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 مییابیم که نش��ریه “سینما رسانه” پای در مسیر سخت و دشواری نهاده و میبایست با چشمی
تیزبین و مس��لح به پیش��رفتهترین لنزهای واید و تله مفهومی و تکنیکی به رص��د جغرافیای بی انتهایش بپردازد
و قابهای 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 حوزههای سینمای ایران و جهان ،س��ریالهای خارجی ،مستند ایران و جهان،
تلویزیون ایران و ماهواره را در دس��تور کار رصد دائمی مان قرار دهیم و بس��ته به واقعیتها و محدودیتها ،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 سالنها و رونق بخشیدن به اقتصاد سینما ایده پردازی میکنند و به
تعبیری گزینههاش��ان را روی میز ش��وراهای تخصصی سازمان محترم سینمایی کشور میگذارند و دیگر انتخاب و
یا رد گزینهها به مسئولین و کارشناسان ناظر سینمای کشور برمی گردد .نمایش سه اثر بی مایه و محتوا ،مبتذل،
هتاک حرمتها 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 سوالهای متعدد روبرو میکند !!! آنچه بیش از همه درد آور و مالل انگیز است ،له شدن
ارزشهای 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 میگیرد .تماشای سریال “ “ house of cardsرا به همه مسئوالن محترم سینمایی مان چه در دولت
پیشین و چه در این دولت توصیه میکنیم تا شاید با هنر ایشان به تامل بیفتند و قدری بیشتر به آینده سینمایمان
بیاندیشند ...
الزم ب��ه ذک��ر میدانیم که گروه جوان و تازه نفس ما میراث دار زحمت دوس��تان ارجمند و گروههای پیش��ین
نشریه است که ضمن سپاس فراوان و آرزوی توفیق برای ایشان امیدوار دریافت نقد سازنده و نظرگاه ارزشمندشان
نیز هستیم.
سردبیر

ماهنامه تحلیلی سینما و تلویزیون
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اکران «رستاخيز» با دستور شخص وزير ارشاد به تعويق افتاد
به گزارش س��ینماپرس ،حسين نوش آبادي در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرکل ارشاد استان قم،
در جمع خبرنگاران ،در خصوص آخرين وضعيت اکران فيلم رس��تاخيز ،اظهار داش��ت :فيلم رس��تاخيز،
هم مجوز س��اخت و توليد و هم مجوز اکران داش��ته و چون اين فيلم 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 اين فيلم
مطرح و پيرو آن نظرات برخي از مراجع معظم تقليد اعالم شد ،باعث شد که تا اطالع ثانوي ،اکران آن
را به تعويق بياندازيم.
وي افزود :عقب افتادن اکران فيلم ،به معناي لغو و يا تعطيلي آن نيست ،بلکه به دنبال اين هستيم که
مراحل اجرايي براي انجام اين کار فراهم شود و اصالحاتي هم که مدنظر است صورت گيرد.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،خاطرنش��ان کرد :شخص آقاي جنتي وزير
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي نيز در اين رابطه دستور ويژه اي دادند که اکران فيلم رستاخيز تعويق بيفتد؛
عل��ي رغم اي��ن که بعد از انجام اصالحاتي ک��ه روي اين فيلم به عمل آمده بود ،مش��کل خاصي وجود
نداشت ،اال بحث سيما و چهره حضرت عباس(علیه السالم) ،که اين موضوع محل بحث بود.
وي تصريح کرد :در عين حال نظر اجماعي در خصوص اين موضوعاتي که مطرح ش��ده وجود ندارد و ما به
احت��رام برخ��ي از آقايان مراجع بزرگوار که براي ما محترم و عزيز هس��تند ،فعال اکران اين فيلم را به حالت
تعليق نگاه داشتيم تا اشکاالت برطرف شود؛ بعد از رفع اين اشکاالت ،انشااهلل اکران آن نيز انجام خواهد شد.

سینـــما ݤ اخبــــار

محمدحسین نیرومند مدیرعامل انجمن سینمای دفاع مقدس شد
سرانجام بعد از مدتها 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 شرفالدین در انجمن
س��ینمای انقالب و دفاع مقدس گزینههای مختلفی به عنوان جاشنین وی در رسانهها مطرح شدند که
اصلیترین 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 شرطهایی دانسته بود.

س��ریال شهرزاد به کارگردانی حس��ن فتحی و برای توزیع در شبکه
نمایش خانگی تولید میشود .نکته مهم در خصوص این سریال سرمایه گذار
آن اس��ت .محمد هادی رضوی که سرمایهای 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 میرسد رضوی که فعالیتهای اقتصادی
گستردهای نیز دارد در آینده کارکردهای فرهنگی بیشتری برای سرمایهاش
در نظر بگیرد.
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حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعالم
کرد س��ازمان سینمایی نسبت به طرحهای سینمایی که به دستاوردهای
علمی کش��ور میپردازند نگاه وی��ژهای دارد .وی همچنین اعالم کرده در
حال حاضر ،فیلمنامهای 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.

سینـــما | ݤ اخبـــــار
«بادیگارد» هجدهمین فیلم س��ینمایی ابراهیم حاتمیكیا اس��ت كه اواخر اردیبهشتماه پروانه
س��اختش به تهیهكنندگی خود حاتمیكیا صادر ش��د .فیلمبرداری اثر از دهم تیرماه در آشیانه هوایی
فرودگاه مهرآباد كلید خورد و تا امروز نیز ادامه داش��ته اس��ت .جالبترین مورد ،حضور «یوكیا آمائو»
مدیر كل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش��ی از فیلم اس��ت .شخصیت اصلی بادیگارد« ،حیدر»
نام دارد و پرویز پرس��تویی ایفاگر آن و یك محافظ اس��ت كه در بخش��ی از داستان و به هنگام حضور
رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران در تیم محافظتی وی به كار مش��غول میش��ود .البته كه این فقط
یك بخش فرعی از بادیگارد اس��ت و آنچه محوریت فیلم اس��ت زندگی «حیدر» و اتفاقاتی است كه به
دلیل ماهیت شغلش برایش روی میدهد.
بی��ش از  40هنرمن��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 فیلمها شدند .جشنواره فیلمهای 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
نامهای 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  2004را نادیده میگیرند که بر اساس آن اس��رائیل تا زمانی که براساس قوانین
بینالمللی 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 سرشناسترین فیلمسازان امضا کننده این نامه هستند.
رسانه ملی هیچ تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت بر حضور هنرمندان و مجریان صدا و سیما
در ش��بکههای اجتماعی نگرفته اس��ت.در پی ادعای برخی سایتهای خبری درخصوص ابالغ تصمیم
رس��انه ملی به هنرمندان ،مجریان و گویندگان س��ازمان صدا و س��یما مبنی بر ممنوعیت حضور در
شبکههای اجتماعی ،مدیرکل روابط عمومی سازمان با تکذیب این خبر تأکید کرد :هیچ گونه تصمیم
یا بخش��نامهای 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 میرسد این سازمان
بیش از آن که دغدغه تولید آثار مناسب برای جامعه ایرانی و جذب مخاطب باشد نگران جنس روابط
خود با چهرههاست.

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
همجنسبازها 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��انهها 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 نمیگیرد ،انتقادها به نفع
چهره خبرساز تمام شده و تنها یک تبلیغ آسان و
کم هزینه برای وی حاصل شده است.

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 جاودانههای بازیگری اوست ،به صورت
موقت با بازیگری در ایران خداحافظی میکند.
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.
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شکست در گیشه

برای کمال تبریزی

دوران عاشقی

در دو روز
 115میلیونی شد
از روز چهارش��نبه  7مردادماه 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
 115میلیون 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  67روز نمایش  4میلیارد و  30میلیون تومان در تهران و در شهرستان
 1میلیارد و  600میلیون تومان فروش داشت که فروش کل آن  5میلیارد و
 630میلیون 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  26سالن سینما در تهران دراختیار
دارد که ظرف دو روز نمایش به فروش  115میلیون تومان دست یافت.
دفتر بامداد فیلم نیز فروش فیلم سینمایی «عصر یخبندان» ساخته مصطفی
نام فیلم

تعداد روز

تعداد سینما در تهران

فروش کل به تومان

۱

عصر یخبندان

۳۰

۲۷

1,500,000,000

۲

نهنگ عنبر

۶۷

۲۶

5,630,000,000

۳

گینس

۳۰

۳۵

2,600,000,000

۴

از رئیس جمهور پاداش نگیرید

۲۱

۲۰

v320,000,000

۵

خداحافظی طوالنی (فقط تهران)

۱۳

۱۴

86,660,000

۶

دوران عاشقی

۲

۲۶

115,000,000

منبع :پایگاه اطالع رسانی سینمای ایران
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کیایی را درتهران و شهرستان این گونه اعالم کرد :فروش فیلم در تهران با 1
میلیارد و  50تومان و در شهرستان  450میلیون تومان بوده است که فروش
کل آن  1میلیارد و  500میلیون تومان است.
خزاعی مدیر فروش پخش نور تابان وضعیت فروش فیلم «گینس» را مثبت
ارزیابی کرد و گفت  :تاکنون فروش فیلم در تهران  1میلیارد و  800میلیون
تومان و در شهرس��تان به فروش  800میلیون تومان دس��ت یافتیم .مجموع
فروش فیلم  2میلیارد و  600میلیون تومان خواهد بود.
وی ادامه داد :در تهران تهران  35سالن سینما در اختیار داریم و حدود 64
سینمای فعال در شهرستان فیلم «گینس» را نمایش می دهند.
فیلم سینمایی «از رئیسجمهور پاداش نگیرید» ساخته کمال تبریزی كه
یكی دیگر از فیلمهای روی پرده اس��ت در آخرین آمار اعالم شده پس از 21
روز اکران در  20س��الن تهران  250میلیون تومان فروخت و در دیگر شهرها
هم با  15سالن سینما  70میلیون 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.

سینـــما | ݤ اخبـــــار

نبرد «پیکسلها» با «مرد مورچهای»

زیر سایه سنگین تیراندازی در یک سینما
آغاز اکران فیلمهای «پیکس��لها»« ،مشتزن
چپدست» و «شهرهای کاغذی» در کنار احتمال
تاثیر حادثه تیراندازی سینما در لوئیزیانا بر فروش
فیلمه��ا ،مهمترین اخبار گزارش فروش فیلمها را
تشکیلمیدهند.
ب��ه گزارش «هالیوودریپورتر» تا  26جوالی (4
مرداد) فیلم «مرد مورچهای» به کارگردانی پل راد
در رقابتی شانه به شانه با فیلم کمدی اکشن آدام
سندلر به نام «پیکسلها» پیروز شد و برای دومین
هفته پیاپ��ی در صدر جدول ف��روش آخر هفته
فیلمها در آمریکای شمالی قرار گرفت.
«مرد مورچ��های» در دومین هفته حضور خود
در جدول فروش آخرهفته توانست  24.8میلیون
دالر کسب کند تا با گذشت  10روز از آغاز اکران
مجموع فروش خود در آمریکای شمالی را به رقم
 106.1میلیون دالر برساند .این فیلم تا کنون در
مجموع ف��روش جهانی خود  226.5میلیون دالر
نصیب اس��تودیوهای فیلمس��ازی دیزنی و مارول
کرده است.
«پیکسلها» محصول پرهزینه شرکت سونی این
آخر هفته با اکران در بیش از سه هزار سالن سینما

در آمریکای شمالی ،حدود  24میلیون دالر فروش
داش��ت .این میزان فروش برای فیلمی که ساخت
آن حداقل  88میلیون دالر هزینه داشته ،چندان
رضایتبخش نیس��ت .این فیلم خارج از آمریکای
ش��مالی در  56بازار مختلف فروشی معادل 25.5
میلیون دالر داشته است.
پنجشنبه 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 فیلمها در
آمریکای شمالی تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد
گرفت .مدیر یکی از استودیوهای فیلمسازی در این
رابطه گفت« :هنگامی که اتفاقی همانند این روی
میدهد ،بسیاری از والدین برای بردن خانوادهشان
به س��ینما دچار تردید میشوند ».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��لها» به کارگردان��ی کریس کلمبوس
و با نقشآفرینی آدام س��ندلر ،کوین جیمز ،پیتر

دینکلیج و جاش گد ،روایتگر داستان بیگانههایی
فضایی است که در دهه هشتاد میالدی با استفاده
از بازیه��ای ویدئویی به زمی��ن حمله میکنند.
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  23بازار 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��لها» تنها اکران جدید بازار
آمریکای ش��مالی نبود .فیلم «شهرهای کاغذی»
به کارگردانی جیک ش��رایر در بیش از س��ه هزار
سالن سینما  12.5میلیون دالر فروخت .هرچند
پیشبینی میشد که این فیلم در حدود  20میلیون
دالر فروش داشته باشد ،اما با در نظر گرفتن هزینه
تولید پائین این فیلم ( 12میلیون دالر) این میزان
فروش منطقی به نظر میرسد .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  Bمثبت
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را نصیب خود کند .این فیلم خارج از بازار آمریکای شمالی نیز به نمایش درآمد
و توانست  7.8میلیون دالر نصیب شرکت سازنده فیلم نماید.
فیلم «مشتزن چپدست» به کارگردانی آنتونی فوکوا با بازی جیک جیلنهال
«شهرهای کاغذی» را پشت سر گذاشت و با فروشی برابر با  16.5میلیون 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 بودهاند .اریک لومیس
مدیر توزیع ش��رکت واینشتاین درباره این فیلم گفت« :آنتونی فوکوا فیلمساز
بسیار بزرگی است و جیک جلینهال در این فیلم فوقالعاده است« ».مشتزن
چپدست» با کسب امتیاز سینمایی  ،Aداستان زندگی یک مشتزن را روایت
میکند که هرچند در رینگ مش��تزنی موفق است ،اما با مشکالت زیادی در
زندگی شخصی خود روبهرو است .راش��ل مکآدامز ،ریتا اورا ،فارست ویتاکر،
نوآمی هریس و رپر مشهور آمریکایی فیفتی سنت از دیگر بازیگران این فیلم
هستند.
«افتضاح» ( )Trainwreckبا بازی امی شومر و به کارگردانی جاد آپاتو در هفته
نام فیلم

تعداد سالنهای سینما

هفته اکران

فروش کل(درآمریکای شمالی)

۱

مرد مورچهای

۳۸۶۸

۲

 106میلیون دالر

۲

پیکسلها

۳۷۲۳

۱

 24میلیون دالر

۳

مینیونها

۴۰۶۶

۳

 261.5میلیون دالر

۴

افتضاح

۳۱۷۱

۲

 61.5میلیون دالر

۵

مشتزن چپدست

۲۷۷۲

۱

 16.5میلیون دالر

۶

شهرهای کاغذی

۳۰۳۱

۱

 12.5میلیون دالر

۷

پشت و رو

۲۷۱۷

۶

 320.3میلیون دالر

۸

دنیای ژوراسیک

۲۶۴۵

۷

 623.7میلیون دالر

۹

آقای هلمز

۶۸۶

۲

 6.4میلیون دالر

۱۰

نابودگر  :سفرپیدایش

۱۷۰۲

۴

 85.6میلیون دالر

منبع :خبرآنالین
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دوم نمایش شاهد  43درصد افت در میزان فروش خود بود .این فیلم در بیش
از سه هزار سالن سینما  17.3میلیون دالر فروخت تا با گذشت  10روز از آغاز
اکرانش در آمریکای ش��مالی  61.5میلیون برای شرکت یونیورسال به ارمغان
آورده باش��د .این کمدی درجه  Rبا این میزان فروش در جایگاه چهارم جدول
فروش این آخر هفته ایستاد.
دیگر فیلم در حال اکران این هفته« ،مینیونها» محصول شرکت یونیورسال
ب��ا  22.1میلیون دالر فروش جایگاه س��وم جدول ف��روش را از آن خود کرد.
مجموع فروش این فیلم در آمریکای ش��مالی تا کنون به  261.6میلیون دالر
رسیده است .با احتساب  497.8میلیون دالر فروش این انیمیشن در بازارهای
خارج از آمریکای شمالی ،مجموع فروش این انیمیشن در جهان  759.4میلیون
دالر بوده است .شرکت یونیورسال این هفته شاهد رکوردشکنی دیگر محصول
خود «دنیای ژوراسیک» نیز بود .این فیلم با پشت سرگذاشتن «انتقامجویان»
عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ را از آن خود کرد.

سین ــما ݤ ایـــــرانݤ

سیدعلی سیدان
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 شخصیتمحور مواجهیم .فیلم از ابتدا
با نریشن شخصیت اصلی فیلم آغاز میشود تا ما متوجه شویم قرار است از زاویۀ
دید او به وقایع فیلم نگاه کنیم .وقایعی که روایتگر اوضاع سیاسی و اجتماعی
حدود چهار دهه از تاریخ کشور است .چهار دههای که انقالب اسالمی و دفاع
مقدس را به خود دیده است.
مهمترین بحث دربارۀ این فیلم «ش��خصیتپردازی» اس��ت .از خصوصیات
هر فیلم ش��خصیتمحور ی��ا بیوگرافیک ،آن اس��ت که فیلم باید احس��اس
همذاتپنداری مخاطب را نسبت به شخصیت اصلی فیلم برانگیزاند و با خلق
ش��خصیتی س��مپاتیک ،مخاطب را در تجربههای 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 میشویم .ارژنگ
صنوبر شخصیتی کاریزماتیک و سمپاتیک نیست؛ بلکه لودهای ترحمبرانگیز و
نیمهمجنون اس��ت که هیچ هدف مشخصی ندارد و باری به هر جهت زندگی
میکند .عاش��ق میش��ود ،هوس آمریکا میکند ،ناگهان سر از جبهه و جنگ
درمیآورد ،کمیتهای میشود و . ...همهجا هست و به هیچ چیز تعلق ندارد .تنها
نقطۀ مشخص در زندگی او ظاهرا همان عشقش به رؤیاست که آن هم بهدلیل
عدم شخصیتپردازی درست رؤیا و رفتوآمدهای مکرر و
بیمعنی رؤیا به آمریکا ،به بالهتی ماللآور بدل میشود.
انتخاب عطاران هم برای ایفای این نقش به بالهت این آن
کمک کرده اس��ت .گوشۀ پلکهای 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 اینها
ش��خصیت ارژنگ را در موقعیتی فرودست و ضعیف قرار
میدهد و از میزانسن یک قهرمان خارج میکند ،هرچند
مخاطب را خوب میخنداند.
نهن��گ عنبر میخواه��د از نگاه ارژن��گ به اوضاع
اجتماعی سی ،چهل سال اخیر ایران نیمنگاهی داشته
باش��د؛ اما از آنجاکه شخصیت اصلی داستان خوب از
کار درنمیآی��د ،اتفاقات فیلم و خرده روایتها هیچگاه
در یک روایت کالن به وحدت نمیرسد و سکانسهای
فیلم ازهمگسیخته میشود .اینجاست که فیلم تبدیل
ب��ه ویترین��ی از اتفاق��ات بیربط به هم میش��ود که
البته همۀ مخاطبان کموبی��ش آن را تجربه کردهاند:
ماجرای جنگ ،کمیته ،گشتهای
امربهمعروف و ایس��ت بازرس��ی،
ممنوعی��ت ویدئ��و ،آهنگهای
لوسآنجلس��ی ،راهان��دازی و
تعطیلی روزنام��ه و ...البهالیش
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 هیچکدام از اتفاقاتی که روایت میکند ،تجربهای عمیق و
همدالنه نداشته است .این را اگر نتوان از شخصیت خود فیلمساز فهمید ،قطعا
میتوان از ش��خصیتی که او خلق کرده و با او این همانی را میکند ،دریافت.
ارژنگ صنوبر همهجا هست؛ اما با هیچچیز نیست و به هیچکس تعلق ندارد.
مانند تودهای از خاک میماند که در هر ظرفی به آن ش��کل درمیآید و هیچ
پیون��د ماهوی با ظ��رف ندارد .نه قرطی بودنش عمیق اس��ت ،نه حزباللهی
شدنش .بیهویت و بیتاریخ است و در هر موقعیتی قرار بگیرد ،به رنگ همان
درمیآید .این «همه جایی و هیچ جایی بودن» در شخصیت اصلی فیلم متوقف
نمیش��ود؛ بلکه به کلیت فیلم سرایت میکند و نگاه فیلمساز به تاریخ سی و
چند س��الۀ ایران را برمال میکند .از نگاه فیلمس��از ،جنگ هشتسالۀ ما ،یک
کابوس پریشان است که ارژنگهای ایرانی بدون خودآگاهی ،ناگهان خود را در
وس��ط آن یافتهاند و هیچ تعلق فکری خاصی هم به آن ندارند .به یاد بیاورید
صحن��های را که ارژنگ توس��ط ماموران فرودگاه به بیرون پرتاب میش��ود و
ارژنگ ناگهان خود را در وسط معرکه ،میان خاکریز ایران و عراق پیدا میکند.
از نگاه فیلمساز ،آمریکاستیزی ایرانیان ناشی از عقدههای فروخوردۀ مردم ما
در عدم دس��تیابی به رؤیای آمریکایی است .وقتی نگاهت به پدیدهای ،نگاه از
بیرون باش��د ،همه چیز را پوچ میبینی و به هجو میکش��انی .به یاد بیاورید
صحنهای که ارژنگ عکس رؤیای به آمریکا سفرکردهاش را میبیند و با گریه
فریاد میزند :مرگ بر آمریکا!
این بیهویتی و بیریش��گی که از مختصات روشنفکری ایرانی است ،تنها
در محتوای فیلم بهچش��م نمیخورد؛ بلکه به فرم فیلم آسیب میزند؛ چراکه
فرم ،حاصل زیس��ت فیلمساز است و هنگامی که فیلمساز زندگی همدالنهای
با مردم عصر و زمان خویش نداش��ته باشد ،نمیتواند راوی احواالت آنان
باش��د و وقایع تاریخی را تکهپارههایی نامربوط میبیند که هیچ پیوند
درونی با هم ندارند و در مقاطعی بر زندگی آدمها عارض میش��وند.
این ازهمگسیختگی در روایت فیلم خود را نشان میدهد .روایت فیلم
نهنگ عنبر بهشدت ازهمگسیخته و شلخته است .منطق خاصی بر
سیر وقایع فیلم حاکم نیست .فیلم میتواند دویست دقیقۀ دیگر ادامه
پیدا کند و ارژنگ محیطهای دیگری را هم تجربه کند؛ کمااینکه پس
از چند دقیقه فیلم از رمق و طراوت ابتداییاش میافتد و تا پایان ،این
سیر نزولی ادامه پیدا میکند .ای کاش عشق میتوانست فیلم را نجات
دهد .معشوق ارژنگ (رؤیا) هم بیهویت است و هیچ کارکردی ندارد.
فقط وظیفهاش این است که معشوق باشد و دیگر هیچ!
بهنظر میرس��د فیلم نهنگ عنبر برای مخاطبش در س��الن سینما
ش��گفتی خاصی نمیآفریند .فیلمی عطاران��ی ،که مانند اغلب
فیلمهای سینمای ایران به اوضاع تاریخی کشورش
بیتوجه و بیرغبت اس��ت؛ اما این یکی ظواهری
از تاری��خ ایران را در خود ج��ای داده که البته از
ظاهر فراتر نمیرود و تنها بهانهای اس��ت از باب
خالینبودن عریض��ه برای ش��امورتی بازیهای
عطاران.
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گیلکی-پاریسی
کیانوش جهاندیده

ی��ک کالس خالی ،بخ��اری بزرگی در میانة کالس و چند پوس��ت پرتقال
تیرهشده روی بخاری! اینها تصاویری هستند که با تمام شدن «در دنیای تو
ساعت چند است؟» در ذهن حک میشوند .فیلم سرشار از تصاویر چشمنواز
و قاببندیهای زیباس��ت؛ اما برای من این صحنه چش��مگیرترین و به یاد
ماندنیترین بود .انگار تمام کس��انی که فیلم را یک عاش��قانة س��اده خطاب
کردهاند به این صحنه اشاره دارند .فیلم البته اثری عاشقانه و تغزلیست؛ اما نه
آنقدر ساده که در نگاه اول به نظر میرسد.
فیلم داستان گلی و فرهاد است .گلی(لیال حاتمی) دختری که بعد از سالها
زندگی در فرانس��ه(پاریس) یکباره تصمیم میگیرد به ایران و به زادگاهش،
ش��هر رشت سفر کند .فرهاد (علی مصفا) مرد عاشقی که سالهاست منتظر
بازگشت گلی به شهر رشت و مالقات دوباره بوده و با ورود او در اولین دقایق
حضورش در شهر به استقبالش میرود و میگوید که آشنایی قدیمی است؛ اما
گلی  !...گلی به رشت آمده تا شاید برای مدتی از زندگیاش در کشوری غریب
و مسئولیتهایش به شهر و دیاری آشنا فرار کند ،یا شاید آمده تا با گذشتهاش
آشتی کند ،تا بر سر مزار مادرش برود و از ته دل گریه کند ،یا شاید هم آمده
تا یادی از آشنایان ،محله و خانة قدیمیشان کند و ببیند آنها در چه حالاند،
شاید هم مجموعهای از همة اینها .فرهاد هم سالهاست همانجا ،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 میرود و برایش تاکسی میگیرد؛
اما گلی ...اصال او را بهیاد نمیآورد.
ُگلی با ورود به محلۀ قدیمیشان ،خانهها ،مغازهها و آدمها را بهیاد میآورد.
آدمهایی که برخی او را بهخاطر تنهاگذاش��تن پدر و مادرش ،بهخصوص عدم
حضورش در مراسم خاکس��پاری مادر سرزنش میکنند و در این بین ،حال
ُگلی به گذشتة فرهاد پیوند میخورد .فرهادی که فرهاد دانشکده است ،که
دانشجو (نبوده) نیست ،که قابساز و البته عاشق است و سعی کرده هرچه
بیش��تر دنیای اطرافش را ش��بیه به پاریس/فرانس��های ببیند که گلی در آن
زندگی میکرده اس��ت .فرهاد در تمام سالهایی که گلی در فرانسه مشغول
زندگی بوده ،زبان فرانسوی آموخته و حتی آن را تدریس میکند ،با مادر گلی
آشنا و همصحبت شده ،نحوۀ تهیۀ پنیر فرانسوی را یاد گرفته و محل کارش
پر از تابلوهایی از نقاشان فرانسوی است که بهنظر میرسد یکی از این تابلوها
هربار او را به یاد گلی میاندازد که همچون اشرافزادهای بیحرکت ایستاده تا
او به دورش طواف کند.
فیلم ب ه شیوة مرسوم و معمول تعریف نمیشود؛ چراکه هرچند داستانش را با
ُگلی شروع میکند ،اما جهانش ،جهان شخصیت فرهاد ،گذشته و حال اوست،
با تمام دیوانگیها و عاش��قیهایش که با تمام عاش��قهای دیگر که طبیعی
و معمولی هس��تند ،فرق دارد و همین نامتعارفبودن و دیوانگی ،ش��خصیت
فرهاد و فیلم را برای بیننده خاص و جذاب میکند .عاشق مجنونی که صدای
عشقاش را روی نوار کاستی ذخیره کرده و همواره به آن گوش داده ،آنقدر
که تمام کلمات ضبطشده روی نوار را از حفظ است و حتی لحن و آهنگ بیان
آن را از بر میداند! و حال ،مخاطب مش��تاق است ببیند سرنوشت این عشق
محتوم به کجا ختم میشود.
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صفی یزدانیان ،کارگردان فیلم متولد سال  1339در تهران و فارغالتحصیل
کارشناسی سینما از دانشگاه هنر است .او پیش از «در دنیای تو ساعت چند
است؟» سابقۀ ساخت فیلمهای کوتاهی ازجمله «در جستوجوی شهرزاد» را
در کارنامۀ هنریاش دارد و اما «در دنیای تو ساعت چند است؟» اولین تجربۀ
بلند سینمایی او به شمار میرود .یزدانیان که سالها بهعنوان نویسنده و منتقد
در نش��ریات مختلفی ازجمله «مجلۀ فیلم» فعالیت کرده است ،خودش را نه
منتقد سینما بلکه نویسندهای عالقهمند به سینما میداند .او اذعان میکند که
فیلمهای مس��تند و کوتاهش بهدلیل مشکالت پخش ،دیده نشدهاند و تاکید
میکند که این فیلمها هم مثل مقالههایی هس��تند که نوش��ت ه است :آثاری
دربارة چیزهایی که دوس��ت داش��ته و نشانههایی از آنها را در این فیلم بلند
نیز میتوان دید؛ مثل قایق فرهاد یا بازار رش��ت .یزدانیان بهگفتۀ خودش به
مدت هشت تا ده سال روی فیلمنامۀ این اثر کارکرده و البته بیشک ،میتوان
پذیرفت که نقطة قوت فیلم ،فیلمنامۀ حسابشدة آن است.
فیلم اثری اس��ت که مقبول و موردپس��ند اغلب مخاطبان قرار میگیرد و
گاه با اتمام آن مردم تا چندین دقیقه به تش��ویق و دس��تزدن میپردازند و
بااینحال ،فیلم به هیچ عنوان اثری گیش��های و پرمخاطب به مفهوم عام آن

سینـــما | ݤ ایران

نیست .چندین دلیل را میتوان برای موفقیت فیلم و تحسینشدن آن برشمرد.
«در دنیای تو س��اعت چند است؟» فیلمنامة بسیار منسجمی دارد و پرداخت
شخصیتها ،دیالوگهایی که بین آنها ر دوبدل میشود تاثیرگذار و بهجاست.
در کن��ار فیلمنامة خوب ،فیلم بهلحاظ بصری ،اثری چش��منواز 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 آنها را همراهی میکند ،دوچندان میشود و تماشاگر را
ضمن لذتبردن از تصاویر و موسیقی به فکر فرو میبرد .به فکر تمام دوستان و
آشناها و دلدارهایی که دیگر در کنارش نیستند یا به فکر دوستان و آشنایانی
که بهزودی باید آنها ترک گفته و عازم سرزمینی دیگر شود .به فکر سرزمین
زیبای پیشرو (گیالن) که حتی زمانی که در کنار محبوب باشی از پاریس هم
زیباتر خواهد بود و اینکه در تنهایی پاریس هم دیگر رنگ و جلوهای 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؛ حرکته��ای دوربین در مواقعی
مخاط��ب را متوجه حضور خود (دوربین) کرده و درنتیجه ،برای لحظاتی او
را از فضای داستان بیرون میکشد ،مثل حرکت دوربین در اولین صحنهای
که ما فرهاد را در کنار مادر گلی میبینیم و در آغاز سکانس دوربین بدون
اینکه ش��خصیتی را در قاب گرفته باشد شروع به حرکت میکند .همچنین
تاکید بیش از حد فیلمساز بر زبان فرانسه گاهی تماشاگر را خسته میکند و
در برخی محافل حتی این شبهه را بهوجود آورده که فیلم در ستایش کشور
فرانس��ه و شهر پاریس اس��ت که چنین نتیجهگیری البته بیراه و نادرست
است؛ چراکه فیلم در اصل ،گیالن و بهویژه شهر رشت را با چنین ظرافت و
زیبایی تصویر میکند 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
بهزعم نگارنده ،این مسئله را نمیتوان بهپای فیلمساز نهاد و شاید بزرگترین
ایرادی که به صفی یزدانیان وارد باش��د ،حداقل در مورد فیلم اولش ناتوانی
در کنترل بازیگران بهویژه لیال حاتمی و علی مصفاس��ت .یکی از دالیلی که
برخی این فیلم را با دو فیلم دیگر یعنی «چیزهایی هس��ت که نمیدانی» و
«پلة آخر» در یک گروه قرار داده و حتی آنها را با وجود تفاوتهای واضح
تماتیک و فرمی ،به اش��تباه سهگانه میدانند نیز به همین علت است .علی
مصفا و لیال حاتمی عالوهبر زندگی مش��ترک ،در آثار سینمایی و تلویزیونی
بسیاری در کنار هم حضور داشته و بازی کردهاند و زمانی که در مقابل هم
قرار میگیرند ،در تقابل با هم نوعی شیمی (پیوند/کمیستری) خاص دارند
که نتیجۀ یک همراهی مس��تمر اس��ت .آنها حتی اگر زمانی در نقشهای

مخالف هم بازی کنند هم ،در نگاه و زبان بدنشان عناصری از این همراهی
را بروز خواهند داد و همین همراهی و پیوند دو نفره اس��ت که اگر توس��ط
فیلمس��از کنترل نش��ود ،آثاری بهش��دت ش��بیه به هم با وجود داستان و
درونمایۀ متفاوت ،بهنظر میرسند .علی مصفا در این نقش که نقشی بسیار
درگیرکنن��ده و جذاب بوده ،همة ت��وان خود را در پرداخت آن بهکار برده و
نق��ش فرهاد باورپذیر درآم��ده؛ اما لیال حاتمی در نقش گلی چیزی فراتر از
آنچه از لیال حاتمی انتظار میرود ،ارائه نداده است .این البته بهعلت توان و
سطح باالی بازی حاتمی به اثر ضربهای نزده است؛ بااینحال ،حداقل ازنظر
نگارنده اگر همان نزدیکی را که مخاطب با فرهاد حس میکند به گونة دیگر
با گلی نیز حس میکرد و به او نهتنها بهعنوان یک معشوق دور از دسترس
بلکه بهعنوان انسانی با چالشهای فردی مشخصتر نگاه میکرد ،فیلم بسیار
تاثیرگذارتر میبود .این عناصر البته در فیلمنامه هست؛ اما در بازی همواره
کنترلشدة لیال حاتمی چندان بهچشم نمیآید.
فیلم با خوابیدن فرهاد در خانة گلی (بخوانید شیرین) درحالیکه او به وی
شببخیر میگوید ،به پایان میرسد .فرهاد این داستان هرچند به شیرینش
نرسیده ،اما اکنون کنار اوست و همین هم برای این فرهاد کافیست .انسان
همیش��ه به آنچه میخواهد نمیرس��د ،آدمها از کنار هم رد میشوند بدون
اینکه از وجود هم مطلع ش��وند؛ چنانکه گلی از عش��ق فرهاد که نه از خود
فرهاد هم بیاطالع بود .آرزویهای یک هنرمند ممکن اس��ت برآورده نشود
و ناچار در ش��هر انزلی تصدی یک آرایشگاه را برعهده بگیرد یا ممکن است
دوستی سالها پیش به دالیلی خودش را کشته باشد .در این دنیا ،آدم عاشق
شاید برنده نباشد؛ اما هیچوقت هم بازنده و ملول و بیهدف نیست .این پایان
که بارقة امید اندکی در خود دارد ،حال آدم را خوب میکند .فیلم تلخیها
را بیان میکند؛ اما در دل آنها شیرینی حضور را تصویر میکند .این فیلم
اثری دربارۀ زیبایی است؛ دربارة مهاجرت ،گذر زمان ،پیری ،تنهایی ،دلتنگی
و عشق است .عشقی پاک و ساده که نماد آن پوستهای پرتقال چیدهشده
روی بخاریست .پوس��تهای پرتقالی که انگار بویشان همراه با تصویر به
مش��ام میرسد .میتوان این عش��ق را باور نکرد ،میتوان شباهت گیالن با
فرانسه و رشت با پاریس را باور نکرد .حتی میتوان بازی لیال حاتمی را باور
نکرد؛ اما همراهی سه ترانة زیبای شمالی را با تصاویر زیبای فیلم نمیتوان
ب��اور نکرد .ن��وای زیبای آکاردئون و تصاویر زیبای گی�لان و بوی پرتقال را
نمیت��وان باور نکرد .اگر ش��ده برای همین تصاوی��ر و حس و حال زیبا هم
میتوان این فیلم را دوست داشت ،حتی اگر آن را تحسین نکرد.
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اینروزها ،شبکههای اجتماعی موبایلی آنقدر
پرطرفدار و َدر َهمبَر َهم ش��ده اس��ت که برای
یافتن منبع و س��نجش صحت بعضی مطالبش،
ت گذاشت و چه راحت است که
باید حسابی وق 
ب��ه آنها بخندیم و فوروارد کنیم ،یا احس��اس
غ��رور آریای��ی کنی��م و بازنش��رش دهی��م ،یا
اینکه تاس��ف بخوریم بهح��ال خودمان و بازهم
اش��اعهاش دهیم! از نقلقولهای عجیبغریب
مرحوم حسین پناهی و علی شریعتی گرفته تا
خبرهای جدید از اختالسهای چند میلیاردی
و توصیهه��ای بهداش��تیامنیتی! یک��ی از این
نمونهها ،رکوردهای ثبتشدۀ ایرانی در گینس
است :بیشترین فرار مغزها ،بزرگترین سیستم
بانکی اس�لامی ،رتبۀ اول آمار بیماران مبتال به
سرطان در جهان ،بیشترین تولیدکنندۀ پسته،
خاویار ،زعفران ،زرشک در جهان و از این قسم
بیش��ترینها و اولینها برای ایران! این داستان
و آماره��ای س��اختگی ،آنق��در همهگیر ش��د
ک��ه از وایبر و تلگ��رام و صفحههای فیسبوک
ب��ه خبرگزاریه��ای رس��می رس��ید ،آنجا هم
کپیپیست شد و حاال هم شده است سوژۀ طنز
سیاسی یک فیلم سینمایی.
و البته
ِ
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 میکنند؛ محس��ن

تنابن��ده دربارۀ انتخاب رضا عطاران و حس��ین
اس��کندری در کنار خودش برای ایفای این سه
نقش میگوید« :ما سرهایمان کامال مشابه هم
اس��ت .هر سه ما از وسط سر ،دچار کممویی یا
بیمویی هس��تیم و همین تشابه باعثشده 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 فیلمنامه میبایس��ت
منتظر چه رویکردی ب��ود .آن هم برای فیلمی
در گونۀ کمدی که بهاذع��ان فیلمنامهنویسها
یکی از دش��وارترین گونههای فیلمنامه نویسی
در سینماس��ت .فیلم با صحنۀ شترمرغسواری
فردین(محس��ن تنابن��ده) ،ش��روع میش��ود.
بهمن(رض��ا عط��اران) به اینط��رف و آنطرف
میدود و وظیفۀ تحریک و تهییج ماجرا را دارد.
مردی با موهای دماس��بی بهن��ام غنچه ،همراه
با دو خانم ،مش��غول فیلمبرداری ب��ا موبایل از
این صحنه هس��تند .حسین اسکندری در نقش
به��روز ،برادر کوچکت��ر و عقبافتادۀ آندو را
بازی میکند .این س��ه ،توس��ط غنچه که مدیر
اجرایی یک سیرک اس��ت ،تطمیع میشوند تا
رکوردش��ان در شترمرغس��واری را در گینس،
ثبت کنند .اینجاس��ت که گره اصلی داستان در
خالل یکی از دیالوگها شکل میگیرد:

خندیدن به

فردین :گینس س��یخی چند!؟ پول کجاست؟
اینو بگو...
نافت از پول بریدن؛
غنچه :خاک بر سرت که ُ
بدبخت! همش اعتبار ِ ...میدونی کیا اسمشون
تو گینس ِ ...علی دایی ،رضازاده ،جنیفر لوپرز!
مخاطب هوش��مند فیلم گینس در مواجهه با
گرهافکنی و طراحی کش��مکش برای قهرمانان
داستان خیلی زود متوجه میشود با چه فیلمی
روبهروس��ت .فیلمی که قرار است به هر قیمتی
بخندان��د و درعینحال از قافلة 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 میشود

یکی از پایههای اصلی خنداندن در س��ینمای
امروز ایران« ،رضا عطاران» است .حضور عطاران
در هر فیلمی ،تضمین فروش میلیاردی را برای
تهیهکنن��دهاش دارد .مخاطبی که به تماش��ای
«گینس» در س��ینما مینش��یند ،یا آمده است
آخرین نقشآفرینی 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 فیلمهای قبلی عطاران را دیده و میداند که
احتماال شوخیهای این فیلم هم در همان ژانر
خواهد ب��ود ،علیالخصوص که تریلر فیلم را در

هیچ یا برای هیچ ؟
نگاهی به «گینس» ،اولین فیلم محسن تنابنده
سیدفرشاد عریضی
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اینترنت دیده باشد .اما مخاطبی که با شناخت
از «محس��ن تنابن��ده» پا به س��ینما میگذارد،
انتظ��اری دیگ��ر دارد .فک��ر میکن��د (منتظر
اس��ت ببیند) بازیگر توانایی که سیمرغ بلورین
جش��نوارۀ فجر را ه��م گرفته ،اینب��ار در مقام
کارگردان ،میخواهد چگونه او را غافلگیر کند
و چه ترکیبی از همجواری رضا و محس��ن به او
نش��ان دهد؛ اگر آنونسهای تبلیغی فیلم را هم
از تلویزیون دیده باشد و پایتخت 4را هرشب در
ماه رمضان امسال از شبکۀ 1پیگیری میکرده،
حاال منتظر هنرنمایی «نقی» درقالب کارگردان
در یک فیلم طنز است .اما چه میبیند؟
روایت تکنیکی خوب از یک داستان بد

خط داستان فیلم ،روایتیست بههمچسبانده
ش��ده از موقعیتهایی طنز ،گ��هگاه خندهدار،
اغلب ناپس��ند ،دیالوگهای ایه��امدار ِمثبت18
بهاضاف��ۀ دستش��وییرفتنهای مک��رر و البته
خوشساخت چه ازلحاظ بازیگری و چه ازلحاظ
ف��رم و تصویربرداری و قاب .قهر و آش��تیهای
مکرر ش��خصیتها ،داس��تان تک��راری دوقلوها
بهنامهای ش��یما و س��یما و اشتباه گرفتنشان،
تیکههای سیاس��ی روز نظیر  1+5و جان کری
و مسائل سیاس��یامنیتی ،توهم ناشی از اعتیاد
عط��اران ،شیشکیبس��تن ب��رادر عقبافتاده و
بهکاربردن دیال��وگ «بو میآد...ب��و میاد» ،کل
داستان فیلم را شکل میدهد.
آنهنگام که در فیلم دفاع مقدسی ،جوکهای
کوچهبازاری گفته میشود ،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 لختبودن سیمهای
ب��رق در داخل کانکس ،بهوضوح بیان ش��ود! یا
بهنمایشگذاشتن دستش��ویی رفتن آنهم به
کرات درطول فیلم یا حتی نمایش اصالح موی
زیربغل و اشتباهی تیغزدن قسمتی از ریش!

