی برخوردار 
اس��ت که از القای وضعیت بحرانی، بحران سازی، 
سیاه نمایی، تسری های عاطفی، پاره حقیقت گویی 
و کوچک نمایی و به حاش��یه راندن آغاز ش��ده و تا 
دروغ، مونتاژ، تمس��خر و تحقیر نی��ز ادامه دارد. 
این گستره در دو سوی خود که به ترتیب، میزان 
وضوح اهداف و نیات مجریان مرتب ش��ده است، 
دارای تفاوت های آش��کاری است. به عنوان مثال 
یک رس��انه وقتی براس��اس اه��داف و مقاصدش 
تمایل به عدم پوشش یک خبر خاص دارد، از یک 
س��و می تواند به شیوه ای نرم و ظریف ضمن بیان 
مختصری از خبر آن را با تکنیک های رس��انه ای 
ازقبیل جای گ��ذاری در میان خی��ل انبوه اخبار 
هیجان انگیز و پراهمیت، به حاش��یه ببرد و از این 
طریق هم از اتهام سانس��ور و ممیزی رها شود و 
همچنان ادعای جامعی��ت و صداقت و اعتقاد به 
اصالت مخاطب را رعایت کرده باش��د و هم خبر 
مورد نظر را به جرم عدم همخوانی با اهداف و نیات 
به محاق ببرد. اما رس��انه ای دیگر با سیاست های 
مش��ابه درخصوص خبر مورد نظر اما متفاوت در 
تکنیک، ممکن است از روش حذف خبر استفاده 
کند! هرچند که هر دو روش در دایره ی پروپاگاندا 
تعریف می ش��وند، اما تفاوت این دو رفتار درواقع 
تفاوتی اس��ت در تکنیک ه��ای پروپاگاندا که در 
ادبیات رسانه ای امروز به عنوان پروپاگاندای سیاه 
)پنهان سازی اهداف، هویت و مقصود( یا به عنوان 
پروپاگانای س��فید )نمایش صریح اهداف و نیات( 

شناخته می شوند.
بی بی سی فارس��ی را می توان برخوردار از یکی از 

پیچیده ترین و پنهان ترین روش های پروپاگاندای س��یاه دانس��ت و این تمایز در نوع استفاده ی استادانه از 
تکنیک های عملیات روانی و رسانه ای بروز و ظهور دارد. این ویژگی این رسانه ی متبحر انگلیسی اولین و 
ش��اید یکی از مهم ترین وجه تمایز تکنیکی آن با دیگر رسانه های ضدانقالب و حتی متاسفانه رسانه های 

انقالبی است!
در مقام تحلیل گفتمانی این رسانه نیز می توان این گونه گفت که شکل صحیح تحلیل در این شبکه، انتخاب 
تصادفی یا غیرتصادفی از میان اخبار و گزارشات این رسانه برای تحلیل جزءبه جزء ادبیات مرسوم در این 
ش��بکه اس��ت که متاسفانه در حوصله ی این مقال نیست. اما آنچه می توان در اینجا به اجمال در مورد آن 
سخن گفت استناد به برخی المان های ثابت در متن گزارشات و اخبار تنظیم شده در تحریریه ی این شبکه 

است که به نوعی بیانگر شیوه ی مرسوم گفتمانی در شبکه ی بی بی سی فارسی است.
اخبار و گزارش های این ش��بکه ی تلویزیونی در مرحله ی اول به گونه ای تنظیم می شوند که در خالل یک 
گزارش حتماً به یک یا چند منبع خبری معتبر و ترجیحاً دولتی در ایران استناد شود. این مهم در اولین 
گام، ش��ائبه ی خبرسازی یا دروغ گویی و حتی استفاده از منابع نامعتبر را از میان می برد. ارائه ی تصویری 
کلیش��ه ای از ایران نیز یکی از مهم ترین المان های گفتمان این ش��بکه برای مخاطبانش است. استفاده از 
تصاویر و یادآوری اتفاقات و اقداماتی که نه تنها تصویری نوستالژیک و محبوب و خاطره انگیز، بلکه تصویری 
بدخاطره و نامطبوع از اتفاقات ایران به ذهن متبادر می کند. در این هنگام، استفاده از برخی الفاظ تند و 
خش��ونت آمیز نیز به کمک ادبیات کلیشه سازی از ایران آمده و تصویر ذهنی نامطبوع مخاطب را تکمیل 
می کند. به عنوان مثال نمایش تصاویری انتخاب شده از شلوغی و بی قانونی در عبور و مرور شهری در کنار 
تصاویر حضور پلیس که عادی بودن بی قانونی و بی توجهی به رفع آن را القا می کند، همراه با جمالتی نظیر 

مـــــاهـــــواره
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   یکی از مهم ترین اقدامات شبکه 
بی بی سی فارسی در مرحله ی انتخاب 

عناصر، مجریان و طیف های کارشناس 
است که در این زمینه نیز تفاوتی آشکار 

با دیگر شبکه های معاند جمهوری اسالمی 
ایران مشاهده می شود. در همین پازل، 
ما مجریان و عناصر محتوایی این شبکه 
را می بینیم که با دقت بسیار به گونه ای 

انتخاب شده اند که عضویت در هیچ 
یک از گروه ها و جریانات ضد انقالب را 

نداشته باشند. 

مـــــاهـــــواره

»بلدند ش��رع را اجرا کنند؛ ام��ا نمی توانند کاری 
کنند تا اتوبوس س��ر ساعت برسد!« از نمونه های 
آن است که در دل خود حتی تا القای ناکارآمدی 

جمهوری اسالمی پیش می رود.
جای گ��ذاری دقی��ق و اس��تادانه ی برخوردهای 
امنیتی یا پلیسی با یک جرم اجتماعی یا سیاسی، 
تحت عنوان برخورد با آزادی اجتماعی یا سیاسی 
در کن��ار ارائه ی برخی آمارهای هدفمند، نمایش 
تصاویر خش��ونت پلیس، زندان، شیون و التماس 
خانواده زندانی��ان و... در تقریباً هر بخش خبری، 
ه��م در پازل الق��ای خفقان، س��یاه نمایی و ظلم 
نظام حاکم می گنجد. این درحالی اس��ت که در 
انتش��ار این اخبار ابعاد بس��یاری مانند پیگیری 
دقیق و بیان نتیجه ی پرونده، بررس��ی حقوقی و 
قضائی جرم و میزان مجازات، برخی ابعاد پرونده، 
ش��رایط نگهداری واقع��ی زندانیان و حتی برخی 
برخورداری های منحصربه فرد در زندان های ایران 
که اخبار آن در رس��انه های خبری داخل کش��ور 
بازتاب دارند، صرف نظر می ش��وند و این مهم نیز 
در پازل پاره حقیقت گوی��ی، پرهیز از ذکر چرایی 
روی��داد، چین��ش هدفمند اخبار و تس��ری های 

عاطفی می گنجند.
ابعاد دیگری نیز برای تشخیص یک گفتمان وجود 
دارد ک��ه درواق��ع مؤثر بر تش��کیل یک گفتمان 

هس��تند و در حوزه ی اس��تفاده از اب��زار، عناصر، 
کیفیت در تولید و... می گنجند.

یکی از مهم ترین اقدامات ش��بکه ی بی بی س��ی 
فارس��ی در مرحله ی انتخاب عناصر، مجریان و 
طیف های کارش��ناس است که در این زمینه نیز 
تفاوتی آشکار با دیگر شبکه های معاند جمهوری 
اس��المی ایران مشاهده می شود. در همین پازل، 
ما مجری��ان و عناص��ر محتوایی این ش��بکه را 
می بینیم ک��ه با دقت بس��یار به گونه ای انتخاب 
ش��ده اند که عضویت در هیچ ی��ک از گروه ها و 
جریانات ضد انقالب را نداش��ته باش��ند. برخی 
از مجریان بی بی س��ی حتی س��ابقه ی کیفری و 
امنیتی نیز نداش��ته و طی پروسه ای کاماًل عادی 
از کشور خارج شده اند و به بی بی سی پیوسته اند. 
این مه��م از این بابت مورد توجه قرار گرفته که 
اوالً وجود عناصر اپوزیس��یون و ضدانقالب ظاهر 
بی ط��رف یا همان پروپاگاندای س��یاه را از میان 
برده و ظاهر پروپاگاندای سفید، یا همان نمایش 
آش��کار مخالفت ب��ا جمهوری اس��المی ایران را 
نمایش می دهد؛ زیرا به هرحال این افراد با وجود 
سوابقشان در عناد با جمهوری اسالمی، حداقل 
ب��رای مخاطبان به عن��وان مخالفان��ی با مواضع 
ازپیش مشخص، شناخته شده و این نگاه مخاطب 
به خود شبکه نیز تسری می یابد. ثانیاً استفاده از 

عناصر مخالف با مواضع سخت و تند علیه نظام 
ای��ران ازقبی��ل اعضای گروه های ض��د انقالب و 
محکومان امنیتی و سیاس��ی که زخم خورده ی 
مس��تقیم از نظام ایران هستند، بدون شک این 
آسیب را تولید می کند که در عمل مرزهای میان 
ش��یوه های عملیات روانی پنهان و پروپاگاندای 
حرفه ای را با روزنامه نگاری و مخالفت های آشکار 
با نظام ای��ران نقض کند. درواق��ع، این احتمال 
وجود دارد که عناصر این شبکه علی رغم همه ی 
آموزش ها و نظارت های الزم به شکلی ناخودآگاه 
تریبون بی بی سی را به عنوان ابزاری برای ارسال 
نظرات و مخالفت های سیاس��ی و اجتماعی خود 
قرار دهند. نتیجه ی انتخاب عناصر با ویژگی های 
گفته شده، بهره مندی از تیمی مجرب می شود که 
به دلیل فعالیت حرفه ای در داخل کشور با ادبیات 
جاری رس��انه، جامع��ه ی مخاطبان و س��الیق، 
فرهن��گ و فضای عمومی، سیاس��ی و اجتماعی 
کش��ور آش��نا هس��تند. این افراد با آموزش های 
رس��انه ای و عملیات روانی پیوسته در بی بی سی 
و ب��ا اس��تفاده از تجربیات رس��انه ای این بنگاه 
پرس��ابقه ی خبری تقریباً از باالترین سطح سواد 

رسانه ای دنیا برخوردارند.
استفاده ی این ش��بکه ی خبری از کارشناسان و 
مهمان هایی با برخ��ورداری از طیف های مختلف 
سیاس��ی و اجتماعی نیز از المان های این شبکه 
اس��ت. هرچن��د الق��ا و هدای��ت کارشناس��ان و 
مهمان های این ش��بکه در بخش های مختلف با 
مهارت صورت می گی��رد؛ اما چیزی که در ظاهر 
مش��اهده می ش��ود توالی حضور افرادی است که 
برخی از آن ها نظام اسالمی ایران را مستکبرترین 
حکومت سیاس��ی دنیا و برخی آن را نظامی قابل 
اصالح و در بخش هایی حتی بس��یار دموکراتیک 
توصیف می کنند. در کنار همه ی این توضیحات 
ذکر این نکته نیز ضروری است که براساس یکی 
از اصول مهم پروپاگاندای س��یاه هیچ گاه از زبان 
مجریان و حتی مهمان ها، توهین و تحقیر نسبت 
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 شبکه ی بی بی سی با بهره گیری از 
استودیوهای مجهز و ابزارها و ادوات 
و عناصر حرفه ای به تولید برنامه های 

شبه مستند و گزارش های متنوع و نیز تولید 
برنامه های ترکیبی خاص می پردازد. این 
مهم با استفاده از روان شناسی رنگ ها، 

شیوه ی سریع اجرا، تقدم و تأخر هدفمند 
اخبار، شیوه ی بدیع مصاحبه ها و پرهیز 
از اظهارنظرهای صریح و دور از هرگونه 

رفتار کلیشه ای مرسوم، جذابیت های بصری 
و درنهایت تأثیر القائات ذهنی را به حد 

چشمگیری افزایش داده است. 

به ش��خصیت های نظام ایران مشاهده نمی شود و 
همه ی اعض��ای حکومت با اس��تانداردی خبری 
و ثابت نام برده می ش��وند. به عنوان مثال، ش��ما 
می توانید گاه��اً در این ش��بکه صحبت هایی در 
تعریف و تمجید از شخصیت رهبر انقالب و برخی 
بخش های نظام را مشاهده کنید که کمترین اثر 

آن بازنشر توس��ط رسانه های داخلی ایران بوده و 
این خود تبلیغی بر الق��ای بی طرفی و انصاف در 
رسانه ی بی بی سی است! به طور خالصه، یکی از 
استراتژی های رسانه ای-خبری این شبکه بیان 
»راس�ت تاکتیکی و دروغ راهبردی« است. به 
این معنا که در وهله نخس�ت، مطالبی درست 
و حقیقی در تایید و یا تمجید گوشه ای از نظام 
جمهوری اسالمی بیان می شود، به این ترتیب 
اطمین�ان مخاط�ب جل�ب ش�ده و در پی این 
اطمینان، مطال�ب عمیق نفی کننده جمهوری 

اسالمی به خورد مخاطب داده می شود.
آخرین بخش از تبیین المان های مؤثر بر فضای 
گفتمانی و تکنیک های پروپاگاندای بی بی س��ی 
را نیز می توان به ابعاد فنی این شبکه اختصاص 
داد. درحال��ی ک��ه یک��ی از نواقص ب��زرگ در 
تلویزیون های ضدانقالب لس آنجلس��ی کیفیت 
پایین برنامه ه��ا و رعایت نک��ردن ابتدایی ترین 
اصول حرفه ای رسانه ای است، شبکه ی بی بی سی 
با بهره گیری از اس��تودیوهای مجهز و ابزارها و 
ادوات و عناص��ر حرفه ای به تولی��د برنامه های 

شبه مس��تند و گزارش های متن��وع و نیز تولید 
برنامه های ترکیبی خاص می پردازد. این مهم با 
اس��تفاده از روان شناسی رنگ ها، شیوه ی سریع 
اجرا، تقدم و تأخر هدفمند اخبار، شیوه ی بدیع 
مصاحبه ها و پرهیز از اظهارنظرهای صریح و دور 
از هرگونه رفتار کلیشه ای مرسوم، جذابیت های 
بص��ری و درنهایت تأثیر القائات ذهنی را به حد 

چشمگیری افزایش داده است.
نتیج��ه ی ای��ن مهارت ها در میان اب��زار، محیط، 
عناصر و موضوعات بی بی س��ی سبب می شود که 
ظاهر برنامه های این شبکه ی ماهواره ای به شدت 
از تکنیک های خاکس��تری و قابل تشخیص برای 
مخاطبان پرهیز کند و درنهایت، مجموع شرایط 
گفته شده باعث می شود که تعداد قابل توجهی از 
مخاطبان شبکه ی بی بی سی، این شبکه را به عنوان 
رسانه ای صادق، سالم و بی طرف بشناسند و برای 
تشخیص الیه ها و اهداف مستتر در پس اطالعات 
و اخبار آن، می بایس��ت حتماً از س��واد رسانه ای 

باالیی برخوردار شوند.
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 خبری
 اما سرگرم کننده
 نگاهی به تکنیک های بی بی سی فارسی در تولید خبر نرم

 سعید حقیقی

مـــــاهـــــواره

مهم ترین و اصلی ترین قالب بی بی س��ی فارسی 
همانند بی بی سی جهانی در حوزه ی برنامه سازی را 
می توان بخش های خبری آن دانست و اصالت نگاه 
مخاطب فارسی زبان به این شبکه ی ماهواره ای از 
ابتدای راه اندازی تاکنون به عنوان یک منبع خبر 
بوده و هس��ت. غیر از روش ها و تکنیک های این 
شبکه برای القای بی طرفی، راست گویی و احترام 
به مخاطب نکته ی اساس��ی دیگری است که در 
تولی��د و تدوین بخش های خب��ری مختلف این 
شبکه مدنظر بوده است که شاید مهم ترین آن ها 
تالش برای ارتقای س��طح جذابیت در برنامه های 
خبری است. درواقع، ذات خشک و فاقد جذابیت 
خبر و گزارش های خبری به خصوص در موضوعات 
سیاس��ی این قالب از برنامه ه��ا را برای مخاطبان 
کس��ل کننده کرده اس��ت و حداقل تجربه ی این 
مهم در ایران باعث شده که مخاطب دریافت خبر 
از تلویزیون در کش��ور ما به خبر، به چش��م یک 
قالب برنامه ی س��خت و کسل کننده نگاه کند که 
به ناچار برای دریافت تحوالت و رویدادهای داخلی 
و خارجی مجبور به مراجعه به آن اس��ت. هرچند 
در چندسال اخیر، بخش های خبری پخش شده از 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به 
استاندارهای جدید جهانی به سمت تغییر قالب ها 
و ایجاد جذابیت در بخش های خبری پیش رفته 
اس��ت؛ اما این مهم از ابتدا در شبکه ی بی بی سی 
فارس��ی با اس��تفاده از تجربه و مهارت بی بی سی 

جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی مخاطبان اخبار تلویزیونی نشان می دهد 
که برخالف س��طوح نخبگان و افراد با سرمایه ی 
فرهنگ��ی باال که برای دریاف��ت اطالعات و اخبار 
به مناب��ع مکتوب عالقه نش��ان می دهند، عموم 
مخاطب��ان جامع��ه با س��طح س��واد و اطالعات 

میانگین و پایین به دنبال کس��ب خبر و اطالعات 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی از منابع تصویری 
و تلویزیونی هس��تند. این دقیقاً همان جامعه ای 
است که بی بی س��ی برای آن ها برنامه ریزی کرده 
و تکنیک های عملیات روانی خود را برای این قشر 

طراحی می کند.
توجه بی بی سی فارسی به ارتقای جذابیت های 
انتقال و انتش��ار اخبار باعث ش��ده که این شبکه 
امروز به یکی از حرفه ای ترین و بامهارت ترین منابع 
خب��ری در تولید خبر نرم تبدیل ش��ود و در این 
حوزه، از تکنیک های متعددی بهره می برد که در 

اینجا به بیان برخی از آن ها می پردازیم.
ش��یوه ی تولید گزارش های خبری تصویری در 
این شبکه از قالب های محض خبری خارج شده و 
به سمت وسوی روایت های داستانی متمایل شده 
اس��ت. آغازی جذاب برای ی��ک گزارش خبری با 
طرح یک یا چند پرسش برای ایجاد قالب به منظور 
درگی��ری در ذهن مخاطب به همراه اس��تفاده از 
لحن روایی، عامیان��ه و توأم با اصطالحات ادبی و 
هنری از ویژگی های تولید گزارش در بی بی س��ی 
فارسی است. گزارش های این شبکه درحالی که از 
رکن مهم خبر یعنی »تازگی« برخوردار اس��ت و 
به موضوعات روز سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی می پردازد، با اس��تفاده از زبان و فنون 
تهیه ی گ��زارش نرم و به ش��کلی حرفه ای تهیه 
ش��ده اند. در این شبکه، آن دسته از گزارش هایی 
که به موضوعات خشک سیاس��ی می پردازند، از 
م��دت زمانی بین 2 تا 4 دقیق��ه برخوردارند؛ اما 
گزارش های��ی با موضوعات ج��ذاب و پرمخاطب 
اجتماع��ی یا س��رگرمی از زمان��ی مفصل تر بهره 

می برند.
عنص��ر ص��دا در گزارش های بی بی س��ی را نیز 

می توان یکی از ارکان مهم گزارش دانس��ت. صدا 
نه تنها به جذابیت گزارش کمک می کند، بلکه به 
شکلی هدفمند در گزارش های این شبکه استفاده 
می ش��ود تا آنچه در جریان یک گزارش به شکل 
مس��تقیم بدان پرداخته نش��ده و درواقع، یکی از 
اهداف اصلی تولید گزارش می باش��د، با اس��تفاده 
از عنصر صدا به خورد مخاطب داده شود. به عنوان 
مثال، در جریان اغتشاشات و ناآرامی های سال 88 
در ای��ران، برخی گزارش های��ی که فقط در ظاهر، 
قصد اطالع رس��انی درباره ی تجمع یا اعتراضی در 
خیابان های تهران را داشتند، به کمک عنصر صدای 
محیط که به شکلی هدفمند انتخاب می شدند، به 
پخش ش��عارهایی می پرداخت که درواقع صدای 
معترضان و اغتش��اش گران را پوشش می دادند و 
اینگونه القا می کرد که همه ی جمعیت حاضر در 
خیابان از قشر معترضان هستند. البته عنصر صدای 
محیط خود ب��ه ذات، ویژگی هایی همچون القای 
زنده و مس��تندبودن گزارش و واردکردن مخاطب 

به جو رویداد را نیز داراست.
موس��یقی نیز ب��ا انتخاب��ی فن��ی و حرفه ای، 
تاثیرگ��ذاری گزارش ب��ر مخاطب��ان را به لحاظ 
احساس��ی چند برابر کرده و ای��ن مهم، به عالوه 
لحن گزارش��گر که در القای احساسات مختلف 
اعم از ناراحتی یا ش��ادی می کوش��ید، ارتباطی 
دوچن��دان را با ضمیر مخاطب��ان برقرار می کرد. 
درمورد صدا می توان به ویژگی استفاده از صدای 
آرام هم اش��اره کرد که اساساً ویژگی یک روایت 

بی طرفانه را القا می کند.
بهره گیری از المان های گرافیکی مانند کادرهای 
گرافیکی و نوشته های موجود در تصاویر که برخی 
از ارکان خبر مانند زمان وقوع رویداد و محل وقوع 
روی��داد را نمایش می دهند، گاهی با اس��تفاده از 
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   نکته ی بسیار مهمی که از کل ساختار 
و فضای خبری بی بی سی قابل استخراج 

است این است که بی بی سی فارسی 
هیچ گاه خطوط مهم القایی خود را در 

متن و اصل اخبار قرار نداده و به روشی 
فراتر از غیرمستقیم گویی، اخبار اصلی 

خود را در حاشیه ی خبرهای مفرح و البته 
در بزنگاه هایی مهم به ذهن مخاطب القا 

می کند.

جمالتی کامل و کلماتی اضافی و توصیفی به کار 
می روند که نه تنه��ا اطالعات یک گزارش خبری 
را کامل می کنند، بلکه می توانند یک خط خبری 
مه��م و موردنظر ش��بکه را القا کنن��د. به عنوان 
مثال، درمورد پوش��ش خبری اتفاقات س��ال 88 
در ایران جمله ای مانند »کشیده ش��دن تظاهرات 
به شهرس��تان ها« نه تنها یک��ی از ارکان خبر در 
م��ورد مکان وقوع رویداد را توضیح می دهد، بلکه 
واژه های مانن��د »کشیده ش��دن« و »تظاهرات« 

حاکی از گستردگی فزاینده ی ماجراست.
اس��تفاده ی ف��راوان از اخب��ار و گزارش های��ی 
ب��ا موضوعات س��رگرم کننده مانن��د کارناوال ها، 
فس��تیوال ها و وقایع فانتزی و عجیب در البه الی 
خبرهای خش��ک سیاس��ی بخش ه��ای خبری 
بی بی س��ی را به ش��دت جذاب و پرمخاطب کرده 
اس��ت. این آیتم های خبری و گزارشی با تصاویر 
ج��ذاب باع��ث می ش��وند که هر بخ��ش خبری 
بی بی س��ی مانند یک برنامه ی سرگرمی جذابیت 
داشته باشد و درعین حال نیاز مخاطب به دریافت 
اخب��ار و اطالعات را برطرف کن��د. این آیتم ها و 
خبرها نیز با اس��تفاده از چینشی هدفمند سعی 
می کنن��د، برخی از مأموریت های این رس��انه در 
قبال جامعه ی ایران را به انجام رس��انند. به عنوان 
مث��ال بعد از پخش خبر یک کارناوال پرزرق وبرق 
در آمریکا که حکایت از فضایی ش��اد و مفرح در 
این کش��ور دارد، پخش یک خبر درخصوص لغو 
یا جلوگیری از برگزاری یک کنسرت موسیقی یا 

یک برنامه ی تفریحی در ایران، از یک س��و تبلیغ 
سبک زندگی بی بندوبار غربی را به عنوان یک الگو 
انجام داده و ازسوی دیگر القاکننده ی فضای بسته 

و محدود در ایران است.
مثال دیگر این مه��م را می توان پخش خبری 
درخص��وص اضافه ش��دن یک ام��کان یا خدمات 
م��درن و خاص در یکی از ایرالین های بزرگ دنیا 
بعد از پخش خبر یک س��انحه ی هوایی در ایران 
یا تأخی��ر در پرواز یک هواپیما و معطلی طوالنی 

مسافران نام برد.
 نکته ی بسیار مهمی که از کل ساختار و فضای 
خبری بی بی س��ی قابل استخراج است این است 
که بی بی سی فارسی هیچ گاه خطوط مهم القایی 
خود را در متن و اصل اخبار قرار نداده و به روشی 
فراتر از غیرمستقیم گویی، اخبار اصلی خود را در 
حاش��یه ی خبرهای مفرح و البته در بزنگاه هایی 
مهم به ذهن مخاطب القا می کند. این مسئله در 
وبگاه این شبکه ی خبری نیز قابل رؤیت است و 
بررسی سایت ش��بکه ی بی بی سی فارسی نشان 
می دهد که اساساً خبرهای اصلی این رسانه برای 
مخاطبان��ش در تیترهای یک و لید س��ایت قرار 
ندارند و اخبار برجس��ته در بخش ها و درگاه های 
مختلف این ش��بکه فقط برای جذب مخاطبان 
بوده تا در فرصتی مناسب مطلب یا خبری کوتاه 
را به خورد مخاطب دهند. این مسئله باعث شده 
که مخاطبان عادی و س��طحی نگر این شبکه که 
عم��وم جامعه را نیز تش��کیل می دهند، هیچ گاه 

خط دهی و هدایت سیاسی این شبکه را احساس 
نکنند و همواره به این ش��بکه به دید رس��انه ای 

بی طرف بنگرند.
تبحر و موفقیت بی بی سی فارسی در تبدیل اخبار 
به خبر نرم هیچ گاه باعث نش��ده که این شبکه ی 
خبری به س��مت اخبار مبت��ذل و زرد پیش رود؛ 
بلکه آن ها با استفاده از تکنیک ها و فنون رسانه ای 
نوین موفق ش��ده اند که تاثیرات گاها ایدئولوژیک 
بر احس��اس و عواطف مخاطبان خ��ود بگذارند. 
هرچن��د ارائه ی راهکارها و راهبردهای اجرایی در 
تقابل با نفوذ این رس��انه و دیگر رس��انه های ضد 
انق��الب در حوصله ی این مقال نیس��ت؛ اما بیان 
چند نکته به شکلی خالصه درخصوص روش های 
مقابله با سیاس��ت های این شبکه ضروری به نظر 
می رس��د. ابتدا باید گفت ک��ه حرکت بخش های 
مختلف خبری صداوسیمای جمهوری اسالمی در 
اس��تفاده از این تکنیک ها و فنون بعد از سال 88 
باعث شده که برخی بخش های خبری داخلی نیز 
رقیبی برای این شبکه ی پرمخاطب باشند؛ اما این 
مهم فقط یکی از راه ه��ای مبارزه با تکنیک های 
عملیات روانی این رس��انه ی انگلیس��ی اس��ت و 
همچنان نیاز به ارتقای کیفی و فنی فراوانی دارد. 
بدون شک، یکی دیگر از راه های تقابل با گسترش 
نفوذ و تأثیرگذاری این ش��بکه را می توان تبیین 
روش ها و تکنیک های آن برای مخاطبان داخلی 
توسط رسانه ها و نهادهای فرهنگی کشور دانست. 
جامعه ای که در این مقال نیز به عنوان مخاطبان 
عمومی رسانه معرفی شدند و متاسفانه مهم ترین 
قش��ر مخاطبان بی بی سی را تش��کیل می دهند، 
به ش��دت نیاز دارند که درخصوص ابعاد پنهان و 
تکنیک ه��ا و روش های عملیات روانی رس��انه ای 
و به خصوص ش��بکه ی بی بی سی بیش��تر بدانند. 
ازس��وی دیگر نیز ماموریت ه��ا و اهداف گفتمان 
بی بی س��ی و ش��بکه های ضدانقالب می بایس��ت 
به عنوان نقاط حساس برای تجمیع کار فرهنگی و 
تأثیرگذار مورد توجه باشد تا کمتر هدف تبلیغات 

سوء رسانه ای دشمن قرار گیرند.
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  راه اندازی شبکه بی بی سی فارسی 
دقیقاً 5 ماه قبل از انتخابات سال 88 

ایران با سرمایه گذاری 22 میلیارد تومانی و 
به کارگیری بیش از 150 کارمند که عموماً 

از میان عناصر فعال در نشریات داخل 
ایران انتخاب شده بودند، به عالوه اهداف 
رسانه ای آن را می توان یک اقدام راهبردی 

برای اثرگذاری بر روند تحوالت ایران 
دانست.

  کورش اسفندیاری

در اندیشۀ اختالل

مـــــاهـــــواره

راه اندازی شبکه بی بی سی فارسی دقیقاً 5 ماه قبل 
از انتخابات س��ال 88 ایران با س��رمایه گذاری 22 
میلیارد تومانی و به کارگیری بیش از ۱50 کارمند 
که عموماً از میان عناصر فعال در نش��ریات داخل 
ایران انتخاب شده بودند، به عالوه اهداف رسانه ای 
آن را می توان یک اقدام راهبردی برای اثرگذاری 
بر روند تحوالت ایران دانس��ت. نگاه ویژه غرب به 
اس��تفاده از رسانه در راهبردهای کالن علیه نظام 
ای��ران را می توان در گ��زارش کمیته خطر جاری 
که در دس��امبر 2005 توس��ط »م��ارک پالمر« 
جمع بندی و تدوین ش��د، جستجو کرد؛ گزارشی 
که تأیید آن در مشابهت دیگر طرح های راهبردی 
غرب به راحتی قابل مشاهده است. در این گزارش 
براندازی نظام جمهوری اسالمی در ایران با تمرکز 
فعالیت ها بر س��ه محور اصلی ش��امل »دکترین 
مهار«، »نبرد رس��انه ای« و »ساماندهی نافرمانی 

مدنی« تعریف می گردد.
نتیجه راهبرد اشاره ش��ده که نقش رسانه در آن 
به شکلی محوری مشاهده می شود باعث افزایش 
سرمایه گذاری مالی و اطالعاتی در حوزه رسانه ها 
گردید. رسانه هایی که در راهبرد و مأموریت های 
خود روش ه��ا و تکنیک هایی متف��اوت براندازی 
نرم را پیگیری می کنند. همانطور که اش��اره شد، 
بی بی سی فارسی نیز یکی از همین شبکه هاست 
که مشخصاً فعالیت خود را با هدف کوتاه و میان 

مدت در انتخابات 88 و هدف بلند مبنی بر مدت 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخل ایران علیه نظام 
حاکم بر کشور قرار داده است. هر چند انگلیسی ها 
اه��داف اعالمی خود در ایجاد ش��بکه تلویزیونی 
بی بی سی فارسی را آغاز شناسایی متقابل ایران و 
جهان اعالم کرده بودند، اما اهداف راهبردی ذیل 
را می توان به عنوان اهداف پشت پرده این شبکه 

معرفی کرد:
۱. گسترش اندیشه سکوالریسم

2. تالش برای تغییر سبک زندگی مردم در ایران
۳. تغیی��ر ذائق��ه مخاطبان در جه��ت فرهنگ 

لیبرال دموکراسی غرب
4. تقویت جریان روشنفکری وابسته به غرب

5. تروی��ج مذاهب و عرفان های کاذب در جامعه 
شیعی ایران

۶. ترویج الابالی گری و فساد اخالقی
۷. بزرگنمایی اختالفات قومی و مذهبی در ایران
دس��تیابی به اهداف راهبردی فوق نیز مستلزم 
پی��روی از الگوه��ای رفتاری مش��خصی اس��ت 
که ضم��ن پنهان س��ازی اهداف ش��بکه و ارائه 
چهره ای غیروابس��ته و بی طرف، میزان موفقیت 
مأموریت های این ش��بکه را در باالترین س��طح 
تضمین کند. م��وارد ذیل را می ت��وان از جمله 
مهم تری��ن الگوهای رفتاری ش��بکه بی بی س��ی 
فارس��ی دانست که البته در برخی موارد با دیگر 

شبکه های ضدانقالب اشتراک دارد:
۱. تحریف و دس��تکاری در اخبار و تحوالت، در 
این الگو هدف مورد نظر با خبرسازی دستکاری 
شده و هدایت شده به شکلی کاماًل نرم پیگیری 

می گردد
2. برچس��ب زدن بدون استدالل و به کارگیری 
تعابی��ری چون تندرو، محافظه کار، اقتدارگرا و... 
به مس��ئوالن و حامیان نظام جمهوری اسالمی 

ایران
۳. سیاس��ت اهریمن نمای��ی نظ��ام جمه��وری 
اس��المی ایران با القای مطالبی نظیر ش��کنجه، 

کشتار و...
4. تصویرسازی فضای تیره و تار از شرایط کشور
5. ایجاد تنفر، کینه و دشمنی در افکار عمومی 

نسبت به دولتمردان
۶. شایعه سازی و دامن زدن به شایعات

۷. سانسور، سکوت و بایکوت خبری در مواردی 
که انع��کاس اخب��ار و تحوالت به نف��ع اهداف 

تعریف شده شبکه نیست
8. تحری��ف و دروغ پراکنی و تکرار اخبار دروغ از 
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  الگوهای رفتاری گفته شده در 
شبکه بی بی سی با به کارگیری تاکتیک ها 
و شیوهای رسانه ای این شبکه به گونه ای 

مورد استفاده قرار می گیرند که موجب 
افزایش جذب مخاطب و افزایش پذیری 

افکار عمومی گردند.