یک شوی بینالمللی احمقانه در شرایط
امنیتی

«گینس» روایتی است نهیلیستی از یک شوی
بینالمللی که بهگفتۀ فردین ،جنبۀ امنیتی هم
پیدا کرده اس��ت .حاال بهقول فردین« :مس��أله
سیاس��یامنیتی ش��ده ،وقتی ح��رف از منافع
ملیه ،شلوارمان را هم باید بدیم بره!» کارگردان
بهخوبی و با اس��تفاده از قالب طنز ،حرف کامال
سیاس��ی خود را در پوچ و بیفایدهبودن تمامی
زحماتی که کش��یده میش��ود برای کسب یک
افتخار بینالمللی که پشت آن فقط و فقط سود
مالی برای برگزارکننده است ،مطرح میکند.
مردی سیرکدار برای بهجیبزدن پول بیشتر
و کسب وجههای بینالمللی ،تدارک یک شوی
مس��خره را میدهد؛ میخواهد ب��ا تحمیق دو
کاراکتر با چکه��ای 20میلیونی آنهم از یک
حساب بانکی مسدودشده ،رکورد طوالنیترین
س��اندویچ گوشت ش��ترمرغ را در کتاب گینس
ثبت کند .مراس��م مضحکی که با آزادشدن یک
شترمرغ از قفس ،توس��ط سادهلوحترین بازیگر
فیلم ،بههم میخورد و همهچیز این نمایش به
پایان میرس��د .تنها نتیجهاش سکتة فردین و
بهمن است .یک فیلم با ژستهای سیاسی و با
تیکههای ناپسند گفتاری.
مخاطب گین��س پس از دی��دن آن میتواند

نتیجهگیری کند که تنابنده هم در راهی افتاده
که پیش از وی عطاران و کاهانی رفتهاند .استفادۀ
مداوم از شوخیهای توالتی که ترفند خنداندن
عطاران اس��ت و روایت داستانی که سرانجامش
هیچوپوچ است ازسوی کاهانی .ازاینروست که
بهنظر میرسد کارگردان «گینس» سعی کرده
ترکیبی از هر دوی اینها باش��د .بدیهی اس��ت
مخاطب فیلم گینس که میدانسته بازیگردانی
و متنهای هوشمندانۀ محسن تنابنده بوده که
توانسته «پایتخت» را بهعنوان یک سریال طنز
ش��یرین و دوستداش��تنی در تلویزیون مطرح
کن��د ،چش��مانتظار فیلمی درخش��ان همانند
بازیهایش در سینما بوده است؛ اما . ...

مردادماه  / 1394شماره 458

13

سینـــما | ݤ ایران
زمانی که فیلم س��یاوش بر پرده سینماهای کش��ور اکران شد بازتابهای
متنوعی از دو سر یک طیف با حداکثر فاصله حول آن شکل گرفت .بسیاری
س��ازنده آن را یکی از استعدادهای 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 میرسد چندان به قاعده بازی مسلط نیست .سیاوش فیلمی جوانانه
بود که سامان مقدم با آموختههایش 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 مولفههایی 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 سوژهای ملتهب رفت تا ضعفهای
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 نمیرس��ید .اما مقدم در حواشی اطراف فیلم بیشتر به سینما دوستان و
سینماگران معرفی شد تا به واسطه خو ِد 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 میشویم کماکان به این باور خود استوار مانده است.
نهنگ عنبر آخرین س��اخته س��امان مقدم یک فیلم گیش��های با ظاهری
روشنفکرانه است .چیزی شبیه تمام فیلمهای این فیلمساز .ارژنگ صنوبر (رضا
عطاران) مرد عاش��ق پیشهای است که از دوران کودکی عاشق دختری به نام
رویا (مهناز افشار) است .اما این عشق منجر به بروز اتفاقاتی میشود که وصل
آنها را به تاخیر بیاندازد .فیلم با اس��تفاده از روایت شخصیت و بهره گیری از
فالش بک به گذشته باز میگردد .گذشتهای که در آن مادر ارژنگ به پدرش
خیانت میکند و راهی آمریکا میشود .اما بار اصلی فیلم بر دوش دورانی است

بی سر وسامان

مقـدم
نقدی بر نهنگ عنبر

علی زحمتکش
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که در دهه ش��صت میگذرد .فیلمساز با استفاده از خاطره بازی و نوستالژی
آن روزه��ا تالش میکند تا فضایی مفرح و کمیک خلق کند .اما ش��وخی با
محدودیتهای اجتماعی آن روزها بیش از آن که موجب خلق موقعیتهای
کمدی ش��ود به هجو تفکرات و تمس��خر اعتقادات مردم ای��ران در آن زمان
میپردازد .روابط محدود میان دختر و پس��ر در آن س��الها و یا ممنوعیت و
کمیابی موس��یقیهای لس آنجلس��ی و البته تبعات جنگ در جامعه ،همه و
همه فیلمس��از را در جهت تحقیر آدمهایی قرار میدهد که در آن روزها آن
گونه زندگی میکردهاند .شاید اگر رضا عطاران و طنز ذاتی که در رفتار و مدل
بازیگری او وجود دارد به یاری فیلمنامه نمیآمد به زحمت میش��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 میشود.
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 میشود که حتی مدافعان نیمه ابتدایی نیز
نمیتوانند آن را انکار کنند .مثال ش��خصیت رویا به عنوان پایه اصلی چالش
دراماتیک و کس��ی که تمام انگیزههای ارژنگ بر مبنای رفتارهای او ش��کل
میگیرد ،حتی به اندازه یک شخصیت فرعی ساده نیز به مخاطب شناسانده
نمیش��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 نمیرسد .اما توانمندی عطاران برای حضور در چنین نقشها و چنین
فیلمهایی آن قدر باال هست که به تنهایی بتواند بسیاری از مولفههای موثر بر
گیشه را تامین نماید .حتی اگر در فیلمی نظیر نهنگ عنبر ایفای نقش کند.
فیلمی که به نظر میرس��د تنها برای خنداندن مخاطب به هر قیمتی و نیز
تامین ژس��تهای 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 دغدغههای 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 مولفههای آشنایی آمد که قبال آنها
را آزموده بود .اما بدیهی است که هیچ فرمولی برای همیشه نمیتواند منجر به
موفقیت شود .فرمول شوخی با خوانندههای لس آنجلسی ،مدل موی دختران
و پس��ران دهه ش��صتی یا حاجی بازاریهای هیز و مدیران دولتی ریاکار هم
کارکرد خود را در گذر زمان از دست میدهند .همان طور که استفاده از رضا
عطاران در نقشهایی 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 فیلمسازیِ خود اندوختهاند.

سینـــما | ݤ ایران
فیل��م گین��س ج��زو معدود
فیلمهای این روزهای س��ینمای
ایران اس��ت که به هی��چ عنوان
نمیتوان 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 روزه��ا مطرحترین و
محبوبترین بازیگ��ر تلویزیونی
اس��ت .محس��ن تنابن��ده فارغ
التحصی��ل رش��ته بازیگ��ری از
دانشگاه هنر و معماری میباشد و
کار بازیگری را با فیلم «دانههای
ریز ب��رف» به کارگردانی علیرضا
امینی آغاز کرده است .تنابنده در
کنار بازیگری ،فیلمنامه نویسی را
هم ادامه داده و آثاری همچون «چند میگیری
گری��ه کنی ؟» و «هفت دقیقه تا پائیز» از جمله
فیلمهایی 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 میشناس��ند .مجموع��های که به دلیل
محبوبیت ،چهار دنباله بر آن س��اخته شد .شاید
س��ابقه مخاطب از تنابنده که کام�لا 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 نمییابد .در این فیلم خبری
از ش��وخیهای ظریف و طن��ز موقعیت نابی که

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

که در آن ش��وخیهای رکیک و
جنس��ی دیده میشود که خارج
از ع��رف و اخ�لاق اس��ت .ای��ن
موضوع فق��ط محدود ب��ه فیلم
گینس نش��ده بلکه در سالهای
اخی��ر نمونهه��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 شوخیهای س��طحی و کوچه
بازاری پر میشود .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 میکنند ،تصمیم میگیرند
تا کار بزرگی انجام داده و نام یکی از ش��ترمرغها
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 ،میبینیم 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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سینـــما | ݤ ایران
فیلم نه تنها اخالق را قربانی گیش��ه کرده است
بلکه ب��ه اصلیترین رویکرد س��ینما یعنی قصه
پردازی نیز وفادار نمانده است .ساختار دراماتیک
فیلمنامه سرش��ار از حفرههای 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 میکند تا بیننده به
هیچ وجه با شخصیتها احساس همذات پنداری
نک��رده و خ��ود را درگیر اتفاق��ات و وقایع فیلم
نبیند .در جایی از فیلم وقتی یکی از شخصیتها
درباره رکورد گینس حرف میزند ،قهرمان فیلم
در پاس��خ به او میگوید :گینس س��یخی چند؟
بگو پول کجاس��ت؟ و صد البته ک��ه این جمله
مانیفس��ت اصلی فیلم و فیلمس��از نیز محسوب
میش��ود .در فیلم مهمتری��ن ارزش رایج میان
انس��انها پول اس��ت .همه برای به دست آوردن
پول دس��ت به هر کاری میزنن��د و این موضوع
زمانی ش��کل ناراحت کنندهای به خود میگیرد
که نویس��نده و فیلمساز نیز این رویکرد را تایید
کرده و اذعان میکنند که در جامعه کنونی ایران
راه دیگ��ری برای زنده مان��دن و بقا وجود ندارد.
پارادوکس آزار دهنده زمانی کامل میشود که به
یاد میآوریم 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 میرسد .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 میداند.
تنابنده اس��تعداد خوبی در خلق داس��تانهای
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کمدی ،خصوص��ا کمدی رومانتیک و نیز کمدی
موقعیت دارد .بررسی کارنامه او تا قبل از گینس به
خوبی موید این واقعیت است .مجموعه سریالهای
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 میتواند 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��تاندرکاران
چرخه تولید فیلم در دنی��ا ،مرزبندیهای رایج و
قاب��ل احترامی وجود دارد که اف��راد را در یکی از
قالبهای س��ینما یا تلویزیون قرار میدهد .شاید
تنابنده نیز برای بروز دغدغهها و اس��تعدادهایش
نیاز به رس��انهای نظیر تلویزیون داشته و سلیقه
س��اختاری درامهای 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 میکند .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 موفقیتها در س��ینما دس��ت یابد .درس��ت
شبیه مس��یری که عطاران در چند سال گذشته
پیمود .او البته به صورتی نامحسوس 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.

سینـــما | ݤ ایران

از کمال تبریزی پاداش بگیرید!!!
نگاهی به فیلم «از رییسجمهور پاداش نگیرید»

پوریا دارابیان
اگ��ر خوب به تاریخ س��ینما نگاه کنیم ،میبینیم در تمامی ادوار ،بیش��تر
کارگردانهای بزرگ دنیا ،در کنار دوران اوجشان دوران افول نیز داشتهاند
طی دوران اوج فیلمسازیشان ،زمانی فرارسیده که دامنۀ
و باالخره پس از ّ
جهانبینیش��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
زندگی
باهوشتر و البته ش��اید خوشش��انستر بوده و توانستهاند تا پایان
ِ
حرفهایش��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 بیکاری شدهاند .البته در این میان دستۀ سومی هم
کیفی نازلی
وجود دارند؛ کس��انی که در عین حالی که آثارش��ان به سطح
ِ
افول پیدا کرده ،کم کار نشدهاند و تا توانستهاند به تکرار خود در آثارشان
پرداختهان��د .الغرض این دس��تهبندیِ نه چندان علمی را میتوان در میان
حد زیادی مشاهده
حال س��ینمای خودمان نیز تا ّ
کارگردانان گذش��ته و ِ
ش��اهدان معتب��ری را مثال زد .ا ّم��ا در این میان
نم��ود و برای اثبات آن
ِ
نمونههایی از دس��تۀ س��وم در میان کارگردانهای ایرانی بیشتر مشاهده
میشوند؛ فیلمس��ازانی که افکارشان سالیان س��ال است در سکون کامل
به س��ر میبرد ،ا ّما همچنان ب��ا قدرت به فیلمسازیش��ان ادامه میدهند
و آثاری را خلق میکنند که نه تنها هیچ عایدی برای س��ینمای کش��ور،
مقدمه که کامال
بلکه هیچ سود و منفعتی برای خودشان نیز ندارد .با این ّ
جهتگیری نگارنده را به آخرین اثر اکران شدۀ «کمال تبریزی» ،مشخّ ص
میکند ،به سراغ نق ِد صریح فیلم «از رییسجمهور پاداش نگیرید» میروم
تا از داش��تهها و نداشتههایش سخن بگویم .نداش��تههایی که تقریبا همه
چیزند و داشتههایی که تقریبا هیچ چیز!
داستانی الغر ،تکراری و لوس!

عیاش و هوس��باز است به طور اتّفاقی و
«س��لیم صفا» که یک مدیر
ِ
میانی ّ
برخالف میل باطنیاش عازم به سفر حج میشود و در این سفر اتّفاقاتی برای او

رخ میدهد که با روحیات او سازگار نیست .صفا که در محیط کاریاش رفتاری
ریاکارانه دارد ،در این سفر متح ّول شده و در انتها به را ِز اتّفاقاتی که او را در این
مسیر قرار داده و او را تا خانۀ خدا کشانده است ،پی میبرد.
تعجب نکنید .بله! این همان
اگر این داس��تان برای شما هم آشناس��تّ ،
قصهای است که بیست سال قبل براساس آن فیلم مشهور و زیبای «لیلی
ّ
با من اس��ت» توسط سازندۀ «از رییسجمهور پاداش نگیرید» ساخته شد
و پرویز پرس��تویی و کمال تبریزی را به اوج ش��هرت رساند .فیلمی که در
س��الهای 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 کارهاش ،حاضر میش��ود به همراه «آقای کمالی» راهی جبهه ش��ود
«بسیجی
ولی در این س��فر ماجراهایی باعث میش��ود همه او را به عنوان
ِ
ترمز بریده» بشناس��ند! اتّفاقاتی که در نهای��ت او را به «پنجاه متر جلوتر
از خط مقدم» نیز میکش��اند تا به اصطالح خودش «پیآرجی!» به دست
گرفته و از خاک کش��ورش در مقابل «خرچنگ»های دشمن دفاع کند و
در نهایت به یقین برسد.
ّ
داستان «لیلی با من است» اگر در زمان ساخته شدنش به علت بکر بودن،
ِ
ّ
جذابیت زیادی داشت ولی پس از گذشت پانزده سال (با احتساب زمان ساخته
شدن فیلم) و با کپیهای بسیاری که در سالهای بعد از این ایده در سینما و
تلویزیون انجام شده است ،بیشک ایدۀ ّ
جذابی برای مخاطب حرفهای سینما
به حساب نمیآید.
ضمن اینکه همین س��وژۀ تکراری در «از رییسجمهور پاداش نگیرید» ،به
شدت پرداخت نامناسبی دارد و هرگز با شخصیتپردازی قوی و اضافه شدن
ّ
اصلی الغر و بسیار
خط
بعالوه
ها
ن
ای
تمام
یابد.
ی
نم
قوام
خوب،
فرعی
های
ه
قص
ِ
ِ
ّ
قصه ،موجب شده است «از رییسجمهور پاداش نگیرید» ،یک فیلم به
تکراریِ ّ
شدت یکنواخت ،کسل کننده و حوصله سر بر باشد.
ّ
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ّ

حتّی در مواردی کار به توهین و استهزا هم کشیده شده و کشیک کشیدن
فاقات کارتونی!
شخصیتهای کاریکاتوری ،ات
ِ
ِ
زناش��ویی «مانوک» و «لیلی» در اتاقی که
اعمال
«س��لیم صفا» برای انجام
ش��خصیتپردازی دقیقا همان چیزی اس��ت که «از رییسجمهور پاداش
ِ
ِ
قفل آن خراب است ،توسط «حاجی زینالدین» به کاری با اجر و ثواب باال
نگیرید» ،هیچ بویی از آن نبرده اس��ت .اگر در «لیلی با من است» (که جناب
تعبیر میشود!
کارگردان اصرار به مقایسۀ این دو کار با هم دارند) ،شخصیت صادق مشکینی
درس��ت است که یکی از رسالتهای یک فیلم طنز
و کمالی کامال تراش��یده ش��ده و دقیق س��اخته و
خنداندن مخاطب اس��ت .ا ّما این خنداندن قرار است
پرداخت��ه ش��ده و تمامی ابعاد ش��خصیتی آنها به
«از رییسجمهور پاداش نگیرید» کالً
منطق محلّی از اعراب ندارد و تنها یکرسی به چه قیمتی و به چه چیزی باشد؟ «از رییسجمهور
خوبی در دس��ترس مخاطب قرار گرفته بود ،در این
اتّفاقات کارتونی هستند که موجب پیشربد پاداش نگیرید» اگر جایی هم لبخندی به لب مخاطبش
فیلم ما با یکس��ری آدم باسمهای طرفیم که نه تنها
نشانده باشد ،آنجایی است که سلیم صفا در مکالمۀ
شخصیت بلکه حتّی تیپ هم نیستند و تنها یکسری
داستان و تح ّولِ آنیِ شخصیت اصلی آن
تلفنیاش ،به نحوی سخن میگوید که الفاظی رکیک
حالتهای کاریکاتوری برای آنها در نظر گرفته شده
میشوند .از این لحاظ شاید بتوان این
را به ذهن بیننده متبادر میکند و یا جایی که حاجی
حاجی
که شاید مخاطب به آنها بخندد! سلیم صفا،
فیلم را در حدّ آثاری مانند «شاید برای
شام هم اتّفاق بیفتد» دانست و نه چیزی زینالدین عصبانی ش��ده و صدایش زنانه میشود که
زینالدین ،قاس��مفغانی ،مانوک ،لیلی ،عادل ،مش
همۀ اینها فرس��نگها از طنز دور اس��ت و چیزی به
منوچ و تمام آدمهایی که قرار اس��ت داس��تان فیلم
بیش از آن!
جز هجو و لودگی نیست .اگر قرار است به این چیزها
را پیش ببرند ،شخصیتهایی ناقصالخلقهاند که هم
بخندیم بیشک آثار مسعود دهنمکی که همین دوستان بر آن نقدهای تند و
مشابهش��ان را در فیلمهای کترهای سینمای ایران زیاد دیدهایم و هم جایگاه
تیزی را وارد میکنند ،هم بیشتر میخندانند و هم شریفتر.
وهویّتشان در این فیلم نامعلوم است .از حاجیزینالدین گرفته که قرار است
هیچ هیچ هیچ...
عالقۀ
حاجی لوطی فیلم باشد و منشاء تغیی ِر «صفا»؛ ولی باید با تشابه اسم و
ِ
ِ
ِ
حرف ناگفته در مورد نداش��تههایِ «از رییسجمهور پاداش نگیرید» زیاد
مفرطش به زینالدین زیدان و یا صدای زنانهاش هنگام عصبانیت ،مخاطب را
است و اگر بخواهیم از تمام زوایای ف ّنی و محتوایی به آن نگاه کنیم ،سخن
جوان تندرویِ مذهبی که در خفا آن کار دیگر میکند،
بخنداند تا قاسمفغانی،
ِ
به درازا میکشد؛ ا ّما دو نکتۀ دیگری که عالوه بر نکات بیان شده در باال ،در
همه و همه کاریکاتورهایی هستند پوچ و بیمحتوا.
ِ
ضعیف
شدت توی ذوق میزند یکی جلوههای بصری بینهایت
گرهه��ای پیش برندۀ فیلم هم که هی��چ منطق روایی را برنمیتابند و تمام
این فیلم به ّ
کار است و دیگری بازیهای فوقالعاده سردستی و ناشیانۀ بازیگران آن .هر
داستان فیلم براساس اتّفاقات است که پیش میرود .البته حوادث تصادفی به
چه پرویز پرس��تویی در نقش صادق مش��کینی ،خوب و ماندگار ظاهر شده
خودی خود ،اگر در ذیل خط روایی داستان قرار گیرند و به منطق کلّی ماجرا
بود ،حس��ن معجونی که پس از رد شدن فیلمنامۀ «از رییسجمهور پاداش
لطمه نزنند ،مشکلی ایجاد نمیکنند ا ّما ایراد «از رییسجمهور پاداش نگیرید»
نگیرید» توس��ط پرستویی ،جانشین او شده اس��ت ،نتوانسته از پس اجرای
این اس��ت که در آن کال منطق محلّی از اعراب ندارد و تنها یکسری اتّفاقات
نقش��ش برآید و بازیِ او کامال همانی است که در سریالهای «مسافران» و
آنی شخصیت اصلی آن
کارتونی هستند که موجب پیشبرد داستان و تح ّو ِل ِ
«ش��معدونی» دیده بودیم .یک بازی تخت و فاقد خلاّ قیت؛ درست در نقطۀ
حد آثاری مانند «شاید برای
میشوند .از این لحاظ شاید بتوان این فیلم را در ّ
مقابل کارهای تئات��ری معجونی که باز هم ثابت میکند هر بازیگر توانمند
شما هم اتّفاق بیفتد» دانست و نه چیزی بیش از آن!
تئاتری نمیتواند یک بازیگر قوی در جلوی دوربین باشد .همچنین بازیهای
به هر قیمتی مخاطب را بخندان ولو لودگی محض
ِ
دیگر بازیگران مانند آتیال پسیانی و آشا محرابی (در هر سه نقشش) ،چنگی
یکی دیگر از نکاتی که باعث میشود برای «لیلی با من است» کاله از سر
به دل نمیزند و البته از بازی صابر ابر هم که بهتر است حرفی نزنیم.
برداریم و با احترام از آن یاد کنیم ،این است که با وجود آنکه فیلم به یک
شاخص تاریخ سینمای ایران ،برای «لیلی با
دو سال پیش در نقدی بر آثار
جدیِ جبهههای جنگ میپردازد ،ا ّما هرگز به هجو و
موضوع طنز در فضای ّ
ِ
من است» نوشته بودم« :لیلی با من است را باید چندباره دید؛ به جای تمامی
توهین تبدیل نمیشود و باعث نمیشود که مخاطب فضای جبهه را فضایی
فیلمهایی که ارزش یکبار دیده شدن را هم ندارند ».و حاال در انتهای این نقد
سبک و خالی از معنویت بپندارد؛ ا ّما در «از رییسجمهور پاداش نگیرید»،
مینویسم «از رییسجمهور پاداش نگیرید» از همان دسته فیلمهایی است که
تمامی آدمها و
تقدس مراس��م حج اس��ت.
تنها چیزی که دیده نمیش��ودّ ،
ِ
ارزش یکبار دیده شدن را هم ندارند!
رخداده��ای فیلم تا پی��ش از فصل پایانی ،هیچ رنگ و بویی از حال و هوایِ
ملکوتی مراسم حج نبردهاند و تنها به رتق و فتق امور دنیوی خود مشغولند.
ِ
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ازکمالتبریزی
تا

سقوط تبریزی
از چند سال قبل تا همین روزها عادت کرده
بودی��م هربار به دی��دن فیلمهای فیلمس��ازان
نس��لاولی میرویم ،دس��ت خال��ی و با انبوهی
از س��ؤال بیج��واب بازگردی��م .احساس��ی که
بهوفور ،پس از برخورد با فیلمهای اخیر مسعود
کیمیایی و داریوش مهرجویی با آن مواجه شده
بودیم؛ اما بهنظر میرسد این اتفاق خیلی زودتر
از آنچه بتوان پیشبینی کرد برای بس��یاری از
فیلمسازان نسل دوم سینمای ایران نیز درحال
رخدادن اس��ت .نمونۀ بارز این فیلمسازان نسل
دومی ک��ه قاعدۀ فوق کامال درب��ارهاش صدق
میکند ،کمال تبریزی است؛ سازندۀ فیلمهای
بهیادماندنی و البته ارزشمندی همچون «لیلی
با من است»« ،مهر مادری»« ،شیدا»« ،گاهی به
آسمان نگاه کن» و چند فیلم دیگر .حتی فیلم
«مارمول��ک» بهرغم انتقاداتی که در دورۀ خود
به آن وارد بود ،از بسیاری جهات واجد ارزش و
در مجموع فیلمی قابل دفاع بهحساب میآمد؛
اما واقعا دربارۀ آخرین فیلم تبریزی چه میتوان
نوشت؟ «از رئیسجمهور پاداش نگیرید» که با
نام «پاداش» و چند س��ال قبل س��اخته شده،
چ��ه نش��انی از فیلمس��از خوشقریح��های که
میش��ناختیم در خ��ود دارد؟ فیلمی که تمام
تالش��ش ب��رای خنداندن مخاطب ب��ه نمایش
هیزی یا صحبت درخصوص اجازهدادن به یک
زوج جوان برای روابط زناشویی ،آن هم در مکه،

خالصه میشود؟ س��لیم صفا که مدیری میانی
در وزارتخانهای مرتبط با صنعت و اقتصاد است،
ازسوی رئیسجمهور تشویق میشود .پاداش او
رفتن به س��فر حج است .س��لیم در این سفر از
آدمی هیزچشم و بیبن دوبار و بیاعتقاد ،تبدیل
به مردی متفاوت میشود .باور کنید تمام فیلم
همین یک جمله است .فقط در البهالی این خط
داس��تانی یکخطی ،بارها و بارها با شوخیهای
ِ
بیربط جنسی و البته سیاسی مواجه میشویم؛
شوخی با وضو ،صیغه ،حج تا تشبیه قیافۀ وزیر
دول��ت به پفک حلقهای .ش��خصیتپردازی که
اصلیتری��ن مرحله در طراحی یک درام کمدی
موقعی��ت اس��ت ،در ای��ن فیلم بهکل��ی نادیده
گرفته ش��ده و بهجرئت میتوان گفت که هیچ
ش��خصیتی بهمعن��ای واقعی و قاب��ل درک در
سرتاسر فیلم دیده نمیشود .آدمها دو دستهاند؛
یا هیز ،حریص و دغل هستند یا دیوانه .مسئول
ح��ج و زی��ارت دیوانه اس��ت ،جوان بس��یجی
دیوانه اس��ت ،میاندار هیئت دیوانه اس��ت و...
این اغراق نیس��ت .واقعا این شخصیتها دارای
ویژگیهای ش��خصیتی افراد فاقد عقل هستند
و جالب اینجاست که س��لیم در مواجهه با این
دیوانهها قرار اس��ت متحول شود .فیلم حتی به
اعمال عبادی حج هم رح��م نکرده و بهوضوح،
لبیکگفتن را به تمسخر گرفته است .البته تمام
این مسخرهبازیها و دیوانگیها را هم با بدترین

روایت و ش��خصیتپردازی یا طراحی موقعیت
ص��ورت داده اس��ت .فیلم هیچک��دام از اصول
ابتدای��ی روایت را نیز رعای��ت نمیکند .معرفی
ش��خصیتها ،س��لیم و سه همس��ر متفاوتش،
مباش��رش ،همکارانش ،وزیر و ،...بهطرز عجیبی
از فیلم حذف شدهاند .گره داستان نیز مشخص
نیست بر چه اساسی شکل میگیرد .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 عجیبتر گرهگشایی است .البته
نباید از فیلمی که هیچک��دام از اصول طراحی
را رعایت نکرده ،انتظاری فراتر داش��ت .س��لیم
ناگهان متحول میشود؛ 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 شناختهشده ،بهعنوان
فیلمنامهنویس��ان این فیلم مشمئزکننده است؛
رضا مقص��ودی و محمد رحمانی��ان .رحمانیان
در حوزۀ تئاتر ،نمایشنامهنویس قابلی اس��ت و
نگارنده ،شخصا اعتقاد دارد او درام و قواعد آن را
بهخوبی میشناسد .ازسوی دیگر ،مقصودی نیز
فیلمنامهنویس کمتجربه و ناشناختهای نیست.
بیش��تر فیلمه��ای قابلدفاع و دوستداش��تنی
کمال تبریزی توسط او نوشته شدهاند؛ بهعنوان
مثال ،فیلم سینمایی لیلی با من است که اتفاقا
در زم��ان تولید خ��ود جزو گروه��ی از فیلمها
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ب��ود که اصطالح��ا موضوعی ملتهب داش��تند.
مقصودی و تبریزی در آن فیلم ،با دفاع مقدس
و رزمندهها شوخی کرده بودند و بستر اتفاقات
کمدی داس��تان در فضای جبههها میگذشت.
اتفاق��ا یک��ی از نمونهه��ای قابل ذک��ر و خوبِ
تحول ش��خصیت در س��ینمای ایران به همان
فیلم بازمیگ��ردد .تجربۀ مش��ترکی که باعث
ش��د تبری��زی که تا پی��ش از آن فیل��م ،اغلب
مس��ئولیتهایی نظیر مدی��ر فیلمبرداری را در
سینما داش��ت ،بهعنوان فیلمسازی آیندهدار و
خوشذوق به جامعۀ هنری ایران معرفی ش��ود.
اینکه با این تفاسیر چگونه ترکیب رضا مقصودی
و محمد رحمانیان میتوانند چنین فیلمنامهای
ارائه کنند ،س��ؤالی است که در سینمای ایران
بیپاس��خ خواهد ماند .البته حکایت کارگردان
این فیلم با فیلمنامهنویسهایش قدری متفاوت
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اس��ت .کمال تبریزی چند س��الی هست دچار
رک��ود و درواقع ،س��قوطی نگرانکننده ش��ده
اس��ت .کافی است فیلم قبلی همین فیلمساز 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 میکرد .تبریزی در س��الهای اخیر ،عالقۀ
ش��دیدی به طرح مسائل جنسی در فیلمهایش
پیدا کرده و بهجز 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��دهای به اس��تهزا گرفته ش��ده ب��ود .جالب
اینجاس��ت که تمام��ی این تغیی��ر رویکردها و
عالیق جدید این فیلمس��از با ابراز جهتگیری
سیاس��ی او و فعالیتهای چند سال اخیر او در
محافل سیاسی همزمان شده است .شاید کمال
تبریزی ترجیح میدهد با همین رویه به کارش
ادامه دهد؛ بهخصوص که استقبال مخاطبان از

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 میکرد .تربیزی
در سالهای اخیر ،عالقۀ شدیدی به طرح
مسائل جنسی در فیلمهایش پیدا کرده و
در ساختۀ اخیر دیگرش« ،طبقۀ حساس»
نیز این موضوع را بروز داده است.

فیلم قبلیاش ،طبقۀ حس��اس ،البته بهواس��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��وخیهای جنسی
راههای سادهتری از س��ینما رفتن دارد .فضای
مجازی و ش��بکههای مختل��ف اجتماعی ،یکی
از این راههاس��ت .پ��س فکر میکن��م اگر قرار
اس��ت درب برای آقای فیلمساز بر همین پاشنه
بچرخد ،بهتر اس��ت از همی��ن حاال یک صفحه
برای خودش در یکی از همین شبکهها طراحی
ک��رده و ت��ا دلش میخواهد الی��ک جمع کند.
مردم چندبار گول نام و س��ابقۀ یک فیلمساز را
نمیخورند؛ تجربۀ نامهایی بزرگتر از تبریزی در
سینمای ایران مؤید این ادعاست.

سینـــما | ݤ ایران

محدثه افضلی

اگر «عصریخبندان» را ندیدهاید ،داس��تانش را
نمیدانید و تمام آگاهیتان از فیلم ،اسم ،پوستر و
ی آن است ،باید بدانی د همهچیز
تیزرهای تبلیغات 
در عصر یخبندان پیش از آنکه آبی ،سفید ،سرد
و حتی یخزده باش��د؛ خاکستری است .انگار که
یک کوه آتشفشان بدون آنکه کسی متوجه شود
خیلی آرام فوران کرده و خاکس��ترهای اولیهاش
روی سر آدمهای فیلم ریخته است .حتی سعید
(محس��ن کیایی) قهرمان فیلم که در یکس��وم
پایانی وارد قصه میشود هم سفی ِد سفید نیست،
با چند خط سیاه ِخرده خالف ،نهایتا خاکستری
کمرنگ اس��ت .ازس��وی دیگر ،ضدقهرمان فیلم
یعنی فرید (بهرام رادان) هم س��یاه سیاه نیست،
او خاکس��تری پررنگ اس��ت؛ چراکه مهمترین
جرم��ش آقازادگی اس��ت و آنطورک��ه در فیلم
میبینیم ،ج��رم (هنر) بهرهجس��تن از نیازهای
آدمه��ای دوروب��رش را دارد ،چه نی��از عاطفی
آدمهایی 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 میبینیم که پس از  12س��ال
زندگی مشترک به دالیلی که سادهترینش عدم

نگاهی به فیلم سینمایی «عصر یخبندان»
توجه به خواستههای عاطفی زن است ،ظاهرا به
بنبست رسیده .منیره که به شیشه معتاد است،
در گیرودار رابطۀ عاطف��ی با فرید (بهرام رادان)
همخانۀ همکارش عس��ل (س��حر دولتشاهی)
است .در این میان ،بابک به او و رفتارهایش شک
میکند و تالش��ش برای پذیرش یا رد واقعیتی
که از پس ش��ک با آن مواجه ش��ده ،داستان را
پیش میبرد.
م��رور کارنامۀ کیای��ی جوان نش��ان میدهد
که او پس از س��اخت اولی��ن اثرش «بعد از ظهر
س��گی» ،رگههای اجتماعی را در آثار بعدیاش
مث��ل «ضدگلوله» و «خط ویژه» پررنگتر کرده
و بهعبارت��ی ،رویکرد اصلی فیلمهایش قرار داده
اس��ت و البت��ه به همی��ن نس��بت ،پیرنگهای
کمیک در آثارش کمتر ش��دهاند .میتوان گفت
او بیش از هرچیز ،داس��تانگوی خوبی اس��ت و
ای��ن را فیلمنامههای��ش و یک س��یمرغ بلورین
بهتری��ن فیلمنام��ه بهخوبی ش��هادت میدهند.