طریق بازتاب گسترده
۹. تفرقه افکنی و تحریک احساسات به ویژه در 
می��ان گروه ها و فعاالن سیاس��ی و همچنین در 

ارتباط با افراد و شخصیت ها
۱0. بزرگنمایی هدفمند برخی اخبار و تحوالت 
و در مقابل کوچک نمای��ی برخی دیگر از اخبار 

متضاد با منافع و اهداف تعریف شده شبکه
۱۱. ارتقاء غیرمعقول سطح انتظار شهروندان از 
دستگاه های اجرایی و القای ناتوانی مسئوالن در 

پاسخگویی به نیازها و انتظارات
۱2. چهره پردازی و شخصیت سازی کاذب برای 

افراد و گروه های مورد نظر و هم راستا
۱۳. بزرگنمای��ی ت��وان و ظرفی��ت گروه ه��ا و 

جریانات مقابل نظام اسالمی
۱4. شناس��ایی آس��یب ها و چالش های جامعه 
ایران و تمرکز روی ایجاد گسس��ت و شکاف در 

جامعه ایران
۱5. تطهیر چهره دشمنان نظام اسالمی و سعی 

در توجیه اقدامات و تحرکات مداخله جویانه
۱۶. تطهیر چهره و عملکرد نظام پهلوی

۱۷. تکرار و تمرکز بر موضوع اتهام به نظام ایران 
در موضوع نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها

۱8. اتهام نبود آزادی بیان و سرکوب مطبوعات 
آزاد اندیش

۱۹. نمایش وجود جنگ قدرت در مسئولین نظام
20. تمرکز روی برخی از نهادهای انقالبی نظیر 
سپاه و بسیج و شورای نگهبان به منظور تخریب 

چهره این بخش های نظام
الگوهای رفتاری گفته شده در شبکه بی بی سی 
با به کارگیری تاکتیک ها و ش��یوهای رسانه ای 
ای��ن ش��بکه به گون��ه ای م��ورد اس��تفاده قرار 

می گیرند که موج��ب افزایش جذب مخاطب و 
افزای��ش پذیری افکار عموم��ی گردند. از جمله 
تاکتیک ه��ای رس��انه ای مورد اس��تفاده در این 
ش��بکه که در دیگر مق��االت بخش ماهواره های 
این شبکه به تفصیل توضیح داده شده اند، موارد 

ذیل هستند:
۱. اطالع رسانی غیر مس��تقیم و انتقال القائات 

خبری با روش های غیر محسوس به مخاطبین
2. پیچیدگ��ی در محت��وا و پرهی��ز از رفت��ار 
کلیش��ه ای با اس��تفاده از طیف ه��ای مختلف و 
حتی متفاوت و متضاد در مقام کارشناس و بیان 
مواض��ع گوناگون به ش��کلی هدفمند که نتیجه 

مورد نظر را حاصل کند
۳. کیفی��ت حرفه ای و فریبنده در ارائه برنامه ها 
با به کار ب��ردن حداکث��ری از جلوه های بصری، 
گزارش ه��ای متن��وع و اس��تفاده از بروزتری��ن 

سخت افزارها در برنامه های مختلف

4. رویک��رد تعاملی با مخاط��ب از طریق تولید 
برنامه ه��ای اجتماع��ی از متن و بط��ن جامعه 

مطابق با هدف گذاری های شبکه
5. تالش برای ایجاد نگرش مثبت در مخاطبین 

نسبت به دولت انگلیس
۶. تالش برای بی طرف نشان دادن شبکه

۷. استفاده از کارشناس��ان و مشاوران گوناگون 
داخل��ی برخ��الف بس��یاری از ش��بکه های ضد 
انقالب ک��ه تماماً با کارشناس��ان ضد انقالب و 

معاند نظام در ارتباط هستند

مـــــاهـــــواره
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تئـــــاتــــر

جهان روز به روز جدی تر می ش��ود و خواست ما 
از تئاتر این است که به ما در فهم آن کمک کند.

تئاتر مس��تند امروز وظیفه فهم جهان جدید را 
به عهده گرفته اس��ت. به بهانه نمایش چشم در 
برابر چشم، بد نیست اندکی راجع به تئاتر مستند 
و این کودک تازه متولدشده در تئاتر ایران بدانیم.

در تئاتر مس��تند، دراماتیست کلماتی را که مردم 
در طول مصاحبه یا تحقیق بیان کرده اند، ضبط یا 
رونویسی می کند. یا اینکه از سندها و گزارش های 
رسمی موجود برای کار خود بهره می برد و سپس 
با ویرایش، تنظیم مجدد یا قراردادن در پس زمینه 
دیگر، نمایشی را شکل می دهد که در آن بازیگران 
به جای افرادی که از کلماتشان استفاده شده قرار 

می گیرند.
با این حساب تئاتر مستند نه یک قالب، بلکه یک 
تکنیک اس��ت. به بیان دیگر مستند وسیله است 

نه هدف.
ما دیگ��ر نمایش را نه به عن��وان نمایش، بلکه به 
 عنوان منبعی قابل اعتماد کسب اطالعات خواهیم 

دید. به چنین تئاتری اعتم��اد می کنیم و انتظار 
داریم جز صداقت چی��زی نبینیم. زمانی که این 
ادعا مطرح می شود تئاتر و روزنامه نگاری اشتراکات 
بس��یاری پیدا می کنند و دراماتیس��ت همچون 
روزنامه نگار برای به دست آوردن اعتماد مخاطبان 
نیازمند پایبندی به قوانی��ن اخالقی خواهد بود؛ 
به بیان دیگر باید بتوان به س��ازندگان »اعتماد«، 

اعتماد کرد.
پیشگامان تئاتر مستند معتقدند این نوع از تئاتر 
نه تنه��ا یک نمایش، بلکه به جنبش��ی اجتماعی 
است. جنبش��ی تاثیرگذار که نمایش صداقتی را 
که امروزه روزنامه نگاری از آن قاصرش��ده است را 

برعهده می گیرد.
این تفکر بدون شک بر تکنیک ها نیز غلبه خواهد 
ک��رد و در معنای صحیح کلم��ه برای ابراز و بیان 
موضوعی در خالل تئاتر مس��تند شکل و شمایل 

ویژه ای به خود خواهد گرفت.
در تئاتر مس��تند کلمات هس��تند که به عنوان 
دیتا بی��س )ata Base( یا اطالعات بنیادین برای 
تماشاگر اهمیت دارد و این نوع کلمات باید بدون 
دخیل ک��ردن هیچ نوع از احساس��ات و بازی های 
غلو آمیز در بدن در ساده ترین حالت ممکن بیان 
و در ذهن مخاطب عالمت های سوال را به وجود 

بیاورند.
درحقیقت، تکنیک هایی که تئاتر مستند جذاب تر 
و اثرگ��ذاری آن را دو چندان ک��رده، همه چیز را 
بر مبنای اطالعاتی گذاش��ته که از مس��تندات و 
مصاحبه ها به دس��ت آمده اس��ت. و در کنار این 
اطالعات همه حواش��ی را از ای��ن تئاتر می گیرد. 
یعنی در تئاتر مس��تند طراح��ی صحنه، طراحی 
نور، طراحی صدا و موسیقی، گریم، طراحی لباس 
و در وجهه وس��یع ترش هر چی��ز تئاتری به جز 
بازیگر باید از آن گرفته ش��ود تا بتوان درحقیقت 
راه را برای مواجهه بی واسطه تماشاگر با اطالعات 

نمایش باز کرد.
از این منظر نمایش چش��م در برابر چشم به رغم 
اینکه از متنی با پتانس��یل های ف��راوان برخوردار 
اس��ت؛ ام��ا در کارگردانی با اضافه ک��ردن برخی 
طراحی ه��ا به نمایش، تماش��اگر را بیش از آنکه 
درگیر دیالوگ ها و در کلمه جامع تر اطالعات کند 
مح��و بازی ها و طراحی ها کرده و در مواقعی خود 

مانعی برای رد و بدل شدن اطالعات میان تماشاگر 
و بازیگر می شود.

اس��تفاده متعدد ازافکت های صوت��ی و بازی های 
متع��دد با ن��ور از طرفی س��ه هتکه کردن صحنه 
به وسیله آینه ها و در کل استفاده از میزانسن هایی 
که ذهن مخاطب را از اصل ماجرا دور می کند همه 
و همه نشانگر آن است که کارگردان عمالً نمایش 
خود را با دست خود تباه و از ماهیت تئاتر مستند 
دور کرده است.درواقع تئاتر او بیشتر از اینکه با بیان 
مکانیکی و ساخت غیراحساسی دیالوگ ها ما را به 
موضوعی هشیار و آگاه کند با رمانتیک کردن فضا 
و اضافه کردن حرکات و طراحی  تنها احساسات ما 
را بر می انگیزد.احساساتی که به سرعت و در فاصله 

اندکی از نمایش فرو می ریزد.
درحقیق��ت، کارگ��ردان ی��ک تئاتر مس��تندی 
کارگردانی نک��ردن آن اس��ت. در نگاه صحیح تر 
هر زم��ان صحنه و عاری از هر گونه میزانس��ن 
بوده و بازیگران به صورت ثابت و بدون هیچ گونه 
حرکت��ی زی��ر ن��ور تخت نشس��ته و ب��ه بیان 
دیالوگ هایش بپردازند، می توان گفت کارگردان 
مسیر درس��ت خود را رفته است.این مسئله در 
حقیق��ت آن چی��زی اس��ت که تئاتر مس��تند 
می خواهد. اما به دلیل غریب و ناش��ناخته بودن 
این گون��ه تئات��ر در ایران، در ح��ال حاضر اگر 
سعی در شناخت علمی آن نداشته و به درستی 
واژگان این گون��ه تئاتری را ب��رای خود بدیهی 
نکنیم مانند بس��یاری از گونه های تئاتری دیگر 
ک��ه با فهم ناق��ص از آن در ایران به کلی دچار 
تغییر ش��کل ش��ده و به فهم نادرس��ت دیگری 

می انجامد که عماًل از کارآمدی آن می کاهد.
در انتها باید گفت چش��م در برابر چش��م به رغم 
آنکه احساس��ات مخاطب خود را برانگیخته که 
البته درصد زیادی از آن به دلیل تدوین درس��ت 
اطالعات در متن است و دراماتیست با واردکردن 
گفت وگوه��ا در پس زمینه ای جدید فضا را برای 
رد و بدل کردن اطالعات باز کرده است؛ اما اتفاقاً 
ریس��ک ناپذیری کارگردان و به نظ��ر ترس او از 
اجرای صحیح گونه تئاتر مس��تند و متوسل شدن 
به طراحی ها و بازی گرفتن از بازیگران عماًل این 

نمایش را دچار نقص کرده است.
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 نمایش چشم در برابر چشم 
 محل: فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه

 دوره اجرا: 04 تیر 1۳94 - 2 مرداد 1۳94
 ساعت: 21:00

 بهای بلیت: 20.000 تومان
 نویسنده: سیاوش حیدری

 کارگردان: نازنین سهامی زاده
 بازیگران: نرگس نیک سیرت، شیما بختیاری، سارا 

رسول زاده
 طراح صحنه و لباس: نازنین سهامی زاده

 دستیار کارگردان: محمد کنگرانی
 طراح پوس�تر، س�اخت تی�زر و ع�کاس: جواد 

آتشباری
 طراح صدا و موسیقی: بهروز سیفی

 طراح نور: هانی حسینی
 تبلیغات مجازی: امیر قالیچی

 مشاور رسانه ای: بابک احمدی
 مدیر روابط عمومی و تبلیغات: شیوا آباء

 خالصه نمایش:
این نمایش اجرایی اس��ت در ژانر تئاتر مس��تند که 	•

زندگی آمنه بهرامی نوا را روایت می کند
نمایش برگزیده سومین دوره جشنواره تئاتر شهر	•
دریافت تندیس نخس��ت بازیگری زن و دریافت 	•

دو تقدیر بازیگری زن
دریافت تندیس کارگردانی	•
نامزد دریافت جایزه نمایشنامه نویسی	•
نامزد دریافت جایزه طراحی صحنه	•

نرگس نیک سیرت این روزها بخشی از زندگی آمنه بهرامی نوا، قربانی اسیدپاشی را روی صحنه سالن 
گوشه فرهنگسرای نیاوران به تصویر می کشد. این بازیگر برای بازی در نقش آمنه بهرامی نوا در 
نمایش چشم در برابر چشم که از ژانر تئاتر مستند به حساب می آید، جایزه بهترین بازیگر زن در سومین دوره 
جشنواره تئاتر شهر را از آن خود کرده است. این بازیگر تئاتر معتقد است که بازیگر در تئاتر مستند تنها می تواند 
احساس و عواطف فردی را که به جای او حرف می زند، در خودش حس کند تا هنگام تعریف کردن بتواند تلخی 
مسئله را منتقل کند و این تلخی در صحبت هایش مشخص باشد؛ زیرا در تئاتر مستند تنها کالم بازیگر است که 

اهمیت دارد. در ادامه گفت وگوی »سینما رسانه« با این بازیگر را می خوانید.

  تئاتر مستند در کشور ما مدیومی ناشناخته است یا بهتر اینکه کمتر شناخته شده است. وقتی که 
قرار بود در چنین مدیومی بازی کنید شناختی از آن داشتید یا خیر؟

واقعیتش نه. من چند وقت پیش در س��الن اکو نمایش »هم طن��اب« را دیدم و برایم خیلی جذاب بود 
که آن ها نه تنها بازی نمی کنند، بلکه فقط روایتگر هستند و تو در جایگاه تماشاگر به جای نگاه کردن به 
اکت هایی که حامل معنا است، باید گوش هایت را تیز می کردی تا متوجه شوی چه اتفاقی دارد می افتد. 
وقتی فهمیدم این ها واقعیت ها و مس��تنداتی اس��ت که مو به مو و بدون هیچ دستبردی در اصل آن روی 
صحنه اجرا می ش��ود، برایم خیلی جذاب تر ش��د و فهمیدم که تئاتر مستند چیست و البته می تواند چه 

پیامدهایی داشته باشد.
  این مرز باریک بین بازی کردن و بازی نکردن در تئاتر مس�تند کار را برای بازیگر س�خت می کند. 
اینک�ه انگار همه چی�ز را از بازیگر می گیرند و می خواهند تنها روایتگر باش�د. این تفاوت در ش�یوۀ 

بازیگری در تئاتر مستند را چگونه توصیف می کنید؟
در غیر تئاتر مستند خب بازیگرنقشی دارد که طبق آن حادثه ای را رقم می زند یا اکتی را بروز می دهد  یا 
در نقشش فرو می رود  و بعد آن را برای مخاطب اجرا می کند؛ اما در تئاتر مستند قرار است نقش کسی را 
بازی کنی که فقط چیزی تعریف می کند. در چشم در برابر چشم براساس مستندات و با توجه به آنچه که 
قبال اتفاق افتاده است و البته برهۀ خاصی از زندگی آمنه بهرامی، دقیقا بعد از سوختن و بازگشت او از خارج 
از ایران برای اجرای حکم را در نظر داشتم و فقط این ها را تعریف می کردم. کار در تئاتر مستند به گونه ای 
نیست که بازیگر بتوانند اکت بیرونی داشته باشند یا آن حسی را که در درون خودشان به وجود آورده بیرون 
بریزند و منتقل کند. بازیگر تنها می تواند احساس و عواطف فردی را که به جای او حرف می زند، در خودش 

تئـــاتــــر

 کالم بازیگر 
 است که  
 اهمیت دارد 
 گفت وگو با »نرگس نیک سیرت« 
دربارۀ تجربۀ بازیگری در حیطۀ 
تئاتر مستند

  علیرضا بخشی استوار
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حس کند تا هنگام تعریف کردن بتواند تلخی مس��ئله را 
منتقل کند و این تلخی در صحبت هایش مشخص باشد؛ 
چون در تئاتر مستند تنها کالم بازیگر است که اهمیت 

دارد.
  ب�ه دلیل خاصی این نقش را انتخاب کردید یا این 

کار هم صرفا مثل دیگر پیشنهادهایتان بود؟
برای من س��وژه جذابی بود. خب همان زمانی هم که 
آمنه بهرامی دچار حادثه شد، خیلی در جریان اخبارش 
نبودم. وقتی در بیمارستان و هنگام اجرای حکم قصاص 
بخش��یده بود، چیزهایی راجع به او ش��نیده بودم و بعد 
کارگردان با بازکردن موضوع گفت که می خواهیم کاری 

را در حوزۀ تئاتر مس��تند روی صحنه ببریم. برایم جذاب بود متن را خواندم. 
خیلی جذاب تر ش��د. برایم جالب بود این آدم را بشناسم. مدارک، مستندات، 
فیلم ه��ای مس��تند را مرور می کردی��م و حتی خود ای��ن آدم را که دیدم کار 
برایم هیجان انگیزتر شد، آدمی که هفت سال با چشم نابینا چیزی را پیگیری 
می کند تا حقش را بگیرد و بعد هم ببخشد آخر کار. شناختش برایم جالب بود. 
نمی گویم انتخاب این کار دغدغه ام بود؛ اما سعی کردم که پیام را روی صحنه 

بیاورم که دیده یا بهتر بگویم شنیده بشود.
  چه تاثیری از خود ش�خصیت آمنه بهرامی برای بازی در نمایش چشم 
در برابر چشم گرفته اید؟باتوجه به اینکه در تئاتر مستند بازی های بدنی و 

حرکت عمال حذف می شود؟
تئاتر مستند حقیقتا جایی برای الهام گرفتن از واقعیت نیست. ممکن است 
که مثال خود آمنه بهرامی چیزی داشته باشد که بتوانم از او الهام بگیرم؛ اما کار 
من به معنای واقعی در تئاتر مستند بازیگری نیست، دیالوگ گفتن است.که البته 

این هم توانایی بازیگر است که بتواند درست دیالوگ بگوید.
مطمئن باشید صددرصد تاثیر درونی گرفتم. در خودم حس کردم که آمنه 
بهرامی چه تلخی، چه حسی در درونش بوده که چنین انگیزه ای برای گرفتن 
قصاص دارد؛ حتی وقتی با او تلفنی صحبت کردیم و دیدم طوری نیس��ت که 
فکرش را می کردم و آدمی اس��ت که کال می خندد و حرف های شاد می زند و 
اصال مدل حرف زدنش ش��اد است. دیدم نمی شود چیزی را از خودش بگیری؛ 
اما حسش را چرا. پر از تلخی و نفرت بود . دائم در گوش من صدای درون آمنه 
می پیچی��د که می خواهم ای��ن کار را بکنم و آن چیزی را که می خواهم بهش 

برسم . آن موقعی که داشتم این کارها را بکنم.
  آیا فکر می کردید بتوانید در جشنواره تئاترشهر 
جایزه بهترین بازیگر زن را به دلیل بازی در چشم 

در برابر چشم بگیرید؟
حقیقتا بله، فکر می کردم جایزه را دریافت کنم. 
)می خندد( قبل از اینکه نقشی را بپذیری حتما به 
این فکر می کنی که جایزه بگیر هس��ت یا نیست؛ 
حتی اگر قرار باشد که بازیگر بنشیند. ساده بگویم 
ک��ه پنج دقیقه اداکردن درس��ت دیالوگ ها همان 
پتانس��یلی را دارد که جایزه بگیری و خوشبختانه 

من گرفتم.
  تئاتر مس�تند در دیده شدن بازیگر تاثیر دارد؟ یا بهتر است بگوییم آیا 
تئاتر مستند مدیومی هست که بازیگر بتواند در آن خودش را نشان بدهد؟
در حال حاضر این سبک نمایش خیلی خوب دارد دیده می شود. از احساس 
آبی مرگ س��جاد افشاریان تا عاشقانه عامدانه قاتالنه ساناز بیان. از همۀ این 
نمایش ها استقبال شد. بازیگر اگر کارش را بلد باشد، بازیگریش را می کند و 
به نظرم تئاتر مستند انتخاب درستی برای دیده شدن است و البته گاهی هم 
به شرایط بستگی دارد. مثال سه بازیگر »هم هوایی« خیلی دیده شدند؛ چون 
قصه جذاب بود و تماش��اگر سراپاگوش ش��ده بود و دائم با خودش می گفت 

چقدر خوب تعریف می کنند و این خودش بازی کردن است.

 کار در تئاتر مستند به گونه ای 
نیست که بازیگر بتوانند اکت بیرونی 

داشته باشند یا آن حسی را که در درون 
خودشان به وجود آورده بیرون بریزند و 

منتقل کند. بازیگر تنها می تواند احساس 
و عواطف فردی را که به جای او حرف 
می زند، در خودش حس کند تا هنگام 

تعریف کردن بتواند تلخی مسئله را 
منتقل کند و این تلخی در صحبت هایش 
مشخص باشد؛ چون در تئاتر مستند تنها 

کالم بازیگر است که اهمیت دارد.
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  نقدی بر نمایش سه جلسه تراپی              
  کامران شیرزاد

  نمایش سه جلسه ی تراپی
 بهای بلیت: 15000 تومان

 محل:  تئاترشهر - سالن چهارسو
 دوره اجرا:  17 خرداد 1۳94 - 12 تیر 1۳94

 مدت:  70 دقیقه
 نویسنده: نغمه ثمینی

 کارگردان: افسانه ماهیان
 بازیگران: صابر ابر، احمد ساعتچیان، الهام کردا

 طراح صحنه: منوچهر شجاع
 طراح لباس: غزاله معتمد

 موسیقی: محمدرضا جدیدی
 گرافیک: امیر اسمی
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 گروه کارگردانی: هادی بادپا، س��عید زارع، روژان 
کردنژاد

 مدیر تولید: محمدرضا حسین زاده

متن نمایش��نامۀ »س��ه جلس��ه تراپ��ی« در 
س��ه اپیزود به ماجرای دو بیم��ار می پردازد که 
برای دریافت مش��اوره به یک تراپیست مراجعه 
کرده ان��د. در اپیزود اول بیمار ، زنی اس��ت که با 
وجود حافظۀ بسیار قوی نام خود را از یاد برده و 
در اپیزود دوم بیمار مردی است که ادعا می کند 
نام بیمار قبلی را دزدیده اس��ت. درواقع، کارکتر 
زن نمایش��نامه نماد آن دس��ته از انس��ان های 
جامعه  اس��ت که در زندگی همیش��ه از هرگونه 
هیجان دوری کرده اند، انسان هایی که همیشه از 
ایستادن در برابر بی عدالتی گریخته اند و همیشه 
از اعتراض ک��ردن هراس��یده اند. اینان کس��انی 
هس��تند که در دریافت صحی��ح پیام میانه روی 
در زندگی دچار خطا ش��ده اند. ازیاد بردن اسم، 
به عنوان بیماری در این کارکتر استعاره ای است 
از گم کردن هویت؛ زی��را آن هنگام که مردمان 
جامعه ای به پیرامون خود بی تفاوت شدند، دیگر 
کارک��رد خود به عن��وان عض��وی از جامعه را از 
دست داده اند. بنا بر این هویت خود را دیر یا زود 
از دس��ت خواهند داد و باید منتظر آسیب های 

بعدی ناشی از نبود هویت باشند.
ام��ا کارکتر م��رد بیم��ار، نماد آن دس��ته از 
انسان های اجتماع است که با استفاده از شرایط 
به وجود آمده درنتیجه رفتار اجتماعی گروه قبل، 

به دنبال کس��ب منفعت هس��تند. انس��ان هایی 
تک بعدی که برای رس��یدن به مقصود مطلوب 
خ��ود از هیچ اقدام نامتعارف��ی دریغ نمی کنند. 
این��ان همان کس��انی هس��تند ک��ه زمانی که 
جامعه ای به سرنوش��ت خود بی تفاوت شد ابتدا 
با مصادرۀ هویت افراد جامعه و س��پس با القای 
هوی��ت مصنوعی به این افراد آن ها را به س��مت 
نیات خود سوق می دهد. هویت مصنوعی که در 
آن تضارب آرا وجود ن��دارد و همۀ افراد جامعه 

شبیه  هم و خنثی هستند. 
اما مهم ترین اتفاق در نمایش سه جلسه تراپی، 
اپیزود س��وم آن و جایی اس��ت که تراپیست در 
حض��ور هر دو بیمار اعتراف می کند که خود نیز 
دچار همین بیماری ازدست دادن هویت شده و 

در درمان خود و دیگران ناکام مانده است.
به نظر می رسد نگاه نویسنده صرفا بازخواست 
یک قش��ر از جامع��ه نیس��ت؛ بلکه خواس��تار 
پاس��خگویی کل جامعه اس��ت. از نگاه نویسنده 
کارکتر م��رد بیمار یک��ی از عوامل نابس��امانی 
است؛ اما علت تامه نیست؛ زیرا این رفتار جامعه 
بوده که باعث پدید آمدن این قش��ر شده است. 
درحقیق��ت جامعه ای که اجازه می دهد هویتش 
دزدیده ش��ود و س��پس با رفتار خود، زمینه را 
برای س��ارقان هویت فراهم می کند و درنهایت 
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با یکدیگر حلقه ای معیوب را پدید می آورند که 
در نتیج��ۀ عملکرد این حلق��ه جامعه مریض  و 

مریض تر می شود.
ام��ا این ن��گاه و نقد جدی بر رفت��ار الیه های 
اجتماعی از نگاه ماهیان به عنوان کارگردان که 
قصد دارد کنش های درونی نوشته ثمینی را به 
تصویر بکش��د با نگاهی مغرضانه و بعضا سیاهی 
نسبت به جامعه همراه است و این مسئله چنانچه 
پیداست به مسئله جدی در تمام کارهای افسانه 
ماهیان بدل ش��ده و در نمایی این نگاه بخش��ی 
از هویت آثار او شده اس��ت. ماهیان در انتخاب 
مسائل و موضوعات چنان که از مجموعه آثارش 
پیداست انتخاب های موشکافانه ای دارد تا بدین 
واس��طه راه را برای به تصویر کشیدن تفکر خود 
باز کند. چنان که در اثر گذش��ته او هم هوایی و 
در نگاهی گسترده تر به مجموعه آثارش این نگاه 

موشکافانه هویداست.
به عنوان مث��ال ماهیان در کارگردانی نمایش 
هم هوایی نوشته مهین صدری هم به نقد رفتار 
اجتماعی الیه های مختل��ف جامعه می پردازد و 
با تصاویر س��یاه و بعض��ا رمانتیک و به اصطالح 
مس��تندی که از رنج س��ه آدم مشهور به تصویر 
می کش��د سکوت مردم در برابر رنج های سه زن 
را نقد می کن��د و از این منظر همه تباهی آن ها 
را ب��ه نوعی حاصل این عدم توجه جامعه عنوان 
کرده و البته از س��ویی آن ها را به عنوان یک زن 
قهرمان که به تنهای��ی زندگی را پیش می برند 
و س��ختی ها را ب��ه دوش می کش��ند زن بودن 
را ب��ه عنوان فاکتوری برای زایل ش��دن حقوق 
مطرح کرده و نگاه جنس��یتی و در بخشی نگاه 

فمینیستی خود را بروز می دهد.

هم با الکن ماندن خود سوء اس��تفاده را تسهیل 
می کند، بی ش��ک دچار بحران خواهد ش��د. اما 
آنچه نمایش��نامه می گوید این اس��ت که زمانی 
ک��ه درمانگر جامعه خود نیز به نوعی بحران زده 
باش��د هیچگاه درمانی صورت نخواهد گرفت و 
آنچه اتفاق خواهد افتاد صرفا گس��ترش دامنۀ 

بحران خواهد بود.
با توضیحات فوق ش��اید بتوان این نکته را نیز 
در نظر گرفت که این نمایش بر مبنای دو نظریه 

داروینیسم و فردویدیسم شکل گرفته است. 
نمای��ش به لحاظ فرم و میزانس��ن، س��اختار 
ساده ای دارد. آکساسوار حجیم و پیچیده ای در 
کار نیست و همۀ آنچه از لوازم صحنه می بینیم 
دو صندلی و پنجره ای بوده که به وسیلۀ کرکره 
مش��خص شده است. س��ادگی روایت داستان و 
لوازم صحنه ترکیبی همگون پدید آورده است. 
نوع چینش صندلی ها و قرارگرفتن آن ها در کنار 

 این نگاه و نقد جدی بر رفتار 
الیه های اجتماعی از نگاه ماهیان به 

عنوان کارگردان که قصد دارد کنش های 
درونی نوشته ثمینی را به تصویر بکشد با 
نگاهی مغرضانه و بعضا سیاهی نسبت به 
جامعه همراه است و این مسئله چنانچه 
پیداست به مسئله جدی در تمام کارهای 
افسانه ماهیان بدل شده و در نمایی این 
نگاه بخشی از هویت آثار او شده است. 
ماهیان در انتخاب مسائل و موضوعات 

چنان که از مجموعه آثارش پیداست 
انتخاب های موشکافانه ای دارد تا بدین 

واسطه راه را برای به تصویر کشیدن تفکر 
خود باز کند. 

تئـــاتــــر

هم در شرایطی که با توجه به موقعیت می دانیم 
صندلی ها رو به روی هم هستند، ایدۀ خالقانه ای 
اس��ت که عالوه بر اینکه موجب برقراری ارتباط 
بهتر تماش��اگر با بازیگر می ش��ود، ب��ه نوعی در 

راستای بن مایه متن نیز قرار می گیرد.
ام��ا قاع��دۀ این ن��وع چینش در قس��متی از 
اپیزود س��وم نمایش به هم می خورد که می تواند 
تا حدودی موجب س��ردرگمی  تماش��اگر شود. 
همچنین در قس��متی از نمای��ش نوعی بازی با 
مخاط��ب هم صورت می گی��رد که در چارچوب 
مت��ن، انتخاب درس��تی ب��ه نظر می رس��د؛ اما 
متاس��فانه در حد ای��دۀ خوب باق��ی می ماند و 
استفاده بیشتری از آن صورت نمی گیرد. درکل 
بای��د گفت متن نمایش »س��ه جلس��ه تراپی« 
نوش��تۀ نغمه ثمینی، نقدی است جدی بر رفتار 
اجتماعی الیه های مختلف جامعه که در ارتباط 
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تئـــاتــــر

گفت و گوی 
مستقیم با 
تماشاگر 

افسانه ماهیان از سه جلسه تراپی می گوید
   امیرحسین حسینی

چهارسوی  سالن  در  را  تراپی«  جلسه  »سه  نمایش  ماهیان  افسانه 
تئاترشهر روی صحنه  برد. نمایشی سرشار از دغدغه های اجتماعی که 
البته موضوعی را به چالش می کشد که شاید نه تنها مسئله مهم جامعۀ امروز ما، 
بلکه یکی از مسائل مهم بحث برانگیز در جهان بوده و آن مسئله، هویت است. با 
افسانه ماهیان دربارۀ این نمایش و دغدغۀ آن به گفت و گو نشستیم و در ادامه 

متن گفت وگوی »سینما رسانه« با افسانه ماهیان را می خوانیم:

 مهم ترین ویژگی نمایشنامۀ سه جلسه تراپی چیست که شما انتخابش 
کرده اید؟

حدود دو س��ال پیش گفت و گویی با خانم ثمین��ی در ارتباط با اجرای یکی 
از متن های ایش��ان داش��تم. از آنجایی که  بنده و خانم ثمینی به قصه های 
موراکام��ی  عالقه داش��تیم، درنهایت خانم ثمینی طرح��ی از قصۀ میمون 
ش��یناباوا از موراکامی  را پیشنهاد کرده و شروع به نگارش متن براساس این 
داس��تان کردند و متن را در جش��نوارۀ فجر اجرا کردیم. البته برای اجرای 
عموم نس��بت به اجرای جشنواره تغییراتی داش��تیم؛ زیرا متن برای اجرای 
عموم از اس��اس یک بار دیگر نوش��ته شد. محوریت داس��تان ثابت بود؛ اما 
در نتیج��ه، در فرم و ش��یوۀ اجرا و همچنین ترکی��ب بازیگران تغییراتی به 
وجود آمد و اجرا به صورتی که امروز هست، در آمد. به نظرم مهم ترین ویژگی، 
رئالیسم جادویی  است که در متن وجود دارد. ورود کردن به فضای غیررئال 
تجربۀ بسیار جالبی بود. این گونه فضاها مورد عالقۀ خانم ثمینی است، برای 
مثال ایشان در نمایشنامه هایی مانند »قاب در فنجان خالی« یا »رؤیای نیمه 

شب پاییز« چنین فضایی را امتحان کرده بودند.
  متن به هرحال اثری انتقادی اس�ت؛ اما مخاطب این نقد به نظر ش�ما 

چه کسی است و درواقع چه چیزی بیشتر از بقیه به نقد کشیده می شود؟
هم��ۀ ما مخاطب این نقد هس��تیم؛ چ��ون این متن منهای مس��ئلۀ انتقاد 
اجتماعی که در قلم خانم ثمینی معموال موجود اس��ت، مس��ئلۀ دیگری را 
مطرح می کند و آن گمگش��تگی هویت فردی است که بارزترین ویژگی  این 
نمایشنامه است. امروز آنقدر همۀ ما غرق در چارچوب های ریاضی و هندسی 
زندگی معاصر و زندگی بس��ته ماشینی هستیم که گمان می کنیم خیلی از 
کارها را انجام می دهیم؛ در صورتی که درواقع این گونه نیس��ت. حرف اصلی 
این نمایش��نامه هم همین است که ما بسیاری از قاعده های زندگی درست 

را از یاد برده ایم.
  فکر می کنید این نمایش از لحاظ اجتماعی بودن شبیه نمایش قبلی شما 

یعنی »هم هوایی« باشد؟
آن کار فضای دیگری داشت. نمایش »هم هوایی« دربارۀ سه کارکتر مستند 
است که همۀ مردم آن ها را می شناسند و با آن ها همذات پنداری می کنند؛ اما 

به هر حال سالیق من در فرم و اجرای در هر دو کار وجود دارد.
  اما فضای نمایش »سه جلسه تراپی« و »هم هوایی« با فضای نمایش 

دیگر شما، »33 درصد نیل سایمون« خیلی تفاوت دارد.
بله، خیلی متفاوت است. چون قصه نمایش »۳۳درصد نیل سایمون« دربارۀ 
اختالف بین زن و مرد و تضادها و تعارض های زن و مرد در زندگی ش��خصی 
بود؛ اما در »س��ه جلسه تراپی« ممکن است همان طور که شما اشاره کردید 
نقد های اجتماعی موجود در متن به ما شتک بزند و ما را به یاد »هم هوایی« 
بیندازد. »هم هوایی« وضعیت فرد در ش��رایط اجتماع است؛ اما »سه جلسه 
تراپی« قصه ای ذهنی است که در مواردی عینی می شود و می تواند ما به ازاهایی 
داشته باشد؛ زن به عنوان کسی که اسم خود را فراموش کرده و تراپیستی که 
خود درونش را گم کرده و میمونی که اسم می دزدد و می توان مابه ازاهای این 

افراد را در جامعه پیدا کرد.