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 بهخوبی نشان میدهد طوری داستان
میگوید و میسازد که هم رگ خواب مخاطب را
در دست دارد و هم منتقد را.
کیای��ی در آخری��ن س��اختهاش ،ب��ا به��ره از
فیلمنامهای قوی و منسجم ،و بازی خوب گرفتن
از مجموعۀ بازیگرانش ،م��ا را به دنیای آدمهایی
با سبک زندگیای میبرد که گرچه هنوز عامیت
پیدا نکرده؛ اما میدانیم که نمیشود کتمانشان
کرد و جمعیتش��ان در جامعه روبهتزاید اس��ت؛
آدمهای��ی ک��ه مرزها و دغدغههای زندگیش��ان
کمی جابهجا ش��ده :روابط خانوادگی و زناشویی
را جدی نمیگیرند و نگاه کارت س��وختی به آن
دارند ،خیانت در فرهنگشان قبح چندانی ندارد،
مص��رف مواد مخدر جدی��د را اعتیاد نمیدانند و
ش و تفریحشان است و مهمانیهای
وس��یلۀ آرام 
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مختلط هم بخش��ی از گذران زمان هفتگیشان
اس��ت .گرچه اعتی��اد ،روابط نامش��روع و خیانت
مضامین تازهای در س��ینمای ما نیستند؛ اما هنر
کیایی جس��ارت راهرفتن بر لبۀ تی��غ و بازنمایی
متف��اوت همی��ن مضامین تک��راری خصوصا در
کانون خانواده اس��ت .او آسیبهای اجتماعی این
نهاد را تیتروار مرور میکند و با گنجاندن برخی از
صحنهها و دیالوگها به تماشاگر هشدار میدهد.
مثال وقتی نامزد امیرحسین از سعید میپرسد که
چرا یواشکی ماهوارۀ مردم را جمع کردی تا حاال
یکی دیگر برود آنها را وصل کند؟ سعید میگوید
میخواستم مردهای محله حداقل برای یک شب
هم که شده بهجای خرمسلطان و باقی زنان حریم
س��لطان ،زنان خود را ببینند .شنیدن امثال این
دیالوگها از دهان قهرمان فیلم ش��اید تماشاگر
ماهوارهبین را به فکر فرو برد.
در بحث ش��یوۀ روایت هم ،ای��دۀ بههمریختن
روای��ت غیرخطی مبتن��ی بر توالی زم��ان فیلم،
فالشبکهای متعدد و ریتم تند فیلم باعث شده
تا مخاطب با تعلیقی مواجه باش��د ک��ه هم او را
س��رگرمکند و هم باعثشود کمی تالش کند تا
ادامۀ داستان را حدس بزند و از کشفهایش لذت
ببرد .به اینها اضافه کنید مطرحکردن مضامینی
همچون رانتهای آقازادگ��ی و اجرای فردینوار
عدالت را که اغلب مورد توجه و پس��ند مخاطب
عام است؛ چراکه این مخاطب همواره نگران است
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هرن کیایی جسارت راهرفنت بر لبۀ
تیغ و بازمنایی متفاوت همین مضامین
تکراری خصوصا در کانون خانواده است.
او آسیبهای اجتامعی این نهاد را تیرتوار
مرور میکند و با گنجاندن برخی از
صحنهها و دیالوگها به متاشاگر هشدار
میدهد.
باندهای قدرت و ث��روت نگذارند «قانون» دربارۀ
آقازدهه��ا اجرا ش��ود ،درنتیج��ه ترجیح میدهد
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 آقازادهها
انتقام گرفته است.
ب��ا همۀ این توصیفها ،این ن��وع نگاه به قانون
و عدالت در فیلمهای کیایی س��ویۀ دیگری دارد
و آن ،در ذهن متبادرش��دن جامع��های بیقانون
است .گویی بهمثابه «عصر یخبندان» خارپشتها
(بهظاه��ر قربانیان آقازاده) ب��رای گرمماندن باید
کنار قرار گیرند (بدون توجه به جرمهای هرچند
کوچک خودشان) ،تنها راه زندهماندن و بقایشان
اجرای خودسرانه و بدون محکمۀ عدالت و کشتن
امالخبائثی اس��ت که «آقازاده» معرفی میش��ود.
این نوع مجوزدادن به اجرای عدالت که ش��انه به
شانۀ آنارشیزم میزند ،نسخهای نیست که بتوان

بهراحت��ی آن را (حتی در فیلم) برای یک جامعۀ
اسالمی پیچید .کیایی با انتخاب چند پایانبندی
عامدانه برای فیلم��ش میخواهد کمی از تلخی
قصۀ آدمهای خاکس��تری فیلمش بکاهد .ظاهرا
ازبینرفت��ن حافظ��ۀ بابک میتواند 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
میشود ،عالوهبر نشاندن لبخندی چن د ثانیهای بر
لب مخاطب به او یادآور میشود که شک ،تجسس
و بیاعتمادی به جان زندگی بیش��یلهترین آدم
فیلم هم افتاده است .با تمامشدن فیلم ،مخاطب
با عنصر شکاکیت و گاه یأس تنها میماند؛ شک و
تجسسی که جز در موارد خاص در دین ما تقبیح
شده است.

سینـــما | ݤ ایران
مصطفی کیای��ی متولد س��ال  1355در کرج
میباش��د .او اولین فعالیت هنری اش را در سال
 1373در 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 1388دریافت
کند .فیلمی کمدی که قریحه مناسب سازنده آن
کامال مشهود بود .پس از آن ،کیایی «ضد گلوله»
را در سال  1389روانه سینما کرد که با استقبال
نس��بی مواجه ش��د و «خط ویژه» نیز تبدیل به
پرفروشترین کار کیایی در گیش��هها شد« .عصر
یخبندان» چهارمین س��اخته سینمایی مصطفی
کیایی محسوب میشود .این فیلم داستان منیره
(مهتاب کرامتی) و بابک (فرهاد اصالنی) است .زن
و ش��وهری که پس از  12سال 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) میآورد .در این

وضعیت بابک نیز به زن خودش شک میکند.
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 میکن��د .زاویه دید طنازانه او
به پدیدههای اجتماعی باعث کمرنگ شدن لحن
تلخ فیلم میشود 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�لات دیگری
چون روابط نامش��روع ،مواد مخدر ،قتل ،دروغ،
طالق و بسیاری دیگر از مشکالت جاری جامعه
میافکن��د .یکی از مش��کالت فیلم از همین جا
ش��کل میگیرد .کیایی در زم��ان محدود فیلم
میخواه��د به هم��ه این م��وارد بپ��ردازد .در
نتیجه فیلم بدون رس��یدن به سرانجام و نتیجه
مشخصی به اتمام میرسد و فیلمساز در رسیدن
به حداقل اهداف خود نیز ناکام میماند .ش��اید
به همین دلیل اس��ت که فیل��م عصر یخبندان

بیش از ه��ر چیز یاس و ناامیدی را به مخاطب
القاء میکند .جامعه نمایش داده شده در فیلم،
جامعهای اس��ت که خیانت و دروغ در آن جزو
بدیهیات زندگی محسوب میشود و این پیام را
به مخاطب القا میکند که هر کس میبایس��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 میکند .ترویج نگاه
ماکیاولیستی در فیلم آخر کیایی کامال مشهود
است و در واقع نس��خه فیلمساز برای مخاطب
به ش��مار میرود .یکی دیگر از ویژگیهای این
فیلم کاربرد ادبیات رکیک و الفاظ غیر اخالقی
اس��ت .کیایی با این توجیه که به گونهای واقع
گرایان��ه مح��اورات بین آدمه��ا را تصویر کرده
است ،کلمات ناشایست را در بازه زمانی نزدیک
به دو س��اعت در بین شخصیتهای داستان رد
و بدل میکند .در کنار این موارد میبایست به
ش��خصیت پردازی ضعیف کاراکترها به عنوان

ی
ک
ن
س
خ
ه
آ
ن
ا
ر
ش
ی
س
تی

نگاهی

ب
ه عصر یخبندان

یاسر قراری

مردادماه  / 1394شماره 458

23

سینـــما | ݤ ایران

اصلیترین 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 میشوند .البته فیلمساز برای رفع این
نقیصه تالش کرده تا با اس��تفاده ازدیالوگهای
طوالن��ی ب��ه توضی��ح کنشه��ا و واکنشهای
شخصیتهای داستانش کمک کند اما به دلیل
ضع��ف مفرط در نگارش گفتگوه��ا ،لحظاتی از
جنس فیلمفارس��ی خلق شده است .نمونه بارز
این ادعا در دیالوگهای مهتاب کرامتی و سحر
دولتش��اهی بیش از سایرین به چشم میخورد.
کما اینکه بهره گیری از حضور پر تعداد ستارهها
در فیل��م ،بازیها نیز چنگی به دل نمیزند .در
ای��ن فیلم به جز بازی محس��ن کیایی و فرهاد
اصالنی ،س��ایرین به خوبی از عهده نقش خود
برنیامدهاند .به خصوص بهرام رادان و آنا نعمتی
که هیچ ش��باهتی با نقش آفرینیهای پیشین
خ��ود ندارند .البته ش��اید یک��ی از دالیل روان
نبودن بازیها ،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 فیلمهایِ سینمای
اجتماعی چند سال اخیر ،غنیتر است اما رفت و
برگشتهای 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 ناهنجاریهای اجتماعی
را در کنار یکدیگر و ش��اید عل��ت و معلول هم
نش��ان دهد .در این فیلم ه��م یکی از آقازادهها
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محور بدی و مش��کالت است .اما این شرارت و
ناهنجاری ناگزیر نش��ان داده میشود .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 میدهد.
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 میدهد.
اص�لا ضرورت چنین ترفند و خ��رده روایتی در
مسیر داستانی فیلم قابل درک نیست و مشخص
نمیش��ود چ��را داس��تان تا این لحظ��ات پیش
میرفته اس��ت .فیلم از این دست سوالهای بی
پاسخ زیاد دارد .مانند این که مشخص نمیشود
دلیل خیانتهای 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 میآورند 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

فیلم هرچند به لحاظ بهره مندی از
داستان فرعی و خرده پیرنگ نسبت به
سایر فیلمهایِ سینامی اجتامعی چند سال
اخیر ،غنیتر است اما رفت و برگشتهای
بیانی میان دو گونه مجزای روایت ،لطمه
جربان ناپذیری به کلیت اثر وارد کرده
است.

دچار نوعی گس��یختگی دراماتیک اس��ت .پایانی
که نمیخواهد تلخی رایج در چنین فیلمهایی را
یدک بکش��د و از سوی دیگر سرشار از تلخیهای
ب��ی پایان اس��ت .تلخیهایی 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 میدهد
تعدادش��ان نیز کم نیست و به یاری بازیگران نام
آش��نا و تبلیغات گسترده ،عصر یخبندان را جزو
پر فروشهای تابس��تان ثبت کردهاند .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 رسانهای و محیطی
فیلم ،ن��ام تهیه کننده آن به تنهایی قید ش��ده
است .به هر حال رویکرد ماکیاولیستی حاکم بر
محتوای فیلم میتواند بر سایر ویژگیهای آن نیز
اثر گذار باشد .عصر یخبندان نیز از همین قاعده
پیروی کرده است.

سین ــما ݤݤجهـــان

«مکس دیوان��ه»  ،Mad Maxمجموعۀ فیلمی-
اکشن پساآخرالزمانیPost-Apocalyptic
داستانی
ِ
ِ
اس��ت .این فرانشی ِز چند رسانهای محصول کشور
استرالیا بوده که توسط جورج میلر و بایرون کندی
س��اخته شده است .این فرانش��یز در سال 1979
با مکس دیوانه آغاز ش��د و بعد از آن نیز با س��ه
فیلم دیگر ادامه یافت« :مکس دیوانۀ ،)1981( »2
«مکس دیوانۀ فراتر از تاندردم» ( )1985و «مکس
دیوانۀ جادۀ خشم» ( .)2015مِل گیبسون در سه
فیلم اول نقشآفرینی کرد و در فیلم چهارم نیز تام
هاردی این نقش افتخاری را بازی کرد.
داستان این مجموعه فیلمها دربارۀ ماجراهای
«مکس راکتانسکی» اس��ت؛ یک افسر پلیس از
نیروی اصلی گش��ت در زمان آینده در استرالیا
بوده که تمدن آن بهدلیل جنگ و کمبود منابع
حیاتی بهس��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
آنه��ا را به قصد انتق��ام میکش��د و تبدیل به
انزواطلبی بیهدف میش��ود .همچنانکه استرالیا
هر روز بیش��تر و بیشتر بر اثر این وحشیگریها
(بربریت) تخریب میشود ،مکس با مهارتهایی
که در مسیر جاده بهدس��ت آورده به نجات این
تمدن کم��ک میکند؛ البته درابت��دا فقط برای
کسب منافع شخصی خودش ولی بعدها بهعلت
انگیزههای آرمانگرایانهاش این کار را میکند.
این مجموعهها بهخوبی توسط منتقدان تفسیر
شد ه اس��ت ،به این ترتیب که هر فیلم جدیدی
که از این س��ری اکران میش��د با عنوان «یک
فیلم حرفهای جدید» در س��ایت ویژۀ تفس��یر
فیلم  Rotten Tomatoesقرار میگرفت؛ بنابراین
این س��ریها تاثی��ر ماندگاری بر داس��تانهای
آخرالزمانی و پساآخرالزمانی میگذاشتند.

فیلمها
مکس دیوانه ()1979

مکس دیوانۀ )1981( 2

مکس دیوانه در سال  1979فیلمی اکشن با تم دیستوپیایی
 Dystopianیا «پادآرمانش��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 نوشتهاند و
تهیهکنندۀ فیلم بایرون کندی است.
داس��تان فیلم دربارۀ شکست اجتماعی ،قتل و انتقام است.
فیلم با بازی مل گیبسون که در آن زمان کمتر شناختهشده
بود در عرصۀ بینالمللی در سال  1980اکران شد .این فیلم
تبدیل به یکی از فیلمهای پرفروش استرالیایی شد .این فیلم
چندین سال پیاپی رکورد سودآورترین فیلم ساختهشده در
کتاب رکورد گینس را از آن خود کرد و یکی از عوامل اصلی
بازش��دن بازار جهانی بهسوی فیلمهای موج نو استرالیا بوده
است.

مکس دیوانۀ  2که در ایاالتمتحده باعنوان «جنگجویجاده»
شناخته میشود ،فیلمی اکشن و پساآخرالزمانی استرالیایی در
س��ال  1981به 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 فیلم Tدربارۀ گروهی از مهاجران است که به
دفاع از خودشان دربرابر گروه خارجی از غارتگران ،نقل مکان
میکنند و تصویری کهن از الگ��وی فیلمهای مرزیغربی را
نشان میدهد ،مانند نقش مکس که بهعنوان مردی سرسخت
انسانیت خود را مجددا مییابد .این فیلم با داستانی از حوادث
غمانگیزی که به بهوجودآمدن داستان فیلم اصلی منجر شده
بود ،آغاز میشود که قبال به تصویر کشیده نشده بود.
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مکس دیوانۀ فراتر از تاندردم ()1985

مک��س دیوانۀ فرات��ر از تاندردم
(همچنین با عن��وان مکس دیوانۀ
 :3فراتر از تاندردم یا به طور ساده
مک��س دیوانۀ  3ش��ناخته ش��ده
است) در سال  1985ساخته 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 بهدلیل مرگ
هم��کار و دوس��ت تهیهکنندهاش
بایرون کندی در اثر سانحه سقوط هواپیما ،عالقهاش 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
 :4ج��ادۀ خش��م یا بهطور س��اده
مکس دیوان��ۀ  )4چهارمین فیلم
از ای��ن فرانش��یز بوده ک��ه فیلم
اکشن پساآخرالزمانی ساختهشده
در س��ال  2015ب��ه نویس��ندگی
و کارگردان��ی جورج میلر اس��ت.
هنگامی که س��اخت لوکیشن در
ماه م��ه در س��ال  2009گزارش
شد ،تولید تا ماه ژوئن سال 2012
ب��ه علت بارش ش��دید ب��اران در
بیابان اس��ترالیا بهتعویق افتاد و از
احساسی که میلر به فیلمهای پساآخرالزمانی داشت ،کاست .درنهایت در سال
بعد فیلمبرداری شروع ش��د .این فیلم در  15مه سال  2015منتشر شد .در
این فیلم تام هاردی ،بازیگر بریتانیایی در نقش مکس دیوانه و چارلیز ترون در
نقش امپراطور فوریوسا بازی میکنند.
مد مکس در رسانههای دیگر
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بس��یاری از کارهای مجازی که
بعدها تولید شدند ،براساس داستان
فرانش��یز مک��س دیوانه س��اخته
میش��د .ای��ن کارها عبارتاس��ت
از :رمانه��ا ،کتابه��ای کمی��ک،
بازیهای ویدئویی و کارهای دیگر.
اگرچه کمپان��ی  MGMحق توزیع
را ب��ه فیل��م اصلی میده��د ،تمام
عناصر دیگر ازجمله حقوق مربوط
به فیلمهای باقیمانده ،شخصیتها،
صدور مج��وز ،و عالئم تجاری جزو

اموال برادران وارنر محسوب میشود.
رمانهایی از س��ه فیلم اول توسط کتابهای  QBمنتشر شد .دو رمان اول
توس��ط تری هیز نوشته شد که بهعلت 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.
بازیهای ویدئویی

مکس دیوان��ه همچنین یکی از
بازیهای  NESدر سال  1990است
که توسط شرکت Mindscape Inc
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 جمعآوری منابع اس��ت .این
بازی ش��بیه اوتلندری است که در
سال  1992برای سگا جنسیس و
 SNESمنتشر شد .در ژوئن ،2013
در  E3ای��ن گزارش اعالم ش��د که
اس��تودیوی  Avalanche Studiosدر حال ساخت یک بازی ویدئویی براساس
فضای مکس دیوانه اس��ت .این بازی در س��ال  2015برای  ،Xbox Oneپلی
استیشن  4و  PCمنتشر خواهد شد.

سینـــما | ݤ جــهان

مکسدیوانه،
«جادۀ خشم»
2015

مکس دیوانه :جاده خشم
()Mad Max: Fury Road
کارگردان :جورج میلر ()George Miller
نویسندگان :جورج میلر (– )George Miller
برندن مکارتی ()Brendan McCarthy
بازیگران :تام هاردی ( –)Tom Hardyچارلیز
ترون ( -)Charlize Theronنیکوالس هولت
()Nicholas Hoult
شرکت سازنده :کندی میلر پروداکشن

( -)Kennedy Miller Productionsویلیج رودشو

پیکچرز ( )Village Roadshow Picturesاسترالیا

– آمریکا)
بودجۀ ساخت 150 :میلیون دالر
مدت زمان 120 :دقیقه

داستان فیلم

بهدنب��ال یک هولوکاس��ت هس��تهای ،جهان
به بیابانی خش��ک و بایر تبدیل ش��ده و تمدن
س��قوط کرده اس��ت .مکس راکتانسکی Max
 Rockatanskyیک��ی از بازماندگان ،توس��ط
ارتش  War Boysدس��تگیر میش��ود .ارتش
 ،War Boysارتش��ی اس��تبدادی تح��ت امر
ایمورتنتجو  Immortan Joeاس��ت .مکس
را به سیتادل  Citadelمیبرند .مکس بهعنوان
اهداکنن��دۀ خون جهانی شناس��ایی ش��ده و
درنتیج��ه بهعن��وان اهداکنن��دۀ خ��ون برای
بیماران جنگ نوکس  Nuxاستفاده میشود .در
همین حال ،امپراطور فوریوسا  ،Furiosaیکی از
معاونان جو را به س��مت کامیون زرهی او برای
گرفتن بنزین میفرستد .هنگامی که او از مسیر

خارج شد ،جو متوجه میشود پنج همسر او که
برای زاد و ولد انتخاب ش��ده بودند ،گم شدهاند.
جو ارت��ش خود را در تعقیب فوریوس��ا رهبری
میکند و ب��ه  Gas Townو  Bullet Farmکمک
میفرس��تد .نوکس برای تعقیبکردن به مکس
ملحق میش��ود که برای تهیۀ خون به ماش��ین
وی بسته شده است.
نب��ردی بی��ن کامی��ون و نیروه��ای ج��و در

میگیرد .فوریوس��ا بهسمت طوفان شن و ماسه
حرک��ت میکند و از دس��ت تعقیبکنندگانش
فرار میکند ،فوریوس��ا با یک باند موتورسواران
برای عب��ورِ بیخطر از دره که تحت کنترل این
گروه ق��رار دارد ،معامله میکن��د؛ اما نیروهای
جو دنبالش کرده و این گروه به فوریوس��ا حمله
میکنند.
آنها با کامیون از طریق مرداب و بیابان عبور
میکنند .فوریوسا وقتی میفهمد آن باتالقی که
از آن عب��ور کردهاند هم��ان  Green Placeبوده
است ،خیلی آشفته میشود.
یک گروه موتورس��وار در دش��ت وسیع ِ
نمک
مینگذاریشده ،برای پیداکردن خانهای جدید
برنامهریزی میکنند .مکس انتخاب میشود که
پش��ت س��ر باقی بماند؛ اما بعد از دیدن چهرۀ
دختر مردهاش ،او متقاعد میشود که آنها را به
 Citadelبیدفاع برگرداند که آب کافی و فضای
سبزی دارد.
ای��ن گ��روه ب��ه  Citadelبر میگردن��د؛ اما در
مس��یر ،نیروهای جو به آنه��ا حمله میکنند و
فوریوسا ش��دیدا زخمی میشود Toast .دستگیر
و در ماش��ین جو قرار داده ش��د؛ ام��ا او با دادن
اجازه به فوریوس��ا برای قالبکردن ماس��ک جو
ب��ه چرخهای ماش��ینش و پارهکردن صورتش و
کش��تن او منحرفش میکند .نوک��س خود را با
تخریب کامیون ،کش��تن  Rictusو مسدودکردن
درۀ عمی��ق و باری��ک قربانی میکن��د .مکس،
همسران و  Vuvaliniبا ماشین جو فرار میکنند.
مکس خون خود را به فوریوسا برای زندهماندش
بهدلیل جراحات تزریق میکند.
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بررسی و تحلیل تم داستانی

موض�وع اصلی فیلم «مک�س دیوانه :جادۀ
خشم» ،زندهماندن و حفظ بقا است.
موض��وع زندهمان��دن در این بخش ،بیش��تر از
بخشهای دیگر و مسائلی مانند فروپاشی زیست
محیطی و انحطاط اخالقی برجسته شده است.
میلر توضیح داد که بقا ،عامل کلیدی است .من
فکر میکنم به همین دلیل اس��ت که فیلمهای
وس��ترن آمریکایی جزء اصلی سینمای آمریکا در
طول یک قرن بوده است .این فیلمها داستانهایی
تمثیلی را روای��ت میکردند با چهرههایی که در
چشمانداز به این مسائل میپرداختند.
موضوعات فراوانی که توسط منتقدان اشاره شده
اس��ت شامل انتقام ،همبستگی ،خانه و رستگاری
میش��ود .منتق��د فیلم آنتون��ی الیویر اس��کات
 Anthony Oliver Scottدر بررس��ی اجمالی خود
از «مکس دیوانه :جادۀ خشم» ،نوشت :پرداختن
به موضوعات انتقامجویی و همبستگی ،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 کارتونهای دوندۀ جادۀ وی نمونههایی از
ابتکار و خالقیت و دقت هستند.
همانند فیلمهای قبلی مک��س دیوانه« ،خانه»
بهعنوان 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 ،خانهاش از او گرفته
شده بود و همسران در جستوجوی خانۀ جدیدی
برای بزرگکردن فرزندان خود بودند .وحدت این
ش��خصیتها ،نش��ان میدهد دغدغۀ اصلی همۀ
آنه��ا خانواده ب��وده که مضمونی مش��ترک در
فیلمشناس��ی میلر اس��ت .همچنین منتقدان به
موضوع تم توراتی رس��تگاری نیز اشاره کردهاند،
بهویژه این موضوع را میتوان در اش��تیاق دائمی
نوکس برای رفتن به  Valhallaمشاهده کرد.
بخشی از اسامی مطرحشده در این فیلم برگرفته
از اساطیر اس��کاندیناوی اس��ت .والهاال برگردان
انگلیس��ی از واژۀ نوردیک وال هول یا  Valhöllبه
چم (معنی) تاالر کشتگان است .والهاال در اساطیر
اسکاندیناوی و همچنین در باور «االنان» یکی از
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مردمان ایرانی ساکن اروپا ،سرایی باشکوه و عظیم
واقع در آس��گارد بود که تاالر کش��تگان به شمار
میرفت و از آن اودین سرکردۀ ایزدان بود.
جمعبندی انتقادات

در وبسایت ویژۀ نقد فیلم ،Rotten Tomatoes
می��زان محبوبی��ت فیلم مک��س دیوان��ه :جادۀ
خش��م 98 ،درصد بوده اس��ت و براس��اس 277
نقد و بررسی انجامش��ده روی این فیلم میانگین
نمره محبوبیت  8/7از  10را کس��ب کرده است.
تفسیر غالب این س��ایت از این فیلم عبارتاست
از« :فیلم مکس دیوانه :جادۀ خش��م با داشتن تم
اکش��ن هیجانانگیز خود و ارائۀ بخش عظیمی از
داس��تان بهصورت روایی با ق��درت هرچه تمامتر
فرانشیز پساآخرالزمانی میلر را دوباره به صحنه باز
میگرداند».
در وبسایت  ،Metacriticاین فیلم براساس نظر
 47منتق��د رتبۀ  89از  100را کس��ب کرده که
حاکی از تحسین جهانی است.
ش��رکت تحقیقات��ی  Cinema Scoreدر ای��ن
زمینه نظرس��نجی انجام داده است که مطابق با
آن مخاطبان سینما در مقیاسی از  +Aتا  ،Fبهطور
متوسط امتیاز  B+را به این فیلم دادهاند.
رابی کالی��ن از روزنام��ۀ دیلیتلگ��راف به این
فیلم پنج س��تارۀ کامل را داد و این فیلم را برای
بازیگ��ری ،فیلمنامه ،طراحی رق��ص ،بدلکاری،
طنز و کارگردانیاش 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 گوشخراش و کرکننده ،جورج
میلر موفق ش��د دوباره فرانشیز وسترن بیارزش
مک��س دیوانۀ خود را بهصورت یک تریلر اکش��ن
تعقیب و گریزی عجی��ب و غریب در بیابانهای
پساآخرالزمانی احیا کند.
روزنام��ۀ نیویورکتایمز نوش��ت« :میل��ر به ما
آموخ��ت که فیلمهای پرفروش نهتنها پتانس��یل
هن��ری دارند ،بلکه میتوانن��د کامال رؤیاگونه نیز
باشند؛ حتی آخرین فیلم از یک مجموعه .چه روز
فوق العادهای است آن روز».
اس��کات مندلس��ون از مجلۀ فوربس  10ستارۀ

هامنند فیلمهای قبلی مکس دیوانه،
«خانه» بهعنوان 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 ،خانهاش از او گرفته
شده بود و همرسان در جستوجوی
گکردن فرزندان
خانۀ جدیدی برای بزر 
خود بودند .وحدت این شخصیتها،
نشان میدهد دغدغۀ اصلی همۀ آنها
خانواده بوده که مضمونی مشرتک در
فیلمشناسی میلر است.
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 فیلمهای اکشن برجسته
زمان ما ،بلکه فیلمی بزرگ و بهموقع است.
آلونس��و دورالد از وبسایت رسانهای TheWrap
نوش��ت« :به همان ش��یوهای که مک��س دیوانۀ
اصل��ی  1979هم��ان ش��هروند کین س��ینمای
استثماری استرالیا بود ،مکس دیوانه :جادۀ خشم
هم ممکن اس��ت بهخوبی همان غ��روب خدایان
در فیلمهای  drive-inباش��د .این فیلم ریش��ه در
فیلمهای وس��ترنی و فیلمهای حماسهای اکشن
پس��اآخرالزمانی دارد ....که در آن میلر همه را به
چالش میطلب��د تا وی را در این س��فر پرماجرا
همراهی کنند».
منتقد ادبی وبس��ایت  IGNاسکات کولورا که
امتیاز  9.2از  10را به این فیلم داده است ،میگوید:
«موانع بیشمار ،شخصیتها و طرحهای غیرعادی
همگی برای جادۀ خشم بسیار مهم هستند ...اما
اینها عامل اصلی یگانهبودن 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 کردهان��د ،ازجمله نقش
برجس��تهای که فیوریوس��ا در این فیل��م دارد و
طیف گستردهای از نقشهای زن غیرعادی مانند
 Vuvaliniو همسران مسلح.

سینـــما | ݤ جــهان
ای��ن فیلم ،یک فیلم جادهایِ دیس��توپیایی ،در قالب یک س��کانس عظیم،
هیجانانگیز و مملو از تعقیب و گریز است.
در ده سال گذشته فیلمهای پساآخرالزمانی بسیاری در سینما خلق شده
اس��ت؛ از جمله «جاده  »The Roadو «کتاب الی .»The Book of Eliموضوع
مش��ترک در این فیلمها ،نابودی و ویرانی محیطزیست است .کارگردانان با
اس��تفاده از یک تُ��ن قهوهای برای گنگکردن هم��ۀ رنگها بر این موضوع
تاکید میکنند .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 فیلمهای همان ژانر ،امید که
مردم را به حرکت به س��مت جلو هدایت
میکند ،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 ،میایستند.
آیا مکس یک ناجی اس��ت؟ آیا فوریوسا
ی��ک ناجی اس��ت؟ نه .آنها فق��ط افرادی
هس��تند که ب��ه چی��زی اعتق��اد دارند و
خودش��ان را فدا میکنند تا به هدف خود
برسند .آنها وعدۀ راه گریز از این وضعیت
را نمیدهند؛ بلکه وعدۀ دستیابی به نتیجه
را میدهند .فوریوسا از طریق امید و قدرتِ
ارادهاش هدای��ت میکن��د .مکس از طریق
گناه و غریزۀ بقا پیش میرود .آنها یکدیگر
را به چالش میکش��ند و بهرغم اعتراضات

مصمم مکس که نباید از امید مردم سوء استفاده کرد ،نهایتا نظرش را تغییر
میدهد.
سینمای ناب

قسمت چهارم فرانشیز مکس دیوانۀ جورج میلر با عنوان «جادۀ خشم» ،با
مکس راکتانسکی (با بازی تام هاردی به جای نقش بهیادماندنی مل گیبسون)
آغاز میشود و ما را در زمین سوخته و پساآخرالزمان فیلم قرار میدهد .او این
فضا را با این جمالت خالصه میکند« :دنیای من آتش و خون است ،جایی که
در آن همه چیز برای رسیدن به یک غریزه تعبیر میشود :بقا».
مکس« :همزمان با س��قوط جهان ،هریک از ما به ش��یوۀ خودمان شکست
خوردهایم ».کس��ی که نیش مارمولک دو س��ر را در چند دقیقۀ اول فیلم در
مشت میگیرد .به واقع این ،دنیایی ازهمگسیخته
جهنمی اس��ت :با بد شکلهای 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
پیچخورده و بنزین است.
در میان این س��رزمین ،بهن��ام زمینهای بایر
 ،Wastelandکالنشهری جهنمی بهنام سیتادل
 Citadelوجود دارد که توس��ط یک ارباب ستمگر
به نام ایمورتان جو (هیو کیز -بایرن) فرمانروایی
میشود که این شهر با داشتن تزئینات با استخوان
و جمجه ،کودکان بَرده ،بتپرستی و سرسپردگان
طاس ش��بهزامبی با آرایش س��نگین چش��م ،به
س��ینمایی ایندیانا جونز
«معبد رستاخیز» فیلم
ِ
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  Citadelقلعۀ بستۀ

جستوجوی
بهشت
در میان
هرج و مرج
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سینـــما | ݤ جــهان
امپریالیستی اس��ت که در آن آب و فضای سبز
دور از دسترس مردمان گرسنه قرار میگیرد (در
باالی صخرهها).
ایمورتنت ج��و (به معن��ای تحتاللفظی «جو
جاویدان») از جایگاهی که ایس��تاده است چنین
میگوید« :من ناجی شما هستم» ،همانند رئیس
فرقهای که برای تداوم آن فرقه نیاز به خوش��حال
نگهداش��تن ع��وام دارد .در ای��ن لحظ��ه ،آب در
دس��تههای کوچک برای آنها پخش ش��د و جو
میگوید« :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 میدهد( :بردگان کودک،
بردگان خوندهنده ،بردهای با پستان تولید شیر
و .)...در قصر جو ،پنج همسرش از بردگان جنسی
هس��تند که عنوان «پرورشدهندگان ارزشمند»
را ی��دک میکش��ند و آنه��ا باعث تداوم مس��یر
شاهنشاهی او میشوند.
داس��تان زمانی به اوج خود میرسد که یک زن
بهنام «امپراطور فوریوس��ا» (چارلی��ز ترون) پنج
همسر را از مس��یر کانال حفاری فراری میدهد،
با این امید که آنها را به س��رزمین آزادی به نام
«مکان سبز»  green placeبرساند .یک تعقیب و
گریز گس��ترده رخ میدهد ،با همۀ وسایل نقلیه
(اتومبیل نظامی) و سالح (اسلحه ،چاقو ،بمب ،اره
و داس) و جو و نیروهای جو  ،war boysفوریوسا و
پنج همسرش را تعقیب میکنند.
بعد از سپریش��دن نیمۀ اول فیل��م ،درنهایت
مکس به فوریوسا ملحق میشود؛ البته بیشتر به
شکل یک تابع تا یک قهرمان .مکس هم ،لحظات
درخشانی در فیلم دارد؛ ولی بهطور حتم این فیلم
آن فیوریوس��ا اس��ت .در آن زمان قهرمانان به
از ِ
نیروهایی با یک گروه موتورسیکلت از جنگجویان
غیرنظامی با ن��ام « »the many mothersملحق
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
رگههای فمینیس��تی را به این ژانر که همواره در
انحصار مردان بوده است ،آورده.
درکن��ار وج��ود رگههای فمینیس��تی در این
فیلم ،نقدی ظریف از اسالم (تکفیری) را نیز پیدا
میکنی��د .در جهانی با نفت و بیاب��ان ،نیروهای
جنگ��ی ج��و  war boysب��ه مب��ارزان داع��ش و
ِ
شبهنظامیان جهادی (تکفیری) شباهت دارند که
از ا ِعمال خش��ونت و وحش��ت لذت میبرند و در
عینحال زنان را بهعن��وان پاداش و اموال معامله
میکنند.
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«جادۀ خشم» خشونتی نفسگیر،
تجربۀ غیر ( IGCجلو ههای ویژۀ
کامپیوتری) ،رضبان با تپش موسیقی
است که با تأکید ویژهای بر رگزنی و
خردکردن استخوان ،بهسوی بزرگراه
جهنم میرود .جادهای که به هیچ جا
منیرود و فقط برای خودش وجود دارد،
برای خونریزگاهی بیمعنی در جهانی
تهی از معنا.

یک��ی از نیروه��ای ج��و ( ،war boysنیکوالس
هول��ت) میگوی��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
«( »Valhallaدر اس��اطیر ن��ورس ،خان��های برای
زندگی پس از مرگ برای رزمندگانی که در مبارزه
مردهاند) اعالم میکند.
او چندی��ن ب��ار در فیل��م فریاد میزن��د« :من
زندگی میکنم ،من میمیرم و من دوباره زندگی
میکنم».
در مذهب-فرقۀ کاذبِ این فیلم ،بارها سخن از
مرگ و ش��کوه پس از آن سخن به میان میآید.
در موقعیت دیگر ش��خصی دیده میش��ود که با
دستهای بیمهارتش در حال نیایش و در تالش
برای دادخواهی و استعانت از «هرکسی که گوش
میدهد» اس��ت .این جهان ،جهان پس��ا-خدایی
اس��ت که نهتنها از اش��کال زندگی بیبهره است،
بلکه بهطور طبیعی اکثر مردم به خدایی باور دارند
که مراقب آنهاست.
در عین ح��ال این فیلم اش��ارههایی به رجعت
بهشت و رستگاری از خاکستر ،دارد .اگر جو (ضد
مسیح) سرنگون ش��ود و سلطنت وحشتآور وی
پایان یابد ،ش��اید بذرهای افس��انۀ «مکان سبز»
 green placeبتواند دوباره کاش��ته ش��ود .بهجای
تفنگهای «ض��د دانه» (یک چی��زی میکارد و
مرگ دیگری را میبیند) و ماش��ین آالت کنونی
مرگ ،ممکن است یک بار دیگر زندگی هویدا کند.
«جادۀ خش��م» خشونتی نفسگیر ،تجربۀ غیر
( CGIجلوههای ویژۀ کامپیوتری) ،ضربان با تپش
موسیقی (ساختهشده توسط تهیهکننده هلندی
 )Junkie XLاس��ت که با تاکید ویژهای بر رگزنی
و خردکردن اس��تخوان ،بهس��وی بزرگراه جهنم
م��یرود .جادهای که به هی��چ جا نمیرود و فقط
ب��رای خودش وج��ود دارد ،ب��رای خونریزگاهی
بیمعنی در جهانی تهی از معنا .مثال برای اش��اره
به یک درخت گفته میش��ود «آن چیز» .زبان به
صداهای مبهم ،فریادها و اصوات ماش��ینها 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 میکند .این هرج
آنارش��ی کامل اس��ت؛ اما دقیقا نکته نیز
و مرج و
ِ
اینجاست.
جهان بیثمر
مرگ تنها منطق این س��رزمین و
ِ
اس��ت ک��ه در آن م��ردم عنکب��وت را بهعن��وان
میانوع��ده میخورن��د و ن��وزادان از رحم مادران
در حال مرگ بیرونکش��یده میشوند 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
انرژیهای آخرالزمانی این فیلم اشتیاق برای مرمت
و تجدیدحیات را بهکار میاندازد .ش��یوهای که با
آن س��ینماتوگرافر جان سیل روی رنگها تمرکز
میکند (رنگهای اولیۀ پر انرژی ،زرد ،قرمز ،آبی)
و شیوهای که موسیقی اپرایی و حالتی که جشن با
هرج و مرج همراه میشود ،نشان میدهد که نیرو و
جادوی عمیقتر و با معناتری در جهان وجود دارد.
«جهان خش��م» دنیای مت��روک و جنگزده و
تضعیفشدۀ تحت امر بشر شکست خورده است؛
اما همانند فیلم «نمک زمین» Salt of the Earth
وی��م وندرس ،به ما نش��ان میدهد هر چیزی که
نمیمی��رد فراتر از امید به رس��تاخیز اس��ت .هر
چیزی ک��ه در این دنیای گناهزده از بین میرود،
بازگشتپذیر نیست .نظم و قانون در پایان پیروز
میشود« :خوبی بر بدی پیروز میشود».
اخطار به تماشاگران

«مک��س دیوان��ه ،جادۀ خش��م» یک��ی از آن
فیلمهایی اس��ت که مش��ابه فیلمهای 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 لهشدن ماشینها،
انفجار ،بهچوبآویختن ،زیرگرفتن مردم با ماشین،
زنان باردار در حال سقوط از ماشینهای در حال
حرکت ،نوزادان مرده که از رحم مادرانش��ان جدا
بریده میش��وند ،پارهکردن فک یک مرد و . ...این
فیلم مملو از خشونت اس��ت .هرچند بسیاری از
لحظات خشن به صراحت نش��ان داده نمیشود.
عالوهبر خش��ونت ،برخی از بیحرمتیهای زبانی
و کفرگوی��ی ،برهنگی زنان و بس��یاری از تصاویر
نگرانکننده ،مردم را بدشکل و خائنان را ترسناک
نشان میدهد.
ب�رت م�ک کراک�ن نویس�ندۀ ل�س آنجلس،
نویس�نده و روزنامه نگار ،و نویس�ندۀ کتابهای
«کلیس�ا و برخ�ورد س�رد (بیک�ر »)2010 ،و
«خاکس�تر م�واد :م�روری در فضای بی�ن قانون
و آزادی (بیک�ر »)2013 ،و میتوانی�د ب�ا آدرس
 @brettmccrackenاو را دنبال کنید.
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فراماشین ()Ex Machina
کارگردان :الکس گارلند ()Alex Garland

نویسنده :الکس گارلند ()Alex Garland

بازیگران :آلیسیا ویکندر (- )Alicia Vikander

دومنال گلیسون ( - )Domhnall Gleesonاسکار
ایساک ()Oscar Isaac

شرکت سازنده :فیلم  - )Film4( 4دیانای

فیلمز (( )DNA Filmsکشور انگلیس)

بودجۀ ساخت 16.4 :میلیون دالر
مدت زمان 108 :دقیقه

از آغاز عص��ر کامپیوتر تاکنون ،دانش��مندان،
فیلس��وفان ،مؤلفان و فیلمسازان مختلف هریک
به طریق��ی از هوش مصنوعی س��خن گفتهاند.
در دهههای ۱۹۶۰و ۱۹۷۰میالدی دانش��مندان
اعالم کردند که تا س��اخت کامپیوت��ر با توانایی
فکرکردن تنها یک گام باقی مانده است.
البته این اتفاق هیچگاه رخ نداد و اگر بخواهیم
ص��ادق باش��یم ،متخصصان ح��ال حاضر هوش
مصنوع��ی ،هیچک��دام نمیدانند ک��ه دقیقا چه
زمان��ی مش��کل ایجاد ه��وش مصنوعی برطرف
میگردد.
شاید مهمترین تجربۀ سینما در پرداختن به این
موضوع ،فیلم «هوش مصنوعی» ساختۀ استیون
اس��پیلبرگ باش��د؛ فیلمی که تجربۀ جدیدی در
حوزۀ فیلمهای علمیتخیلی محس��وب میش��د؛
زیرا مس��تقیما به مفهوم کمتر آشنایی همچون
هوش مصنوع��ی میپرداخت .نباید فراموش کرد
ک��ه در ذهن مخاطب زمانی که ح��رف از هوش
مصنوع��ی بهمیان میآی��د ،غالب��ا کلماتی نظیر

زندگیطبیعی

باهوشمصنوعی
نگاهی به فیلم فراماشین

خودآگاهی ،شهود ،تفکر انتزاعی ،درک ،هوشیاری،
ذهن و یادگیری خطور میکند .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 میپردازد .ربات که «آوا» (آلیشیا
ویکاندر) نام دارد ،آخرین نسخه از پیشالگوهای
هوش مصنوعی ساختهشده توسط یک دانشمند
فوقالعاده باهوش و استثنایی کامپیوتر بهنام ناتان
بیتمن (اس��کارآیزاک) اس��ت .بیتمن ،مدیرعامل

بزرگترین ش��رکت موتور جس��توجوگر جهان،
بین کارمندانش مس��ابقهای برگزار میکند .برندۀ
این مس��ابقه حق دارد یک هفته را با او در ویالی
دورافتادهاش بگذراند .فرد منتخب خوشش��انس
کالب اس��میت (دومنهال گلیس��ون) است؛ اما او
تا قبل از رس��یدن به مقص��د ،نمیداند که ناتان
برنامهای فراتر از گفتوگو و مش��اهده برای اقامت
کالب در ویالیش درنظر گرفته اس��ت .او از کالب
میخواهد تا در یک امتحان ش��رکت کند .او باید
با آوا تعامل داشته باشد و ببیند که آیا او میتواند
ش��بیه یک انسان ش��ود یاخیر .این داستان ،خط
اصلی فیلم را تشکیل داده و پیش میبرد .بیشتر
شوقوس میان شخصیتها برای
زمان فیلم در ک 
برقراری ارتباط با ربات و بررس��ی شرایط یکدیگر
در مواجهه با این ماشین دوستداشتنی و مشابه
انس��ان اس��ت .اما آیا بهراس��تی آنها هستند که
درحال آزمایش ربات هس��تند ی��ا بهتدریج ،ربات
اس��ت که رفتار آنها را درقبال خود ش��کل داده
است؟ این پرسشی اساسی است که فیلمنامهنویس
و کارگردان درپی درک آن بودهاند .بهنظر میرسد
س��ازندگان فیلم بهنوعی آیندۀ بشر را قرارگرفتن
در چنین موقعیتی پیشبینی کردهاند .البته این
نگاه مخالفانی نی��ز دارد .ازنظ��ر مخالفان ،اینکه
روزی هوش مصنوعی تمام دنیا را فرا بگیرد کمی
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عجیبوغریب و غیرمحتمل است .بسیاری از آنها،
برخالف گفت ۀ استیفن هاوکینگ دانشمند معروف
آمریکای��ی ،تصویرس��ازیهای فیلمهای علمی و
تخیلی را لزوم��اً تصویرگر آیندۀ زمین نمیدانند.
آنها معتقدند که اگر قرار است ماشینهای دارای
هوش مصنوعی توس��ط بشر ساخته شود ،چطور
میتوانند آن را پشت سر بگذارند.
آنها همچنین مطمئن نیستند که بتوان تمام
آنچه را در مغز انس��ان اتفاق میافتد ،با الگوریتم
برای ماش��ین توضیح داد؛ بهعن��وان مثال ،هوش
هیجانی ،همدلی ،نبوغ یا بخشی از ذهن که ذوق
هنری از آن میت��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 میش��ود .شک او
زمانی شکلی واقعی و نزدیک بهخود میگیرد که
او متوجه میشود آوا قابلیت درک مفاهیمی نظیر

در دنیایی که با رسعت در آن
پیش میرویم ،هرروز رفتارهای متامی
انسانها در جوامع مختلف تحتتاثیر
عوامل گوناگون بیشرت از روز قبل
ماشینی میشود .تحت نظام نوین جهانی
تهای بزرگ همه با یک فرهنگ
قدر 
شها
زندگی میکنند و همه در قبال کن 
و اتفاقات ،واکنشهای مشابهی دارند .آیا
واقعا منتظر ماشینها هستیم یا خودمان
را فریب دادهایم تا متوجه فاصلهگرفنت
خود از انسان نشویم؟
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محبت را دارد.
مهربانب��ودن ،ابتکا ر داش��تن ،زیبا ،دوس��تانه
و خ��وشذوق ب��ودن ،ش��وخطبعبودن،
تش��خیص درس��ت از نادرست ،اش��تباهکردن،
عاشقشدن ،لذتبردن از بستنی و خامه ،کسی
را ش��یفتۀ خودکردن ،از تجربهها پندگرفتن ،از
واژهها بهدرس��تی استفادهکردن ،از افکار خویش
بهرهگرفتن ،مانند انس��ان رفتاره��ای گوناگونی
داشتن و مواردی ش��بیه این ،قابلیتهایی است
ک��ه آوا دارد .بههمین دلیل اس��ت که گالب در
این موقعیت دچار س��ردرگمی عجیبی میشود.
او نمیدان��د باید به این اختراع خوشبین بود یا
اینکه خود او نی��ز بهصورت بیرحمانهای تبدیل
به ربات دستآموز بیتمن شده است .آیا تفاوتی
میان او و آوا بهلحاظ ماهیت رفتاری و نوع نگاهی
که بیتمن به آنها دارد ،قابل تصور است؟ و فیلم
نیز در همین نقطه و با همین سؤال و نمونههای
مش��ابه آن میخواهد مخاطب را به تفکر وادارد.
آیا آیندۀ سرش��ار از ماش��ینها ب��ا دنیایی پر از
انسانهایی که تحتتاثیر ابزارهایی همچون پول
یا قدرت تبدیل به موجوداتی شبیه آنها هستند،
تفاوت فاحش��ی دارد؟ در دنیایی که با س��رعت
در آن پی��ش میرویم ،ه��رروز رفتارهای تمامی
انس��انها در جوامع مختل��ف تحتتاثیر عوامل
گوناگون بیش��تر از روز قبل ماش��ینی میشود.
تحت نظام نوی��ن جهانی قدرتهای بزرگ همه
با یک فرهن��گ زندگی میکنند و همه در قبال
کنشها و اتفاقات ،واکنشهای مش��ابهی دارند.
آیا واقعا منتظر ماش��ینها هستیم یا خودمان را

فریب دادهای��م تا متوج��ه فاصلهگرفتن خود از
انسان نشویم؟
فراماش��ین یک فیلم علمیتخیلی اکشنمحور
نیست .در س��اخت آن از جلوههای ویژه استفاده
شده؛ اما این جلوهها بس��یار محدود و کمبودجه
هس��تند .با این وجود ،فیل��م از کارگردانی قابل
قبولی بهرهمند اس��ت .طراحی ن��ور یکی از نقاط
قوت در کارگردانی فیلم اس��ت که در بسیاری از
صحنهها نقش مؤثری ایفا میکند؛ اما در فیلمنامه
بهنظر میرسد که تحتتاثیر مفهومی که نویسنده
در پی آن بوده ،نس��بت به بسیاری از اصول درام
خصوصا ش��خصیتپردازی بیتوجهی شده است.
شخصیت بیتمن که دانشمندی نابغه است بدون
دلیل مشخصی همیش��ه مست است؛ ولی از این
عجیبتر اشتباهات کودکانۀ او نظیر فراموشکردن
باتری یا برق ذخیره برای قصر آزمایشگاهی خود
است .شخصیت کالب نیز بسیار سطحی و سادهلوح
اس��ت .او خیلی زود فریب میخ��ورد و رفتارهای
بدون فکر بروز میدهد که باتوجهبه پیشداستان
موج��ود در فیلمنام��ه ق��دری غیرمنطقی بهنظر
میرس��د .البته ش��اید بازی نهچندان فوقالعادۀ
بازیگران نیز در این میان ،چندان بیتاثیر نباشد.
اما ف��ارغ از تمامی این کاس��تیها باید اعتراف
کرد که فیلمساز 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 خیالانگیز به ذهن
با شخصیتهای احساسی!

انیمیشن «درون و برون» ()Inside out
درون و بیرون Inside out
کارگردانان :پته داکتر( - )Pete Docterرونالدو

دل کارمن()Ronaldo Del Carmen

نویسندهها :پته داکتر( - )Pete Docterرونالدو

دل کارمن()Ronaldo Del Carmen
شرکتهای سازنده:

پیکسار – والت دیزنی()Pixar, Walt Disney Pictures
بودجۀ ساخت 175 :میلیون دالر

صداپیشگان :کیتلین دیاس()Kaitlyn Dias

 کایل مک الچالن( - )Kyle MacLachlanدیانلین( - )DianeLaneپیشگی ایمی پولر()Amy Poehler

مدت زمان 94 :دقیقه

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

پته داکتر پس از آثار انیمیشن شاخص و موفقی
نظیر والایی( ،)WALL·Eداس��تان اس��باب بازی
1و ،)Toy Story(2ش��رکت هیواله��ا(Monsters,
 )Incو آپ( )Upاکن��ون ب��ا( )Inside outما را به
سرزمینی میبرد که شرح و توصیف آن برای هر
انسانی مشکل است.
داستان انیمیشن در ارتباط با دختری  11ساله
به نام رایلی با صدا پیشگی کيتلين دياس(Kaitlyn
 )Diasاست که به همراه پدر با صداپیشگی کايل
مک الچ�لان( )Kyle MacLachlanو مادر خود با
صداپیش��گی ديان لين( )Dian Laneدر خانهای
قدیم��ی و زیبا در ش��هر «مینهس��وتا» زندگی
میکنند .او در این ش��هر با رضایت و آرامش در
کنار خانواده و دوستان خود زندگی میکند و به
بازی هاکی نیز بسیار عالقه دارد؛ اما به علت شغل
پدر ،خانواده رایلی مجبور میشود؛ به شهر بزرگ
«سانفرانسیسکو» نقل مکان کنند که این تغییر
محل سکونت و دوری از چیزهای دوستداشتنی
زندگی او موجب میشود تا رایلی علیرغم تالش
برای جلوگیری از بروز ناراحتی خود ،از دختری
بش��اش و با نش��اط به بچهای ناراحت و افسرده
و حتی در بعضی مواقع خشمگین تبدیل شود.
بخش��ی از ماجرای این فیلم در درون()Inside

حمید سبحانی

مغ��ز رایلی و بخش دیگر نی��ز در بیرون( )outاز
آن و محی��ط زندگی او میگ��ذرد .در درون مغز
رایلی ما با پنج ش��خصیت به نام جوی( )JOYبه
معنی ش��ادی یا فرح به رنگ زرد با صدا پیشگی
ایمی پولر(َ ،)Amy Poehlerس��دن ِس()SADNESS
ب��ه معن��ی غمگین ی��ا حزن ب��ه رن��گ آبی با
صداپیش��گی فيليس اس��ميت(،)Phyllis Smith
فییِ��ر( )FEARب��ه معنی ترس یا خ��وف به رنگ
بنفش با صدا پیش��گی بيل ه��ادر(،)Bill Hader
انگِر( )ANGERبه معنی خش��م یا غضب به رنگ
قرمز با صدا پیشگی لوئيس بلک( )Lewis Blackو
دیسگاست( )DISGUSTبه معنی تنفر یا انزجار به
رنگ سبز با صدا پیشگی ميندی کالينگ(Mindy
 )Kalingآش��نا میش��ویم که احساس و عواطف
رایلی را کنترل میکنند.
این موجودات نمادین عالوه بر وظیفه اصلی خود
یعنی انجام واکنش احساسات برای رایلی ،خاطرات
کوتاه مدت او را به صورت گلولههای رنگی کوچک
درمیآورند و سپس در زمان خوابیدن رایلی آنها را
به انبار حافظه بلند مدت منتقل میکنند .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 جزیرههای جدید در ذهن او
میشود.
در این س��فر م��ا از ناخ��ودآگاه رایل��ی عبور
میکنی��م و ب��ه قس��متهای خیالباف��ی و
رویاپ��ردازی او س��ر میزنیم و ب��ا فرآیند خواب
دی��دن و همچنی��ن انبار فراموش��ی خاطرات او
آشنا میشویم .فرآیند پیچیده بیولوژیکی مغز و
همچنین ساختار شخصیت فردی در فیلم برای
مخاطب ،سادهسازی 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�لاف رویه اکثر
آثاری از این دس��ت بیشتر بر روی موازن کردن
عدهای موجود نمادین(احساس��ات) در مغز یک
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فرد اس��ت تا به شکست کشاندن یک شخصیت
منفی .شخصیتهای نمادین احساسات در مغز
رایل��ی تقریبا از اواس��ط فیلم به بع��د ،رفتاری
مغایر ب��ا ذات ش��خصیتی خود ارائ��ه میکنند
که در ابت��دا برای مخاط��ب غیرمنطقی به نظر
میرسد؛ مثال شخصیت ش��ادی( ،)JOYغمگین
میش��ود یا ش��خصیت خش��م( ،)ANGERرفتار
مهربانانه از خود بروز میدهد یا حتی شخصیت
غمگین( ،)SADNESSخوشحال میشود! اما قصه
فیلم ،مخاطب را طوری با خود همراه میکند تا
متوجه جایگاه درست هرکدام از این احساسات
ش��ود و برای نمونه در شخصیت رایلی میبینیم
که ش��ادی کردن محض برای همیشه و یا نبود
کامل احساس غم ،زندگی او را دچار مشکل و از
خط تعادل خارج میکند.
ای��دۀ داس��تانی انیمیش��ن( )Inside outب��ه
کودکان��ی ک��ه مخاطبان آن هس��تند ،نوع نگاه
متفاوت��ی به رفتارهای آن��ان میدهد 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 داستاننویسی«درون
و برون» کشیده شده است ،ساختار فنی فیلم به
وضوح از کار بس��یار طاقتفرسایی بابت مراحل
تولید فکر ،طراحیها ،نورپردازی و ...حکایت دارد
و ش��اید همین توجه به ظرافتهای کار بوده که
موجب شده ساخت این انیمیشن از ایده تا عمل،
 6سال به طول بیانجامد.
فض��ای گرافیکی بی��رون قصه( )outتوس��ط
پیکسار واقعگرایانه طراحی شده اما فضای درون
ذهن( )Insideبس��یار فانتزی و کارتونی پرداخت

ش��ده که در نوع خود در می��ان محصوالت این
کمپانی قابل توجه است.
انیمیش��ن کمدی  -خانوادگ��ی()Inside out
توانس��ته به مدد ایدۀ هوش��مندانه و پیچیده در
کنار گرافیک دوستداشتنی ،لحظات دلنشینی
را برای کودکان و حتی بزرگساالن فراهم کند و
آنها را در رابطه با شخصیت خود به فکر فرو ببرد
که نشان میدهد انیمیشن کمپانی پیکسار فقط
یک فیلم س��رگرمکننده نیس��ت ،اما با این حال
شما را به وجد میآورد.
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 متخصصهای علم سایکولوژی( )Psychologyو
انتروپول��وژی( )Anthropologyاو را در ای��ن کار
همراهی کردهاند.
دکتر داچر کلتن��ر( )Dacher Keltnerاس��تاد
و مدی��ر آزمایش��گاه تعامل اجتماعی دانش��گاه
برکلی کالیفرنیا و همچنین دکتر پل اکمن(Paul
 )Ekmanاز شخصیتهای پیش��گام و تأثیرگذار
در مطالعه احساس��ات و هیجانات و ارتباط آنها
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 سایکولوژیستها گذاشتهاند
و س��فری زیبا و جذاب به جه��ان ذهن رایلی و
س��ایرین صورت میدهند که اگرچه این س��فر
پر نق��ص و بیانتها باقی میمان��د ،اما توصیفی
خیالانگی��ز در معرض دید همراهان این س��فر
مهی��ج و پرحادثه قرار میدهد که مش��اهد ه آن
را برای مخاطبانش لذتبخش و آموزنده است.

افطار به صرف سریال

از آن روزه��ای نخس��تی که کمکم س��ر و کلۀ
مناسبتی ویژۀ ماه رمضان در سیمای
سریالهای
ِ
ملی پیدا ش��د ،حدود پانزده سال گذشته است
و حاال دیگر چند س��الی میشود که شبکههای
مختلف برای این ماه تدارک برنامهسازیِ ویژهای
ِ
رقابت پس از افطار در برابر
را میبینند تا در این
رقبایش��ان کم نیاورند! حتی کار سریالس��ازی
برای این ماه آنقدر باال گرفته است که بعضی از
ش��بکهها که سریالی با موضوع طنز دارند ،مینی
س��ریالی با موضوعات مذهبی هم برای شبهای
قدر و ش��هادت امام علی(علیهالس�لام) تدارک
میبینند که مبادا مخاطبهایش��ان س��رخورده
شده و چشمشان را به شبکهای دیگر بچرخانند!
اتفاق مه��م دیگری هم که در چند س��ال اخیر
افتاده ،حذف شبکۀ پنج یا همان شبکۀ تهران از
اصلی
جمع سریالسازان رمضانی بوده که دلیل
ِ
این امر کوتاهشدن شبهای پس از افطار بهدلیل
همزمانی تابس��تان و ماه رمضان بوده اس��ت که
ِ
اجازۀ پخش چهار س��ریال بدون تداخل زمانی را

به شبکهها نمیداده است .در این گیر و دار هم
این ش��بکۀ پنج بوده که دست از رمضانیسازی
کشیده و چند سالی میشود که در شبهای 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 میکند
که شبکۀ پنج در سالهای ابتدایی شیو ِع ساخت
مناس��بتی رمضان ،هم��واره جزء
س��ریالهای
ِ
پربینندهترین ش��بکهها بوده و هنوز طعم برخی
س��ریالهای رمضانیاش مانند «یادداش��تهای
کودک��ی» و «رانتخ��وار کوچ��ک» ،زیر دندان
قدیمیترها مانده است.
الغ��رض در طول این پانزده س��ال س��ریالهای
ت��دارک دیدهش��ده ب��رای ماه مب��ارک رمضان
ف��راز و فروده��ای زیادی را تجربه کرد ه اس��ت.
از «گمگش��ته» رامب��د جوان که در س��ال 80
پیشگا ِم این موج بوده و همچنان در اذهان مانده
اس��ت تا سالهایی مانند سال  86که دو سریال
ماندگار یعنی «میوۀ ممنوعه» حس��ن فتحی و

تلویزیون ایران

«اغما»ی سیروس مقدم توامان مخاطبین را پای
تلویزیون میخکوب کردند یا س��ریالهایی مانند
«او یک فرش��ته بود» علیرض��ا افخمی که پای
ش��یطان را هم به تلویزیون وا کردند و بسیاری
س��الهای دیگر که تلویزیون چیز دندانگیری
برای مخاطبین پای افطارش تدارک ندیده بود.
س��ریالهای ماه رمضان راه خود را طی کرد ه و
احتماال تا س��الیان درازی بهعن��وان عضو ثابت
سفرههای افطار باقی خواهد ماند.
امس��ال هم تلویزیون برای این ایام س��ه سریال
اصلی و دو مینی سریال تدارک دیده بود که این
ترتیب ساعت پخششدنشان
سه سریال اصلی به
ِ
عبارت بودند از «دردسرهای عظیم « ،»2پایتخت
 »4و «گاهی به پشت سر نگاه کن» که بهترتیب
از شبکههای س��ه ،یک و دو پخش میشدند .در
این پرونده س��عی ش��ده نگاهی انداخته شود به
س��ریالی امسال تلویزیون و نقاط قوت
این تالش
ِ
و ضعف و میزان ماندگاری آن.
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یک ًنقی
ِ
کامال معمولی

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

پایتخت 4

کارگردان :سیروس مقدم

تهیهکننده :الهام غفوری

نویسندگان :محسن تنابنده -خشایار الوند-

حسن وارسته

بازیگران :محسن تنابنده -ریما رامینفر-

احمد مهرانفر -علیرضا خمسه -نسرین

نصرتی -هومن حاجیعبداللهی -محمدرضا
علیمردانی -هدایت هاشمی
چهرۀ ویژه :محسن تنابنده

درجۀ ماندگاری از بیست :پانزده
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آذر ماه سال گذشته بود که الهام غفوری ،همسر و تهیهکنندۀ 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 «علیالبدل» را بسازد که
فیلمنامهاش را محسن تنابنده نگارش کرده است .عید  94بدون پایتخت سپری شد و پخش سریال
«فوق سری» که در شبکۀ اول سیما جانشین پایتخت در ایام نوروز شده بود نیز با حاشیههای
زیادی از سوی کارگردان اثر و مدیران صدا و سیما همراه شد تا با این اتفاق و همچنین
عدمموفقیت «در حاشیه» مهران مدیری ،جای خالی پایتخت بیشتر به چشم بیاید .تمامی این
عوامل دست در دست هم داد تا مدیران صدا و سیما نتوانند بیش از این دوری سریال
محبوبشان را تحمل کنند و در جلسهای که میان محمودرضا تخشید ،مدیرکل امور نمایش سیما
با سیروس مقدم برگزار شد ،قرار شد پایتخت  4برای اولین بار از قالب نوروزیاش خارج شده و
برای ماه مبارک رمضان ساخته شود .تفاوت دیگر این سری از پایتخت با س ریهای قبلی هم در
این بود که داستان سری چهارم برخالف قسمتهای گذشته که «معمولیها» َس َرکی هم به تهران
میکشیدند ،جایی دور از پایتخت رقم خورده و به جز بخشهای 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
شناختهشده یعنی محمدرضا علیمردانی به پایتختنشینان اضافه شده بود.

تلویزیون ایران

عجله ،بالی جان!

البته که س��یروس مقدم و تیم بس��یار حرفهای
او معروفان��د به س��رعت باال در سریالس��ازی
عی��ن آنکه کیفی��ت کار قابل قبول باش��د.
در
ِ
پایتخ��ت 4ه��م از این قاعده مس��تثنا نیس��ت
خروج��ی کار بدونش��ک از اس��تانداردهای
و
ِ
صداوس��یما یک سر و گردن باالتر است؛ با این
وجود توقعی که از تیم س��ازندۀ اثر میرفت در
این قسمت کمتر برآورده شده است و دلیل این
امر هم بدونش��ک سرعت باالی ساخت سریال
به
دلی��ل دیرکلیدخوردن مراحل تولید اس��ت.
ِ
ِ
گروه تولید قسمت چهارم پایتخت زمان زیادی
را ب��رای فیلمبرداری بخش��ی از کار در چین از
دست دادند و از طرفی دوبرابرشدن قسمتهای
س��ریال درمقایسهبا س��ریهای پیشین که در
ایام ن��وروز پخش میش��د و همچنین تصمیم
دقیقه نودی صدا و س��یما در تغییر سریال ماه
رمضان��یاش از «علیالب��دل» ب��ه «پایتخت»،
همگی دست در دست هم دادند تا مقدم مجبور
باشد قس��متهای ساختهشده در شمال کشور
را در سریعترین حالت ممکن فیلمبرداری کند
و همین ام��ر هم موجب ایراداتی ش��ده که به
هیچ وجه از بهترین سریالس��از این س��الهای
صدا و س��یما ،انتظار نمیرود .اشتباهاتی مانند
زمانی اتفاقات که در قس��متهای
عدمتطاب��ق
ِ
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 زمانیکه خواب میبیند ،ریش و موی
مدعاست.
بلند دارد؛ شاهدی بر همین ّ
فیلمنامه لنگ میزند

س��ه سریِ اول پایتخت به لطف تیم نویسندگان
حرفهای��ش هم��واره ب��ا داس��تانها و خ��رد ه
داستانهای خوبی همراه بوده که این قصههای
خوب همراه با شخصیتسازی و شخصیتپردازی
درس��ت کارکتره��ا دلی��ل اصلی خل��ق یکی از
بهترین سریالهای س��الهای اخیر تلویزیون و

تمامی ادوار این رسانه
بهترین س��ریال دنبالهدار
ِ
بود ه است؛ اما به نظر میرسد 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��وادهاش 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 بهبو ِد کمر بهبود و
کشتی نقی؛
همراهش��دن این سفر با مس��ابقات
ِ
اصلی س��ریال بودند و در کنار این خطوط
خط
ِ
اصلی داس��تانکهای دیگری هم رخ میداد ،در
ِ
پایتخت اخیر تقریبا ما با چیزی به عنوان داستان
اصلی طرف نیس��تیم و تنها با تعداد بسیاری از
خردهداس��تانها طرفایم که با ربط و بیربط در
درون ظرفی به نام پایتخت ریخته ش��دهاند تا از
دل آنها بیس��ت و چند قس��مت سریال بیرون
آید .داس��تانکهایی مانند حضور هما در شورای
ش��هر ،گمش��دن چوچانگ در هواپیمایی مالزی
ب��ه چین و تجدید فراش ارس��طو ،ازدواج مجدد
باب��ا پنجعل��ی ،زمینخواری بائو و ساختوس��از
غیرمجاز نقی و ...بیش��تر به ملغمهای بیسروته
ش��بیه هستند تا فیلمنامهای اسطقسدار! و تازه
ی است که چشممان را بر اشتباهات
اینها در حال 
زمانی موجود در فیلمنامه ببندیم .اشتباهاتی که
عدم تطابق تاریخ گمشدن هواپیمای مالزیایی با
زم��ان رخدادن ماجراهای پایتخت 3و همچنین
برگ��زاری انتخابات ش��وراها درس��ت یک هفته
قبل از ماه رمضان ،از مهمترین آنهاس��ت .شاید
نویس��ندگان س��ریال در این قسمت خواستهاند
فضای داستانش��ان را کمی از واقعیات بهسمت
فانتزی سوق دهند؛ اما باید پذیرفت که جذابیت
قصههایی مانند داس��تان رونمایی از پیراهن تیم
ملی در پایتخت 3به دلیل قرارگرفتن آن در یک
بستر زمانی و مکانی مناسب بوده است واال خلق
چنین موقعیتهایی در قصهای فانتزی آنقدرها
کار دشواری نیست و بیشتر به آببندی میماند
تا قصهپردازی.

مایع ظرفشویی تقدیم میکند!

شاید این معضل خیلی به تیم سازندگان پایتخت
ربطی نداش��ته و بیشتر به مشکالت مالی و جیب
پول صدا و س��یما مرتبط شود؛ اما این حجم از
بی ِ
تبلیغات بیربطِ یک ش��رکت تولیدکنندۀ وسایل
بهداش��تی در سریالی که قرار است فرهنگسازی
کند بهشدت توی ذوق میزند! البته سنت نهچندان
حس��نۀ تبلیغاتِ داخل س��ریال ،از پایتخت 3در
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 سریالها بهره
برد و هم این مسئله توی چشم مخاطب نزند ،این
باشد که تبلیغات بهصورت مخفی و نامحسوس در
دل سریالها و فیلمها قرار گیرد .کاری که سالیان
سال است در هالیوود انجام میشود و تاثیر آن هم
به مراتب بیشتر از گرفتن عکس با مایع ظرفشویی
است که البته انجام چنین کاری در زمینۀ تبلیغات
نامحسوس ،مستلز ِم فکر و فرصت بیشتر است که
بدونشک 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 نماهایِ
نخنمایی از بیلبورده��ای برند مذکور و همچنین
ق��راردادن دیالوگهایی در دهان ش��خصیتهای
الگویِ داس��تان مبنیبر خیلی خوب و عالیبودن
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
بازیه��ای فرمی و محتوایی نکنیم ،باید پذیرفت
که پایتخ��ت  4دقیقا همان چیزی اس��ت که از
سریالی عامهپس��ند انتظار میرود .سریالی که با
وجود ایرادات گلدرشت فرمی و محتوایی ساخته
شده؛ اما به لطف پشتوانۀ قوی سه سری ابتدایی
و برندی با ن��ا ِم «پایتخت» و همچنین طنازی و
نبوغ بازیگرانی چون تنابنده ،مهرانفر و خمس��ه
توانسته میلیونها مخاطب را در ساعتهای میانی
شبهای کوتاه پس از افطار پای تلویزیون بکشاند
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و ساعتی آنها را س��رگرم کند؛ آن هم بهصورت
کامال سالم و متعهدانه .مگر غایت رسانه چیزی جز
جذب و تاثیرگذاری بر مخاطب است؟ آن هم در
این روزهای بیبرنامگی و بیپولی سازمان عریض
و طویل صدا و س��یما! در تاریخ س��ینمای جهان
و حتی س��ینمای خودمان هم همیشه بهترینها
الزام��ا پرمخاطبترین نبودهاند و معموال آنهایی
که توانستهاند در لحظه با مخاطبین بدنۀ جامعه
ارتباط بگیرند ،توانس��تهاند آنها را به خود جذب
ک��رده و موجبات سرگرمیش��ان را فراهم کنند.
پایتخت  4نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و
در ارتباطگیری با مخاطبین تا حد بس��یار زیادی
موفق عمل کرده و توانس��ته آنه��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 پایتختنشینان در گام
چهارم خود برداشتهاند و این هم خوب است و هم
بد ...شاید هم کامال معمولی!
ما هیچ ،ما نگاه

در میان س��ریالهایی 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 رمضانیست و هم خانوادگی.
میتوان 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 رفتنهای 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 پایتختسازان در
پس تعریف و تمجیدهای بس��یار ،هوا برشان دارد
ِ
که تا پایتخت  1000هم میتوانند با همین فرمان
پیش بروند .نقاطِ قوت برای پایتخت در سه سری
نخست بس��یار شمرده ش��ده اس��ت و حال باید
چش��مها را شس��ت و جور دیگری هم پایتخت را
دید؛ آن هم همراه با کمیها و کاستیهایش که اگر
قرار بر این شد که سری پنجمی هم برای پایتخت
در کار باشد ،کمی فکرشدهتر و سر فرصت باشدتا
مبادا فرصت و برندی بیرقیب در تاریخ تلویزیون
بر اثر س��هلانگاری ،دچار فرصتسوزی شده و به
فراموش��ی سپرده شود .خانوادۀ معمولی همچنان
به زندگی معمولی خوبش��ان ادامه میدهند و ما
هم همچنان به آنها نگاه کرده و بدون هیچ ابایی
از شوخیهای غیرمتعارف معمول در سریالهای
طنز ،به همراه خانوادهمان با آنها همراه میشویم
و میخندیم و امیدواریم که پایتختمان روز بهروز
بهتر از گذشته باشد و ماندگارتر.
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نقل قولها:
سیروس مقدم -کارگردان

«به قدری که مردم با نظراتشان در این سی و چند سال
به من کمک کردهاند ،منتقدهای روش��نفکر و نخبۀ ما
نکردهاند .علتش هم این است که مردم بدون درنظرگرفتن
زمینههای ذهنی ،نظر میدهند تا کسانی که با تلویزیون
مشکل دارند و نمیخواهند کسی تلویزیون ببیند و برای
همین به سریالی که باعث میشود مردم پای تلویزیون
بنشینندهجوممیبرند».
الهام غفوری -تهیهکننده

وقتی کار را برای نوروز میسازید ،فرق دارد .سفر خاصیت نوروز است و تعدد
لوکیشنها همیشه بر همین اساس طراحی میشد .در قصههای قبلی ما ،این
خانواده همیشه سفری داش��تند که در نوروز اتفاق میافتاد ...در ماه مبارک
رمضان مردم تمایل چندانی به س��فر ندارند؛ علتش هم این است که دلشان
میخواهد روزههایشان را کامل بگیرند .برخالف نوروز ،در ماه مبارک رمضان کمترین آمار مسافرت را
داریم .با توجه به اینکه قرار بوده قصۀ آدمهای پایتخت و ماجراهایشان هم در همین ایام اتفاق بیفتد،
طبیعتا این خانواده تصمیم به سفر نمیگیرند».
محسن تنابنده -سرپرست نویسندگان و بازیگر

«پـایتـــخــــت  1،2،3،4قصــهها و استـایـــلهای مختلفی داشت ه است.
گاهی قصهمحـور جلو رفتهای��م و بعضی مواقع روی لحظهها تکیه کردهایم؛
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 میکنند میبوس��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 بهدلیل
شرایط بد کاری نسازیم ،باز همه مشکل دارند».
علیرضا خمسه -بازیگر

«بعضی منتقدان بیس��واد هستند؛ بسیاری از کسانی که در کسوت منتقد در
رسانهها کاغذ سیاه میکنند ،سواد دراماتیک ندارند .اول ببینیم اطرافمان چند
منتقد باس��واد وجود دارد ،بعد اگر آنها نظری دادند ،دربارهشان صحبت کنیم.
اغلب منتقدان ،س��ودازدههای بازیگری یا کارگردانی هستند که میخواستند
کارگردان شوند یا بازیگر ،برخی در نمونههایی هم تالش کردهاند فیلمی بسازند
و ناموفق بودهاند .آدمهای بیسوادی که حتی قدرت تشخیص کمدی و طنز و تراژدی را ندارند ،میگویند
این سریال لودگی است ...نوشتههای این دست از افراد ،مصارف روزانه دارد .آنها میخواهند صفحهای را
سیاه کنند؛ بنابراین هیچ دوست ندارم دربارۀ این منتقدان بیسواد صحبت کنم».
هومن حاجی عبداللهی -بازیگر

«میدانـیـــد چرا نوک پیکان همیش��ه به س��مت پایتخت اس��ت؟ چون
س��ریالهای تلویزیونی ما ضعیف هس��تند .مردم کار ضعیف میبینند .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 میکند ما هم ضعفهایمان را بفهمیم و کارمان را بهتر کنیم .عیبی
ندارد که نوک پیکانها به سمت ماست ،فقط اینکه منتقدان انصاف داشته باشند».

تلویزیون ایران

دردسرهای
عجیب و غریب
تلویزیونی
نگاهی به سری دوم مجموعۀ
ِ
دردسرهای عظیم
پوریا دارابیان

دردسرهای عظیم 2
کارگردان :برزو نیکنژاد

تهیهکننده :مهران مهام

نویسندگان :علیرضا کاظمیپور -امیر

عربی

بازیگران :مهدی هاشمی -جواد عزّ تی-

مریم سعادت -الناز حبیبی -فریده سپاه

منصور -حسین محباهری
چهرۀ ویژه :جواد عزّ تی

درجۀ ماندگاری از بیست :ده

در شبهای 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
کارگردان باتجرب��ه درزمینۀ
تی��م نویس��ندگی و
ِ
دس��تیار کارگردانیاش و همچنین با بهرهگیری
از س��تارهای بهنام مهدی هاشمی بهعنوان بازیگر
گلیم خ��ود را از آب بیرون
ِ
نقش اصلی ،توانس��ت ِ
کشیده و مخاطبین قابل قبولی را نیز جذب خود
ی که کس��ی دنبالهای را برای این
کند؛ اما در حال 
سریال متصور نبود ،سازندگان اثر تصمیم گرفتند
که از موفقیت سری نخست ،استفاده کرده و سریِ
دوم دردس��رهای عظیم را برای رمضان سال 94
آماده کنند تا برای اولین بار در این سال ،تلویزیون
دو
سریال ادامهدار را همزمان در کنداکتور پخش
ِ

خود ببین��د .اتفاقی ک��ه باتوجهب��ه تجربۀ برزو
نیکنژاد و علیرضا کاظمیپور بهعنوان کارگردان
نویسندگان فیلمنامه در ساخت سریال
و یکی از
ِ
برای ماه رمضان سالهای گذشته و شناخت خوب
مخاطبین نشس��ته بر پای س��فرۀ افطار،
آنها از
ِ
میتوانس��ت اتفاق خوبی برای ش��بکۀ سه سیما
قرص س��ریالهای
و همچنین
مخاطبین پر و پا ِ
ِ
مناسبتی تلقی شود.
یک تیم یکدست با چند بازیکن باتجربه!