  چقدر خود ش�ما تصویری را که نویس�نده از یک جامعه بیمار می دهد، 
قبول دارید؟

خیلی زیاد؛ چون این حرف نمایش��نامه است و باید در حالت کالن به این 
نکته نگاه کرد. این بیماری، اساس��ا بیماری زندگی مدرن و عصر تکنولوژی 
در همه جای دنیا است. نوع زندگی ما تغییراتی کرده که آدم ها را از حس 
زیبای نوس��تالژیک و حتی س��اده ترین چیزها و لذت ها محروم کرده است. 
متاسفانه ثمرۀ این نوع زندگی برای ما یک نواختی بوده است. در این میان 
ش��رایط اجتماعی هم بس��یار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین هم غافل ش��دن ما 
انس��ان ها از خودمان و هم ش��رایط اجتماعی سبب می ش��ود تا بسیاری از 
چیزها را از دست بدهیم. من در برابر چنین جامعه ای باید بایستم و فریاد 
بزنم و جامعه نیز نباید ش��رایطی را برای من ایجاد کند که در این وضعیت 
نامطلوب بیشتر غرق شوم؛ بنابراین من تصویری را که متن از جامعه بیمار 

می دهد، بسیار قبول دارم.
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  بازیگر بر مبنای توانایی بازیگری اش 
برای یک کار انتخاب می شود. همیشه بر 

همین مبنا کار کرده ام. بازیگرانی که با من 
کار کرده اند، چه در این کار چه در کارهای 

قبلی ام، همه بازیگران تئاتری بوده اند. 
امروز دیگر سوپراستارهای سینما هم 

نمی توانند تضمینی برای فروش فیلم های 
سینما باشند. خیلی از کسانی که امروز در 
سینمای ما می درخشند هم بازیگران تئاتر 

هستند.

تئـــاتــــر

 یکی از نکات مثبت متن این است که از ابتدا 
در کن�ار تصویری ک�ه از جامعۀ معی�وب ارائه 
می دهد تالش می کند تا عالج آن را هم معرفی 
 کند. به نظر ش�ما این عالج در متن چیست و 

آیا واقعا مؤثر خواهد بود؟
عالج در متن، توجه است. در همین اجرا تراپیست، 
ناخودآگاه خود نیز در حال درمان ش��دن اس��ت. 
س��ؤال هایی که او از بیمارانش می پرس��د کم کم 
باعث می ش��ود تا او را متوجه ش��رایط خود کند. 
من فکر می کنم این بهترین عالج است. همین که 
شما از وضعیت خود آگاه شوی به درمان نزدیک تر 
شده ای و به نظرم الزم نیست حتما به دنبال مدینۀ 

فاضله باشیم.
 چ�را در متن درمانگری که هم�ه از او انتظار 
دارن�د ت�ا کاری ب�رای بهب�ود اوض�اع انجام 
بدهد در عمل بیش�تر از حد یک شنونده عمل 

نمی کند؟
زی��را تراپیس��ت خود نیز بیمار ب��وده و علت آن 
روزمرگی اس��ت، مانند پزشکی که بیماری های 
سخت را درمان می کند؛ اما خود به یکباره درگیر 

یک بیماری سخت می شود.
 در این شرایط برای جامعه ای که درمانگرش 

بیمار است چه می توان کرد؟
من فک��ر می کنم صرفا آگاهی بخش��ی می تواند 
راهگشا باش��د. در این اجرا چندان هم نا امیدانه 
به ش��رایط نگاه نکرده ایم. ب��ه گمان من همین 
که تراپیس��ت لحظه ای به خ��ود بیاید و متوجه 

وضعیت خود شود کافی خواهد بود.
 اش�اره کردید اج�رای این روزها نس�بت به 
اجرایی که در جشنواره فجر داشتید تغییراتی 
کرده اس�ت. درباره این تغییرات کمی توضیح 

بدهید.
تغییرات ایجادشده بس��یار بنیادین بود. از ابتدا 
یک محور داس��تان داشتیم و آن زن و میمون و 
تراپیست بود. در نگارش اولیه با همین وجود این 
محور قصه و فضا چیز دیگری بود. در بازنویسی 
اث��ر برای اجرای مجدد همان محور اصلی حفظ 
ش��د؛ اما درنتیجه تغییرات پنج کارکتر، به سه 
کارکت��ر کاهش یاف��ت و به همین ترتیب در فرم 

اجرایی نیز تغییراتی صورت گرفت.
 درب�اره میزانس�ن ها؛ ن�وع چین�ش صندلی 
ق�راردادی با مخاط�ب می بندد ک�ه در اپیزود 

سوم نقض می شود.
بله، نقض می ش��ود. می خواستم با این کار کمی  
فض��ای غیررئال و جادویی اثر را تش��دید کنم و 
همچنین تاثیرگذاری آن را ازطریق نگاه چش��م 
در چش��م با تماش��اگر افزایش ده��م. گویی که 
تراپیس��ت این سؤال ها را از تماشاگر می پرسد و 

بیماران هم می خواهند به تماشاگران تشر بزنند 
که مبادا مانند ما باشی.

 در قس�مت هایی ه�م تماش�اگر تبدی�ل به 
آکساسوار می شود که البته ایدۀ جالبی است و 
در صورت استفادۀ بیشتر حتی می تواند کار را 

به سمت تئاتر اینتراکتیو ببرد.
بله، درس��ت اس��ت؛ اما فکر می کن��م در همین 
حد کفایت می کرد. ای��ن کار نوعی گفت و گوی 
مستقیم با تماشاگر است، چیزی شبیه کارهای 
پیتر هانتک��ه. در این نمایش ای��ن کار می تواند 
مانن��د تراپی گروهی باش��د؛ همان ط��ور که در 
دنیای واقع��ی حتی در گروه های بیس��ت نفره 
اتف��اق می افتد. می خواس��تم با ای��ن کار امکان 
برقراری ارتباط مس��تقیم با تماشاگر را به وجود 

بیاورم.
 آقای ابر در اجرای فجر حضور داشتند؟

خیر، آقای س��اعتچیان هم نبودند. در اجرای 
جش��نواره فجر از این بازیگران فقط خانم الهام 

کردا حضور داشتند.
 نترس�یدید عده ای بگویند حض�ور آقای ابر 

به دلیل تضمین فروش بوده است؟
خیر، ب��ه دلیل اینکه من ای��ن حرف ها را قبول 
ندارم. بازیگر بر مبنای توانایی بازیگری اش برای 
یک کار انتخاب می شود. همیشه بر همین مبنا 
کار کرده ام. بازیگرانی که با من کار کرده اند، چه 
در این کار چه در کارهای قبلی ام، همه بازیگران 
تئات��ری بوده اند. امروز اگر آقای ابر موفقیتی در 
سینما دارد همین موفقیت را در تئاتر هم دارند، 
دیگ��ران مانند خان��م کردا و آقای س��اعتچیان 
ه��م همین گونه. دوره این حرف ه��ا دیگر تمام 
ش��ده اس��ت. امروز دیگر سوپراستارهای سینما 
هم نمی توانند تضمین��ی برای فروش فیلم های 
س��ینما باش��ند. خیلی از کس��انی که امروز در 
س��ینمای ما می درخش��ند هم بازیگ��ران تئاتر 
هس��تند. همه کس��انی ک��ه در این اج��را بازی 
می کنند آنقدر در تئاتر ن��ام دارند که کار برای 

دیده ش��دن نیازمن��د یک نفر نباش��د. کارهایی 
بوده است که از سوپراستارهای سینما استفاده 
می کردند؛ اما آن کار فروش خوبی نداشته است؛ 
زیرا آن کار کیفیت خوبی نداشته است. کارهایی 
که می خواهد پشت سر سوپراستارها پنهان شود 

پر از ایراد خواهد بود.
 ای�ن تفکر ممکن اس�ت از آن ج�ا بیاید که 
می بینیم عده ای برای فروش، دست به دامان 
فوتبالیست ها و کسانی می شوند که تخصصی 

در تئاتر ندارند.
آن ها مس��ئول کار خود خواهند بود و تماشاگر 
آن ه��ا را نقد خواهد ک��رد. همۀ ما کار می کنیم 
و نتیجۀ آن چیزی اس��ت که باع��ث ماندگاری 
می ش��ود. نباید حرص بخوریم. زمان مش��خص 
می کند که کدام ی��ک از این کارها در یاد مردم 
می ماند. از این نوع اجراها بسیار کار شده است؛ 
اما چه کس��ی آن ها را به یاد می آورد؟ تماشاگر 
آن ه��ا را قضاوت خواه��د کرد. بازیگ��ر تئاتر یا 
س��ینما فرقی نمی کند، آنچه مهم بوده کیفیت 

کار است.
 قبل از شروع هر اجرا شما خودتان بروشور 

کار را بین تماشاگران توزیع می کنید.
ای��ن کار را دوس��ت دارم. آن ه��ا ه��ر ش��ب 
میهمان گ��روه اجرایی ما هس��تند و این مانند 
خوش آمدگویی اس��ت. بروش��ور تئاتر فرهنگی 
است که متاسفانه خیلی وقت ها با آن به صورت 
دم دس��تی برخورد می کنیم. نکتۀ دیگر این کار 
این اس��ت که م��ن را متوجه طیف های مختلف 
تماش��اگران می کند. تئاتر با تماشاگر معنا پیدا 
می کند و از این برخورد مس��تقیم لذت می برم. 
اتاق فرمان این س��الن را دوس��ت ن��دارم؛ چون 
دوس��ت دارم در ط��ول اجرا رو به تماش��اگران 
باشم و عکس العمل های آن ها را ببینم؛ زیرا این 

تماشاگران اند که برای ما مهم هستند.
 ب�ا توجه ب�ه انتقادی بودن نمای�ش آیا فکر 
نمای�ش،  ای�ن  روی صحنه آم�دن  می کنی�د 
می توان�د خود نش�انه ای برای بهب�ود جامعه 

تلقی شود؟
بله، حتما. این نشانه ای است که می توان آن را 

به کل جامعه تعمیم داد.
 به نظر ش�ما واقعا تغیی�ری در میزان تحمل 

مسئولیت ایجاد شده است؟
فک��ر می کنم حداق��ل در حیطه ای ک��ه ما کار 
می کنیم این تغییر تا حدودی ایجاد شده است. 
اگر برگردید به سه-چهار سال پیش، متوجه این 

تغییرات می شوید.
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نگاهی به مستند »شبکۀ جنایت، افشای نقش پنهان صهیونیست«
   عهدیه حیدری

به نام ایتالیا،

)Meyer Lansky( مایر لنسکی  

            به کام یهود
مستنـد

پدرخوانده، رفقای خوب، سوپرانو و هزاران فیلم 
هالی��وودی و برنامه های تلویزیون��ی دیگر چنان 
پیوند عمیقی در ذهن ما بین جرائم سازمان یافته 
و ایتالیایی ها ایجاد کرده اند که حتی نوای موسیقی 
سنتی ایتالیایی نیز به سرعت جرائم سازمان یافته را 

در ذهن ما تداعی می کند.
دیوی��د ارنس��ت دوک )David Ernest Duke( با 
موضوع جرائم سازمان یافته مستندی به نام »شبکۀ 
 The( »جنایت، افش��ای نقش پنهان صهیونیست
Coverup of Zionist Organized Crime( در س��ال 

20۱۱ تهیه ک��رده و در آن از ایتالیایی ها در برابر 
رسانه های بی رحم و ریاکار تحت سلطۀ صهیونیست 
دفاع می کند که به طور مداوم ایتالیایی ها و فرهنگ 
ایتالیایی را با جرائم س��ازمان یافته ربط می دهند. 
دیوی��د دوک متول��د ۱۹50 و نمایندۀ پیش��ین 
انجم��ن قانون گذاری ایالت��ی لوئیزیان��ا از حزب 
جمهوری خ��واه آمریکا و کاندی��دای مرحلۀ یکم 
گزینش ریاست جمهوری از هر دو حزب دموکرات 
و جمهوری خ��واه بوده و در س��ال 200۶ به عنوان 
مهمان در گردهمایی هولوکاست تهران نیز شرکت 
کرده است. دوک در این مستند فاش می کند که 
قهرمانان جرائم س��ازمان یافته در دنیا، ایتالیایی ها 
نیس��تند و در واق��ع، آن ه��ا با رؤس��ای هالیوود و 
رس��انه های عمده از یک ایل و تبار هستند؛ همان 
کسانی که روی منشأ حقیقی جرائم سازمان یافته 
سرپوش گذاشته اند و در حقیقت، ایتالیایی ها فقط 
بخش کوچکی از جرائم سازمان یافته را در دنیای 

غرب تشکیل می دهند.
 شرکت »آدم کشی« 

یهودی ها صدها سال قبل از اینکه حتی مافیای 
سیسیلی وجود داشته باشد، جرائم سازمان یافته 
را در تمام اروپا تحت س��لطۀ خودش��ان درآورده 
بودند. به عبارت دیگر، یهودی ها و نه ایتالیایی ها، 

قدرت مندترین و مرگ بارترین سندیکای جنایی 
در جهان را رهبری می کردند.

بنیان گذار جرائم سازمان یافته در آمریکا در طول 
 )Murder Inc( بیستم شرکت »آدمکشی«  قرن 
بود که این سازمان با اکثریت یهودی ها سردمدار 
آمریکا محسوب می شد.  جرائم سازمان یافته در 
شرکت »آدمکشی« به هیچ عنوان »ایتالیایی و 
مافیایی« نبود؛ بلکه به اندازۀ عناصر خود مانند 
از  بود.  یهودی  »ماستابالز«  و  فیش«  »گاثیلتا 
رؤسای  بزرگ ترین  یهودی،  سازمان  یک  همین 

جنایی در تاریخ آمریکا بیرون آمده اند.
 اتمسفر یهودی، زمین آمریکایی

در آمری��کا نی��ز قدرت مندترین چه��رۀ جرائم 
س��ازمان یافته »آل کاپون« نبود؛ بلکه پش��ت این 
جرائم یکی از رهبران اصلی شرکت »آدم کشی« به 
نام »مایر لنسکی« )Meyer Lansky( قرار داشت که 
یک صهیونیست بزرگ بود. مجلۀ »نیوزویک« دربارۀ 
او نوشته است: »لنسکی و هم دستان زیرزمینی او، 
هرس��اله مبالغ هنگفتی پول را ب��رای هم پیمانان 
اس��رائیلی و نوع دوستان اسرائیلی اش می فرستد«. 