شاید مهمترین نقطه قوت دردسرهای عظیم،
اصلی کار در س��اخت س��ریال
تجرب��ۀ عوام��ل
ِ
مناس��بتی برای ماه رمضان باشد .برزو نیکنژاد
که کارگردانی این سریال را برعهده دارد ،پیش
از این با نویس��ندگی و دستیاری کارگردان در
محمدحسین لطیفی
سریال دودکش ،س��اختۀ ّ
که ماه رمضان دو س��ال قبل از شبکۀ اول سیما
عنوان
پخ��ش ش��د و علیرض��ا کاظمیپور ب��ه
ِ
نویس��ندۀ دو مورد از ماندگارترین س��ریالهای
مناس��بتی رمضان یعنی «او یک فرشته بود» و
ِ
«میوۀ ممنوعه» ،بهخوبی رگ خواب مخاطبین
س��ریالهای این ماه را میشناسند و همین امر
هم باعث ش��ده دردس��رهای عظیم  2از لحاظ
خط س��یر داستان و ش��خصیتپردازی 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 فیلمنامههایی مانند

«س��عادت آباد» و س��ریال «گاو صندوق» ،هر
دو ب��ه کارگردان��ی مازیار می��ری را در کارنامه
نویس��ندگی کار
دارد و در این قس��مت به تیم
ِ
اضافه شده اس��ت .عالوه بر گروه پشت صحنه،
بازیگرانی ک��ه در جلوی دوربی��ن نیکنژاد در
سری اول سریال به نقشآفرینی پرداختند نیز
تیم یکدس��ت و هماهنگی بودند که در س��ری
دوم و با اضافهش��دن بازیگران توانمندی مانند
فریده سپاهمنصور و حس��ین محباهری ،بهتر
از گذش��ته هم شدهاند و همۀ اینها باعث شده
است که توقع مخاطبین به طور کامال بر حق و
بهجا از دردسرهای عظیم  2باال باشد.
بسیار بسیار الغر!

اما برخ�لاف تصور ،نقطۀ ضعف دردس��رهای
عظی��م  2هم��ان جایی ب��وده که نقط��ه قوت
آن نی��ز همان اس��ت؛ یعنی فیلمنامه! درس��ت
داستانی شس��ته رفته و
اس��ت که س��ریال خط
ِ
شخصیتپردازیِ قابل قبولی دارد؛ اما قصۀ اصلی
که سریال بر مبنای آن به پیش میرود ،به هیچ
وجه کشش یک س��ریال  26قسمتی را ندارد و
به راحتی میتوان آن را در پنج یا ش��ش قسمت
خالصه کرد!
داس��تان س��ری دوم دردس��رهایِ
ِ
«لطیف همکار» از این قرار اس��ت که در همان
ایام��ی که او و به��ار خود را ب��رای ازدواج آماده
میکنند ،بچ های بر سر راهشان سبز میشود که
به ادعای عمویِ به��ار این نوزاد ،فرزند لطیف از
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ازدواج س��ابقش است و از همین ماجرای خطی
آغازی میش��ود بر ماجراهایی که قرار است 26
قسمت  40دقیقهای بهطول بینجامد! بدونشک
این مشکل عدمکش��ش داستان ،حلشدنی بود
اگر نویسندگان باتجربۀ سریال تمرکز بیشتری بر
خلق قصههای فرعی و توامانکردن آنها با خط
ی که
اصلی داس��تان میگذاشتند .قصههایِ فرع 
هم کم تعدادند و هم جذابیتش��ان بسیار کمتر
از قصۀ اصلی اس��ت و همین موضوع باعث شده
همان دقایقی هم که ماجرا به س��مت قصههای
فرعی مانند داستان محترم و منوچهر (پدربزرگ
و مادربزرگ بهار) ،میرود؛ سریال کامال از نفس
افتاده و حتی گاهی تحملناپذیرشود.
تکلیف ما چیست؟

مش��کل دیگری که به خصوص در س��ری دوم
دردسرهای عظیم به چش��م میخورد و البته در
سری اول نیز تا حدودی چنین مشکلی را میشد
مشاهده کرد ،مشخصنبودن تکلیف سازندگان اثر
با اثرشان است که همین موضوع باعث سردرگمی
مخاطبین دردس��رها نیز میش��ود .دردسرهای
ِ
عظیم بهخصوص در س��ریِ دومش معلوم نیست
که طنز است یا درام! قرار است بخنداند یا بگریاند؟
وقتی قصه بهسمت لطیف همکار و همسایگانش
میرود مخاطب باید بخندد و زمانی که داس��تان
چرخش کرده و به س��مت قصۀ خان��وادۀ پدریِ
بهار میرود ،باید اخم بر پیشانی انداخته و گاهی
بگرید! همین موضوع باعث دوپارهش��دن سریال
شده و همینطور باعث این موضوع که در مواردی
ک��ه این دو نیمه با هم تالقی پیدا میکنند ،قصه
دچار وضعیت مضحک و سردرگمی میان شادی
و غم ش��ود که مخاطب را نیز کامال گیج میکند
که هماکنون باید بخندد یا نه! مانند صحنههایی
که در مراس��م ختم عموی «به��ار»« ،لطیف» به
تکهپران��ی میپرداخت و کامال فض��ا را به همین
س��مت و سویی برده بود که پیشتر ذکر آن رفت.
به جز اینها ،دردسرهای عظیم 2حتی در بخش
طنز ماجرایش نیز ثابتقدم نبوده و معلوم نیست
که با چه ن��وع طنزی مواجهایم! گاهی طنز ،طنز
تلخ
موقعیت اس��ت و گاه طنز کالم��ی؛ گاه طنز ِ
اجتماعی و گاه لودگی و ش��وخیهای سردستی
و روحوض��ی و خالصه اینک��ه همۀ اینها موجب
بههمریختهگی در جریان داس��تان فیلم شده که
نواختی الزم برای تبدیلشدن
آن یکدستی و یک
ِ
اذهان عمومی را ندارد .اگر
به سریالی ماندگار در
ِ
بخواهیم همین موضوع را جور دیگری هم مطرح
کنیم میتوان اینگونه بیان کرد که شخصیتهای
دردسرهای عظیم ،مانند لطیف ،بهار ،محترم و...
به تنهایی شخصیتهای خوب و استواری هستند؛
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ام��ا ترکیب آنها در کنار ه��م بههیچوجه خوب
از آب درنیامده و موجب ش��ده نتیجۀ نهایی کار،
مانند آش جانیفتادهای باشد که نخود و لوبیای آن
هرکدام سازخود را میزنند!

نقل قولها:

شاید برای شما هم اتفاق نیفتد!

بدونش��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 هیچیک از م��ا اتفاق بیفتد و
حتی بعید به نظر میرس��د که چنین رخدادی
حت��ی در طول زندگی اکثری��ت قریب به یقین
م��ردم رخ دهد .از این لحاظ میتوان داس��تان
دردس��رهای عظیم 2را کامال فانت��زی قلمداد
دلی��ل فانتزیبودن
ک��رد و احتماال ب��ه همین
ِ
مابقی حوادث و رخدادهای پیشامد شده
قصه،
ِ
در س��ریال نیز با چاشنی شانس و اتفاق همراه
اصلی مجموعه ،کمتر
ش��ده و ش��خصیتهای
ِ
ه
گر
داستانی
های
و
ماجراها
حادثهساز هستند و
ِ
بهوجودآم��ده نیز تا حد زی��ادی تصنعی بوده و
همینطور در س��طح مانده و رها شده است .با
این وجود در البهالی این قصهها و دردسرهایِ
اتفاقی ،سرکی هم به برخی مشکالت اجتماعی
و فرهنگ��ی و بهخصوص مش��کالت جوانان در
زمینههای ش��غلی و ازدواج کشیده میشود که
با وجود آنکه در ط��ول فیلم ،آنچنان تحلیلی
در رابطه با این مسائل داده نمیشود؛ اما صرف
مطرحشدن آنها نیز نشان از دغدغۀ سازندگان
اثر داشته و تقدیرکردنی 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 تجربههای بعدی س��عی در
خلق آثار عمیقتر و ماندگارتری داشته باشد.
ِ
نمره؛ با ارفاق قبول

در مجم��وع به نظر میرس��د که س��ری دوم
س��ریال دردس��رهای عظیم ،س��ریالی متوسط
اس��ت که همین متوس��طبودن را هم بیش��تر
مدی��ون موقعیتهای گاهی جذاب خلقش��ده
بازیگران خویش
روان
ِ
در فیلمنام��ه و بازیهای ِ
اس��ت .مضامین خانوادگی و سوژۀ جوانانۀ فیلم
ه��م بههمراه 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��تیها و کمیها میتوان
به دردس��رهای عظی��م 2به لح��اظ مضمون و
ساختار شسته و رفته و بیادعایش و همچنین
نخستین کارگردانش در مقا ِم
بهعنوان قدمهای
ِ
کارگردان��ی ،نم��رۀ قبولی داد و ب��ه انتظار آثار
بهتری از وی نشست.

برزو نیکنژاد -کارگردان

«داس��تان زندگ��ی همه ما هم گری��ه دارد و هم
خن��ده .تا ما از تاریکی تعریفی نداش��ته باش��یم
نمیتوانیم از س��فیدی صحبتی کنی��م .تا غم را
حس نکنیم نمیتوانیم به شادی خود پی ببریم.
تمام زندگی ما با این دو حس ،یعنی شادی و غم
عجین شده است».
مهران مهام -تهیهکننده

«در حال حاضر باتوجهبه 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��ریالهای طنز هم به تقاضای مردم
برمیگردد ...در این سریال از خنده استفاده ابزاری
نکردهایم و سریال بسیار قصهمحور است».
فریده سپاهمنصور -بازیگر

«من اصال بلد نیس��تم تیپ بازی کنم .همیش��ه
شخصیت بازی میکنم .نقش را تجزیه و تحلیل
میکنم و بعد از خصوصیات اخالقیاش میرسم
به نوع گویش ،حرکات و طرز نگاهش .در سریال
دردسرهای عظیم 2شخصیت مادرشوهر بهخوبی
تحلیل ش��ده و نگاهی تکبعدی روی او نیست...
دوس��ت ندارم از مادرش��وهرها خیلی بد بگویم،
باالخره خودم هم زن هستم .درست نیست درباره
مادرشوهرها اینگونه صحبت کنیم».
حسین محباهری -بازیگر

«ت��ا چند ماه پی��ش وضعیت مطلوبی نداش��تم؛
اما االن هیچ مش��کلی ن��دارم .بازی در س��ریال
دردس��رهای عظیم 2حالم را خ��وب کرد و وقتی
مشغول کار هستم مجال فکرکردن به بیماریام را
ندارم .به تمام بیماران سرطانی هم توصیه میکنم
برای فراموشکردن بیماریشان کار کنند».
الناز حبیبی -بازیگر

«گرچه نقشهایی که معموال بازی کردهام در آثار
مناسبتی بوده؛ ولی همۀ آنها مثبت نبودهاند .در
سریال سیامین روز که ماه رمضان چند سال پیش
پخش شد ،نقش منفی را بازی کردم .فکر میکنم
نقش منفی را هم میتوانم بهخوبی بازی کنم».

تلویزیون ایران

گاهی به
زمان پخشت
نگاه کن!

تلویزیونی «گاهی به پشت سر نگاه کن»
نگاهی به مجموعۀ
ِ

امیرعلی تهرانی
گاهی به پشت سر نگاه کن
کارگردان :مازیار میری

تهیهکننده :رضا انصاریان

نویسندگان :محمود محمد سلطانی -مسعود کرمی

بازیگران :امین تارخ -هدایت هاشمی -بهاره کیان افشار -الیکا

عبدالرزّاقی -سعید چنگیزیان

چهرۀ ویژه :هدایت هاشمی

درجۀ ماندگاری از بیست :ده

جالل تابش کارخانهداری که اکنون در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته و
همزمان گذشتۀ تاریکش و ثروتی را که بهصورت نامشروع به دست آورده در
برابر خود میبیند ،تمام تالش خود را میکند که از این گرداب خودساخته
رهای��ی یاب��د و همین موضوع موجب کنش و واکنشهای��ی در اطراف او و
خان��وادهاش میش��ود که پای پلیس و قانون را هم ب��ه ماجرا باز میکند و
همین وقایع ،خط اصلی س��ریال «گاهی به پشت سر نگاه کن» را تشکیل
میدهد .مازیار میری که پس از فیلم س��ینمایی «حوض نقاش��ی» دو ،سه
کارگردانی این سریال را برعهده داشته
س��الی را کم کار س��پری کرده بود،
ِ
تا س��ومین تجربۀ س��ریال س��ازیاش پس از دو مجموعۀ «گاو صندوق» و
«فرات» را رقم بزند .انتخاب بازیگران فیلم هم به عهدۀ افشین هاشمی بوده
که باعث شد مجموعۀ
بازیگران کار ،تلفیقی از بازیگران تئاتری و چهرههای
ِ
شناختهشده باشد.
چه قصههایی که میآیند!

«گاهی به پش��ت سر نگاه کن» سریال جمع و جور و شسته رفتهای است
ک��ه قصۀ قرص و محکمی هم دارد و ش��اید بهترین ویژگی این س��ریال،
همین داس��تانمحوربودن 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 شخصیتهاس��ت که میخواهد برای مخاطب جذاب باش��د و این

برخالف بس��یاری دیگر از آثار ای��ن روزهای س��ینما و تلویزیون خودمان
اس��ت که یا درگیر فرمگرایی ش��ده اس��ت ی��ا میخواهد به ض��رب و زور
دورهم جمعکردن یکس��ری بازیگر س��تاره و بدون هیچ قصۀ مش��خص و
صرفا براس��اس تواناییهای ای��ن بازیگران ،نظر مخاط��ب را به خود جلب
کنن��د ک��ه عمدتا هم در این راه موفق نبوده و شکس��ت میخورند .همین
داس��تانی محکم و پیرنگ مناس��ب در قصۀ این مجموعه است
وجود خط
ِ
که موجب ش��ده هم ش��خصیتپردازیها تا حد زیادی درس��ت از آب در
اصلی ماجرا باشند.
بیایند و هم خردهداس��تانها در خدمت پیش��برد خط
ِ
بیش��ک تمام اینها به عالقۀ میری به سینمایِ قصهگو و شناخت خوبش
از این نوع س��ینما بازمیگردد .موضوعی که مازیار میری پیش از این هم
در فیلمهای س��ینمایی اخیرش مانند «حوض نقّاشی» و «سعادت آباد» یا
داستان کوتاه
فیلم قدیمیتری همانند «پاداش سکوت» که اقتباسی از یک
ِ
اس��ت آن را به اثبات رسانده بود .در مجموع میتوان اینگونه بیان کرد که
از لحاظ تعهد به داستان و به طور کلیتر از نگاه فیلمنامه« ،گاهی به پشت
سر نگاه کن» نمرۀ قابلقبولی کسب میکند.
نصیحت نمیکنیم ولی پند میدهیم

رمضانی ش��بکۀ دو ،میتوان به
س��ریال ماه
ب��ه عنوان دیگ��ر ویژگی مثبت
ِ
ِ
س��و ژههایی که این مجموع��ه در خالل تعریف قصهاش ب��ه آنها پرداخته،
اشاره کرد .سازندگان «گاهی به پشت سر نگاه کن» در بستر مناسبی که از
ملودرامی خانوادگی تدارک دیدهاند ،بدون ش��عارزدگی و دادن پیامهای 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 سریالهای عمدتا مناسبتی ،به دام نصیحتگویی بیفتد،
دغدغههای خود را با مخاطبین درمیان گذاشته است و از این لحاظ میتوان
گفت که س��ازندگان این مجموعه تا حد زیادی در برآوردهکردن این سخن
ِ
هیچکاک بزرگ که گفته است« :نگو! نشان بده ».موفق عمل کردهاند
آلفرد
و از پس وظیفۀ خود بهعنوان رسانهای درگیر با مخاطب بدنه و عام ،بهخوبی
برآمدهاند.
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یکی برای همه ،همه برای یکی

بازیگران «گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن» هم از دیگر نکات
بازیهای خوب
ِ
مثبت این سریال تلقی میشود .بازیهایی که هم رواناند و هم یکدست و به
دور از خودنمایی و اغراق .البته در اینجا هم باز همان نکتهای که پیش از این
به آن اش��اره شد به چش��م میخورد؛ یعنی در خدمت قصهبودن همۀ اجزای
مجموعه .بازیها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و همگی در خدمت قصهاند و
به همین دلیل هیچکدام از شخصیتها در پیشبرد داستان بر دیگری ارجحیت
ندارد .البته باید اذعان کرد که تمام بازیگران کار نیز بهخوبی از پس نقششان
برآمدهاند .از امین تارخ که همواره کارهایش استانداردهای الزم را دارد ،گرفته
تا هدایت هاش��می که در نقش کارآگاه��ی باهوش بهخوبی جا افتاده و نقش
کامال متفاوتی را نس��بتبه اوس موسایِ پایتخت 4رقم زده است و همچنین
سعید چنگیزیان که در نقش بدمن ماجرا به هنرنمایی پرداخته و حتی الیکا
عبدالر ّزاقی که در نقشی کامال متفاوت از نقشهایی که تاکنون به ایفای آنها
پرداخته ،در این سریال یک دختر گوشهگیر و تنها را بازی کرده است؛ همگی
توانستهاند خاطرۀ خوبی از بازیهای خود در این سریال بر جای گذارند.
یک سریال ماندگار بهتر است یا ده سریال معمولی!؟

اما در کنار تمام این ویژگیهای مثبت ،مهمترین سؤالی که درباره مجموعۀ
«گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن» بهوج��ود میآید ،این اس��ت که اصال چرا
ِ
س��اعت ممکن ،به این سریال
باکس ماه مبارک رمضان و آن هم در بدترین
اختصاص داده ش��ده است؟ مجموعهای که درام اجتماعی است با رگههایی
معمایی و هیچگونه نس��بت و تناس��بی با ماه رمضان و المانهای مربوط به
این ماه ندارد .البته پیش از این و در سالهای قبل نیز ما شاهد این موضوع
بودهایم که سریالهایی بیربط با این ماه مبارک ،توسط شبکههای مختلف
پخش رمضان قرار میگیرند که به نظر میرس��د بیش��تر برای
در کنداکتور
ِ
خالینبودن عریضه است و اینکه گویا وحی نازل شده که تمام شبکهها باید
در زمان میان افطار تا نیمهشب شبهای ماه رمضان ،سریالی را به روی آنتن
ببرند .از نمونههای دیگر این ماجرا هم در س��الهای قبل میتوان به سریال
«هفت سنگ» ساختۀ علیرضا بذرافشان که سال گذشته از شبکۀ سوم سیما
پخش شد و بهخاطر محتوای غیر ایرانیاش با حاشیههای زیادی نیز همراه
شد ،اشاره کرد .همچنین س��ریال پرخرجی مانند «نردبام آسمان» ساختۀ
محمدحسین لطیفی که در رمضان سال  88از شبکۀ اول سیما پخش شد و
بهدلیل زمان نامناسب پخشش ،به هیچ عنوان در حدی که شایستگیاش را
داشت دیده نشد .متاسفانه امسال هم چنین اتفاق مشابهی برای «گاهی به
پشت سر نگاه کن» افتاد و مجموعهای که میتوانست در یک زمان مناسب
و سر فرصت روی آنتن برود ،بهدلیل زمان نامناسب و موضوع غیرمرتبطش
با مناس��بتی که برای پخش آن در نظر گرفته ش��ده بود ،آنچنان که باید و
شاید دیده و در اذهان عمومی ماندگار نشد.
در نهایت پیش��نهادی که میتوان آن را با رس��انۀ ملی در میان گذاش��ت
سریال
این اس��ت که همانگونه که ش��بکۀ پنج س��یما دست از س��اخت
ِ
مناس��بتی برای ماه رمضان کشید و آب از آب تکان نخورد ،اگر یکی دیگر
از ش��بکهها 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 نمیخورد و حتی اینگونه میتوان تمرکز بیش��تری بر س��ریالهای
تولیدشده کرد یا به قول معروف کیفیت را فدای کمیت ننمود .بدونشک
س��ریال
دو س��ریال یا حتی یک
مناس��بتی با کیفیت و ماندگار بهتر از ده
ِ
ِ
سریال متوس��ط یا حتی ضعیف است که صرفا برای پرکردن آنتن ساخته
و پرداخته شده باشند.
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نقل قولها:
محمود محمد سلطانی -نویسنده

«عدهای از تماشاگران میتوانند قصههای ملودرام
را خیلی دوس��ت داشته باشند و گروهی دیگر هم
طنز را دوست دارند .به اعتقاد من بیشترین مسئله
دیدهشدن یک سریال ،درستبودن ،سرجابودن و
داشتن قصه خوب است و اینکه تماشاگر با دنیای
آن س��ریال ارتباط برقرار کند .به نظرم ژانر ،تعیینکننده تماشاگر کم یا زیاد
نیست ،البته قصههای طنز همیشه مورد استقبال قرار میگیرند؛ 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 تولیدکنندهه��ای ایرانی اس��ت که در مملکت
مشغول فعالیت هستند ...اگر محصوالت کیفیت
الزم و قانعکنن��ده برای مصرفکننده را داش��ته
باش��د ،او دیگر به ایرانی و غیرایرانی بودنش فکر
نمیکند .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 گرانتر
باشد؛ اما کیفیت بهتری دارد ،طبیعتا کسی این شعار را نمیپذیرد .واقعیت این
است که باید به سمت تولید کاالی باکیفیتتر و شاید ارزانتر 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 سریالهای
رمضانیاش بیفتد و قطعا همین امر باعث باالرفتن کیفیت کارها خواهد شد».
سعید چنگیزیان -بازیگر

«من سالها 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
میدهند؛ اما من اصال این ش��یوه را دوس��ت ندارم و دلم میخواهد حتی در
تلویزیون هم نقشم برای مخاطب باورپذیر باشد».

تلویزیون ایران

مانی کازرونی

میخوریم و میخوابیم و
زندگیمیکنیم!

یکی از مسائلی که امسال خیلی در سریالهای
مناس��بتی ماه رمضان به چش��م میآمد و البته
سریال دردسرهای عظیم
نقطۀ اوج آن در همین
ِ
بود ،مس��ئله بیکاری و چش��م به دست دیگران
داش��تن مردهای ماجرا بود .ب��ه عنوان مثال در
خیل انبوهی از
سریال دردسرهای عظیم 2ما با ِ
مردهای بیکا ِر عمدتا جوان مانند لطیف ،ارسالن،
کام��ران و حتّی منوچهر طرفی��م که برای امرار
معاش و تامین هزینههای روزمرۀ خود چشم به
ِ
دست همسران و مادرانشان دارند! این در
جیب و
حالی بود که بیشتر زنهای قصه یا شاغل بوده و
یا از نظر مالی بر مردان خانوادۀ خود برتری دارند
بهنحویکه این مردها هستند که از لحاظ مالی
برای گذران زندگی به آنها وابستهاند ،تا آنها به
مردها! ر ّدپای چنین موضوعی را در سری چهارم
س��ریال پایتخت نیز میتوانیم مش��اهده کنیم.
جایی ک��ه تقریبا تمام مردهای خانوادۀ معمولی
برخالف س��ریهای قبل (به جز بهبود فریبا که
ب��ه فراخور نبود بازیگرش مجبور به س��فر و کار

در آفریقا ش��ده!) ،بیکار هس��تند .از نقی گرفته
ِ
ش��خصیت
تا ارس��طو و تق��ی و رحمت و حتّی
تازه اضافه ش��دۀ بائو؛ هیچکدام شغل مشخّ صی
در طول فیل��م ندارند و یا اگر هم دارند ش��غل
ناشریفی مانند زمینخواری است و عمال همگی
آنها در انتظار گرفتن و خوردن دیه همسر چینی
ارس��طو هس��تند؛ این در حالی است که هما به
اصلی زن داستان ،کامال ف ّعال
عنوان ش��خصیت
ِ
اس��ت و حتی یک تنه در برابر شغلهای کاذب
و زمینخواری و ساختوساز غیر مجاز مردهای
فامیل میایستد.
این مس��ئله یعنی بیکاری ،بیع��اری و در یک
کالم ،مفتخ��وریِ 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��ریالهایی که داعیۀ اجتماعی
بودن دارند ،موضوع قابل قبولی نیست و موجب
میشود این مس��ئله به اذهان متبادر گردد که

مردان کشورمان تنپرور و بیکار هستند .بدون
ش��ک پرداختن به چنی��ن موضوعات اجتماعی
باید کمی اندیشمندانهتر صورت پذیرد و صرف
مطرح ش��دن چنین موضوعی ب��دون دادن راه
حل و یا تقبیح آن ،جالب به نظر نمیرسد.
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سریـــــال جهـــــان

در س��ال  1990یک مینیس��ریال به نام «خانه
پوش��الی» ی��ا ( )House of cardsاز ش��بکه BBC
انگلیس پخش شد که برگرفته از رمانی با همین
نام نوشته مایکل دابز ( )Michael Dobbsبود .البته
در معنی نام این سریال ،میتوان منظور از cards
را برگهای قمار دانست؛ در آن صورت house of
 cardsکه اشاره به ساختمان کنگره یا پارلمان دارد
را میتوان "خانه قمار" نامید.
دابز از اعضای ح��زب محافظهکاران انگلیس و
در حلقه مش��اوران “مارگارت تاچر» (Margaret
 )Thatcherق��رار داش��ت .موض��وع س��ریال نیز
رقابته��ای سیاس��ی در انگلیس پ��س از دوران

نخستوزیری "مارگارت تاچر" را روایت میکرد.
این س��ریال در بسیاری از کش��ورهای جهان از
جمله ای��ران در ابتدای دهه  ۷۰خورش��یدی از
تلویزیون پخش گردید.
ح��اال پس از  23س��ال در آمریکا با اقتباس از
همین سریال انگلیسی ،سریالی با همین عنوان
«خان ه پوش��الی» اما با موضوع سیاس��تمداران
آمریکایی س��اخته ش��د که تا کنون  3فصل 13
قسمتی آن از ماه فوریه سال  2013پخش شده
ی قدیمی اشاره دارد که
اس��ت .نام سریال ،به باز 
در آن ورقه��ای بازی به ص��ورت خانهای چند
طبقه روی هم قرار میگیرد و البته هر لحظه هم

سیمای شهوت،
س��ودای قدرت
حمید سبحانی

مردادماه  / 1394شماره 458

44

احتمال ریختن ورقها 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"
( )Garrett Walkerب��ا بازی مایکل گیل (Michel
 )Gillنام��زد این انتخابات کمک میکند و او را به
قدرت میرس��اند .اما "گرت" که به او قول وزارت
امورخارج��ه را داده بود ،تصمیم خ��ود را پس از
پیروزی تغییر میدهد و به او میگوید 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
میگیرد ت��ا خانهای که برای "گرت واکر" از ورق
س��اخته را از هم بپاشاند و خانه جدید در مسند
قدرت برای خود بسازد.
"فرانک آندروود" نقشهای میکشد 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 میکند .شهوت قدرت
آندروود برای رس��یدن به کاخ سفید او را به یک
طلب بیرحم تبدیل کرده که
سیاستمدا ِر قدرت ِ
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" میپردازد و اینکه چطور "گرت
واکر" را مجبور به اس��تعفا از ریاس��ت جمهوری
میکن��د تا خود ج��ای او را در ای��ن مقام بدون
شرکت در مبارزات انتخاباتی بگیرد.

سریــــالجهــان

سیاست اخاذی
اخاذی سیاسی-
ِ
ِ

"فرانس��یس" که به غیر از همسرش ،همه او را
"فرانک" صدا میزنند ،فردی خالی از ایدئولوژی و
مذاهب مرسوم و فقط تابع خود است و به همین
دلیل خ��ود را مختار به انجام ه��رکاری میداند.
"فرانک" جز هدفش چیزی نمیبیند 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 ر ِد خونی که بر
دستهایش باقی بماند.
“آندروود» ق��درت را به صخرههای نفوذناپذیری
تشبیه میکند که در دل تاریخ جاودانهاند و ارزش
پول را در مقایسه با قدرت ،ناچیز تلقی میکند؛ 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 ،رئیسجمهور برای مدت چهارس��ال
حکومت میکند ،اما خبرنگاران برای همیشه!» .با
این استدالل خبرنگاری به نام "زوئی بارنز" (Zoe
 )Barnesب��ا بازی کیت مارا ( )Kate Maraرا 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 عکسهای شخصی
وی ،او را مجب��ور به گزارش اخب��ار مدنظر خود
ک��رد .بعد از اینکه "زوئی بارنز" به حقایق پش��ت
پرده سیاهکاری افراد کنگره و رده باال به خصوص
"فرانک" نزدیکتر میشود و تاریخ انقضای استفاده
از او تمام میگردد" ،آندروود" در یک صحنهسازی
خودکشی" ،زوئی" را به قتل میرساند تا بیشتر از
این در مسیر اهدافش اختالل ایجاد نکند.
در راه رسیدن به قدرت" ،فرانک" نقش ه معینی
دارد“ :میتوانی 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
میکند؛ او یک لحظه دستان کسی که چند لحظه
پیش زندگیاش را نابود کرده میفشارد و لبخند
گرم��ی هم تحویلش میدهد ،ب��دون اینکه مورد
اتهام قرار بگیرد.
در م��ورد "پیتر روس��و" ( )Peter Russoبا بازی
ک��وری اس��تال( )Corey Stollدیگر 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 بیآبرویی 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 آسیبرساندن به مسیر قدرت "آندروود" ،در
یک صحنهسازی خودکشی ،حذف فیزیکی گردید.
جمعآوری لیس��ت خالفکاری و کثافتکاری
اف��راد حاضر در صحنه سیاس��ت (آت��و گرفتن)،
جس��تجوی نقطه ضعفها و پروندهس��ازی برای
یترین روش “فران��ک” برای حذف
رقیب��ان ،اصل 
افراد یا دس��تکاری مسیر آنها به سمتی است که
کمترین اصطکاک را با هدف او داش��ته باش��ند.
“فرانک آن��دروود” تالش میکند که به ما بگوید،
ب��رای یک سیاس��تمدار ،قطعا هدف وس��یله را
توجیه میکند و بارها در طول سریال ،شخصیت
ماکیاولیستی خود را به رخ مخاطب میکشد.
دو شاه و یک اقلیم

"فرانک" در کنگره و کاخ سفید فعالیت میکند
و "کلر" رئیس یک موسسه خصوصی عامالمنفعه
اس��ت .این دو نفر در زیر یک س��قف ،آزادیهای
ش��خصی خود را تا حدود زیادی حفظ کردهاند و
ارزش ای��ن آزادی برای هر دو نفر آنها آنقدر زیاد
است که حتی از داش��تن فرزند هم چشمپوشی
کردهان��د .تار و پود رواب��ط درون و بیرون از خانه

رابین رایت در نقش کلیر آندروود

کامال در هم تنیده ش��ده است و تا قبل از کسب
مقام ریاس��ت جمه��وری با مدیری��ت فوقالعاده
"فرانک" ،ماجراهایی چون خیانت آش��کار "کلر"
در برابر خیانت "فرانک" ،نتوانس��ت مسیر کسب
قدرتشان را کج کند.
روابط بین فردی و اجتماعی این زوج به شدت
تحتالش��عاع زندگی سیاستزدهشان قرار دارد و
ترکیبی از حیلهگری ،فرصتطلبی 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 نمیتابد و با پشتکار و خالقیت که در
عین حال با دورویی و تلفات بیرحمانه نیز همراه
اس��ت ،باعث میش��وند که اتفاقات غیراخالقی و
مجرمانه زیادی رخ دهد و همچنین هیچ بنبستی
را برای خیالپردازیهای جاهطلبانه خود متصور
نیستند.
در فصل س��وم به دلیل اینکه "فرانک" و "کلر"
در نقش رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا ظاهر
ش��دهاند ،از ش��دت بیرحمی آنها کاس��ته شده
و ش��خصیت آنها بیشتر خاکس��تری شده است.
میتوان حدس زد که در فصل سوم از شخصیت
“بی��ل و هی�لاری 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.
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“کلر” جاهطلبی خود را با درخواست گرفتن پست
نمایندگی آمریکا در س��ازمان مل��ل از “فرانک”
شروع میکند که در ادامه در این پست موفق به
اثبات خود نمیشود و شک و تردید در ادامه رابطه
با همسرش که در منصب قدرت به هیچکس به
غیر خودش اهمیت و راه نمیدهد ،آنقدر بیشتر
میشود که درس��ت در زمانی که “فرانک” آماده
مبارزه برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری
اس��ت" ،فرانک" را در کاخ سفید تنها میگذارد و
او را ترک میکند.
قدرت بدون آرایش

«خان ه پوش��الی» یا ( )House of cardsسریالی
ن میدهد برای سیاستمداران ،چرا
است که نشا 
گاهی شرط رسیدن به «منفعت بزرگتر» ،دروغ
گفتن یا اس��تفاده از ترفندهای غیراخالقی است.
این دروغ میتواند به سادگی چیزی در مورد یک
شجاعت دوران نوجوانی یک رئیس جمهور باشد
یا دروغه��ای بزرگی که در عین خونس��ردی به
رسانهها گفته میشود.
«خان ه 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��تپرده حکومتداری این کش��ور،
چه خیانتها ،قدرتطلبیها ،ش��هوترانیها و
جنایاتی نهفته است.
این سریال از لحاظ فنی با توجه به کارگردانی
یکدس��ت ،طراحی صحنه مناس��ب ،بازیهای
بینظی��ر و ترفن��د دیالوگهای رو ب��ه دوربین
کویین اسپیسی (فرانسیس آندرود) که در تئاتر،
تلویزیون و س��ینما به "شکس��تن دیوار چهارم"
معروف است ،توانسته همذاتپنداری مخاطب را
برانگیزد به طوری که بیننده روی زش��ت قدرت
را ب��ا تمام وج��ود حس میکند و ش��خصیت "
فرانس��یس آندرود" را به عن��وان یک نماینده از
این سیستم قدرت ،باور میکند.
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محورهای خانه پوشالی
سریالهای آمریکایی1+2 :

در سریال «خان ه پوشالی» به دو کشور چین و روسیه بیش از بقیه کشورها پرداخته شده است .حضور
چین در فصل  1و  2بس��یار پررنگ بود و به تصویر کش��یدن مناس��بات پشت پرده اقتصادی با چین،
نشان از توجه و اهمیت آمریکاییها 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.
رئی��س جمهور روس��یه با ن��ام "ویکت��ور پت��روف" ( )Viktor Petrovبا بازی الرس میکلس��ن (Lars
 )Mikkelsenبا ویژگیهایی مطرح میشود که مخاطب منظور سازندگان سریال از اینکه پتروف همان
“پوتین” است را خیلی زود متوجه میشود؛ ویژگیهایی مانند طالق همسر خود ،یا اینکه عضو سابق
کگب” «س��ازمان سابق اطالعات ش��وروی» بوده است؛ حتی مدل موی پتروف را هم شبیه پوتین
“ 
رئیس جمهور کنونی روسیه گریم کردهاند.
یکی از محورهای اصلی فصل سوم در ارتباط با رژیم صهیونیستی و کرانه باختری است که روسیه در
این رابطه مجبور به همکاری میشود .پتروف میخواهد 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 نمیآید.
البته این احتمال وجود دارد که تهیهکنندگان 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 کردهاند.
در طول فصل س��وم و لحظاتی که به موضوع روس��یه اختصاص دارد ،به صورت آشکار و پنهان این
کش��ور را تحقیر میکنند و روسیه را کش��وری ظالم و عقبمانده فرهنگی نشان میدهند که در آنجا
دموکراسی حاکم نیست و به علت مذهب و سنت از مدرنیته عقب مانده است.
ایران

این س��ریال یک اش��اره کوتاه به ایران نیز دارد و در فصل دوم از زبان "ریموند تاس��ک" (Raymond

 )Tuskبا بازی جرالد مکرانی ( )Gerald McRaneyتاجر میلیاردی و دوست نزدیک "گرت واکر" رئیس
جمهور س��ابق ،ایران را کش��وری با مردمی وحشی خطاب میکند و همچنین در فصل سوم و از زبان
"کلر" ایران را یک کش��ور تروریست مینامد که توسط روسیه از لحاظ موشکی تسلیح میشود؛ محور
«ایرانهراسی» حتی با اشاره کم نیز جزو ثابت بسیاری از سریالهای آمریکایی است.
اشک تمساح

قس��متهایی از «خان ه پوش��الی» اختصاص به حمالت موش��کی هواپیماهای بدون سرنشین ارتش
آمریکا دارد که در زمان ریاس��ت جمهوری "فرانک آندروود" ،برای کشتن تروریستها در کشور یمن
اقدام به حمله موش��کی میکنند ک��ه در این میان خانواده فردی غیرنظامی ب��ه نام "کاظم محمود"
( )Kaseem Mahmoudبا بازی والد زوایتر ( )Waleed Zuaiterکشته میشوند و وی نیز پاهای خود را
در این حمله از دست میدهد .این سریال با زیرکی خاص و خالف واقع نشان میدهد که دولت آمریکا
بابت صدمه زدن به غیرنظامیان توس��ط حمالت موش��کی هواپیماهای بدون سرنش��ین در مقابل قوه

سریــــالجهــان
قضایه و مردم خود پاسخگو هستند و باید تبعات
کار خود را بپذیرند و در آخر نیز ارتش آمریکا را
بابت این کشتار تبرئه میکند؛ 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 مردمشان عذرخواهی و اظهار
تاسف نکردند که غیرواقعی بودن این قسمت از
سریال را نشان میدهد.
آمریکاییه��ا ب��رای نش��ان دادن ح��س
انساندوس��تی خود پس از ای��ن حمله "کاظم
محم��ود" را ب��رای مالقات با رئی��س جمهور به
آمری��کا میآورند و "فرانک آن��دروود" نیز برای
آمادگ��ی این دیدار (در حال��ت تقریبا بیادبانه)
ق��رآن میخواند ت��ا بتواند با "کاظ��م محمود"
احس��اس همدردی کند و با اینک��ه در این کار
موفق نمیشود اما بار دیگر سیاست ماکیاولیستی
خود را به نمایش میگذارد.
تراژیک همجنسبازی
توجیه
ِ

تروی��ج و تبلیغ همجنسبازی دیگر در فیلم و
سریالهای آمریکایی بسیار عادی شده و گویی
یک دس��تور نانوش��ته برای س��ازندگان فیلم و
سریالها است که حتما فرد یا افرادی را حتی در
یک سکانس به عنوان همجنسباز معرفی کنند.
نویس��ندگان «خان ه پوش��الی» از اواسط سریال
ش��خصیت اول فیلم یعنی "فران��ک آندروود" را
یک همجنسباز معرفی میکنند که بنا به دالیل
پرستیژ و جلب حمایت عمومی برای رسیدن به
کسب قدرت ،این هوس خود را از انظار عمومی
پنهان میدارد.
این تبلیغ همجنسبازی به همین جا متوقف
نمیش��ود و در فصل سوم س��کانسهای زیادی
را ب��ه یک تبع��ه همجنسب��از آمریکایی که در
روسیه به زندان افتاده است ،میپردازد و داستان
س��وزناکی از احترام به حق��وق همجنسبازها و
ش��هامت و ش��جاعت! زیاد این قشر سر میدهد
و با خودکش��ی این فرد که حاضر نیست دست
از اعتقادش بکش��د ،یک ت��راژدی غمگین برای
مخاطب خود به تصویر میکشد.
ماکیاول انتخاب میشود

اواخ��ر فص��ل س��وم نی��ز کم��ی از ماهیت
غیراخالقی بودن مناظرههای انتخاباتی آمریکا را
بر مال میکند و به خوبی "نفسس��االری" را به
یکشد که چطور افراد در این مناظرهها
تصویر م 
با هر وس��یلهای ب��رای تخری��ب یکدیگر تالش
میکنند تا به اهداف خود برسند.
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عوامل سریال ()House of cards
شبک ه اینترنتی  Netflixسازنده این سریال آمریکایی پخش آن را از ماه فوریه سال  2013شروع کرده
است؛  Netflixیک ارائه دهنده خدمات آنالین رسانهای است که بخش عمدهای از بازار پخش آنالین فیلم
و سریال را در آمریکا و چندین کشور دیگر را در اختیار دارد و مجموع کاربران نتفلیکس در  ۴۰کشور
جهان بالغ بر  ۵۰میلیون نفر است .این شبکه اینترنتی تمام قسمتهای هر فصل سریالهایش را فقط در
سایت خود و به صورت یکجا منتشر میکند.
نتفلیکس اجرای ساخت این سریال را بر عهده “دیوید فینچر” ( )David Fincherکارگردان 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.
پدید آورنده :بیو ویلیمان ()Beau Willimon
بر اساس رمانی از :مایکل دابز ()Michael Dobbs
تهیه کنندگان اجرایی :دیوید فینچر ( ،)David Fincherکوین اسپیسی (،)Kevin Spacey
اریک راث ( ،)Eric Rothبیو ویلیمان ( ،)Beau Willimonجاشوآ دانن ( ،)Joshua Donenدینا
برونتی ( ،)Dana Brunettiآندرو دیویس ( ،)Andrew Daviesمایکل دابز ( ،)Michael Dobbsجان
ملفی ( ،)John Melfiدیوید مانسون ( ،)David Mansonجان دیوید کولز ()John David Coles
نویسندگان :بیو ویلیمان ( ،)Beau Willimonمایکل دابز ( )Michael Dobbsاندرو دیویس (Andrew
 ،)Daviesکیت بارنو ( ،)Kate Barnowسم فورمن ()Sam Forman
کارگردانان :دیوید فینچر ( ،)David Fincherجیمز فولی ( ،)James Foleyجان دیوید کول (John David
 ،)Colesکارل فرانکلین ( ،)Carl Franklinرابین رایت ( ،)Robin Wrightجوئل شوماکر (،)Joel Schumacher
آلن کولتر ( ،)Allen Coulterچارلز مک دوگال ( ،)Charles McDougalجان دال ( ،)John Dahlتاکر گیتس
( ،)Tucker Gatesاگنیزکا هولند ( ،)Agnieszka Hollandجودی فاستر()Jodie Foster
موسیقی متن :جف بیل ()Jeff Beal
مدیران فیلمبرداری :آیگل بریلد ( ،)Eigil Bryldتیم ایوز ( ،)Tim Ivesایگور مارتینووایس (Igor
)Martinovic
لوکیشن :بالتیمور ( )Baltimoreو جوپا ( )Joppaدر مریلند (،)Maryland
بازیگران:
کوین اسپیس��ی ( ................. )Kevin Spaceyفرانسیس آندروود ()Frank Underwood
رابین رای��ت ( ........................ )Robin Wrightکلیر آندروود ()Claire Underwood
کیت م��ارا ( ................................. )Kate Maraزوئی بارنز ()Zoe Barnes
کوری اس��تال( ........................... )Corey Stollپیتر روسو ()Peter Russo
مایکل کل��ی ( ..................... )Micha el Kellyداگ استامپر ()Doug Stamper
س��اکینا جفری ( ................ )Sakina Jaffreyلیندا واسکوئز ()Linda Vasquez
کریس��تین کانلی ( .........)Kristen Connollyکریستینا گالگر ()Christina Gallagher
کنستانس زیمر ( ......... )Constance Zimmerجنین اسکارسکی ()Janine Skorsky
سباستینآرکلیس( .........)SebastianArcelusلوکاس گودوین ()Lucas Goodwin
نات��م دارو ( ........................ )Nathan Darrowادروارد میچم ()Edward Meechum
ماهرشاال علی ( ................. )Mahershala Aliرمی دانتون ()Remy Danton
مایکل گی��ل ( .......................... )Michel Gillرئیس جمهور گرت واکر ()President Garrett Walker
مولی پارک��ر ( .......................... )Molly Parkerجکی شارپ ()Jackie Sharp
ریچل برازناهان ( ..........)Rachel Brosnahanریچل پانسر ()Rachel Posner
جرالد مکرانی ( ................ )Gerald McRaneyریموند تاسک ()Raymond Tusk
الیزابت مارول ( ................ )Elizabeth Marvelتدر دانبار ()Heather Dunbar
جیمی سیمپسون ( ........... )Jimmi Simpsonگاوین اورسای ()Gavin Orsay
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 :آمریکا2013-2012
شبکه پخش کنندهHBO OR AMC :
زمان هر اپیزود 60:دقیقه
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حقیقت بسیار تلختر است:
سریال «خانهی پوشالی» واشنگتن را تطهیر کرده است

 27فوریه تاریخ شروع پخش فصل سوم سریال
«خانهی پوشالی» از شبکه نتفلیکس ،زمان شادیِ
معتادان به سیاست است .اما جای تأسف دارد که
ِ
این درا ِم پر از دسیس��ه ،جنایت و فس��اد ،حقایق
دربارهی سیاستمداران واشنگتن را بیان نمیکند.
منظ��ورم را اش��تباه متوجه نش��وید« .خانهی
پوش��الی» سریالی عالی اس��ت .فیلمنامهی فوق
العادهای دارد ،بازیهای آن بدون نقص هس��تند
و ب��ا اندکی اغراق میتوان گفت این س��ریال به
حس بودن در فضای سیاسی واشنگتن
مخاطب ِ
را القا میکند.
اما افراد تبهکار در دنیای واقعی اص ً
ال ش��باهتی
قهرمان این س��ریال فرانک آندروود Frank
به ضد
ِ
 Underwoodبا ایفای نقش کِوین اسپیسی Kevin
 Spaceyندارن��د .ض��د قهرمانی ک��ه حیله گریِ
ماکیاولی را با جاه طلبیهای بی حد و حصر سزار،
در خود دارد.

واشنگتن به این سبب که افراد بد آن را به فساد
کشاندهاند 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 .آنها هم مردمانی هستند مثل
دیگ��ران .برخی خوب ،برخی ب��د و اکثر آنها نه
خوب هستند و نه بد.
همانطور که بنده در کتاب جدیدم «جمهوری
که دیگر نیس��ت :حکومت بزرگ و فوران فس��اد
سیاس��ی در آمری��کا» A Republic No More:
Big Government and the Rise of American

 Political Corruptionب��ه اس��تدالل در این باره
پرداختهام ،ریشههای 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 آنه��ا انتظار میرود انجام
میدهند به فساد آلوده شوند.
امروزه سیاس��ت ب��ر پایهی تض��اد بین منافع
اس��ت .نمایندگان کنگره بطور سیستماتیک در
ازای کمکه��ای مالی ،کمک در نوش��تن لوایح
قانونی ،مساعدت در کارها ،مشغول به کار شدن
شدن دورهی
در کارهای بی دردس��ر بعد از تمام
ِ
نمایندگی آنها و مس��ائلی دیگر سیاس��تهای
ِ
مطلوب اف��رادی خ��اص را ا ِعم��ال میکنند .و
هیچک��س حتی از این بابت نگران نیس��ت زیرا
طریقهی انجام گرفتن کارها به این صورت است.
فس��اد اینگونه بوجود میآید .اگرچه [تقریباً؟]
هیچ یک از سیاست مداران ما به اندازهی فرانک
آندروود حریص و حیله گر نیستند.
یک نمایندهی کنگره را در نظر بگیرید .فردی
کام ً
ال معمولی ،بس��یار بی آزار و کسی که بیش
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واشنگنت یک خانهی پوشالی نیست
که هر لحظه بتوان منتظر فرو ریخنت آن
باشیم .بلکه خانهای فوالدی و بتنی است
که نابود کردن آن تقریباً غیر ممکن است.
و در واقعیت ،متام این اتفاقات بدون
وجود فرد رشور و نابغهای مثل فرانک
آندروود که مخفیانه در پشت صحنه
مسائل را کنرتل میکند ،رخ میدهد
از س��اعت کاری برای کارش وقت نمیگذارد .او
از چند قانون با دامنههای محدود چش��م پوشی
میکند و در عوض گروههای ذی نفع از کمپین
او حمایت میکنند و میتواند بطور گس��تردهای
به البی کردن بپردازد.
ب��ه پس��ر عمویش کار مش��اورهای پیش��نهاد
میدهند ،چند ش��رکت به خیرهای که مادرش
آن را مدیریت میکن��د کمک میکنند و وقتی
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دورهی نمایندگی او به پایان میرس��د میتواند
ب��ه عنوان یک البی کننده با حقوقی بین  1تا 9
میلیون دالر به فعالیت بپردازد.
او در عوض چه میکند؟ جواب س��اده است :او
نیز قوانین را به نفع افرادی که در این مس��یر به
اون کمک کردهاند رقم میزند.
تغییرات��ی را صورت میدهند که محس��وس
و چش��مگیر نیس��تند بلکه کوچک هستند و در
حاشیهها 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؟
طریقهی انجام کارها به این صورت است.
این معاملههای کوچک و به ظاهر بی ضرر بین

البی کنندگان ،گروه��ای ذی نفع ،بروکراتها و
سیاس��ت مداران هر روز و بر س��ر کوچکترین
مسائل تکرار میشود .این معامالت به بغرنجی و
ِ
وضعیت فساد در سیاستهای
پیچیدگی
در هم
ِ
عمومی میافزاید.
واش��نگتن یک خانهی پوش��الی نیست که هر
لحظه بتوان منتظر فرو ریختن آن باش��یم .بلکه
خانهای فوالدی و بتنی است که نابود کردن آن
تقریباً غیر ممکن است.
و در واقعیت ،تمام این اتفاقات بدون وجود فرد
ش��رور و نابغهای مثل فرانک آندروود که مخفیانه
در پش��ت صحنه مس��ائل را کنترل میکند ،رخ
میدهد.
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
میشود این کار بسیار سختتر خواهد بود.
بنابرای��ن اگر ش��ما در آینده س��ریال «خانهی
پوشالی» را تماشا کردید ،به یاد داشته باشید که
مداران واشنگتن به اندازهی سیاستمداران
سیاست
ِ
این سریال بد نیستند بلکه بسیار بدترند.
جِ ��ی کاس��ت نویس��ندهی مجل��هی ویکل��ی
اس��تاندارد  Weekly Standardاست .کتاب جدید
او «جمهوری که دیگر نیس��ت :حکومت بزرگ و
فوران فساد سیاسی در آمریکا»

سریــــالجهــان
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
جنگهای جهانی ،جوامع و تمدن غربی برای بحران رهبری و حکومتداری
خود به تغییر در ساختار دولتها ،توسعه احزاب و نظام پارلمانی و در نهایت
ایجاد نهاد اندیشکدهها دست زدند.
اندیشکدهها در واقع گروهی از نخبگان علمی ،اقتصادی و سیاسی هستند
که برای دولتها به طور تخصصی ،تصمیمسازی ،آیندهشناسی و راهبری را
در سطوح استراتژیک را انجام میدهند .در دو نهاد سنتی پادشاهی و کلیسا،
به دلیل س��ادگی جوام��ع و محیط پیرامون تمدنی ،فرآیند تصمیمس��ازی
س��ادهتر و سهلتر بوده است اما از قرن بیس��تم به این سو ،پیچیدگیهای
تمدن��ی به گونهای بوده اس��ت که به منظور تضمین منافع و رش��د تمدن،
تصمیمسازی در حوزههای متنوع باید به صورت حرفهای و تخصصی انجام
پذیرد.
در ابتدای شکلگیری ساختار جدید پارلمانی و اندیشکدهها ،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��رکتها و
افزای��ش توانای��ی الب��ی آنها بر اف��راد مؤث��ر در این مراکز تصمیمس��از و
تصمیمگیر ،پرداختن به منافع ملی خدش��ه دار شده و در بسیاری از موارد،
تصمیمسازی و تصمیمگیریها بر پایه منتفع شدن شرکتها و سرمایهداران
صورت میگیرد.
در تم��دن غرب برای کنترل و حفظ نهاده��ای رهبری کننده مانند دولت
و پارلمان و حتی همین اندیش��کدهها ،از ساختارهای اداری و بوروکراتیک و
همچنین سازمانهای نظارتی استفاده میکنند .اما نفوذ البیها و اَبر شرکتها
و سرمایهداران و اعمال نظر آنها بر سیاستهای کلی کشور در جهت منافع
شخصی و گروهی آنها همواره از مشکالت استراتژیک تمدنی غرب بوده است.
در حال حاضر نفوذ اقلیت و سرمایهس��االران در سیاستگذاریهای 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 البیگری افراد منتفذ و البیبازها
به عنوان عواملی بیرونی قابل دور زدن است.
البی و البیگری در فرهنگ سیاسی آمریکا

الب��ی Lobbyاز کلمه التی��ن  laubia, lobiaبه معنی ورودیِ عظیم و راهرو
مشتق شده است (از این رو الفاظی مانند البی هتل ،البی مجلس و  ...در اخبار
و محاورات روزنامهنگاری به کار برده میشود) .ورود این واژه به ادبیات سیاسی
انگلیسی در  1890صورت گرفت و معنای آن ،اعمال نفوذ بر سیاستمداران
به ویژه بر نمایندگان برای قانونی خاص است.
در علوم سیاس��ی ،البیگ��ری  Lobbyingیک حرفة 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 ویژهای به نام «دفاتر البیگری» وجود دارند که در ازای
دریافت پول به تالش برای پیشبرد حمایت از یک دیدگاه خاص بهوسیله نفوذ
در دولت و افکار عمومی میپردازند.
پیش از این البیگرها 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 آوردهاند و بدین ترتیب
مفهوم جدیدی از البی در آمریکا خلق ش��ده اس��ت .جالب است بدانید که
مهمتری��ن گروه البیگ��ر در آمریکا و دیگر نقاط جه��ان ،گروههای یهودی
هستند.

راهها و
راهدرروهای
کنگره
کنگره آمریکا ،مهد البیگری

بیش از  6000نفر البیگر ،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 میشوند.
بر اساس تحقیقات انجام گرفته توسط روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست»
که به بررسی ارتباط کاری بین کنگره آمریکا و شرکتهای البیگری پرداخته،
مش��خص شده است که طی یک فرآیند چرخشی ،کارکنان کنگره تبدیل به
البیگر شده و به همین ترتیب افرادی که قب ً
ال در حوزه البیگری فعال بودند
به عنوان کارکنان دفاتر نمایندگان وارد کنگره میشوند.
بر اس��اس تحقیقاتی که توسط موسسه «لگیاس��تورم» LegiStormانجام
گرفت��ه ،طی ی��ک دهة گذش��ته در ح��دود  5400نفر از کارکنان س��ابق
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کنگره ،کاپیتالهیل  Capitol Hillمحل اس��تقرار
س��اختمان گنگره را ترک کردهان��د تا به عنوان
البیگر مش��غول به کار ش��وند ،همچنین 400
نماینده س��ابق کنگره نیز پ��س از ترک مجلس
نمایندگان و کنگره به عنوان البیگر مشغول به
کار شدهاند.
بر اس��اس ای��ن تحقی��ق ،از می��ان  5400نفر
البیگری که دارای تجرب��ه کار در کنگره بودند،
 2900نف��ر در س��ال ج��اری به عن��وان البیگر
استخدام ش��دهاند که این امر نشان دهندة رشد
بس��یار باال نس��بت به س��الهای قبل است25 .
ش��رکت البیگر آمریکایی هر کدام دارای  10و یا
تعداد بیشتری از کارکان سابق کنگره بودند.
در ادامة گزارش ،به نتایج تحقیقاتی دو مؤسسه
دیگر در ارتباط با نفوذ البیگرها در کنگره اشاره
شده است« :بر اساس تحقیقاتی که توسط «مرکز
سیاستهای واکنشی» در حدود  14000نفر در
کاپیتالهیل مش��غول به کار هستند و در حدود
 11700نفر نیز در س��ال جاری به عنوان البیگر
ثبتنام شدهاند».
دانشکده اقتصاد لندن نیز سال گذشته تحقیقی
انجام داد که نش��ان م��یداد در حدود  1113نفر
از البیگره��ا قب� ً
لا در دفاتر نماین��دگان فعالیت
میکردن��د .میرک��و دراکا  Mirko Dracaمحق��ق
اقتصاد در این دانش��کده و یک��ی از مؤلفین این
تحقیق گفت« :ش��رکتهای البیگر در استخدام
کارکنان برای تأثیرگذاری بر تصمیمات رؤس��ای
سابق آنها ،به دنبال افرادی با ارتباطات و تجربه
زیاد در حوزه سیاستگذاری هستند».
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البیگر وارد میشود!

پیتزا ،سبزیجات است!!

میلیونه��ا ک��ودک آمریکایی در دس��ته چاق
طبقهبندی شدهاند .کریس��تن وارتمن ،نویسنده
غذایی و آموزشیار تغذیه میگوید« :بر هیچکس
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 بهتآور است ».از
جمله عواقب اجتماعی کودکان دارای اضافه وزن،
میتوان به میلیونها انسانی اشاره کرد که اکنون
با دیابت مبارزه میکنند ،و میلیونها نفر دیگر که
دچار مشکالت قلبی هستند و امید به زندگیشان
کاهش یافته است.
وزارت کش��اورزی نیز به دلیل همین مش��کل
ج��دی چاق��ی ک��ودکان و دانشآم��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��رکتهای تولیدکنن��ده غذا
برای م��دارس آمریکا .پیتزا ،ای��ن غذای پنیری
پرچرب��ی ارزان قیم��ت در بی��ش از  32ملیون
مدرسه در وعده نهار توزیع میشود .شرکتهای
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

میکند؛ به عب��ارت بهتر دولت ای��االت متحده
میخواهد خاطر جمع ش��ود که دانشآموزان در
کافه تریای مدارس با منوی کاملی از سبزیجات
مغذی پذیرایی میشوند؛ و وقتی آنها میگویند
«سبزیجات» منظورشان «پیتزا» است!
کریستن وارتمن در ادامه میگوید« :کنگره واقعاً
نشان داد که چه کسانی آنها را کنترل میکنند،
و این شرکتهای بزرگ غذایی (شرکتهایی مثل
 ConAgraو  )Schwansو سازندگان این پیتزاهای
منجمد هستند .واضح است که آنها منافع مالی
زیادی در این قضیه دارند».
بر اساس گزارشهای منتشر شده ،شرکتهای
غذایی فقط در س��ال  2012ح��دود  5.6ملیارد
دالر صرف البیکردن کردهاند تا بتوانند منش��ور
راهنمای وزارت کش��اورزی را که مشکلی با پیتزا
ندارد ،بدون تغییر نگاه دارند.
بنگاه معامالت ملکی!!

بانکهای ب��زرگ در آمریکا به منظور تصاحب
آسان خانههای رهنی به سناتورها رشوه میدهند.
سوزان پوزل ،سردبیر سایت خبری اشغال صنفی،
(خبرگزاری مس��تقل آمریکا) گزارش میدهد که
حامی��ان الیح��ه  5968مجلس س��نا ،در تالش
هس��تند تا تصاحب خانههای شهروندان و سلب
حق اقام��ة دع��وی غیرقانونی را ب��دون هرگونه
مسئولیتی آسانتر میکند.
س��ناتور اس��تیو هاب��ز  Steve Hobbsو بعضی

سریــــالجهــان

آیپک همه اعضای کنگره را به
حامیت از رژیم صهیونیستی با البی و از
طریق کمکهای خارجی ،مشارکتهای
دولتی ،تالشهای مشرتک ضدتروریسم
و پیشربد یک راه حل دو طرفه -میان
دولت یهودی رژیم صهیونیستی و دولت
غیرنظامی شده فلسطین -از طریق
مذاکره مجبور م یکند.
همکارانش در این الیحه قصد دارند بنابر کمیسیون
مؤسس��ات مالی و بیمهای 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 میدهد ،بازبینی شود.
شهروندان اعتقاد دارند که هابز با انگیزه افزایش
منافع خاص گروههای فعال در صنعت بانکداری
به منظور افزایش اقدام به س��لب حقوق مالکیت
که توسط بانکها و نمایندگانشان انجام میشود،
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
 250هزار 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 آنه��ا با هابز ،رکن
اصلی کسب و کار سلب حق اقامه دعوی و مالکیت
در ایالت واشنگتن است .کمکهای مالی به کمپین
هابز در مبارزات انتخاباتی س��نا بالغ بر  26هزار و
 500دالر بوده است!
آیپ��ک  ،AIPACدس��ت بلن��د رژی��م
صهیونیستی در آمریکا

رژیم صهیونیستی به دلیل ایفای نقش کلیدی
در سیاس��تهای داخلی آمری��کا و امنیت آینده
خود همیشه بهطور سؤالبرانگیزی توجه گروهها
و اش��خاص ثروتمند ذینفع حام��ی این دولت را

جلب کرده اس��ت .یکی از ای��ن گروههای حامی
رژی��م صهیونیس��تیAmerican Israel Public ،
( Affairs Committeeکمیته روابط عمومی آمریکا
 اس��رائیل) است که بیش��تر با نام آیپک AIPACشناخته میش��ود و در امور سیاسی آمریکا نقش
بسیار پررنگی ایفا میکند .مأموریت اصلی آیپک
متقاعد کردن تصمیمسازان آمریکایی برای تأمین
امنیت رژیم صهیونیس��تی اس��ت و این کار را با
پیوندزدن امنیت رژیم صهیونیستی با امنیت ملی
آمریکا انجام میدهند.
جالب است که بدانید آیپک همه اعضای کنگره
را به حمایت از رژیم صهیونیس��تی ب��ا البی و از
طریق کمکهای خارجی ،مشارکتهای دولتی،
تالشهای 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 میکند.
دموگراشی امریکایی

الیگارش��ی  Oligarchyیا اشرافساالری در لغت
ب��ه معنای «گروه ان��دک» و در اصط�لاح ،نظام
سیاس��ی اس��ت که در آن گروه اندکی با ش��یوه
غیردموکراتیک و بر اساس تکیه بر ثروت حکومت
میکنند و بیش از ه��ر چیز در پی تأمین منافع
خود هستند .نفوذ ابرشرکتها 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 کردهاند.
در نس��خه پایی��ز  2014ژورن��ال علم��ی
«دیدگاههایی در سیاستها» یک مطالعه در باب
س��اختار آمریکا انجام شد« :بر خالف حمایت به
ظاهر مس��تحکم تجربی که در مطالعات پیشین
از نظریههای دموکراس��ی اکثریت انجام ش��ده
اس��ت ،تحلیله��ای ما نش��ان داد ک��ه در واقع
اکثریت آمریکاییها بر سیاس��تهای اتخاذ شده
از سوی دولت تأثیر اندکی دارند .آمریکاییها از
ویژگیهای 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 میبرند ولی »...س��پس آنها ادامه
میدهند که این واقعیت ندارد و اضافه میکنند
که یافتههای این تحقیق که اولین مطالعه علمی
همهجانبه در این موضوع اس��ت ،نشان از نوعی
شکس��ت تمامعیار «نظریه رأیدهن��ده میانه»
و سایر نظریههای 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
گروههای با منافع س��ازمانیافته در حال کنترل
نمودن سیاستها است ،تمایالت آمریکاییهای
معمولی ،اهمیت بسیار اندکی  -نزدیک به صفر
– دارد و از لح��اظ آم��اری اثری روی سیاس��ت
عمومی ندارد».
ب��ه عب��ارت دقیقت��ر سرنوش��ت بس��یاری از
تصیمسازی و تصمیمگیریهای کالن در نهادهای
حکومت��ی ای��االت متح��ده آمریکا ،در دس��تان
البیبازها و محافل البیگری قرار دارد.
در س��ریال خان��ه پوش��الی ،House of Cards
زندگی طبقهی
بخشی از روابط ،تعامالت و سبک
ِ
«نخبگان قدرت»  Power Eliteو الیگارشی ایاالت
متحده آمریکا در قال��ب روایتی جذاب به تصویر
کشیده شده است.
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مجتمع البی بازی در سایه
ِ
اعمال نفوذ منسوخ شده است .اما در واقعیت تنها به فعالیتهای پنهانی تبدیل شده است.
روی کاغذ
ِ
ساختمان البی گری

البی گرها از این
سمت بروند

َ
گروه مشاورۀ استرو ِترف ()Astroturf
شرکتها ،گروههایی را که به نظر مستقل
میآیند را برای ِاعمال تغییرات در سیاستها
به خدمت میگیرند.
اتحادیههای بازرگانی
گروههای ��ی ک���ه نمایندۀ صنایع مهم هس���تند
س ��االنه میلیونها دالر برای الب���ی کردن خرج
میکنند.

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

بانر و شرکتهای تابع (Bonner
)& Associates
مشتریهای زی��ادی دارد از جمله
فسیلی پاک
اتحاد آمریکا برای انرژی
ِ
( )ACCCEکه به شرکت بانر برای
ای�ج��اد تشکیل گ��رو هه��ای مخالف
قانون امنیت و انرژی پاک در آمریکا
مبلغ  43500دالر پرداخت کرد.
بعد از آن بود که مشخص شد بانر
نامههای جعلی را به اعضای کنگره
فرستاده بوده است( .در مجموع
فسیلی
ات�ح��اد آمریکا ب��رای ان ��رژی
ِ
پ��اک  28میلیون دالر ب��رای البی
کردن خرج کرده است که تنها 2/2
میلیون از آن ب��رای چنین مصرفی
گزارش شده است)

انجمن سینمایی آمریکا
�ال ن� �ف ��وذ ب� � ��رای ت �ص��وی��ب
اع � �م� � ِ
ط��ر حه��ای م�ط�ل��و 
به��ال�ی��وود مثل
طرحهای سوپا ( )SOPAو پیپا
( )PIPAک��ه ب��ا شکست مواجه
شده و به تصویب نرسیدند.
م��دی��ر :کریس داد سناتور سابق
ایالت کنتیکت (.)Connecticut
حقوق 3/3 :میلیون در سال 2012

سازمانصنعتبیوتکنولوژی
ن����م����ای����ن����دۀ ش����رک����ت م���ون���س���ان���ت���و
( )Monsantoاس������ت و ب����رای
جلوگیری از تصویب الیحۀ مربوط به
برچسبهای «اص�ل�اح ژنتیکی غذا»
در سطح کشور آمریکا میلیونها دالر
خرج کرد.
م��دی��ر ع��ام��ل :جیمز چ��ارل��ز گ��ری��ن��وود
()James Charles Greenwood
نمایندۀ س��اب��ق ای��ال��ت پنسیلونیا.
حقوق 1/48 :میلیون در سال 2010

میزگرد خدمات مالی
البیهایی هس ��تند که از طرف  100ش���رکت ب���زرگ در زمینۀ
خدمات مالی به فعالیت پرداختند تا در ابتدا جلوی تصویب
ط ��رح داد-فران ��ک ( )Dodd-Frankرا بگیرند و در صورت
تصویب تأثی ��ر آن را محدود کنند .مدی���ر :تیم پالنتی (Tim
مینسوتا .حقوق1/8 :
 )Pawlentyفرماندار س���ابق ایالت ِ
میلیون دالر در سال 2013

رس���می البی کردن در س���ال
هزین���ۀ
ِ
 3/2 :2013میلی���ارد دالر .هزین���ۀ
تخمین���ی  9میلیارد دالر،
واقعی :مبلغ
ِ
شامل البی بازیهای ثبت نشده

روابطعمومی
ش ��رکتهای ب ��زرگ مؤسس ��ات رواب ��ط
عموم ��ی را ب ��رای اعم ��ال نف ��وذ ب ��ر
سیاستهااستخداممیکنند.

َ
روابطعمومیا َبرشرکتها/روابطعمومی
درونسازمانی ً
ش���رکتها غالبا م���واردی ک ��ه میخواهند
در رابطه با آنها در واش ��نگتن ِاعمال نفوذ
عمومی
کنند را از طریق دپارتمانهای روابط
ِ
درون سازمانی پیگیری میکنند

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

گالور پارک
گروه ِ
ته ��ای حمایت ��ی
ب ��رای فعالی 
از ط ��رف الب � ِ�ی گاز طبیعی 2/9
میلیون دالر دریافت کرد

ِدبورا لی جیمز
قب���ل از آنک���ه در س ��ال 2013
برای ِس ��مت وزیر نیروی هوایی
انتخاب ش���ود در شرکت سایک
( )SAICکه یک���ی از پیمانکاران
بزرگ در امور نظامی میباشد1 ،
میلیون دالر درآمد داشت.

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

شرکتهایحقوقی
ش ��رکتهای حقوق ��ی ب ��رای ایج ��اد تغیی ��ر در
سیاستهای ایالتی از طرف مشتریانشان البی
میکنند.

دی ِال ِای پایپر
بزرگتری ��ن و س ��ودآورترین ش ��رکت
حقوقی در کش ��ور ب ��ا درآم ��دی بالغ بر
 2/44میلیارد دالر در سال 2012
�زرگ صنع ��ت
نماین ��دۀ ش ��رکتهای ب � ِ
پزشکی.
�نل مه ��م :ت ��ام داش ��ل (Tom
پرس � ِ
 .)Daschleحقوق :نامشخص

شرکت SKDKnickerbrocker
شرکت ترنس کانادا (به
نمایندۀ ابر
ِ
دنبال تصویب طرح احداث خط لولۀ
کیاس ��تون ِاک ��س ِال (Keystone
ِ
 ))XLو بازاریابهای غذا (به دنبال
ایج ��اد محدودی ��ت برای مؤسس ��ۀ
�نل
چاقی میش ��ل اوباما) .پرس � ِ
ضد ِ
مه ��م :آنیت ��ا دان ()Anita Dunn
مدی ��ر س ��ابق رواب ��ط عموم ��ی کاخ
س ��فید .حقوق 1 :میلی ��ون دالر بین
سالهای  2008و 2009

سریــــالجهــان

ریاست جمهوری ایاالت متحده
به فروش میرسد
نقش پول در انتخابات ریاست جمهوری

پاتریک مارتین |  20جوالی 2015

انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��االت متحده در
س��ال  2016با هزینهای در ح��دود  10میلیارد
دالر ،پر هزینهترین انتخابات در تاریخ خواهد بود.
اگرچه تمام این پوله��ا را کاندیداهای دو حزب
دموک��رات و جمه��وری خواه خ��رج میکنند اما
سوپرپکها (،)PAC Political Action Committee
اصناف و دیگر البیهای اَبَر ش��رکتها این پولها
برای آنان فراهم میآورند.
پوله��ای فراوانی که کاندیداه��ای دموکرات و
جمهوری خواه جمع و خرج میکنند ،این ادعا را
که ایاالت متحده کشوری بر پایه دموکراسی است
و در آن مردم بر کشورشان حکومت میکنند را به
سخره گرفته است .در واقع پول است که بر ایاالت
متحده حکمرانی میکن��د و تمام فرایند انتخاب
رسمی این کشور را در
کاندیداهای تنها  2حزبِ
ِ
تس��خیر خود دارد و همچنین در مشخص شدن
نتیجه رأی گیری در تاریخ  8نوامبر  2016تأثیر
به سزایی دارد.
از  390میلی��ون دالر پول��ی که تا بحال در این
انتخابات جمع ش��ده اس��ت  300میلیون از آن
برای  15کاندی��دای جمهوریخواه��ی بوده که
کاندیدات��وری خود را اع�لام کردهاند در حالیکه
 90میلی��ون باقی مانده بین  4نام��زد دموکرات
تقسیم ش��ده که  71/5میلیون از آن برای نامزد
پیشتا ِز دموکراتها هیالری کلینتون میباشد .این
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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 رسانههای
تحت کنترل اَبَر شرکتها نیز دیگر نمیتوانند 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 نمیگذاش��ت:
«کمکهای مالی به کاندیداها در انتخابات 2016
نشان میدهد که قدرت به گروههایی میرسد که
طبقه ممتاز و ثروتمند از آنها حمایت میکنند».
در آن مقاله اش��اره شده اس��ت« :برای اولین بار
است که هزینههای مستقلی که به اصطالح سوپر
پکها (کمیتههای فعالیت سیاس��ی که آزادانه با
کاندیداها مرتبط هستند) میکنند از هزینههای
رس��می مربوط به
ک��ه کاندیداه��ا و کمیتههای
ِ
کمپین آنان میکنند فراتر رفته است».
در ح��زب جمهوری خواه��ان بلندترین گام را
جب بوش  Jeb Bushبرادر رییس جمهور س��ابق
جرج واکر بوش  George W.Bushو فرزند رییس
جمهور اس��بق جورج هربرت واکر بوش George
ِ
سوپرپک
 H.W Bushبرداشته است .کمپین او و دو

مرتبط با وی در چهار ماه دو ِم سال 119 ،2015
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.
مالی
حامیان
ط��رف
از
تقریب��اً تمام ای��ن پول
ِ
ثروتمن��د میآید .بوش به ش��خصه با اختصاص
مبل��غ  399,720دالر بیش��تر از هم��ه حامیان
دیگرش که مبلغ  368,023دالر را کمک کردهاند
به کمپینش پول اختصاص داده اس��ت .عالوه بر
میلیاردره��ا و مولتی میلیونرهایی که هر کدام تا
سقف  1میلیون دالر (محدودیتی که کمپین بوش
قرار داده است) به کمپین او کمک کردهاند ،بوش
پوله��ای نقدی را نیز از البی کنندههای نماینده
ش��رکتهای مالی و اعتباری ،شرکتهای نفتی،
عمده فروشان ،شرکتهای مشاوره امالک و تعداد
زیاد دیگری از صنایع دریافت کرده است.
بوجود آمدن س��وپر پکها زاده تصمیم دادگاه
عالی در س��ال  2010و اقدامات دادگاه پس از آن
میباش��د که هر گونه محدودی��ت در کمکهای
میلیارده��ا و اَبَر ش��رکتها به کمیتهه��ای اقدام
سیاسی را رفع کرد اگرچه هنوز محدودیت کمک
به شخص کاندیداها تا سقف  2700دالر باقی مانده
است.
س��وپر پکها در هم��ان آغاز نقش��ی مهم در
انتخابات ریاست جمهوری سال ( 2012عمدتاً در
انتخاب��ات اولیه جمهوری خواهان) ایفا کردند .در
آن رقابت شلدون اَدلس��ون  Sheldon Adelsonو
فاستر فریس  ،Foster Friessنوت گینگریچ Newt
 Gingrichو ریک سنتوروم  Rick Santorumرا در
مقابل میت رامنی  Mitt Romneyکه خود رییس
صندوق س��رمایه گذاری و تقریب��اً یک میلیاردر
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است در رقابت نگه داشتند.
اتفاقی که در س��ال  2016خواهد افتاد جهشی
رو به جلو خواهد بود .سوپر پکها به کاندیداهای
جمهوری خواه  230میلیون دالر کمک کردهاند
در حالیکه کاندیداها به شخصه  65میلیون جمع
آوری کردهاند.
همه جمهوری خواهان برجس��ته از پشتیبانی
یک میلی��ارد برخوردارند یا مث��ل دونالد ترامپ
 Donald Trumpخودش��ان میلیاردر هستند به
اس��تثنای س��ناتور رند پال  Rand Paulنماینده
ایالت کنتاکی که اعتراضات او به ماجراجوییهای
ارتش ایاالت متحده در آنسوی مرزهایش او را از
چنین کمکهایی بی بهره ساخته و این مسئله
موجب ش��ده که پیش بینی ش��ود کمپین او به
سرعت محو شود.
سرمایه گذاریِ س��وپر پکها موجب پیشتازیِ
جب بوش در بین نامزدان جمهوری خواه ش��ده
اس��ت و همچنین س��ناتور تد کروز  Ted Cruzبا
س��رمایه  53میلیون دالری و سناتور مارکو روبیو
 Marco Rubioبا سرمایه  44میلیون دالری را به
رقبایی جدی تبدیل کرده است .دیگر نامز ِد برت ِر
جمه��وری خواه از این جنبه اس��کات واکر Scott
 Walkerفرماندار ویسکانس��ین است که تا قبل از
اعالم کاندیداتوری��ش در  13جوالی  20میلیون
دالر برای سوپر پک خود جمع آوری کرده بود.
حداقل  6نفر دیگر از کاندیداهای جمهوری خواه
از حمایت سوپر پکها برخوردارند .سه میلیاردر با
تخصیص  16میلیون دالر از مجموع  17میلیون
پ��ول جمع آوری ش��ده از ریک پِ��ری Rick
دالر
ِ
 Perryفرماندار س��ابق تگ��زاس حمایت میکنند.
جان کاسیک  John Kasichفرماندار اوهایو که قرار
اس��ت هفته آینده کاندیداتوری خود را اعالم کند
 11/5میلیون دالر داشته و کریس کریستی Chris
 Christieفرمان��دار نیوجرزی نیز  10میلیون دالر
جمع آوری کرده است .حتی بابی جیندال فرماندار
لوییزیانا که دیرتر از دیگران در رقابت انتخاباتی وارد
ِ
سوپرپک
شده اس��ت از حمایت  9میلیون دالری
خود برخوردار است .حمایت مالی از مایک هاکابی
 Mike Huckabeeفرماندار سابق آرکانسا و کارلی
فیورینا  Carly Fiorinaمدیر عامل س��ابق شرکت
هیولت پاکارد  HPنیز در س��طحی بوده که آنان را
قادر ساخته کمپین انتخاباتی تشکیل دهند.
در حزب دموکراتها نیز چنین حقیقتی جاری
است اگرچه وانمودسازی حزب دموکرات در رابطه
با تعلق این حزب به طبقه متوسط و سخنان بی
پوپولیس��تی برخی از رقبای دموکرات
اس��اس و
ِ
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 جدیای را در دور نخست انتخابات
ندارد از این رو استراتژیستهای کلینتون از حامیان
مالی خواستهاند تا حمایتهای مالی خود را برای
دور اصل��ی انتخابات نگه دارند .به این منظور اکثر
میلیاردرهای طرفدار دموکراتها مثل وا ِرن بافت
 ،Warren Buffettبی��ل گیتس  ،Bill Gatesجورج
سوروس  George Sorosو تام استیر Tom Steyer
تا سال دیگر منتظر خواهند ماند.
اما کلینتون پولهای کمتری را (میتوان گفت
پیش پرداخت) از این افراد دریافت کرده اس��ت:
میلیاردرهای صاحب رسانه ،یهودی و صهیونیستی
آیچنِر Fred
مثل حیام سابان  Haim Sabanو فِ ِرد َ
 ،Eychanerمارک الس��نی  Marc Lasnyگرداننده
صندوق س��رمایه ،جِ ی رابرت پریتزکر از صاحبان
ش��رکت هایات  ،Hyattلین فارست��ر د روچیلد
( Lynn Forester de Rothschildاز اعض��ای فعال
خاندان یهودی صهیونیست روچیلد) و افراد بانفو ِذ
و بی ش��مار دیگ��ری از هالیوود ،س��یلیکون َولی
(قلب صنعت و ش��رکتهای آی تی  ITدر ایاالت

وبسایت کمپین کلینتون نام  122فرد
که در  4ماهه دوم امسال حداقل 100
میلیون دالر برای او جمع آوری کردهاند را
منتشر کرد .این افراد کسانی هستند که با
اَبَر شرکتهایی مانند داو ِکمیکال Dow
 ،Chemicaمایکروسافت ،Microsoft
اِکسان  ،Exxonپپسی ِ ،Pepsi Coورایزن
 ،Verizonمسترکارد  Mastercardو
بسیاری از شرکتهای دیگر البی کردهاند.