 )Haaretz( از طرفی، مطابق دیدگاه روزنامۀ هاآرتص
به نظر می رسد دولت رژیم صهیونیستی می ترسد 
میلیون ها دالر پول غیرقانونی را از دس��ت بدهد؛ 
پول��ی که ابت��دا در س��ازمان های تح��ت کنترل 
تبهکاران »پول ش��ویی« ش��ده و س��پس به سوی 
صنایع و تجارت های رژیم صهیونیس��تی س��رازیر 
می ش��ود. جک اندرس��ون )Jack Anderson(، یک 
خبرنگار پژوهش��ی در این  باره در روزنامۀ واشنگتن 
پست توضیح داده است: »این پول های غیرقانونی و 
زیرزمینی که بیشتر آن به وسیلۀ بنگاه های اقتصادی 
بدنام در ایاالت متحده پدید آمده اند، قبل از ورود به 

اسرائیل پول شویی می شوند«.
در کتاب »لنس��کی« )Lansky(، هنک مسیک 
)Hank Messick( نویس��ندۀ کت��اب، رابط��ۀ بین 
گانگس��ترهای اس��رائیلی و آمریکایِی یهودی را 
ف��اش می کن��د. او می گوی��د: »تردیدی نیس��ت 
ک��ه گانگس��ترهای یه��ودی مدت ه��ای مدید و 
آش��کارا از دولت اسرائیل و جنبش های اسرائیلی 
حمایت  کرده اند. در ش��بی که »باگزی س��یگل« 
)Bugsy Siegel( ش��ریک قبلی لنسکی اعدام شد، 
»موئه س��جوی« )Moe Sedway( )تاجر یهودی 
لهس��تانی آمریکایی مرتب��ط با باند ه��ای جنایت 
سازمان  یافته( هتل فالمینگو را در اختیار گرفت. 
وقتی از او پرسیدند چه طور این قدر راحت سر از 
الس وگاس درآورده، پاس��خ داد به آنجا آمده تا از 

همۀ اتحادیۀ یهودیان تقاضای کمک مالی کند«.
جالب اینجاس��ت که همان رس��انۀ یهودی که 
چنین هشیارانه و بی رحمانه ایتالیایی ها را با جرائم 
س��ازمان یافته مرتبط کرده بود، در واقع مؤسس��ۀ 
انتش��اراتی کتاب مس��یک را هم وادار کرد تا جلد 
کتاب »لنس��کی« را عوض کند و اش��اره به اس��م 
یهودی��ان در جرائم س��ازمان یافته را از جلد کتاب 

حذف کند.
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سیاست به شمار می رفت، خیلی ترسناک می شد؛ 
اینطور نیس��ت؟ اما درمورد جنایات سازمان یافتۀ 

یهودی ها، این یک حقیقت زندگی بود.
 نفس یهود در روسیه

راب��رت فریدم��ن )Robert L. Friedman(، یک 
یهودی با ش��هامت اس��ت که بعد از افشای نقش 
پررنگ یهودیان در جرائم سازمان یافته در روسیه 
که یک��ی از ش��ریرترین و قدرتمندتری��ن مافیا 
محس��وب می ش��وند، بر اثر یک بیم��اری خونی 
مش��کوک جان س��پرد. وی در کت��اب »مافیای 
سرخ« )Red Mafiya( جزئیات زیادی در رابطه با 
رهبران مافیای سرخ که یهودی هستند، به رشتۀ 
تحریر درآورده که در آن به تس��لط یهودی ها بر 
انقالب روس��یه در روزهای اول انقالب و ش��روع 
کار گروه های جنایی س��ازمان یافتۀ یهودی اشاره 

می کند.
از برجسته ترین چهره های جنایات سازمان یافته 
در تاریخ اخیر روس��یه دو نفر به نام های »بوریس 
برزوفس��کی« )Borise Berezovsky( و »والدیمیر 
گیزینسکی« )Vladimir Gusinsky( هستند. این 
دو نفر از غول های رس��انه ای در روسیه محسوب 
می ش��وند و ق��درت فوق الع��اده ای در تلویزیون، 
رادی��و، روزنامه ها و مج��الت دارند. البته هر دوی 

  فریب کاری رسانه های یهودی درمورد 
جرائم سازمان یافتۀ یهودیان تصادفی نبوده 

است. برای مثال سازمان بزرگ یهودی 
 Anti-Defamation( »اتحادیۀ ضد افترا«

League( یا )ADL( که مأموریتش ممانعت 
از افترا به یهودیان هست، رهبری به 

 )Abe Foxman( »نام »ایب فاکسمن
دارد که یک مقام قانونی بزرگ از طرف 

مطبوعات قلمداد می شود که تقریبا تمام 
رئیس جمهور های آمریکا با او دیدار و از او 

ستایش کردند؛ 
  )Abe Foxman(  ایب فاکسمن    

)Vladimir Gusinsky( والدیمیر گیزینسکی  )Borise Berezovsky( بوریس برزوفسکی  

مستـــنـــد

آن ها به اتهام جرائم س��ازمان یافته کیفرخواست 
شدند. در سال ۱۹۹۹ برزوفسکی کنترل ایستگاه 
تلویزیونی )TB6( در مس��کو و همین طور کنترل 
»کامپرسان«، اصلی ترین روزنامه اقتصادی روسیه 
را به دست می گیرد و سردبیر آن »رف شکیروف« 

)Raf Shakirov( را اخراج می کند.
 »فوربز« )Forbes(، افشا می کند

جیمز مایکلز )James Michaels( سردبیر مجلۀ 
آمریکایی »فوربز« که در آن مقاله ای تند در مورد 
برزوفسکی )البته بدون اسم به دلیل ترس از اعمال 
خشونت( با عنوان »پدرخواندۀ کرملین« منتشر 
ش��ده بود، می گوید: »برزوفس��کی در ردۀ یکی از 
قدرتمندترین مردان روس��یه می ایستد. در پشت 
س��ر او ردیفی از جنازه های��ی که بدهی های خود 
را پرداخ��ت نکرده اند و رقبایی ک��ه از جان خود 

بیمناک هستند، قرار دارد.«
به چند نقل ق��ول دیگر از مقالۀ مجلۀ »فوربز« 
توجه کنید: »قت��ل، ابزاری برای پیش��ی گرفتن 
در رقابت تجاری اس��ت. تعداد زی��ادی از رهبران 
تجاری و ش��خصیت های رسانه ای کشته شده اند. 
برزوفس��کی، کنترل بزرگ ترین شبکۀ تلویزیون 
ملی روس��یه را در دس��ت دارد. کنت��رل او کمی 
پس از آنکه اولین رئیس این ش��بکه به شیوه ای 

این سازمان پلیدترین، بی رحم ترین و قاتل ترین 
س��ازمان جنایی  محسوب می ش��د که در آمریکا 
به وج��ود آم��ده ب��ود. آن ها صده��ا انس��ان را از 
جنایت کاران گرفته تا مردمان بی گناه کش��تند. 
آن ها با یخ ش��کن ی��ا با گره زدن دس��ت و پاها از 
پش��ت به گردن )به ش��کلی که وقتی بدن در اثر 
خس��تگی از حالت کمانی بیرون آمد، فرد باعث 
خفگی خودش ش��ود(، به کشتن تدریجی آدم ها 

مشغول بودند.
 یهود دولتی، یهود خصوصی

تردیدی نیس��ت ک��ه فریب کاری رس��انه های 
یه��ودی درمورد جرائ��م س��ازمان یافتۀ یهودیان 
تصادفی نبوده اس��ت. برای مثال س��ازمان بزرگ 
 Anti-Defamation( »یهودی »اتحادیۀ ضد افت��را
League( یا )ADL( که مأموریتش ممانعت از افترا 

به یهودیان هست، رهبری به نام »ایب فاکسمن« 
)Abe Foxman( دارد ک��ه یک مقام قانونی بزرگ 
از طرف مطبوعات قلمداد می شود که تقریبا تمام 
رئیس جمهور های آمریکا با او دیدار و از او ستایش 
کردند؛ اما همین سازمان از طرف رهبران گروه های 

جنایی سازمان یافته حمایت مالی می شد.
»اتحادی��ۀ ضد افترا« میلیون ها دالر از رؤس��ای 
تبه��کار مانند »موئ��ه دالت��ز« )Moe Dalltz( که 
پدرخواندۀ جنایات س��ازمان یافته در الس وگاس 
محسوب می شود و کس��ی که گروه بدنام »پرپل 
گن��گ« )The Purple Gang( را در دیترویت اداره 
می کند، پول گرفته است. »پرپل گنگ« یک گروه 
کامال یهودی است که در قاچاق برده داری سفید 
و قتل مزدورانه دس��ت دارد و »اتحادیۀ ضدافترا« 
که قرار است از یهودیان در مقابل افترا دفاع کند، 
به این جنایت کار پلید باالترین نشان احترام خود 
 )Torch of Liberty( »یعنی جایزۀ »مشعل آزادی

را اهدا می کند.
تصور کنید اگر مافیای ایتالیا مالک بیشتر رسانه ها 
بود و بزرگ ترین مهره در جلب کمک های مالی در 
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  اسرائیل تنها مقصد زنان اروپای شرقی 
نیست؛ گانگسترهای یهودی در روسیه 
ارتباطات محکمی با تمام سندیکاهای 

جنایات سازمان یافته در سراسر دنیا دارند. 
وزارت داخلۀ اوکراین می گوید در دهۀ 

گذشته برآورد می شود 400000 زن اوکراینی 
زیر سی سال به خارج تطمیع شده اند و این 

تنها یکی از کشورهای شوروی سابق بود.

)Mikhail Khordokovsky( کوردوکافسکی 

گانگس��تری به قتل رسید، مستحکم شد. پلیس 
سریع انگش��ت اتهامش را به عنوان مظنون اصلی 
به س��وی برزوفسکی نش��انه برد. گزینسکی که او 
هم به روسیه فرار کرده، یک رئیس گروه جنایات 
س��ازمان یافته و همچنین یک غول رس��انه ای در 
روس��یه اس��ت. جالب اینکه او ریاس��ت »کنگرۀ 
یهودیان« در روسیه را هم برعهده دارد؛ سرانجام 
هر دوی این رهبران جرائم سازمان یافته زیر چتر 
حمایت بزرگ ترین س��ازمان »برادری یهود« در 
انگلیس و اس��پانیا قرار گرفت ک��ه در آنجا دارای 

نفوذ سیاسی هستند.«
درست همانطورکه این نفوذ را تبهکارن یهودی 
در آمریکا و بیش��تر کش��ورهای دیگر از اوکراین 
گرفته تا شیلی دارند، وقتی گیزینسکی در یونان، 
در حکمی در مورد جنایاتش در روسیه دستگیر 
ش��د، س��ازمان های یهودی دس��ت به کار شدند؛ 
»کنگرۀ یهودیان اروپا« باعث آزادی گزینس��کی 
درطی پنج روز ش��د! توجه کنی��د که این مردان 
 )Mikhail Khordokovsky( »و »کوردوکافس��کی
)جنای��ت کار یه��ودی( به ش��دت م��ورد حمایت 

رسانه های عمده بودند.
 ازدواج نخبه ها و وحشی ها

وقتی جرائم س��ازمان یافته تحت حفاظت یک 
شبکۀ عظیم جهانی قرار می گیرند و در رسانه ها 
رابط هایی دارند که روی جنایات آن ها س��رپوش 
می گذارند، چه مقدار می توانند خطرناک  باشند؟ 
حت��ی امروز هم یک رئی��س جنایت کار یهودی 
مثل کوردوکافسکی که او و هم دستانش خیلی از 
روس ها را به قتل رساندند و بیش از ۳00 میلیارد 
دالر از م��ردم روس��یه به س��رقت بردن��د، مورد 
ستایش رسانه های جهانی قرار می گیرند. جالب 
اینجاس��ت که به پوتین )رئیس جمهور روسیه( 
به خاط��ر پیگرد قانون��ی او اعتراض می ش��ود؛ 
در حالی ک��ه کوردوکافس��کی به خاطر جنایاتش 
فق��ط به ۱4 س��ال زندان محکوم می ش��ود؛ اما 

رسانه های جهانی که نفوذ زیادی دارند از او دفاع 
می کنند و روس��یه و پوتین م��ورد اعتراض قرار 

می گیرند!
اما خشونت، تنها چیزی نیست که مافیای روسیه 
را متمای��ز می کند، این تبهکاران روس��ی مدرک 
ارشد داشتند. تحصیالت مهندسی و اقتصاد  این 
جنایت کاران، یک مفهوم کامال جدید از جنایات 
سازمان یافته اس��ت که تا به حال دیده شده و این 
تلفیق خطرن��اک نخبه گرایی و وحش��ی گری به 
»مافیای س��رخ« اجازه داده است تا به هر جرم و 
جنایتی که سودی در آن هست، دست بزند. آن ها 
تنه��ا در طی یک دهه، ایاالت متحده و همچنین 
نزدیک به ش��صت کشور را به تسخیر درآورده اند. 
البت��ه ه��ر بار که رس��انه های یه��ودی از عبارت 
»مافیای روسیه« اس��تفاده می کنند، بزرگ ترین 
دروغ دنیا را تکرار می کنند؛ زیراکه رهبران آن نه 

روس هستند و نه مافیا!
 برده داری مدرن

ممکن نیس��ت از هی��چ راهی خس��ارت های 
انسانی بی حدی را که تبهکاران یهودی مرتکب 
شدند، پنهان کرد. بدترین جنایت حقوق بشری 
در دنیا، قاچ��اق میلیون ها زن ج��وان به عنوان 
برده های سفیدپوست اس��ت. این تجارت کامال 
تحت س��لطۀ یهودی هاس��ت و ن��ه ایتالیایی ها. 
این جنای��ت، ده ها میلیون زن را تحت مظالمی 
ناگفتنی، از جمل��ه تحقیر، اعتیاد به مواد مخدر، 

سوءاستفادۀ فیزیکی و مرگ قرار می دهد. 
در تاریخ یازدهم ژوئیه سال ۱۹۹8 در روزنامۀ 

تح��ت مدیری��ت یهودی��ان »نیویورک تایم��ز« 
مقاله ای به نوش��تۀ »مارتین اس��پکتر« با عنوان 
»تاجران برده، زنان اس��لواو را تطمیع می کنند« 
چاپ شد. نویسنده در این مقاله استناد می کند 
که چطور برده داری س��فید در مقیاس وس��یع 

صورت می گیرد.
ش��روع این مقاله، داس��تان تلخ��ی دربارۀ یک 
دختر بلوند اوکراینی اس��ت که چطور با امید فرار 
از فقر و فالکت زندگی روستایی، به یک آگهی در 
روزنامۀ محلی پاسخ داده بود. این آگهی وعدۀ کار 
و فرصت سفر به خارج را می داد؛ اما در نهایت، او به 
یک بردۀ جنسی در اسرائیل )رژیم صهیونیستی( 
تبدیل ش��د. این دختر 2۱ ساله، خوشحال بود از 
اینکه خارج از اوکراین یعنی اسرائیل، دنیایی نو را 
رو به روی خود می بیند. برای یک یا دو هفته همه 
چیز به نظر خوب می رسید؛ اما یک روز صبح او را 
به روسپی خانه بردند؛ جایی که رئیسش پاسپورت 
او را در جلوی چش��مانش آتش زد و گفت: »من 
مال��ک تو هس��تم و تو دارایی من��ی و آن قدر کار 
می کنی تا آزادی ات را به دس��ت آوری؛ سعی نکن 
ف��رار کنی به دلیل اینکه هیچ برگه هویتی نداری 
و زبان عبری نیز بلد نیس��تی. بنابراین دستگیر و 

بازگردانده خواهی شد.«
 رسانه های الل 

اسرائیل تنها مقصد زنان اروپای شرقی نیست؛ 
گانگسترهای یهودی در روسیه ارتباطات محکمی 
ب��ا تمام س��ندیکاهای جنایات س��ازمان یافته در 
سراسر دنیا دارند. وزارت داخلۀ اوکراین می گوید 
در دهۀ گذش��ته برآورد می ش��ود 400000 زن 
اوکراینی زیر س��ی سال به خارج تطمیع شده اند 

و این تنها یکی از کشورهای شوروی سابق بود.
اسپکتر نویسندۀ »نیویورک تایمز« از »سازمان 
بین المللی مهاجرت« نقل قول می کند که برآورد 
می شود ساالنه 500000 زن از کشورهای بلوک 
ش��رق به کش��ورهای غرب اروپا و سراس��ر دنیا 

قاچاق می شوند.
نیویورک تایمز عنوان این مقاله را »تاجران برده، 
زنان اس��الو را تطمیع می کنند« گذاشته بود که 
به نظر می رس��د عنوان صحی��ح آن باید »تاجران 
یهودی برده، زن��ان اروپایی را تطمیع می کنند« 
انتخاب می ش��د. حتی اگر عنوان مقاله »تاجران 
مافیایی برده، زنان را تطمیع می کنند« نیز انتخاب 
می شد، به دلیل اینکه مافیا یک کلمۀ مشتق شده 
از ایتالیایی اس��ت، هیچ کس حتی به چیزی جز 
ایتالیا فکر نمی کرد؛ در واقع رسانه ها جرأت گفتن 
این حقیقت ها را دربارۀ رابطۀ یهودیان و پلیدترین 

تبهکاری های روی کره زمین ندارند.