متحده) و وال استریت.
هفته گذشته وبسایت کمپین کلینتون نام 122
فرد که در  4ماهه دوم امسال حداقل  100میلیون
دالر برای او جمع آوری کردهاند را منتشر کرد .این
افراد کسانی هستند که با اَبَر شرکتهایی مانند داو
کِمیکال  ،Dow Chemicaمایکروسافت ،Microsoft
ا ِکسان  ،Exxonپپسی ِ ،Pepsi Coورایزن ،Verizon
مسترکارد  Mastercardو بسیاری از شرکتهای
دیگر البی کردهاند .یکی از این افراد اس��تیو َرتنِر،
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 آمدهاند  50درصد کاهش یابد.
اصلی کلینتون در بین دموکراتها برنی
رقیب
ِ
س��ندرز  Bernie Sandersس��ناتور ایالت ورمونت
از حمایت س��وپرپک برخوردار نیس��ت اما به هر
طریق و عمدتاً بوسیله اینترنت  15/2میلیون دالر
برای ستاد انتخاباتیش جمع آوری کرده است .او
حامیان جزء
نسبت به کلینتون پول بیشتری را از
ِ
(کس��انی که کمتر از  200دالر کمک میکنند)
دریافت کرده اس��ت .این مس��ئله نشان میدهد
ک��ه س��ندرز وظیفه مح��ول ش��دهاش را اینگوه
انج��ام میدهد :با اس��تفاده از انجام فعالیتهایی
علیه میلیاردرها (اجتناب از داشتن سوپرپک) به
کسانی که از سیاستهای راس��ت گرایانه دولت
اوباما ناراحت بودند حمله میکند و آنان را به مدا ِر
حزب دموکرات باز میگرداند.
این فرایند به هیچ وجه ارتباطی با دموکراس��ی
ندارد .این مسئله نشان میدهد که چگونه سیستم
الیگارشی یا اشراف ساالریِ ایاالت متحده دیدگاه
جامع��ه را منحرف میکند 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 میرانند و شخصی
را که میخواهند اوامرشان را اطاعت کند به کاخ
سفید میفرستند.
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بیبیسی جهانی که امروزه بیشتر به شبکههای
ماه��وارهای خ��ود ش��هرت دارد ،از مجموعهای
از اشکال رسانه ش��امل پورتال اینترنتی ،شبکۀ
ماهوارهای ،ش��بکۀ کابلی ،رادیو و ...تشکیل شده
است .این مؤسسۀ رس��انهای که نزدیک به یک
قرن سابقۀ فعالیت دارد ،در سال  1922میالدی
با نام «بنگاه س��خنپراکنی انگلیس با مسئولیت
محدود» بنیانگ��ذاری و در س��ال  1927پس
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��یوههای
مؤثر فعالیت این مؤسس��ۀ رس��انهای سبب شد
تا بهس��رعت رش��د کرده و خیلی زود در سطح
اول رس��انههای خب��ری دنیا قرار گی��رد .امروزه
این ش��بکه با برخورداری از 26ه��زار کارمند و
بودج��های مع��ادل 4میلیارد پوند ک��ه از منابع
دولت��ی انگلیس تأمین میش��ود ،به بزرگترین
مرک��ز جمعآوری و پخش اخب��ار و رویدادها در
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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!
بیبیسی فارسی

آغاز فعالیت ش��بکههای ماه��وارهای در ایران
س��ابقهای نزدیک به  15س��ال دارد و به شروع
فعالیت ش��بکۀ محلی انآیت��یوی ( )NITVبه
مدیری��ت «ضی��ا آتاب��ای» در س��ال  1379باز
میگردد .از این تاریخ به بعد ،ش��اهد گس��ترش
ش��بکههای ماه��وارهای فارس��یزبان بودیم که
بیشتر آنها با مرکزیت آمریکا و شهر لسآنجلس
فعالی��ت میکردن��د و برنامهه��ای خ��ود را نیز
متکی بر ش��وها و موزیکویدئوها ،اخبار و پخش
فیلمهای قبل از انقالب قرار داده بودند.
س��ال  1382و آغاز بهکار ش��بکه پیامس��ی
( )PMCرا نی��ز میتوان اتفاق��ی جدید در عرصۀ
ش��بکههای ماه��وارهای فارس��یزبان دانس��ت.
پیامسی با رویکردی حرفهای به موسیقی ،گروه

جدی��دی را به مخاطبان ش��بکههای ماهوارهای
اضافه کرد.
پنج سال بعد و در سال  1387شبکۀ بیبیسی
فارس��ی ب��ا محوریت خب��ر و اطالعرس��انی و با
بهرهگیری از تیمهای جوان و حرفهای آغاز بهکار
کرده و بهعنوان س��ومین اتفاق جدید در عرصۀ
ش��بکههای ماهوارهای فارس��یزبان مطرح شد.
هرچند که بیبیس��ی فارس��ی با سابقۀ فعالیت
رادیو فارس��ی بیبیسی از سال  ،1319بهعنوان
رسانهای خبری آش��نا برای فارسیزبانان مطرح
اس��ت؛ راهاندازی ش��بکۀ ماهوارهای بیبیس��ی
فارس��ی از روندی طراحیش��ده ب��رای جذب و
معرفی ب��ه مخاطب پیروی میکرد ک��ه ابتدا با
راهاندازی س��ایت خبری بیبیس��ی فارسی در
س��ال  1379آغاز شد و  6سال بعد از این اتفاق،
یعنی در س��ال  1385وزیر دارایی وقت انگلیس
در سخنانی در اندیشکده «چتمهاوس» لندن از
تخصیص ساالنۀ 15میلیون پوند برای راهاندازی
شبکۀ تلویزیونی فارس��یزبان «بیبیسی» خبر
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داد .بعد از راهاندازی این شبکه ،مبلغ گفتهشده
که معادل 22میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت،
ازس��وی وزارت خارج��ۀ انگلی��س ک��ه بهطور
کل��ی تأمینکنندۀ هزینههای س��رویس جهانی
بیبیسی است ،تأمین میشود.
اطالعرسانی دولتی انگلیس درخصوص راهاندازی
ش��بکۀ بیبیس��ی فارس��ی با یک دورۀ طوالنی
تبلیغات همراه شد و سرانجام در دیماه 1387
پخ��ش برنامههای این ش��بکه ب��رای مخاطبان
فارسیزبان (ایران ،افغانستان و تاجیکستان) آغاز
گردید.
این شبکه نیز مانند بقیۀ تشکیالت بیبیسی
جهانی شعبۀ اصلی خود را در لندن بنا گذاشت.
ریاس��ت تلویزی��ون،رادیو و وبگاه بیبیس��ی
فارس��ی را «صادق صبا» برعهده دارد و «عنایت
فان��ی» که  27س��ال پی��ش بهعن��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 االخبا ِر فینگلیش
ارتب��اط نزدیک و گس��تردۀ بهائیان با ش��بکۀ
بیبیس��ی ریش��ه در حمایت دولت انگلیس از
فرقۀ بهائیت دارد که ش��اید مش��هورترین سند
این ارتباط ،اعطای لقب «سِ ��ر» ازس��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
بیبیسی مربوط میش��ود که نمونۀ آن «دیوید
هافمن» اس��ت که اولین گوین��دۀ بهائی در دنیا
محس��وب میش��ود و کار خود را با بیبیس��ی
آغاز ک��رد .باتوجهبه هدفگ��ذاری بهائیان برای

سابقۀ طوالنی این شبکه در مواجهه
با حوادث مختلف و امور داخلی ایران،
بهویژه مواضع این شبکه در فتنه سال
 88و دیگر مسائل سیاسی داخلی همگی
جلوهای از هویت اصلی این رسانۀ امنیتی
را فاش میکند .بیبیسی نهتنها رسالت
خبری خود را انجام نمیدهد ،بلکه تبدیل
به یک رسانۀ امنیتی درجهت کمک به
مخالفان و به عبارتی ،جریان اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران شده است.
تاثیرگ��ذاری در جامع��ۀ مس��لمان ای��ران ،اهم
همکاری بهائیت با ش��بکه بیبیس��ی به حوزۀ
فارس��یزبان آن ب��از میگردد و آغ��از آن نیز در
ش��روع به کار رادیو بیبیس��ی فارسی به چشم
میخورد.
 75سال پیش یعنی در دیماه  1319که رادیو
فارسی بیبیسی 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��رمایهگذاری قابل توج��ه بهائیت در
راهاندازی این رادیو ،بهعن��وان اولین مدیر رادیو
فارسی بیبیس��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
مرحلهای رسید که برخی از باالترین پستهای
اجرایی رسانۀ بیبیس��ی در اختیار بهائیان قرار
گرف��ت« .باقر معین» مس��ئول فعل��ی آموزش

نیروهای بیبیس��ی در سراس��ر جه��ان یکی از
همین بهائیهاست.
امروز نیز با یک رصد ساده در خروجی بخشهای
مختلف فارس��یزبان رس��انۀ بیبیس��ی فارسی
ازقبیل وبگاه ،ش��بکۀ تلویزیونی و رادیو میتوان
بهراحتی برنامهها و تولیدات مختلف این رس��انه
در تبلی��غ و حمایت از بهائیان را مش��اهده کرد.
تولید و پخش اولین مستند حرفهای از تاریخچۀ
زندگ��ی و فعالیت بهائیان در ایران توس��ط تیم
مستندساز بیبیس��ی فارس��ی نمونهای از این
مدعاست.
ملکه خبر میخواند
بررس��ی منابع تأمین مالی ش��بکۀ بیبیسی
فارس��ی ک��ه البته ازس��وی مدیران این ش��بکه
بدون هیچگونه تحفظی اعالم میشود ،وابستگی
کامل آنها به دولت انگلیس را آش��کار میکند.
این وابس��تگی و ارتباط باعث میشود که بهطور
کلی شبکۀ بیبیس��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  1387تاکنون
بهخوبی نش��ان میدهد که این رس��انۀ بهظاهر
خبری ،در پشت پردۀ اهداف آشکارش اقدامات و
خطوطی را پیگیری میکند که ماهیتی امنیتی
به آن داده است.
سابقۀ طوالنی این شبکه در مواجهه با حوادث
مختلف و امور داخل��ی ایران ،بهویژه مواضع این
ش��بکه در فتنه سال  88و دیگر مسائل سیاسی
داخلی همگی جلوهای از هویت اصلی این رسانۀ
امنیتی را فاش میکند .بیبیسی نهتنها رسالت
خب��ری خود را انجام نمیده��د ،بلکه تبدیل به
یک رس��انۀ امنیتی درجهت کمک به مخالفان و
به عبارتی ،جریان اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ایران ش��ده اس��ت و بهطور کلی ،میتوان گفت
درواقع هدف از ایجاد این رسانه نیز همین بوده
است.
اوج اقدامات ضد امنیتی این ش��بکه در سال
 88و در خالل حوادث پس از انتخابات ریاس��ت
جمهوری رخ داد و منجر به کسب جوایز بهظاهر
رس��انهای ،اما هدفدار سیاس��ی برای این شبکه
ش��د .جایزۀ «واضحترین پوش��ش ی��ک حادثۀ
خبری» بهخاطر پوش��ش انتخابات ایران ازطرف
اتحادیۀ رادی��و و تلویزیونهای بینالمللی ()AIB
در س��ال  ۲۰۰۹ب��رای مس��تند «انتخاباتی که
ای��ران را لرزاند» ،نمونه تش��ویقات صورتگرفته
از این ش��بکه اس��ت .رفتار بیبیسی و عواملش
درطول انتخابات  88منجر به گزارشات و تجزیه
و تحلیله��ای دس��تگاههای امنیتی و اطالعاتی
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ایران ش��د که خروجی همۀ آنها نش��ان میداد
که اساساً بیبیسی یک رسانه نبوده و بلکه یک
ترمین��ال اطالعاتی-امنیتی برای ش��بکهکردن
جریانه��ای مخالف ،ارتباط با داخل و جمعآوری
اطالعات و عملیات روانی اس��ت و البته همۀ این
اقدامات در پوشش رسانه انجام میشود.
اس��ناد بهدس��تآمده بع��د از حوادث س��ال
 88و همچنی��ن اعترافات دستگیرش��دگان در
ای��ن اتفاقات ،اهداف این ش��بکۀ ماه��وارهای را
بیشازپیش نش��ان میدهد .براس��اس گزارشات
مراکز امنیتی و اطالعاتی ایران که در رس��انهها
نیز منتش��ر ش��د ،چکی��دۀ محوره��ای فعالیت
تعریفش��ده برای بیبیسی فارسی در سال 88
که ازسوی بخش برونمرزی سرویس اطالعاتی
انگلیس مش��خص شده بود ،ش��امل موارد ذیل
است:
 .1ایفای نقش اطالعاتی در بحرانها و رویدادهای
سیاسی ایران؛
 .2ایجاد اختالفات قومی و مذهبی در ایران؛
 .3تبدیلشدن تلویزیون «بیبیسی فارسی» به
منبع خبری برای ایرانیان در بحرانهای سیاسی
یا اجتماعی و بحرانی نشاندادن شرایط سیاسی
و اقتصادی ایران.
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اهداف عملیاتی بیبیس��ی فارس��ی نیز به دو
دستۀ آشکار و پنهان تقس��یم میشوند :اهداف
آش��کار یا همان اهدافی که یک رسانه سعی در
القا و معرفی آنها به مخاطبان خود دارد شامل
موارد ذیل است:
•ارائۀ تصویر واقعی از ایران و جهان؛
•پاسخ به نیاز مخاطبان؛
•شکس��ت انحص��ار صداوس��یما در پخ��ش
تلویزیونی؛
•پر کردن خأل رسانهای در جامعۀ ایران؛
پدی��دآوردن معیاره��ای ن��و در عرصۀ پخش
برنامهه��ای تلویزیونی به زبان فارس��ی و القای
اینکه هدفش تغییر و براندازی جمهوری اسالمی
نیست ،بلکه تعامل است.
در پ��س موارد گفتهش��ده اهداف��ی نیز تحت
عن��وان اهداف پنه��ان برای این ش��بکه تعریف
شده اس��ت که خطمشیهای حقیقی بیبیسی
فارسی را مبتنی بر محورهای فعالیت این شبکه
که پیش از این بدان اشاره شد ،نشان میدهد:
•تأثیرگذاری بر افکار عمومی در بلندمدت؛
•ظرفیتسازی در ساختار فکری مخاطبان برای
روزهای بحران؛
•موجه نش��اندادن و ترمیم چهرههای غرب و

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  88و واکنش دس��تگاههای
مس��ئول در جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��رای
ممنوعیت فعالیت این شبکۀ ماهوارهای در کشور،
فعالیت بیبیسی در همان جهت اما با شیوهها و
شگردهای نوین پیگیری شد .جمعآوری آشکار و
پنهان اطالعاتی از جامعۀ ایران ،یکی از مهمترین
اقدامات جدید این شبکه است که مخالف با اصول
یک رس��انه فقط در ش��رح وظایف یک س��ازمان
اطالعاتی گنجانده میش��ود .بیبیسی با اتکا بر
ظرفیت مخاطبان خود در داخل ایران بخش��ی با
عنوان «ش��اهد عینی» راهاندازی کرد که هدف از
آن دریافت فیلم و عکس از داخل ایران اس��ت .در
این بخش ،از کاربران خواسته میشود 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��دفدار و بعضاً با کمی تغییر در اخبار ش��بکه
استفاده میشوند.
بههرحال ،امروز بیبیس��ی فارس��ی بهعنوان
یکی از منابع خبری جامعۀ ایران و کش��ورهای
فارسیزبان همسایه شناخته میشود و شگردها
و روشهای مدرن و روانشناس��انۀ این رسانه در
عملیات روانی بر ذهن مخاطبان نیز باعث ش��ده
که تشخیص مواضع خطدار 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
فعالیتهای بیبیس��ی فارس��ی اع��م از تحلیل
گفتمان��ی و بررس��ی چند نمون��ه از برنامههای
شاخص این شبکه را تقدیم کنیم.
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استراتژی ش��بکهی بیبیسی فارس��ی بهعنوان
ابزار عملیات روانی دولت انگلیس علیه جمهوری
اس�لامی ایران را میتوان استراتژی براندازی نرم
یا ایجاد تحوالت س��اختاری در نظام ایران تعریف
کرد که با استفاده از پروپاگاندای بسیار پوشیده و
چندین بار حرفهایتر از آنچه تاکنون در رفتار دیگر
شبکههای ضد انقالب مشاهده شده است ،صورت
میگیرد .اما قدم اول در مقابله با این اس��تراتژی،
بررسی و شناخت تکنیکهای پروپاگاندا و تحلیل
گفتمان حاکم بر آن است.
هرچند تعاریف متفاوت و گس��تردهای برای این
پدیده ازس��وی اندیش��مندان مختلف ارائه شده
است ،اما اگر تعریف پروپاگاندا را اینگونه بدانیم که
"تالشی است سنجیده و نظاممند برای شکلدهی
به تص��ورات و هدایت رفتار مخاطب مطابق آنچه
پروپاگاندیس��ت در نظر دارد" ،میبایس��ت برای
این پدیده در مرحلهی اجرا تکنیک نیز قائل بود.
تکنیکهای مورد اس��تفادهی امروز رس��انهها در
القای خطوط سیاس��ی و اجتماعی مورد نظرشان
به مخاطب ،از گسترهی بس��یار زیادی برخوردار
اس��ت که از القای وضعیت بحرانی ،بحرانسازی،
سیاهنمایی ،تسریهای عاطفی ،پارهحقیقتگویی
و کوچکنمایی و بهحاش��یهراندن آغاز ش��ده و تا
دروغ ،مونتاژ ،تمس��خر و تحقیر نی��ز ادامه دارد.
این گستره در دو سوی خود که بهترتیب ،میزان
وضوح اهداف و نیات مجریان مرتب ش��ده است،
دارای تفاوتهای آش��کاری است .بهعنوان مثال
یک رس��انه وقتی براس��اس اه��داف و مقاصدش
تمایل به عدم پوشش یک خبر خاص دارد ،از یک
س��و میتواند به شیوهای نرم و ظریف ضمن بیان
مختصری از خبر آن را با تکنیکهای رس��انهای
ازقبیل جایگ��ذاری در میان خی��ل انبوه اخبار
هیجانانگیز 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��انهای دیگر با سیاستهای
مش��ابه درخصوص خبر مورد نظر اما متفاوت در
تکنیک ،ممکن است از روش حذف خبر استفاده
کند! هرچند که هر دو روش در دایرهی پروپاگاندا
تعریف میش��وند ،اما تفاوت این دو رفتار درواقع
تفاوتی اس��ت در تکنیکه��ای پروپاگاندا که در
ادبیات رسانهای امروز بهعنوان پروپاگاندای سیاه
(پنهانسازی اهداف ،هویت و مقصود) یا بهعنوان
پروپاگانای س��فید (نمایش صریح اهداف و نیات)
شناخته میشوند.
بیبیسی فارس��ی را میتوان برخوردار از یکی از

قواعد بازی در

فارسی

علی قاسمیان

پیچیدهترین و پنهانترین روشهای پروپاگاندای س��یاه دانس��ت و این تمایز در نوع استفادهی استادانه از
تکنیکهای عملیات روانی و رسانهای بروز و ظهور دارد .این ویژگی این رسانهی متبحر انگلیسی اولین و
ش��اید یکی از مهمترین وجه تمایز تکنیکی آن با دیگر رسانههای ضدانقالب و حتی متاسفانه رسانههای
انقالبی است!
در مقام تحلیل گفتمانی این رسانه نیز میتوان اینگونه گفت که شکل صحیح تحلیل در این شبکه ،انتخاب
تصادفی یا غیرتصادفی از میان اخبار و گزارشات این رسانه برای تحلیل جزءبهجزء ادبیات مرسوم در این
ش��بکه اس��ت که متاسفانه در حوصلهی این مقال نیست .اما آنچه میتوان در اینجا به اجمال در مورد آن
سخن گفت استناد به برخی المانهای ثابت در متن گزارشات و اخبار تنظیمشده در تحریریهی این شبکه
است که بهنوعی بیانگر شیوهی مرسوم گفتمانی در شبکهی بیبیسی فارسی است.
اخبار و گزارشهای این ش��بکهی تلویزیونی در مرحلهی اول بهگونهای تنظیم میشوند 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��ائبهی خبرسازی یا دروغگویی و حتی استفاده از منابع نامعتبر را از میان میبرد .ارائهی تصویری
کلیش��های از ایران نیز یکی از مهمترین المانهای گفتمان این ش��بکه برای مخاطبانش است .استفاده از
تصاویر و یادآوری اتفاقات و اقداماتی که نهتنها تصویری نوستالژیک و محبوب و خاطرهانگیز ،بلکه تصویری
بدخاطره و نامطبوع از اتفاقات ایران به ذهن متبادر میکند .در این هنگام ،استفاده از برخی الفاظ تند و
خش��ونتآمیز نیز به کمک ادبیات کلیشهسازی از ایران آمده و تصویر ذهنی نامطبوع مخاطب را تکمیل
میکند .بهعنوان مثال نمایش تصاویری انتخاب شده از شلوغی و بیقانونی در عبور و مرور شهری در کنار
تصاویر حضور پلیس که عادیبودن بیقانونی و بیتوجهی به رفع آن را القا میکند ،همراه با جمالتی نظیر
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یکی از مهمترین اقدامات شبکه
بیبیسی فارسی در مرحلهی انتخاب
عناصر ،مجریان و طیفهای کارشناس
است که در این زمینه نیز تفاوتی آشکار
با دیگر شبکههای معاند جمهوری اسالمی
ایران مشاهده میشود .در همین پازل،
ما مجریان و عناصر محتوایی این شبکه
را میبینیم که با دقت بسیار بهگونهای
انتخاب شدهاند که عضویت در هیچ
یک از گروهها و جریانات ضد انقالب را
نداشته باشند.
«بلدند ش��رع را اجرا کنند؛ ام��ا نمیتوانند کاری
کنند تا اتوبوس س��ر ساعت برسد!» از نمونههای
آن است که در دل خود حتی تا القای ناکارآمدی
جمهوری اسالمی پیش میرود.
جایگ��ذاری دقی��ق و اس��تادانهی برخوردهای
امنیتی یا پلیسی با یک جرم اجتماعی یا سیاسی،
تحت عنوان برخورد با آزادی اجتماعی یا سیاسی
در کن��ار ارائهی 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��یاهنمایی و ظلم
نظام حاکم میگنجد .این درحالی اس��ت که در
انتش��ار این اخبار ابعاد بس��یاری مانند پیگیری
دقیق و بیان نتیجهی پرونده ،بررس��ی حقوقی و
قضائی جرم و میزان مجازات ،برخی ابعاد پرونده،
ش��رایط نگهداری واقع��ی زندانیان و حتی برخی
برخورداریهای منحصربهفرد در زندانهای ایران
که اخبار آن در رس��انههای خبری داخل کش��ور
بازتاب دارند ،صرفنظر میش��وند و این مهم نیز
در پازل پارهحقیقتگوی��ی ،پرهیز از ذکر چرایی
روی��داد ،چین��ش هدفمند اخبار و تس��ریهای
عاطفی میگنجند.
ابعاد دیگری نیز برای تشخیص یک گفتمان وجود
دارد ک��ه درواق��ع مؤثر بر تش��کیل یک گفتمان
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هس��تند و در حوزهی اس��تفاده از اب��زار ،عناصر،
کیفیت در تولید و ...میگنجند.
یکی از مهمترین اقدامات ش��بکهی بیبیس��ی
فارس��ی در مرحلهی انتخاب عناصر ،مجریان و
طیفهای کارش��ناس است که در این زمینه نیز
تفاوتی آشکار با دیگر شبکههای معاند جمهوری
اس�لامی ایران مشاهده میشود .در همین پازل،
ما مجری��ان و عناص��ر محتوایی این ش��بکه را
میبینیم ک��ه با دقت بس��یار بهگونهای انتخاب
ش��دهاند که عضویت در هیچ ی��ک از گروهها و
جریانات ضد انقالب را نداش��ته باش��ند .برخی
از مجریان بیبیس��ی حتی س��ابقهی کیفری و
امنیتی نیز نداش��ته و طی پروسهای کام ً
ال عادی
از کشور خارج شدهاند و به بیبیسی پیوستهاند.
این مه��م از این بابت مورد توجه قرار گرفته که
اوالً وجود عناصر اپوزیس��یون و ضدانقالب ظاهر
بیط��رف یا همان پروپاگاندای س��یاه را از میان
برده و ظاهر پروپاگاندای سفید ،یا همان نمایش
آش��کار مخالفت ب��ا جمهوری اس�لامی ایران را
نمایش میدهد؛ زیرا بههرحال این افراد با وجود
سوابقشان در عناد با جمهوری اسالمی ،حداقل
ب��رای مخاطبان بهعن��وان مخالفان��ی با مواضع
ازپیشمشخص ،شناخته شده و این نگاه مخاطب
به خود شبکه نیز تسری مییابد .ثانیاً استفاده از

عناصر مخالف با مواضع سخت و تند علیه نظام
ای��ران ازقبی��ل اعضای گروههای ض��د انقالب و
محکومان امنیتی و سیاس��ی که زخمخوردهی
مس��تقیم از نظام ایران هستند ،بدون شک این
آسیب را تولید میکند که در عمل مرزهای میان
ش��یوههای عملیات روانی پنهان و پروپاگاندای
حرفهای را با روزنامهنگاری و مخالفتهای آشکار
با نظام ای��ران نقض کند .درواق��ع ،این احتمال
وجود دارد که عناصر این شبکه علیرغم همهی
آموزشها و نظارتهای الزم به شکلی ناخودآگاه
تریبون بیبیسی را بهعنوان ابزاری برای ارسال
نظرات و مخالفتهای سیاس��ی و اجتماعی خود
قرار دهند .نتیجهی انتخاب عناصر با ویژگیهای
گفتهشده ،بهرهمندی از تیمی مجرب میشود که
بهدلیل فعالیت حرفهای در داخل کشور با ادبیات
جاری رس��انه ،جامع��هی مخاطبان و س�لایق،
فرهن��گ و فضای عمومی ،سیاس��ی و اجتماعی
کش��ور آش��نا هس��تند .این افراد با آموزشهای
رس��انهای و عملیات روانی پیوسته در بیبیسی
و ب��ا اس��تفاده از تجربیات رس��انهای این بنگاه
پرس��ابقهی خبری تقریباً از باالترین سطح سواد
رسانهای دنیا برخوردارند.
استفادهی این ش��بکهی خبری از کارشناسان و
مهمانهایی با برخ��ورداری از طیفهای مختلف
سیاس��ی و اجتماعی نیز از المانهای این شبکه
اس��ت .هرچن��د الق��ا و هدای��ت کارشناس��ان و
مهمانهای این ش��بکه در بخشهای مختلف با
مهارت صورت میگی��رد؛ اما چیزی که در ظاهر
مش��اهده میش��ود توالی حضور افرادی است که
برخی از آنها نظام اسالمی ایران را مستکبرترین
حکومت سیاس��ی دنیا و برخی آن را نظامی قابل
اصالح و در بخشهایی حتی بس��یار دموکراتیک
توصیف میکنند .در کنار همهی این توضیحات
ذکر این نکته نیز ضروری است که براساس یکی
از اصول مهم پروپاگاندای س��یاه هیچگاه از زبان
مجریان و حتی مهمانها ،توهین و تحقیر نسبت
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شبک هی بیبیسی با بهرهگیری از
استودیوهای مجهز و ابزارها و ادوات
و عناصر حرفهای به تولید برنامههای
شبهمستند و گزارشهای متنوع و نیز تولید
برنامههای ترکیبی خاص میپردازد .این
مهم با استفاده از روانشناسی رنگها،
شیوهی سریع اجرا ،تقدم و تأخر هدفمند
اخبار ،شیوهی بدیع مصاحبهها و پرهیز
از اظهارنظرهای صریح و دور از هرگونه
رفتار کلیشهای مرسوم ،جذابیتهای بصری
و درنهایت تأثیر القائات ذهنی را به حد
چشمگیری افزایش داده است.
به ش��خصیتهای نظام ایران مشاهده نمیشود و
همهی اعض��ای حکومت با اس��تانداردی خبری
و ثابت نام برده میش��وند .بهعنوان مثال ،ش��ما
میتوانید گاه��اً در این ش��بکه صحبتهایی در
تعریف و تمجید از شخصیت رهبر انقالب و برخی
بخشهای نظام را مشاهده کنید که کمترین اثر

آن بازنشر توس��ط رسانههای داخلی ایران بوده و
این خود تبلیغی بر الق��ای بیطرفی و انصاف در
رسانهی بیبیسی است! به طور خالصه ،یکی از

استراتژیهای رسانهای-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 گوشهای از نظام
جمهوری اسالمی بیان میشود ،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 میشود.

آخرین بخش از تبیین المانهای مؤثر بر فضای
گفتمانی و تکنیکهای پروپاگاندای بیبیس��ی
را نیز میتوان به ابعاد فنی این شبکه اختصاص
داد .درحال��ی ک��ه یک��ی از نواقص ب��زرگ در
تلویزیونهای ضدانقالب لسآنجلس��ی کیفیت
پایین برنامهه��ا و رعایتنک��ردن ابتداییترین
اصول حرفهای رسانهای است ،شبکهی بیبیسی
با بهرهگیری از اس��تودیوهای مجهز و ابزارها و
ادوات و عناص��ر حرفهای به تولی��د برنامههای

شبهمس��تند و گزارشهای متن��وع و نیز تولید
برنامههای ترکیبی خاص میپردازد .این مهم با
اس��تفاده از روانشناسی رنگها ،شیوهی سریع
اجرا ،تقدم و تأخر هدفمند اخبار ،شیوهی بدیع
مصاحبهها و پرهیز از اظهارنظرهای صریح و دور
از هرگونه رفتار کلیشهای مرسوم ،جذابیتهای
بص��ری و درنهایت تأثیر القائات ذهنی را به حد
چشمگیری افزایش داده است.
نتیج��هی ای��ن مهارتها در میان اب��زار ،محیط،
عناصر و موضوعات بیبیس��ی سبب میشود که
ظاهر برنامههای این شبکهی ماهوارهای بهشدت
از تکنیکهای خاکس��تری و قابل تشخیص برای
مخاطبان پرهیز کند و درنهایت ،مجموع شرایط
گفته شده باعث میشود که تعداد قابل توجهی از
مخاطبان شبکهی بیبیسی ،این شبکه را بهعنوان
رسانهای صادق ،سالم و بیطرف بشناسند و برای
تشخیص الیهها و اهداف مستتر در پس اطالعات
و اخبار آن ،میبایس��ت حتماً از س��واد رسانهای
باالیی برخوردار شوند.
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خبری
اما سرگرمکننده

نگاهی به تکنیکهای بیبیسی فارسی در تولید خبر نرم
سعید حقیقی
مهمترین و اصلیترین قالب بیبیس��ی فارسی
همانند بیبیسی جهانی در حوزهی برنامهسازی را
میتوان بخشهای خبری آن دانست و اصالت نگاه
مخاطب فارسیزبان به این شبکهی ماهوارهای از
ابتدای راهاندازی تاکنون بهعنوان یک منبع خبر
بوده و هس��ت .غیر از روشها و تکنیکهای این
شبکه برای القای بیطرفی ،راستگویی و احترام
به مخاطب نکتهی اساس��ی دیگری است که در
تولی��د و تدوین بخشهای خب��ری مختلف این
شبکه مدنظر بوده است که شاید مهمترین آنها
تالش برای ارتقای س��طح جذابیت در برنامههای
خبری است .درواقع ،ذات خشک و فاقد جذابیت
خبر و گزارشهای خبری بهخصوص در موضوعات
سیاس��ی این قالب از برنامهه��ا را برای مخاطبان
کس��لکننده کرده اس��ت و حداقل تجربهی این
مهم در ایران باعث شده که مخاطب دریافت خبر
از تلویزیون در کش��ور ما به خبر ،به چش��م یک
قالب برنامهی س��خت و کسلکننده نگاه کند که
بهناچار برای دریافت تحوالت و رویدادهای داخلی
و خارجی مجبور به مراجعه به آن اس��ت .هرچند
در چندسال اخیر ،بخشهای خبری پخششده از
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به
استاندارهای جدید جهانی بهسمت تغییر قالبها
و ایجاد جذابیت در بخشهای خبری پیش رفته
اس��ت؛ اما این مهم از ابتدا در شبکهی بیبیسی
فارس��ی با اس��تفاده از تجربه و مهارت بیبیسی
جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی مخاطبان اخبار تلویزیونی نشان میدهد
که برخالف س��طوح نخبگان و افراد با سرمایهی
فرهنگ��ی باال که برای دریاف��ت اطالعات و اخبار
به مناب��ع مکتوب عالقه نش��ان میدهند ،عموم
مخاطب��ان جامع��ه با س��طح س��واد و اطالعات
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میانگین و پایین بهدنبال کس��ب خبر و اطالعات
سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی از منابع تصویری
و تلویزیونی هس��تند .این دقیقاً همان جامعهای
است که بیبیس��ی برای آنها برنامهریزی کرده
و تکنیکهای عملیات روانی خود را برای این قشر
طراحی میکند.
توجه بیبیسی فارسی به ارتقای جذابیتهای
انتقال و انتش��ار اخبار باعث ش��ده که این شبکه
امروز به یکی از حرفهایترین و بامهارتترین منابع
خب��ری در تولید خبر نرم تبدیل ش��ود و در این
حوزه ،از تکنیکهای متعددی بهره میبرد که در
اینجا به بیان برخی از آنها میپردازیم.
ش��یوهی تولید گزارشهای خبریتصویری در
این شبکه از قالبهای محض خبری خارج شده و
به سمتوسوی روایتهای داستانی متمایل شده
اس��ت .آغازی جذاب برای ی��ک گزارش خبری با
طرح یک یا چند پرسش برای ایجاد قالب بهمنظور
درگی��ری در ذهن مخاطب به همراه اس��تفاده از
لحن روایی ،عامیان��ه و توأم با اصطالحات ادبی و
هنری از ویژگیهای تولید گزارش در بیبیس��ی
فارسی است .گزارشهای این شبکه درحالیکه از
رکن مهم خبر یعنی «تازگی» برخوردار اس��ت و
به موضوعات روز سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی میپردازد ،با اس��تفاده از زبان و فنون
تهیهی گ��زارش نرم و به ش��کلی حرفهای تهیه
ش��دهاند .در این شبکه ،آن دسته از گزارشهایی
که به موضوعات خشک سیاس��ی میپردازند ،از
م��دت زمانی بین  2تا  4دقیق��ه برخوردارند؛ اما
گزارشهای��ی با موضوعات ج��ذاب و پرمخاطب
اجتماع��ی یا س��رگرمی از زمان��ی مفصلتر بهره
میبرند.
عنص��ر ص��دا در گزارشهای بیبیس��ی را نیز