مستـــنـــد
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تبلیغات رس��انه ای در کشورهای غربی همواره 
ایران را کشوری شیعه اما تندرو معرفی می کنند 
ک��ه پیروان دیگ��ر مذاهب و ادی��ان در آن جایی 
ندارند و اگر هم هستند، با سختی فراوان زندگی 
می کنند؛ اما حقیقت ورای آن چیزی اس��ت که 
بوق های تبلیغاتی و استکباری فریاد می زنند. اهل 
سنت در ایران همانند پیروان دیگر ادیان رسمی، 
آزادانه زندگی می کنند، کتاب می نویسند، آداب و 
رسوم خاص خود را دارند و حتی نمایندگان آنها 
عضو مجلس شورای اسالمی هم هستند. مستند 
»اهل س��نت ایران« ساخته محس��ن اسالم زاده 
درص��دد نمایاندن وضعیت واقعی پیروان مذاهب 
چهارگانه در کشورمان اس��ت که در این بین به 
بررس��ی زندگی و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی مردم اهل سنت که در کشورمان زندگی 
می کنند، می پردازد. »احمد مصطفی« خبرنگار و 
تحلیل گر مس��ائل سیاسی و اقتصادی اهل سنت 
مصر، راوی این مستند است؛ او با هدف پژوهش 
و آش��نایی درباره  موقعیت اجتماعی هم مذهبان 
خود در کش��ور ش��یعی ایران، به کشورمان سفر 
کرده تا بداند تصویر واقعی ایران با آنچه رسانه های 
غربی و عربی ترس��یم می کنند، چقدر همخوانی 

دارد و یا  اینکه چقدر متفاوت است.
او با طی مسافتی در حدود یازده  هزار کیلومتر 
از بس��یاری از مناطق و شهرهای سنی نشین در 

   امیر فردوسی نژاد

سالم بر هم سنگر
نگاهی به مستند »اهل سنت ایران«

مستـــنـــد

شمال، جنوب، شرق و غرب کشور دیدن می کند 
و با زندگی و ش��رایط حاکم بر محیط آنها آش��نا 
می شود. او در این برنامه با مسئوالن مختلف اهل 
س��نت همچون فرماندار، نماین��ده مجلس و امام 
جماعت شهرها و نیز چهره های فرهنگی، هنری و 
حتی همسر شهید اهل سنت به گفتگو می نشیند. 
این فیلم مستند عالوه بر اینکه نشان می دهد اهل 
تسنن در ایران از تمامی حقوق برخوردار هستند، 
چه��ره ای زیب��ا از ایران به نمای��ش می گذارد. به 
معنای دقیق تر، گرچه تمرکز اصلی فیلم بر زندگی 
اهل تسنن در ایران است اما از این رهگذر بیننده 
با فرهنگ ها و مفاخر مختل��ف اقوام ایرانی نظیر 

ترکمن، بلوچ، جنوبی، کرد و ترک آشنا می شود.

 استان گلستان
احمد مصطف��ی در 2۱ ماه رمضان وارد تهران 
می ش��ود و از نمایش��گاه بین المللی قرآن بازدید 
می کند. او که جذابیت های تهران را دلیل خوبی 
برای ماندن و گش��ت و گ��ذار در پایتخت ایران 
می داند، اما به دلیل اینکه عالقه دارد عید فطر را 
در یکی از اقوام سنی مذهب ایران ببیند، تهران 
را به مقصد اس��تان سرسبز گلس��تان در شمال 
ای��ران ترک می کند تا با ترکمن های حنفی آنجا 

دیدار کند.
او ابت��دا به ش��هر »آق قال« و س��پس به ش��هر 
»گنبد کاووس« بزرگ ترین ش��هر ترکمن  صحرا 
که مردمانی سنی مذهب دارد، می رود. مصطفی 
در مراس��م افطاری اهالی گنبد کاووس که در آن 
سفره ای صمیمی با رسومات خاص ترکمنی پهن 
شده بود، شرکت کرد. س��پس با دوستان جدید 
ترکمنی به مسجد رفت تا آخرین نماز »تراویح« 

ماه مبارک رمضان را به جماعت بخوانند.
او سپس به »بندر ترکمن« می رود و با پرس و جو 
نام و نش��انی امام جمعه اهل سنت ترکمن به نام 
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آخوند »عابدی ُکر« را پیدا می کند که برای اولین 
بار تفس��یر قرآن را به زبان ترکمنی نوشته است. 
ش��یخ عابدی ُکر که شیرین زبان و خوش برخورد 
اس��ت، می گوید که اهالی کش��ور ترکمنستان به 
وی مراجعه کرده اند و به او گفتند که ما مسلمان 
هس��تیم اما احکام قرآن را نمی دانیم و ش��ما این 
احکام قرآن را از طریق رادیو برای ما برسان؛ بعد از 
آن شیخ شروع به تفسیر قرآن به زبان ترکمنی و 
پخش روزانه آن از طریق رادیو کرد که مدت سی 
و یک س��ال به طول انجامید و این کتاب تا کنون 

۶ بار تجدید چاپ شده است.
عید ب��زرگ فطر ف��را رس��ید و مصطفی برای 
شرکت در نماز عید فطر به گنبد کاووس برگشت 
و در نماز باشکوه آنجا شرکت کرد. احمد مصطفی 
در انتهای سفر به استان گلس��تان، مردم آنجا را 
بسیار خون گرم، مهمان نواز و البته خیلی مذهبی و 

معتقد دید که بسیار "آزاد" زندگی می کنند.
 استان خراسان رضوی

مصطفی در سفر به استان خراسان رضوی ابتدا 
به شهر مشهد، مهم ترین شهر مقدس شیعیان در 
ایران س��ر می زند؛ او که از سادات و شرفای مصر 
و از نوادگان حضرت زین العابدین علیهم الس��الم 
است، به زیارت جدش امام هشتم شیعیان حضرت 

علی بن موسی الرضا علیهم السالم می رود.
برای مصطفی جالب است که در مهم ترین شهر 
مذهبی شیعیان چند مسجد اهل سنت نیز وجود 
دارد ک��ه نماز جمعه هم در آن برپا می ش��ود؛ او 
برای دیدار امام جمعه اهل سنت منطقه »شورک 
ملکی« در حومه مش��هد وارد حوزه علمیه مجلل 
»دارالعلوم تعلیم القرآن و س��نه خراسان« در این 
منطقه می ش��ود که مورد اس��تقبال آقای ش��یخ 
»ابراهیم فاضل الحسینی« و شاگردانش می گردد. 
ش��یخ الحس��ینی امام جمعه اهل س��نت مشهد 
می گوید که در مدرس��ه »اهلی ش��ریعت« ۱50 
طلب��ه و 25 معلم وجود دارد که بر اس��اس فقه 

احناف و فقه مقارن تحصیل می کنند.
ادام��ه س��فر به ش��هر »تربت جام« می رس��د؛ 
اولین خانه ای که مصطفی ب��ه آن ورود می کند، 
خانه »ش��یخ ش��رف الدین جامی« قاضی شرعی 
اهل س��نت و امام جمعه تربت جام اس��ت. شیخ 
شرف الدین جامی همچنین تولیت مزار جد خود 
»ش��یخ احمد جامی« ش��اعر و ع��ارف قرن نهم 
هجری را نیز برعهده دارد. شیخ شرف الدین جامی 
به مصطفی می گوید که در ایران دو مذهب سنی 
حنفی و ش��افعی داریم که م��ا از نظر تبلیغات و 

فعالیت امور مذهبی هیچ مشکلی نداریم.
در پایان س��فر در اس��تان خراس��ان، مصطفی 
متوجه شد که هرچه در میان اهل سنت خراسان 

ق��دم بزن��ی، بیش از ه��ر چیزی به اه��ل علم و 
علم آم��وزی برخ��ورد می کنی؛ مصطف��ی در این 
استان به هر شهری که رفت، حوزه های علوم فعال 
بودند و این در حالی اس��ت ک��ه در کنار خلق و 
خوِی گرم، مهربان و متعادل مردم این دیار، آنها را 
از هر افراط و تفریطی دور می کنند؛ بی علت نیست 
که خراس��انی ها این قدر اهل شعر و سخنوری و 

ظرافتند.
 استان سیستان و بلوچستان

انتهای جاده های گرم خراس��ان، مصطفی را به 
استان سیستان و بلوچستان رساند؛ او برای شرکت 
در نماز جمعه زاهدان وارد مس��جد بسیار بزرگ 
»َمکی« می شود. مولوی »عبدالحمید« امام جمعه 
زاهدان و رئیس مدرس��ه »دارلعلوم« از روحانیون 
مشهور اهل سنت در سیستان و بلوچستان است 
که مصطفی به دیدار او می رود. مولوی عبدالحمید 
به او می گوید که مدرس��ه »دارلعل��وم« در حال 
حاضر بزرگ ترین مدرس��ه اهل س��نت در ایران 
است که در قسمت برادران حدود ۱000 طلبه از 
نقاط مختلف کشور در آن تحصیل و ۱000 طلبه 
خواهر نیز در کنار این مدرسه درس می خوانند که 
البته مدرسه خواهران شبانه روزی نیست و اکثر 

آنها اهل زاهدان هستند.
برای آشنایی بیش��تر با مردم منطقه، مصطفی 
به اس��تانداری سیستان و بلوچس��تان می رود تا 
با مس��ئوالن اهل س��نت این استان مالقات کند. 
»حامدعلی مبارکی« معاون وقت استاندار سیستان 
و بلوچستان در این مالقات می گوید که این استان 
بالغ بر دو میلیون شش��صدهزار نفر جمعیت دارد 
و از ش��صت بخش داری این استان، بیش از پنجاه 
درصد آن از اهل تس��نن هستند؛ شش فرمان دار 
اهل سنت در نوزده فرمان داری استان مشغول به 
کار و اکثر مسئولین ادارات در شهرستان های این 

استان نیز از اهل سنت هستند.
مصطفی در ادامه مس��یر خود به دورترین نقطه 
ایران نسبت به تهران یعنی بندر تجاری »چابهار« 

در جنوب این استان می رسد؛ او درمی یابد که شغل 
اصلی مردم چابهار باغبانی، کشاورزی و ماهیگیری 
اس��ت و دولت ایران در سال های اخیر سعی کرده 
چابهار را به منطقه ترانزیتی و توریس��تی تبدیل 
کند. مصطفی به دیدار یک قاضی اهل سنت ایران 
به نام قاضی »اسالم نیا« می رود تا از قوانین قضایی 
در مورد احوال شخصی اهل سنت از او سوال کند. 
قاضی اسالم نیا در جواب گفت که به موجب قانون 
حمایت خانواده، مراجعه کنندگان باید درخواست 
خ��ود را بر طبق فقه خود تقاضا کنند و همکاران 
محترم قضایی نیز تا به امروز به این درخواست ها 
رس��یدگی کرده و از حوزه های علمیه و روحانیان 
هر یک از مذاهب اسالمی استعالم و تصمیم الزم 

را طبق همان نظر فقهی اتخاذ کردند.
 استان هرمزگان

مصطفی با ورود به استان هرمزگان به یاد شهر 
خود اس��کندریه در مصر افتاد زیرا که همه چیز، 
هم آب و هوا و هم حال و هوای مردم ش��بیه شهر 
اس��کندریه بود. او در ش��هر »بندرعباس« متوجه 
می ش��ود ک��ه ده نماز جمعه اهل س��نت در آنجا 
برگ��زار می ش��ود و برای ش��رکت در این فریضه، 
مس��جد جامع بندرعباس که نماز جمعه مرکزی 
اهل سنت در آن برگزار می شود را انتخاب می کند. 
مصطفی در این میان با »سید عبدالباعث قتالی« 
امام جمعه این مس��جد صحبتی کوتاهی کرد و از 
وی شنید که آزادی برای اهل سنت در مساجد این 
ش��هر زیاد است و برای گفتن مطالب در خطبه ها 
هیچ محدودیتی وجود ندارد و به مراتب خطبه های 
آنها از خیلی از خطبه های کشورهای عربی قوی تر، 
بهتر و آزادتر است. سید عبدالباعث قتالی همچنین 
گفت که قریب به پنج هزار طلبه اهل س��نت در 
حال تحصیل هس��تند که ساالنه بیش از دویست 

نفر فارغ التحصیل می گردند.
مصطفی با وداع با سرزمین های دریاهای جنوب 
ایران به مقصد کرمانشاه در مرزهای شمال غرب 

ایران، بندرعباس را ترک می کند.

مستـــنـــد
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 استان کرمانشاه
پس از خروج مصطفی از اس��تان هرمزگان، او 
2000 کیلومت��ر طی می کند تا از مس��یری که 
از مرک��ز ای��ران، اصفهان و هم��دان می گذرد به 
کرمانش��اه برس��د و وارد مناطق کردنشین گردد 
که بخش��ی از اهل س��نت غرب ای��ران در آنجا 
زندگی می کنند. البته کرمانشاه نسبت به استان 

کردستان اهل سنت کمتری دارد.
احمد مصطفی بعد از گشتی دلچسب در بازار 
جذاب شهر کرمانشاه، گذرش به مسجد دیدنی 
و زیبای جامع شافعی کرمانشاه می افتد؛ او غرق 
نقش و نگار مسجد است که »ماموستا محمدی« 
امام جمعه اهل سنت مسجد در شبستان وی را 
مالقات می کند. ماموس��تا محمدی به مصطفی 
می گوید که ۱۶ س��ال اس��ت که در این مسجد 
خدمت کرده و خوش��بختانه در این استان بویی 
و ردپایی از اختالف مش��اهده نمی شود. برادران 
اهل سنت و تشیع در کنار هم به خوبی زندگی 
می کنند و گاهی در مراس��م و نمازهای یکدیگر 

نیز شرکت می کنند.
منطقه سنی نشین کرمانشاه به نام »اورامانات« 
شامل 4 شهرستان جوانرود، ثالث باباجانی، پاوه 
و روانس��ر اس��ت. مصطفی ش��هر مرزی پاوه که 
خیابان ه��ای آن ب��ه نام های بزرگان اهل س��نت 

مستـــنـــد

است، انتخاب و با »عبدالقادر قادری« امام جمعه 
پاوه دیدار می کند. عبدالقادر قادری از هوشیاری 
و عقالنیت ایرانی ها می گوید و تصریح می کند که 
با ش��یعیان و احناف )مذهب حنف��ی( در برخی 
مسائل اختالف دارند اما باور آنها این است که در 
اش��تراکات یکدیگر می توانیم با دوستی و برادری 

زندگی کنیم.
 استان کردستان

در س��فر آشنایی با اهل س��نت ایران، مصطفی 
به ش��هر بزرگ و پررونق »سنندج«، مرکز استان 
کردس��تان می رسد. او با گشت و گذار در سنندج 
پی به پیش��رفته بودن این ش��هر می برد. از نظر 
مصطفی نم��ود پیش��رفت یک ش��هر، وضعیت 
فرهنگی و هنری آنجا اس��ت و ب��ه همین دلیل 
به موزه مردم شناس��ی و یک نمایشگاه کاریکاتور 
در س��نندج می رود؛ بعد از آن از یک تمرین تئاتر 
بازدید کرده و در انتها برای تکمیل یک مجموعه 
کام��ل از هنر در س��نندج، در کنس��رت یکی از 
بهترین خواننده های ایران به نام شهرام ناظری که 

ُکرد هم هست، شرکت می کند.
در پای��ان کنس��رت، ی��ک مجسمه س��از ُکرد 
مجس��مه ای را به ش��هرام ناظری هدیه می کند. 
مصطف��ی ب��ه کارگاه اس��تاد ضیاءالدین��ی این 
مجسمه س��از و نقاش خبره م��ی رود و محو آثار 
زیبای او می شود. اس��تاد ضیاءالدینی مهم ترین 
کاری ک��ه از نظر خود س��اخته و آن را دوس��ت 
دارد، مجسمه میدان آزادی سنندج است که به 

لحاظ سازه ای و ساخت، کار دشواری بود.
مصطفی می داند که آی��ت  اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی )مدضله العالی( در همین 
میدان آزادی در سال 88 سخنرانی کرد و گفت 
که هر کس��ی از شیعه و س��نی که ندای تفرقه 
بین ش��یعه و س��نی س��ر بدهد، چه بداند و چه 
نداند، مزدور دشمن است؛ و توهین به مقدسات 
ش��یعه و س��نی از س��وی هرگروه و فردی حرام 
ش��رعی و خالف قانونی اس��ت. به دلیل همین 

تالش برای تفرقه است که شبکه های تلویزیونی 
افراطی ش��یعه اجازه فعالیت در ای��ران ندارند و 
حتی دفاترشان بسته شده و عوامل آنها دستگیر 

شده اند. 
مانند س��فر به همه شهرها، مصطفی به مراسم 
نماز جمعه در مس��جد تاریخی و آراس��ته به هنر 
ایرانی جامع س��نندج می رود و متوجه می ش��ود 
که در این ش��هر اصال نماز جمعه شیعیان برگزار 
نمی شود و برخی نمازگزاران شیعه، پشت سر امام 

جمعه سنی نماز می خوانند.

 استان آذربایجان غربی
ایس��تگاه آخر و پایان ۱۱ هزار کیلومتر سفر در 
ایران برای مصطفی شهر مهاباد است؛ شهری که 
قسمتی از استان آذربایجان غربی است اما مردم 
آنجا ُکرد و اهل س��نت هستند. جوان ترین عضو 
ش��ورای ش��هر در ایران اهل مهاب��اد و در یکی از 
محالت فقیرنش��ین این ش��هر زندگ��ی می کند. 
مصطفی به دیدار این فرد به نام »محمد ابراهیمی« 
که لیس��انس شیمی کاربردی از دانشگاه پیام نور 
دارد، می رود؛ ابراهیمی در گذش��ته دست فروش 
بوده و از همین دست فروش��ی به ش��ورای ش��هر 

مهاباد رسیده است. 
مصطف��ی پایان س��فر خود را در این ش��هر با 
دی��دار خانواده ی��ک قهرمان اهل س��نت تمام 
می کن��د؛ خلبانی که اولی��ن روز جنگ تحمیلی 
صدام علیه ایران به شهادت رسیده و پیکر پاکش 
پس از ۳۱ سال به خانه بازگشته است. مصطفی 
به خانه شهید خلبان »خالد حیدری« می رود و 
همسر شهید، داس��تان زندگی خود را بی پیرایه 
و س��اده برای او تعری��ف می کند. مصطفی غرق 
تصاویری می شود که همسر خلبان شهید خالد 
حیدری می سازد و بی اختیار اشک از گونه هایش 
سرازیر می گردد؛ همسر شهید تعریف کرد که به 
ما خبر دادند پیکر ۷ خلبان را پیدا کردند؛ زمانی 
که پیکر مطهر ش��هید را آوردند، ما به ش��لمچه 
رفتیم و دخترم به جای پدرش، بوس��ه بر خاک 
ایران زد و بعد که در نیروی هوایی پیکر ش��هید 
را باز کردند، همه ش��هدایی که پیدا کرده بودند 
س��ر داشتند، اما شهید ما سر نداشت؛ آن لحظه 
دخترم رو به حاج آقایی )روحانی( که آنجا حضور 
داشت، گفت که پدرم سرش را برای امام حسین 

علیه السالم جا گذاشته است.
در پایان مصطفی هم، س��فر خود را بر سر مزار 
و یادبود خلبان ش��هید که در ورودی شهر مهاباد 

است، تمام کرد.
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مصاحبه با کارگردان مستند »اهل 
سنت ایران«

بهشت
همین جا است...

   حمید سبحانی

مستـــنـــد

در روزگاری هستیم که به جهان اسالم از هر طرف حمله می شود؛ 
از یک سو مسلمان نماهای صهیونیست به اسم اسالم در حال ضربه 
زدن به این دین آسمانی هستند و از سوی دیگر کافران حربی به مسلمانان 
حمله می کند و تفرقه  می اندازد تا امید و تالش برای ایجاد یک مدینه فاضله را 
کم رنگ کنند. اما کسانی هستند که تصمیم دارند پرچم وحدت را با هر هزینه ای 
باال نگه دارند، حتی اگر در این راه مجروح یا شهید شوند. محسن اسالم زاده 
مستندساز جوان، شجاع و بی تکلفی است که برای اتحاد مسلمین سر پرشوري 
دارد و در هر جنگ مرتبط با مسلمین، او هم حضور دارد. ُمهر کشورهای لیبی، 
ونزوئال، عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان بر صفحات گذرنامه اسالم زاده در 
12 سال فعالیت برای موضوع وحدت اسالمی و همچنین 15 ترکش در بدن به 
هنگام فیلم  برداری از مبارزه اهل سنت با داعش در عراق، گواه بر این مدعا 
است. به بهانه ساخت اولین مستند در رابطه با اهل سنت ایران به دست محسن 

اسالم زاده، مصاحبه ای با او ترتیب دادیم که خواندنش خالی از لطف نیست:

 ساخت مستند در باب وحدت اسالمی را از چه زمانی شروع کردید؟
ممنونم که بحث را از اینجا ش��روع کردید؛ اولین کارهای مستند سازی من 
در مناطق��ی که بحث وحدت از اهمیت خاصی برخوردار بود، ش��روع گردید 
زیرا که دغدغه خودم محسوب می شد.؛ نخستین مستند من مربوط به سال 
8۳ می شود که در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و نیکشهر در استان سیستان و 

بلوچستان فیلم برداری کردم.
به یاد دارم چند س��ال پیش اهالی فیلم ساز مرتبط با موضوع دفاع مقدس 
خدمت مقام معظم رهبری )مدضله العالی( رس��یده بودند که من نیز در این 
جلسه حضور داشتم. آقای مجید مجیدی خدمت رهبری از ایام جنگ و صفات 
نیکویی که رزمنده ها مانند یکرنگی و برادری و... در آنجا بین یکدیگر داشتند، 
می گفتند و با برش��مردن ویژگی های آن ایام، عبارت »بهشت« را برای دوران 
دفاع مقدس به کار بردند و اظهار ناراحتی کردند که امروزه دیگر از آن حال و 
هوا کم شده و نیست؛ »حضرت آقا« هم به آقای مجیدی گفتند که هنوز هم 
یک سری بهشت هایی هستند که بروید و آنها را پیدا کنید. من همان جا به 
نظرم رسید که یکی از همان بهشت ها، استان سیستان و بلوچستان یا استان 

کردستان خودمان است.
درس��ت است که یک سری مش��کالت و معضالتی در این استان های اهل 
سنت وجود دارد اما رسانه ها به ناحق به بزرگ نمایی آن می پردازند؛ در صورتی 

که وقتی وارد این ش��هرها می شویم، در باطن آنها زیبایی هایی می بینیم که 
شاید در مناطق دیگر مانند تهران نظیر آن وجود نداشته باشد.

زمانی هم که آقای سیدس��لیم غفوری مدیر مرکز فرهنگی میثاق، عالقه و 
کارهای من را دیدند، تصمیم به حمایت گرفتند و در سال 8۶ شرایط ساخت 
مستندي درباره مرزبانان در سیستان و بلوچستان را فراهم کردند که من به 
همراه سیدمحسن اصغرزاده در زمان اوج عملیات تروریستي گروه عبدالمالک 
ریگي، دو سال نیم به این استان در رفت وآمد بودیم و نتیجه کار یک سریال 
مس��تند ۶ قسمتي شد که بیشتر به شهداي ش��یعه و سني و بحث برقراري 
امنیت در این استان و البته نقش مرزبانان در برقراري این امنیت پرداختیم. 
بع��د از آن نیز خیلی جدی تر بحث »وح��دت« را در کار هایم ادامه دادم و به 
کردس��تان، پاکستان، افغانستان، لیبی، سوریه و... برای مستندسازی رفتم تا 

آخرین کارم که مربوط به بحث جنگ اهل سنت با داعش در عراق بود.
 چرا وحدت اسالمی را جزو محورهای اصلی ساخت مستند قرار دادید؟

ما از هر طرف که به شرایط کنونی جهان اسالم می نگریم، متوجه می شویم 
که »وحدت« یک اولویت مهم است. از طرفی اگر آموزه های دینی در قرآن و 
سیره ائمه اطهار )علیهم السالم( را بخوانیم و یا بیانات امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری را بنگریم، به »وحدت« می رسیم؛ اگر هم از طرف دشمن رصد 
کنیم، می بینیم که آنها در جهان اسالم تفرقه را نشان گرفته اند، آنگاه پی به 
اولویت »وحدت اسالمی« می بریم. دشمن توان مقابله با رشد اسالم و فرهنگ 
غنی اسالمی را ندارد، بنابراین چاره ای جز مخدوش کردن چهره اسالم، مشغول 
کردن مسلمانان به یکدیگر و به وجود آوردن پدیده تکفیری برای ضربه زدن 

از داخل به اسالم، برای خود نمی بیند.
 آیا ایده تولید مستندی درباره اهل سنت ایران نیز از همین نگاه به وجود 

آمده است؟
م��ا در جزی��ره امني زندگ��ي مي کنیم که به رغ��م توطئه های��ي که براي 
اختالف افکني بین ش��یعه و سني در کش��ورمان صورت مي گیرد، شیعیان و 
س��ني ها با کمترین مش��کل در کنار هم زندگي مي کنند؛ متاسفانه به دلیل 
کم کاری از طرف ما، اجازه داده بودیم که دش��من با سیاس��ت های خود اهل 
سنت ایران را به ما معرفی کند و همین موضوع موجب شده بعضی ها درباره 
آزادی های مذهبی و اجتماعی اهل س��نت شبهه داشته باشند و عده ای دیگر 
نیز به واسطه عدم شناخت کافی از اهل سنت ایران، نمی دانستند که شاید در 
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حدود ۹۹ درصد برادران اهل سنت ما قائل به یک نظام معتدل و الحمداهلل 
پشتیبان نظام هستند؛ بنابراین باید اهل سنت ایران به صورت واقعی معرفی 
 می شدند و همین موضوع موجب ساخت این مستند شد. البته کار به دلیل 
اینکه بعد از سی و چند سال تاخیر تولید می شد، حساسیت باالیی داشت که 
همین امر محدودیت ها و سختی هایی را نیز تحمیل کرده بود. البته در الیه 
دوم این فیلم، فرهنگ و هنر ایران بیشتر دیده می شود تا جایی که ما در پنج 
منطقه برای اجرای موسیقی محلی برای متن کار داشتیم تا مخاطب خارجی 

با فرهنگ ایران و مفاخر اهل سنت بیشتر آشنا شوند.
این نکته را نیز بگویم که ش��اید خیلی افراد کاندیدای ساخت فیلم درباره 
اهل سنت ایران باشند که به لحاظ فرمی، فنی و تولید از من هم قوی تر کار 
کنند؛ اما به واس��طه ارتباط نزدیک و خوبی که با اهل س��نت ایران دارم که 
گاه��ي حتي40 روز یا 2  ماه مهمان خانه هایش��ان بودم، و همچنین ارتباط 
مستقیم و غیرمستقیم با فعاالن شیعه و سنی حوزه وحدت و نهادهای مردمی 

)NGO( مرتبط با آن، خود را مستحق انجام این کار می دانستم.
 چط�ور به فک�ر راوی غیرایرانی افتادید؟ و چگونه یک خبرنگار مصری 

را پیدا کردید؟
خب همیش��ه عالقه برای تولید یک فیلم یا مس��تند جهان��ی وجود دارد. 
در ابتدا تصمیم گرفتیم که یک راوی اهل س��نت داش��ته باشیم و به دنبال 
ش��کل گیری یک داستان بودیم و بر همین اساس هم به نتیجه رسیدیم که 

اگر راوی ایرانی نباشد، کار بهتر درمی آید.
کش��ورهای مختلف را برای انتخاب راوی بررسی کردیم و البته بیشتر در 
مصر به دلیل پیش��گامی در تحوالت جهان عرب جس��تجو انجام دادیم و به 
آقای احمدمصطفی که یک خبرنگار و تحلیل گر مسائل اقتصادی- سیاسی 
است و چند بار به ایران سفر کرده بود، رسیدیم و او را برای کار دعوت کردیم.

البته فیلم االن ش��امل همه این گفت وگوها نمی شود، زیرا که این مستند 
۱80 دقیقه به معنی ۶ قس��مت ۳0 دقیقه ای تولید شده اما به دالیل فنی و 

مشورت ها این چنین بود که یک ۶0 دقیقه ای از آن عرضه کنیم.
 برای س�اخت این مستند، گروه ش�ما تقریبا دور ایران چرخید که کار 
بزرگ و طاقت فرسایی به نظر می رسد؛ کمی برای ما از کیفیت روند تولید 

آن بگویید و همچنین عوامل تولید فیلم را نیز معرفی نمایید.
روند پیش تولید این کار بسیار سنگین بود؛ ما از بهمن ۹۱ تحقیقات مان 
را ش��روع کردیم و تا مرداد سال بعد این تحقیقات ادامه داشت و همان طور 

که گفتم برای پیدا کردن یک راوی خوب، وقت و انرژی زیادی صرف شد.
یکی از لطف هایی که خداوند در حق ما داشت، آشنایی با آقای حجت السالم 
براتی مسئول موسسه بیداری اسالمی بود که که در زمینه اهل سنت بسیار 
آگاه بودند؛ با اینکه من در چند استان آشنا و رفیق داشتم و فضای آنجاها را 

می شناختم، اما خیلی از هماهنگی ها را ایشان انجام دادند. 
م��رداد س��ال ۹2 آقای احمد مصطفی به ایران آم��د و ۷0 روز برای تولید 

مستـــنـــد

در ای��ران بودند. گروه ما طی 4۶ روز، س��فر زمینی بی نظیری را به طول ۱۱ 
هزار کیلومتر از تهران آغاز و به گلس��تان، خراس��ان، سیستان و بلوچستان، 
بندرعباس، فارس، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی رفت و پس از آن 4 

ماه تدوین زمان برد که عمال ۱۱ ماه ساخت این مستند طول کشید.
عوامل این مستند عبارتند از: حجت السالم براتی و علیرضا کمیلی مشاورین 
پ��روژه، عباس عقبایی تصویربردار، اس��ماعیل علی��زاده تدوین، علی جعفر از 
سوریه عکاس، مهدی خوش نژاد دستیار تدوین و گرافیست، مصطفی حریری 
نویسنده، علی پورعبادی گرافیک تصویری، مهرداد جلوخانی صداگذار، علی 
اکبر س��یاح طاهری مترج��م، حمیدرضا مجیدی مدیر تولی��د، محمد براتی 

تدارکات، سیدسلیم غفوری تهیه کننده و مجری طرح مرکز فرهنگی میثاق.
 مستند شما در چه مراسم ها یا برنامه هایی تاکنون پخش شده است؟

تا آنجا که اطالع دارم رس��انه ملی این مستند را در شبکه های العالم، پرس 
تی وی، هیس��پان تی وی، مستند، خبر و افق پخش کرده است؛ پرس تی وی 
نسخه انگلیسی آن را در یوتیوپ گذاشت که در حدود 2۶0 هزار بازدید داشت 
و همچنین نسخه فارسی-عربی آن در یوتیوپ که توسط موسسه میثاق آپلود 
شده چیزی در حدود ۶0 هزار نفر آن را دیده اند. امت واحده نیز هر قسمت را 
جداگانه در آپارات برای مخاطبین گذاشته است. قرار است موسسه رسانه های 

دیجیتال نیز نسخه دی وی دی آن را به تعداد20 هزار تا آماده و تکثیر کند.
در اینجا من یک دلخوری هم بابت نپذیرفتن و شرکت ندادن مستند »اهل 
س��نت ایران« در جشنواره حقیقت در سال گذشته اعالم کنم. این مستند با 
توجه به شعارهای دولت حاضر و نیز اقتضائات کشورمان، حداقل می توانست 
در بخش غیرمسابقه راه پیدا کند. من ادعایی درباره این فیلم ندارم و می دانم 
که نقطه ضعف های خاص خودش را دارد، اما به نظرم هیأت جوان انتخاب این 

جشنواره نگاه استراتژیک به این موضوع نداشت.
 آیا از بازخوردهای اهل سنت ایران در رابطه با این مستند مطلع هستید؟ 
و چه توصیه ای به مسئوالن رسانه ای کشور در رابطه با تولیدات خود برای 

مردم شریف اهل سنت ایران دارید؟
بیش��تر عزیزان اهل سنت که مس��تند را دیدند، به ما لطف داشتند و بابت 
تولید فیلم تشکر کردند؛ البته به بعضی جاهای کار هم نقد وارد می کردند که 
طبیعی اس��ت، اما در کل از اینکه باالخره توسط رسانه ایی به تصویر کشیده 

شدند، خوشحال بودند.
توصی��ه خاصی ندارم اما بای��د در زمینه وحدت کار ف��راوان در مدیوم ها و 
فرم های مختلف و همچنین درکش��ورهای مختلف انجام گیرد. البته باید این 
هشدار هم داده شود، برای مثال زمانی که مستند ساز کشور ما به عراق می رود، 
نباید روی اِلمان و نش��انه هایی که باعث تش��دید جنگ مذهبی می شود، کار 
کند زیرا در عالم واقع این گونه نیست؛ دلیلش هم احترام اهل سنت به ائمه 
اطهار )D( و این همه ش��هید اهل سنت که در مقابل جریان های افراطی 

ایستادگی کردند.
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  مسعود کیمیایی
فیلم نامه نویس و کارگردان

متولد 7 مرداد 1320 در تهران

  حسین محجوب
بازیگر

متولد 10 مرداد 1327 در رشت

  داریوش فرضیایی
بازیگر و مجری کودکان

متولد مرداد 1352 در تهران

  حسن جوهرچی
بازیگر

متولد 6 مرداد 1347 در تهران
 

  شقایق فراهانی
بازیگر

متولد 2 مرداد 1351 در تهران
 

  امین تارخ
بازیگر

متولد 20مرداد 1332 در شیراز
 

  سید جواد رضویان
بازیگر

متولد 6 مرداد 1353

  داریوش ارجمند
بازیگر

متولد 5 مرداد 1323 در تهران

  امین زندگانی
بازیگر

متولد 6 مرداد 1351 در تهران

به بهانه سال گشت تولدمرداد ماهی هاِی
 سینمای ایران

  یادتان زنده است  ///////////////////////////////////

  تبریک ما را پذیرا باشید////////////////////////////////

  پوپک گلدره
بازیگر

متولد  8 مرداد 1350 در تهران
درگذشت  27 فروردین 1385

   علی حاتمی
 فیلم نامه نویس و کارگردان

متولد23 مرداد 1323 در تهران
درگذشت 15 آذر 1375
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روزنامه »صبا«
 اولین روزنامه مس�تقل فرهن�گ و هنر، در 
یک س�ال گذشته در سراس�ر کشور توزیع 
ش�ده و هم اکنون به عنوان یکی از نشریات 
می�ان  در  وی�ژه ای  جای�گاه  از  تاتیرگ�ذار، 
رسانه های مکتوب و مجازی برخوردار است. 
صبا  می کوش�د در حوزه های گوناگونی چون 
موسیقی، تجسمی،  تئاتر،تلویزیون،  سینما، 
ادبی�ات، ب�ازی، مس�تند، فیل�م کوت�اه و... 

افق های تازه ای رو به مخاطب بگشاید.