میتوان یکی از ارکان مهم گزارش دانس��ت .صدا
نهتنها به جذابیت گزارش کمک میکند ،بلکه به
شکلی هدفمند در گزارشهای این شبکه استفاده
میش��ود تا آنچه در جریان یک گزارش به شکل
مس��تقیم بدان پرداخته نش��ده و درواقع ،یکی از
اهداف اصلی تولید گزارش میباش��د ،با اس��تفاده
از عنصر صدا بهخورد مخاطب داده شود .بهعنوان
مثال ،در جریان اغتشاشات و ناآرامیهای سال 88
در ای��ران ،برخی گزارشهای��ی که فقط در ظاهر،
قصد اطالعرس��انی دربارهی تجمع یا اعتراضی در
خیابانهای تهران را داشتند ،به کمک عنصر صدای
محیط که به شکلی هدفمند انتخاب میشدند ،به
پخش ش��عارهایی میپرداخت که درواقع صدای
معترضان و اغتش��اشگران را پوشش میدادند و
اینگونه القا میکرد که همهی جمعیت حاضر در
خیابان از قشر معترضان هستند .البته عنصر صدای
محیط خود ب��هذات ،ویژگیهایی 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 حرفهای،
تاثیرگ��ذاری گزارش ب��ر مخاطب��ان را بهلحاظ
احساس��ی چند برابر کرده و ای��ن مهم ،بهعالوه
لحن گزارش��گر که در القای احساسات مختلف
اعم از ناراحتی یا ش��ادی میکوش��ید ،ارتباطی
دوچن��دان را با ضمیر مخاطب��ان برقرار میکرد.
درمورد صدا میتوان به ویژگی استفاده از صدای
آرام هم اش��اره کرد که اساساً ویژگی یک روایت
بیطرفانه را القا میکند.
بهرهگیری از المانهای گرافیکی مانند کادرهای
گرافیکی و نوشتههای موجود در تصاویر که برخی
از ارکان خبر مانند زمان وقوع رویداد و محل وقوع
روی��داد را نمایش میدهند ،گاهی با اس��تفاده از
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نکتهی بسیار مهمی که از کل ساختار
و فضای خبری بیبیسی قابل استخراج
است این است که بیبیسی فارسی
هیچگاه خطوط مهم القایی خود را در
متن و اصل اخبار قرار نداده و به روشی
فراتر از غیرمستقیمگویی ،اخبار اصلی
خود را در حاشیهی خبرهای مفرح و البته
در بزنگاههایی مهم به ذهن مخاطب القا
م یکند.
جمالتی کامل و کلماتی اضافی و توصیفی بهکار
میروند که نهتنه��ا اطالعات یک گزارش خبری
را کامل میکنند ،بلکه میتوانند یک خط خبری
مه��م و موردنظر ش��بکه را القا کنن��د .بهعنوان
مثال ،درمورد پوش��ش خبری اتفاقات س��ال 88
در ایران جملهای مانند «کشیدهش��دن تظاهرات
به شهرس��تانها» نهتنها یک��ی از ارکان خبر در
م��ورد مکان وقوع رویداد را توضیح میدهد ،بلکه
واژههای مانن��د «کشیدهش��دن» و «تظاهرات»
حاکی از گستردگی فزایندهی ماجراست.
اس��تفادهی ف��راوان از اخب��ار و گزارشهای��ی
ب��ا موضوعات س��رگرمکننده مانن��د کارناوالها،
فس��تیوالها و وقایع فانتزی و عجیب در البهالی
خبرهای خش��ک سیاس��ی بخشه��ای خبری
بیبیس��ی را بهش��دت جذاب و پرمخاطب کرده
اس��ت .این آیتمهای خبری و گزارشی با تصاویر
ج��ذاب باع��ث میش��وند که هر بخ��ش خبری
بیبیس��ی مانند یک برنامهی سرگرمی جذابیت
داشته باشد و درعینحال نیاز مخاطب به دریافت
اخب��ار و اطالعات را برطرف کن��د .این آیتمها و
خبرها نیز با اس��تفاده از چینشی هدفمند سعی
میکنن��د ،برخی از مأموریتهای این رس��انه در
قبال جامعهی ایران را به انجام رس��انند .بهعنوان
مث��ال بعد از پخش خبر یک کارناوال پرزرقوبرق
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 برنامهی تفریحی در ایران ،از یکس��و تبلیغ
سبک زندگی بیبندوبار غربی را بهعنوان یک الگو
انجام داده و ازسوی دیگر القاکنندهی فضای بسته
و محدود در ایران است.
مثال دیگر این مه��م را میتوان پخش خبری
درخص��وص اضافهش��دن یک ام��کان یا خدمات
م��درن و خاص در یکی از ایرالینهای بزرگ دنیا
بعد از پخش خبر یک س��انحهی هوایی در ایران
یا تأخی��ر در پرواز یک هواپیما و معطلی طوالنی
مسافران نام برد.
نکتهی بسیار مهمی که از کل ساختار و فضای
خبری بیبیس��ی قابل استخراج است این است
که بیبیسی فارسی هیچگاه خطوط مهم القایی
خود را در متن و اصل اخبار قرار نداده و به روشی
فراتر از غیرمستقیمگویی ،اخبار اصلی خود را در
حاش��یهی خبرهای مفرح و البته در بزنگاههایی
مهم به ذهن مخاطب القا میکند .این مسئله در
وبگاه این شبکهی خبری نیز قابل رؤیت است و
بررسی سایت ش��بکهی بیبیسی فارسی نشان
میدهد که اساساً خبرهای اصلی این رسانه برای
مخاطبان��ش در تیترهای یک و لید س��ایت قرار
ندارند و اخبار برجس��ته در بخشها و درگاههای
مختلف این ش��بکه فقط برای جذب مخاطبان
بوده تا در فرصتی مناسب مطلب یا خبری کوتاه
را بهخورد مخاطب دهند .این مسئله باعث شده
که مخاطبان عادی و س��طحینگر این شبکه که
عم��وم جامعه را نیز تش��کیل میدهند ،هیچگاه

خطدهی و هدایت سیاسی این شبکه را احساس
نکنند و همواره به این ش��بکه به دید رس��انهای
بیطرف بنگرند.
تبحر و موفقیت بیبیسی فارسی در تبدیل اخبار
به خبر نرم هیچگاه باعث نش��ده که این شبکهی
خبری بهس��مت اخبار مبت��ذل و زرد پیش رود؛
بلکه آنها با استفاده از تکنیکها و فنون رسانهای
نوین موفق ش��دهاند که تاثیرات گاها ایدئولوژیک
بر احس��اس و عواطف مخاطبان خ��ود بگذارند.
هرچن��د ارائهی راهکارها و راهبردهای اجرایی در
تقابل با نفوذ این رس��انه و دیگر رس��انههای ضد
انق�لاب در حوصلهی این مقال نیس��ت؛ اما بیان
چند نکته به شکلی خالصه درخصوص روشهای
مقابله با سیاس��تهای این شبکه ضروری بهنظر
میرس��د .ابتدا باید گفت ک��ه حرکت بخشهای
مختلف خبری صداوسیمای جمهوری اسالمی در
اس��تفاده از این تکنیکها و فنون بعد از سال 88
باعث شده که برخی بخشهای خبری داخلی نیز
رقیبی برای این شبکهی پرمخاطب باشند؛ اما این
مهم فقط یکی از راهه��ای مبارزه با تکنیکهای
عملیات روانی این رس��انهی انگلیس��ی اس��ت و
همچنان نیاز به ارتقای کیفی و فنی فراوانی دارد.
بدون شک ،یکی دیگر از راههای تقابل با گسترش
نفوذ و تأثیرگذاری این ش��بکه را میتوان تبیین
روشها و تکنیکهای آن برای مخاطبان داخلی
توسط رسانهها و نهادهای فرهنگی کشور دانست.
جامعهای که در این مقال نیز بهعنوان مخاطبان
عمومی رسانه معرفی شدند و متاسفانه مهمترین
قش��ر مخاطبان بیبیسی را تش��کیل میدهند،
بهش��دت نیاز دارند که درخصوص ابعاد پنهان و
تکنیکه��ا و روشهای عملیات روانی رس��انهای
و بهخصوص ش��بکهی بیبیسی بیش��تر بدانند.
ازس��وی دیگر نیز ماموریته��ا و اهداف گفتمان
بیبیس��ی و ش��بکههای ضدانقالب میبایس��ت
بهعنوان نقاط حساس برای تجمیع کار فرهنگی و
تأثیرگذار مورد توجه باشد تا کمتر هدف تبلیغات
سوء رسانهای دشمن قرار گیرند.
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در اندیشۀ اختالل
کورش اسفندیاری

راهاندازی شبکه بیبیسی فارسی دقیقاً  5ماه قبل
از انتخابات س��ال  88ایران با س��رمایهگذاری 22
میلیارد تومانی و بهکارگیری بیش از  150کارمند
که عموماً از میان عناصر فعال در نش��ریات داخل
ایران انتخاب شده بودند ،به عالوه اهداف رسانهای
آن را میتوان 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 میتوان در گ��زارش کمیته خطر جاری
که در دس��امبر  2005توس��ط «م��ارک پالمر»
جمعبندی و تدوین ش��د ،جستجو کرد؛ گزارشی
که تأیید آن در مشابهت دیگر طرحهای راهبردی
غرب به راحتی قابل مشاهده است .در این گزارش
براندازی نظام جمهوری اسالمی در ایران با تمرکز
فعالیتها بر س��ه محور اصلی ش��امل «دکترین
مهار»« ،نبرد رس��انهای» و «ساماندهی نافرمانی
مدنی» تعریف میگردد.
نتیجه راهبرد اشاره ش��ده که نقش رسانه در آن
به شکلی محوری مشاهده میشود باعث افزایش
سرمایهگذاری مالی و اطالعاتی در حوزه رسانهها
گردید .رسانههایی که در راهبرد و مأموریتهای
خود روشه��ا و تکنیکهایی متف��اوت براندازی
نرم را پیگیری میکنند .همانطور که اش��اره شد،
بیبیسی فارسی نیز یکی از همین شبکههاست
که مشخصاً فعالیت خود را با هدف کوتاه و میان
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مدت در انتخابات  88و هدف بلند مبنیبر مدت
تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخل ایران علیه نظام
حاکم بر کشور قرار داده است .هر چند انگلیسیها
اه��داف اعالمی خود در ایجاد ش��بکه تلویزیونی
بیبیسی فارسی را آغاز شناسایی متقابل ایران و
جهان اعالم کرده بودند ،اما اهداف راهبردی ذیل
را میتوان به عنوان اهداف پشت پرده این شبکه
معرفی کرد:
 .1گسترش اندیشه سکوالریسم
 .2تالش برای تغییر سبک زندگی مردم در ایران
 .3تغیی��ر ذائق��ه مخاطبان در جه��ت فرهنگ
لیبرال دموکراسی غرب
 .4تقویت جریان روشنفکری وابسته به غرب
 .5تروی��ج مذاهب و عرفانهای کاذب در جامعه
شیعی ایران

راهاندازی شبکه بیبیسی فارسی
دقیقا ً 5ماه قبل از انتخابات سال 88
ایران با سرمایهگذاری  22میلیارد تومانی و
بهکارگیری بیش از  150کارمند که عموماً
از میان عناصر فعال در نشریات داخل
ایران انتخاب شده بودند ،به عالوه اهداف
رسانهای آن را میتوان یک اقدام راهبردی
برای اثرگذاری بر روند تحوالت ایران
دانست.

 .6ترویج الابالیگری و فساد اخالقی
 .7بزرگنمایی 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 پنهانس��ازی اهداف ش��بکه و ارائه
چهرهای غیروابس��ته و بیطرف ،میزان موفقیت
مأموریتهای این ش��بکه را در باالترین س��طح
تضمین کند .م��وارد ذیل را میت��وان از جمله
مهمتری��ن الگوهای رفتاری ش��بکه بیبیس��ی
فارس��ی دانست که البته در برخی موارد با دیگر
شبکههای ضدانقالب اشتراک دارد:
 .1تحریف و دس��تکاری در اخبار و تحوالت ،در
این الگو هدف مورد نظر با خبرسازی دستکاری
شده و هدایت شده به شکلی کام ً
ال نرم پیگیری
میگردد
 .2برچس��ب زدن بدون استدالل و به کارگیری
تعابی��ری چون تندرو ،محافظهکار ،اقتدارگرا و...
به مس��ئوالن و حامیان نظام جمهوری اسالمی
ایران
 .3سیاس��ت اهریمننمای��ی نظ��ام جمه��وری
اس�لامی ایران با القای مطالبی نظیر ش��کنجه،
کشتار و...
 .4تصویرسازی فضای تیره و تار از شرایط کشور
 .5ایجاد تنفر ،کینه و دشمنی در افکار عمومی
نسبت به دولتمردان
 .6شایعهسازی و دامنزدن به شایعات
 .7سانسور ،سکوت و بایکوت خبری در مواردی
که انع��کاس اخب��ار و تحوالت به نف��ع اهداف
تعریف شده شبکه نیست
 .8تحری��ف و دروغپراکنی و تکرار اخبار دروغ از

مـــــاهـــــواره
طریق بازتاب گسترده
 .9تفرقه افکنی و تحریک احساسات به ویژه در
می��ان گروهها و فعاالن سیاس��ی و همچنین در
ارتباط با افراد و شخصیتها
 .10بزرگنمایی هدفمند برخی اخبار و تحوالت
و در مقابل کوچکنمای��ی برخی دیگر از اخبار
متضاد با منافع و اهداف تعریف شده شبکه
 .11ارتقاء غیرمعقول سطح انتظار شهروندان از
دستگاههای اجرایی و القای ناتوانی مسئوالن در
پاسخگویی به نیازها و انتظارات
 .12چهرهپردازی و شخصیتسازی کاذب برای
افراد و گروههای مورد نظر و همراستا
 .13بزرگنمای��ی ت��وان و ظرفی��ت گروهه��ا و
جریانات مقابل نظام اسالمی
 .14شناس��ایی آس��یبها و چالشهای جامعه
ایران و تمرکز روی ایجاد گسس��ت و شکاف در
جامعه ایران
 .15تطهیر چهره دشمنان نظام اسالمی و سعی
در توجیه اقدامات و تحرکات مداخله جویانه
 .16تطهیر چهره و عملکرد نظام پهلوی
 .17تکرار و تمرکز بر موضوع اتهام به نظام ایران
در موضوع نقض حقوق بشر و حقوق اقلیتها
 .18اتهام نبود آزادی بیان و سرکوب مطبوعات
آزاد اندیش
 .19نمایش وجود جنگ قدرت در مسئولین نظام
 .20تمرکز روی برخی از نهادهای انقالبی نظیر
سپاه و بسیج و شورای نگهبان به منظور تخریب
چهره این بخشهای نظام
الگوهای رفتاری گفته شده در شبکه بیبیسی
با به کارگیری تاکتیکها و ش��یوهای رسانهای
ای��ن ش��بکه به گون��های م��ورد اس��تفاده قرار

میگیرند که موج��ب افزایش جذب مخاطب و
افزای��ش پذیری افکار عموم��ی گردند .از جمله
تاکتیکه��ای رس��انهای مورد اس��تفاده در این
ش��بکه که در دیگر مق��االت بخش ماهوارههای
این شبکه به تفصیل توضیح داده شدهاند ،موارد
ذیل هستند:
 .1اطالع رسانی غیر مس��تقیم و انتقال القائات
خبری با روشهای غیر محسوس به مخاطبین
 .2پیچیدگ��ی در محت��وا و پرهی��ز از رفت��ار
کلیش��های با اس��تفاده از طیفه��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
 .3کیفی��ت حرفهای و فریبنده در ارائه برنامهها
با بهکار ب��ردن حداکث��ری از جلوههای بصری،
گزارشه��ای متن��وع و اس��تفاده از بروزتری��ن
سختافزارها در برنامههای مختلف

الگوهای رفتاری گفته شده در
شبکه بیبیسی با به کارگیری تاکتیکها
و شیوهای رسانهای این شبکه به گونهای
مورد استفاده قرار میگیرند که موجب
افزایش جذب مخاطب و افزایش پذیری
افکار عمومی گردند.
 .4رویک��رد تعاملی با مخاط��ب از طریق تولید
برنامهه��ای اجتماع��ی از متن و بط��ن جامعه
مطابق با هدفگذاریهای شبکه
 .5تالش برای ایجاد نگرش مثبت در مخاطبین
نسبت به دولت انگلیس
 .6تالش برای بیطرف نشان دادن شبکه
 .7استفاده از کارشناس��ان و مشاوران گوناگون
داخل��ی برخ�لاف بس��یاری از ش��بکههای ضد
انقالب ک��ه تماماً با کارشناس��ان ضد انقالب و
معاند نظام در ارتباط هستند
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تئـــــاتــــر

جهان روز به روز جدیتر میش��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
بهعهده گرفته اس��ت .به بهانه نمایش چشم در
برابر چشم ،بد نیست اندکی راجعبه 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 کردهاند ،ضبط یا
رونویسی میکند .یا اینکه از سندها و گزارشهای
رسمی موجود برای کار خود بهره میبرد و سپس
با ویرایش ،تنظیم مجدد یا قراردادن در پس زمینه
دیگر ،نمایشی را شکل میدهد که در آن بازیگران
بهجای افرادی که از کلماتشان استفاده شده قرار
میگیرند.
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 بهعن��وان نمایش ،بلکه به
عنوان منبعی قابل اعتماد کسب اطالعات خواهیم
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دید .به چنین تئاتری اعتم��اد میکنیم و انتظار
داریم جز صداقت چی��زی نبینیم .زمانی که این
ادعا مطرح میشود تئاتر و روزنامهنگاری اشتراکات
بس��یاری پیدا میکنند و دراماتیس��ت همچون
روزنامهنگار برای بهدستآوردن 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
نهتنه��ا یک نمایش ،بلکه به جنبش��ی اجتماعی
است .جنبش��ی تاثیرگذار که نمایش صداقتی را
که امروزه روزنامهنگاری از آن قاصرش��ده است را
برعهده میگیرد.
این تفکر بدونشک بر تکنیکها نیز غلبه خواهد
ک��رد و در معنای صحیح کلم��ه برای ابراز و بیان
موضوعی در خالل تئاتر مس��تند شکل و شمایل
ویژهای به خود خواهد گرفت.
در تئاتر مس��تند کلمات هس��تند که بهعنوان
دیتا بی��س ( )ata Baseیا اطالعات بنیادین برای
تماشاگر اهمیت دارد و این نوع کلمات باید بدون
دخیلک��ردن هیچ نوع از احساس��ات و بازیهای
غلوآمیز در بدن در سادهترین حالت ممکن بیان
و در ذهن مخاطب عالمتهای سوال را به وجود
بیاورند.
درحقیقت ،تکنیکهایی که تئاتر مستند جذابتر
و اثرگ��ذاری آن را دو چندان ک��رده ،همهچیز را
بر مبنای اطالعاتی گذاش��ته که از مس��تندات و
مصاحبهها بهدس��ت آمده اس��ت .و در کنار این
اطالعات همه حواش��ی را از ای��ن تئاتر میگیرد.
یعنی در تئاتر مس��تند طراح��ی صحنه ،طراحی
نور ،طراحی صدا و موسیقی ،گریم ،طراحی لباس
و در وجهه وس��یعترش هر چی��ز تئاتری به جز
بازیگر باید از آن گرفته ش��ود تا بتوان درحقیقت
راه را برای مواجهه بیواسطه تماشاگر با اطالعات
نمایش باز کرد.
از این منظر نمایش چش��م در برابر چشم بهرغم
اینکه از متنی با پتانس��یلهای ف��راوان برخوردار
اس��ت؛ ام��ا در کارگردانی با اضافهک��ردن برخی
طراحیه��ا به نمایش ،تماش��اگر را بیش از آنکه
درگیر دیالوگها و در کلمه جامعتر اطالعات کند
مح��و بازیها و طراحیها کرده و در مواقعی خود

مانعی برای رد و بدلشدن اطالعات میان تماشاگر
و بازیگر میشود.
اس��تفاده متعدد ازافکتهای صوت��ی و بازیهای
متع��دد با ن��ور از طرفی س��ه هتکهکردن صحنه
بهوسیله آینهها و در کل استفاده از میزانسنهایی
که ذهن مخاطب را از اصل ماجرا دور میکند همه
و همه نشانگر آن است که کارگردان عم ً
ال 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 دیالوگها ما را به
موضوعی هشیار و آگاه کند با رمانتیککردن فضا
ی تنها احساسات ما
و اضافهکردن حرکات و طراح 
را بر میانگیزد.احساساتی که به سرعت و در فاصله
اندکی از نمایش فرو میریزد.
درحقیق��ت ،کارگ��ردان ی��ک تئاتر مس��تندی
کارگردانینک��ردن آن اس��ت .در نگاه صحیحتر
هر زم��ان صحنه و عاری از هرگونه میزانس��ن
بوده و بازیگران بهصورت ثابت و بدون هیچگونه
حرکت��ی زی��ر ن��ور تخت نشس��ته و ب��ه بیان
دیالوگهایش بپردازند ،میتوان گفت کارگردان
مسیر درس��ت خود را رفته است.این مسئله در
حقیق��ت آن چی��زی اس��ت که تئاتر مس��تند
میخواهد .اما بهدلیل غریب و ناش��ناختهبودن
اینگون��ه تئات��ر در ایران ،در ح��ال حاضر اگر
سعی در شناخت علمی آن نداشته و بهدرستی
واژگان اینگون��ه تئاتری را ب��رای خود بدیهی
نکنیم مانند بس��یاری از گونههای 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
میانجامد که عم ً
ال از کارآمدی آن میکاهد.
در انتها باید گفت چش��م در برابر چش��م بهرغم
آنکه احساس��ات مخاطب خود را برانگیخته که
البته درصد زیادی از آن بهدلیل تدوین درس��ت
اطالعات در متن است و دراماتیست با واردکردن
گفتوگوه��ا در پس زمینهای جدید فضا را برای
رد و بدلکردن اطالعات باز کرده است؛ اما اتفاقاً
ریس��کناپذیری کارگردان و به نظ��ر ترس او از
اجرای صحیحگونه تئاتر مس��تند و متوسلشدن
به طراحیها و بازیگرفتن از بازیگران عم ً
ال این
نمایش را دچار نقص کرده است.
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کالم بازیگر
است که
اهمیت دارد
گفتوگو با «نرگس نیک سیرت»
دربارۀ تجربۀ بازیگری در حیطۀ
تئاتر مستند
علیرضا بخشی استوار

نمایش چشم در برابر چشم
محل :فرهنگسرای نیاوران ،سالن گوشه
دوره اجرا ۰۴ :تیر  ۲ - ۱۳۹۴مرداد ۱۳۹۴
ساعت۲۱:۰۰ :
بهای بلیت ۲۰,۰۰۰ :تومان
نویسنده :سیاوش حیدری
کارگردان :نازنین سهامی زاده
بازیگران :نرگس نیک سیرت ،شیما بختیاری ،سارا
رسولزاده
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 میکند
•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 نیکسیرت این روزها بخشی از زندگی آمنه بهرامینوا ،قربانی اسیدپاشی را روی صحنه سالن
گوشه فرهنگسرای نیاوران به تصویر میکشد .این بازیگر برای بازی در نقش آمنه بهرامینوا در
نمایش چشم در برابر چشم که از ژانر تئاتر مستند به حساب میآید ،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 میتواند
احساس و عواطف فردی را که به جای او حرف میزند ،در خودش حس کند تا هنگام تعریفکردن بتواند تلخی
مسئله را منتقل کند و این تلخی در صحبتهایش مشخص باشد؛ زیرا در تئاتر مستند تنها کالم بازیگر است که
اهمیت دارد .در ادامه گفتوگوی «سینما رسانه» با این بازیگر را میخوانید.
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 چندوقت پیش در س��الن اکو نمایش «هم طن��اب» را دیدم و برایم خیلی جذاب بود
که آنها نهتنها بازی نمیکنند ،بلکه فقط روایتگر هستند و تو در جایگاه تماشاگر به جای نگاهکردن به
اکتهایی که حامل معنا است ،باید گوشهایت را تیز میکردی تا متوجه شوی چه اتفاقی دارد میافتد.
وقتی فهمیدم اینها واقعیتها و مس��تنداتی اس��ت که مو به مو و بدون هیچ دستبردی در اصل آن روی
صحنه اجرا میش��ود ،برایم خیلی جذابتر ش��د و فهمیدم که تئاتر مستند چیست و البته میتواند چه
پیامدهایی داشته باشد.

این مرز باریک بین بازیکردن و بازینکردن در تئاتر مس�تند کار را برای بازیگر س�خت میکند.
اینک�ه انگار همه چی�ز را از بازیگر میگیرند و میخواهند تنها روایتگر باش�د .این تفاوت در ش�یوۀ
بازیگری در تئاتر مستند را چگونه توصیف میکنید؟

در غیر تئاتر مستند خب بازیگرنقشی دارد که طبق آن حادثهای را رقم میزند یا اکتی را بروز میدهد یا
در نقشش فرو میرودو بعد آن را برای مخاطب اجرا میکند؛ اما در تئاتر مستند قرار است نقش کسی را
بازی کنی که فقط چیزی تعریف میکند .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 اینها را تعریف میکردم .کار در تئاتر مستند بهگونهای
نیست که بازیگر بتوانند اکت بیرونی داشته باشند یا آن حسی را که در درون خودشان بهوجودآورده بیرون
بریزند و منتقل کند .بازیگر تنها میتواند احساس و عواطف فردی را که به جای او حرف میزند ،در خودش
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حس کند تا هنگام تعریفکردن بتواند تلخی مس��ئله را
منتقل کند و این تلخی در صحبتهایش 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؟

کار در تئاتر مستند بهگونهای
نیست که بازیگر بتوانند اکت بیرونی
داشته باشند یا آن حسی را که در درون
خودشان بهوجودآورده بیرون بریزند و
منتقل کند .بازیگر تنها میتواند احساس
و عواطف فردی را که به جای او حرف
میزند ،در خودش حس کند تا هنگام
تعریفکردن بتواند تلخی مسئله را
منتقل کند و این تلخی در صحبتهایش
مشخص باشد؛ چون در تئاتر مستند تنها
کالم بازیگر است که اهمیت دارد.

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 راجعبه او ش��نیده بودم و بعد
کارگردان با بازکردن موضوع گفت که میخواهیم کاری
را در حوزۀ تئاتر مس��تند روی صحنه ببریم .برایم جذاب بود متن را خواندم.
خیلی جذابتر ش��د .برایم جالب بود این آدم را بشناسم .مدارک ،مستندات،
فیلمه��ای مس��تند را مرور میکردی��م و حتی خود ای��ن آدم را که دیدم کار
برایم هیجانانگیزتر شد ،آدمی که هفت سال با چشم نابینا چیزی را پیگیری
میکند تا حقش را بگیرد و بعد هم ببخشد آخر کار .شناختش برایم جالب بود.
نمیگویم انتخاب این کار دغدغهام 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 گرفتهاید؟باتوجه به اینکه در تئاتر مستند بازیهای بدنی و
حرکت عمال حذف میشود؟

تئاتر مستند حقیقتا جایی برای الهامگرفتن از واقعیت نیست .ممکن است
که مثال خود آمنه بهرامی چیزی داشته باشد که بتوانم از او الهام بگیرم؛ اما کار
من بهمعنای واقعی در تئاتر مستند بازیگری نیست ،دیالوگگفتن 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 انگیزهای برای گرفتن
قصاص دارد؛ حتی وقتی با او تلفنی صحبت کردیم و دیدم طوری نیس��ت که
فکرش را میکردم و آدمی اس��ت که کال میخندد و حرفهای شاد میزند و
اصال مدل حرفزدنش ش��اد است .دیدم نمیشود چیزی را از خودش بگیری؛
اما حسش را چرا .پر از تلخی و نفرت بود .دائم در گوش من صدای درون آمنه
میپیچی��د که میخواهم ای��ن کار را بکنم و آن چیزی را که میخواهم بهش
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برسم .آن موقعی که داشتم این کارها را بکنم.

آیا فکر میکردید بتوانید در جشنواره تئاترشهر
جایزه بهترین بازیگر زن را بهدلیل بازی در چشم
در برابر چشم بگیرید؟

حقیقتا بله ،فکر میکردم جایزه را دریافت کنم.
(میخندد) قبل از اینکه نقشی را بپذیری حتما به
این فکر میکنی که جایزه بگیر هس��ت یا نیست؛
حتی اگر قرار باشد که بازیگر بنشیند .ساده بگویم
ک��ه پنج دقیقه اداکردن درس��ت دیالوگها همان
پتانس��یلی را دارد که جایزه بگیری و خوشبختانه
من گرفتم.

تئاتر مس�تند در دیدهشدن 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 میشود .از احساس
آبی مرگ س��جاد افشاریان تا عاشقانه عامدانه قاتالنه ساناز بیان .از همۀ این
نمایشها استقبال شد .بازیگر اگر کارش را بلد باشد ،بازیگریش را میکند و
به نظرم تئاتر مستند انتخاب درستی برای دیدهشدن 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 میگفت
چقدر خوب تعریف میکنند و این خودش بازیکردن است.
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کامران شیرزاد
نمایش سه جلسهی تراپی
بهای بلیت ۱۵۰۰۰ :تومان
محل :تئاترشهر  -سالن چهارسو
دوره اجرا ۱۷ :خرداد  ۱۲ - ۱۳۹۴تیر ۱۳۹۴
مدت ۷۰ :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
عکس :رضا قاضیانى
گروه کارگردانی :هادی بادپا ،س��عید زارع ،روژان
کردنژاد
مدیر تولید :محمدرضا حسین زاده

نقدی بر نمایش سه جلسه تراپی

متن نمایش��نامۀ «س��ه جلس��ه تراپ��ی» در
س��ه اپیزود به ماجرای دو بیم��ار میپردازد که
برای دریافت مش��اوره به یک تراپیست مراجعه
کردهان��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 میکند
نام بیمار قبلی را دزدیده اس��ت .درواقع ،کارکتر
زن نمایش��نامه نماد آن دس��ته از انس��انهای
جامعهاس��ت که در زندگی همیش��ه از هرگونه
هیجان دوری کردهاند ،انسانهایی که همیشه از
ایستادن در برابر بیعدالتی گریختهاند و همیشه
از اعتراضک��ردن هراس��یدهاند .اینان کس��انی
هس��تند که در دریافت صحی��ح پیام میانهروی
در زندگی دچار خطا ش��دهاند .ازیادبردن اسم،
بهعنوان بیماری در این کارکتر استعارهای است
از گمکردن هویت؛ زی��را آن هنگام که مردمان
جامعهای به پیرامون خود بیتفاوت شدند ،دیگر
کارک��رد خود بهعن��وان عض��وی از جامعه را از
دست دادهاند .بنابراین هویت خود را دیر یا زود
از دس��ت خواهند داد و باید منتظر آسیبهای
بعدی ناشی از نبود هویت باشند.
ام��ا کارکتر م��رد بیم��ار ،نماد آن دس��ته از
انسانهای اجتماع است که با استفاده از شرایط
بهوجودآمده درنتیجه رفتار اجتماعی گروه قبل،

بهدنبال کس��ب منفعت هس��تند .انس��انهایی
تکبعدی که برای رس��یدن به مقصود مطلوب
خ��ود از هیچ اقدام نامتعارف��ی دریغ نمیکنند.
این��ان همان کس��انی هس��تند ک��ه زمانی که
جامعهای به سرنوش��ت خود بیتفاوت شد ابتدا
با مصادرۀ هویت افراد جامعه و س��پس با القای
هوی��ت مصنوعی به این افراد آنها را بهس��مت
نیات خود سوق میدهد .هویت مصنوعی که در
آن تضارب آرا وجود ن��دارد و همۀ افراد جامعه
شبی ه هم و خنثی هستند.
اما مهمترین اتفاق در نمایش سه جلسه تراپی،
اپیزود س��وم آن و جایی اس��ت که تراپیست در
حض��ور هر دو بیمار اعتراف میکند که خود نیز
دچار همین بیماری ازدستدادن هویت شده و
در درمان خود و دیگران ناکام مانده است.
به نظر میرسد 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 پدیدآمدن این قش��ر شده است.
درحقیق��ت جامعهای که اجازه میدهد هویتش
دزدیده ش��ود و س��پس با رفتار خود ،زمینه را
برای س��ارقان هویت فراهم میکند و درنهایت
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تئـــاتــــر
این نگاه و نقد جدی بر رفتار
الیههای اجتماعی از نگاه ماهیان به
عنوان کارگردان که قصد دارد کنشهای
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
انتخابهای موشکافانهای دارد تا بدین
واسطه راه را برای به تصویر کشیدن تفکر
خود باز کند.
هم با الکنماندن خود سوءاس��تفاده را تسهیل
میکند ،بیش��ک دچار بحران خواهد ش��د .اما
آنچه نمایش��نامه میگوید این اس��ت که زمانی
ک��ه درمانگر جامعه خود نیز بهنوعی 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 بهلحاظ فرم و میزانس��ن ،س��اختار
سادهای دارد .آکساسوار حجیم و پیچیدهای در
کار نیست و همۀ آنچه از لوازم صحنه میبینیم
دو صندلی و پنجرهای بوده که بهوسیلۀ کرکره
مش��خص شده است .س��ادگی روایت داستان و
لوازم صحنه ترکیبی همگون پدید آورده است.
نوع چینش صندلیها و قرارگرفتن آنها در کنار
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هم در شرایطی که با توجه به موقعیت میدانیم
صندلیها روبهروی هم هستند ،ایدۀ خالقانهای
اس��ت که عالوهبر اینکه موجب برقراری ارتباط
بهتر تماش��اگر با بازیگر میش��ود ،ب��ه نوعی در
راستای بن مایه متن نیز قرار میگیرد.
ام��ا قاع��دۀ این ن��وع چینش در قس��متی از
اپیزود س��وم نمایش بههم میخورد که میتواند
ی تماش��اگر شود.
تا حدودی موجب س��ردرگم 
همچنین در قس��متی از نمای��ش نوعی بازی با
مخاط��ب هم صورت میگی��رد که در چارچوب
مت��ن ،انتخاب درس��تی ب��ه نظر میرس��د؛ اما
متاس��فانه در حد ای��دۀ خوب باق��ی میماند و
استفاده بیشتری از آن صورت نمیگیرد .درکل
بای��د گفت متن نمایش «س��ه جلس��ه تراپی»
نوش��تۀ نغمه ثمینی ،نقدی است جدی بر رفتار
اجتماعی الیههای مختلف جامعه که در ارتباط

با یکدیگر حلقهای معیوب را پدید میآورند که
ضو
در نتیج��ۀ عملکرد این حلق��ه جامعه مری 
مریضتر میشود.
ام��ا این ن��گاه و نقد جدی بر رفت��ار الیههای
اجتماعی از نگاه ماهیان به عنوان کارگردان که
قصد دارد کنشهای 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 انتخابهای موشکافانهای 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 گستردهتر 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 الیههای مختل��ف جامعه میپردازد و
با تصاویر س��یاه و بعض��ا رمانتیک و به اصطالح
مس��تندی که از رنج س��ه آدم مشهور به تصویر
میکش��د سکوت مردم در برابر رنجهای سه زن
را نقد میکن��د و از این منظر همه تباهی آنها
را ب��ه نوعی حاصل این عدم توجه جامعه عنوان
کرده و البته از س��ویی آنها را به عنوان یک زن
قهرمان که به تنهای��ی زندگی را پیش میبرند
و س��ختیها را ب��ه دوش میکش��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 میدهد.

تئـــاتــــر
افسانه ماهیان نمایش «سه جلسه تراپی» را در سالن چهارسوی
تئاترشهر روی صحنهبرد .نمایشی سرشار از دغدغههای اجتماعی که
البته موضوعی را به چالش میکشد که شاید نهتنها مسئله مهم جامعۀ امروز ما،
بلکه یکی از مسائل مهم بحثبرانگیز در جهان بوده و آن مسئله ،هویت است .با
توگو نشستیم و در ادامه
افسانه ماهیان دربارۀ این نمایش و دغدغۀ آن به گف 
متن گفتوگوی «سینما رسانه» با افسانه ماهیان را میخوانیم:
مهمترین ویژگی نمایشنامۀ سه جلسه تراپی چیست که شما انتخابش
کردهاید؟

توگویی با خانم ثمین��ی در ارتباط با اجرای یکی
حدود دو س��ال پیش گف 
از متنهای ایش��ان داش��تم .از آنجایی ک ه بنده و خانم ثمینی به قصههای
موراکام��یعالقه داش��تیم ،درنهایت خانم ثمینی طرح��ی از قصۀ میمون
ش��یناباوا از موراکامیرا 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��بتبه 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 بهصورتیکه امروز هست ،درآمد .به نظرم مهمترین ویژگی،
رئالیسم جادوی 
ی است که در متن وجود دارد .ورودکردن به فضای غیررئال
تجربۀ بسیار جالبی بود .اینگونه فضاها موردعالقۀ خانم ثمینی است ،برای
مثال ایشان در نمایشنامههایی 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 میشود؟

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
ی این
مطرح میکند و آن گمگش��تگی هویت فردی است که بارزترین ویژگ 
نمایشنامه است .امروز آنقدر همۀ ما غرق در چارچوبهای ریاضی و هندسی
زندگی معاصر و زندگی بس��ته ماشینی هستیم که گمان میکنیم خیلی از
کارها را انجام میدهیم؛ در صورتی که درواقع اینگونه نیس��ت .حرف اصلی
این نمایش��نامه هم همین است که ما بسیاری از قاعدههای زندگی درست
را از یاد بردهایم.
فکر میکنید این نمایش از لحاظ اجتماعیبودن شبیه نمایش قبلی شما
یعنی «هم هوایی» باشد؟

آن کار فضای دیگری داشت .نمایش «هم هوایی» دربارۀ سه کارکتر مستند
است که همۀ مردم آنها را میشناسند و با آنها همذاتپنداری میکنند؛ 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 «33درصد نیل سایمون» دربارۀ
اختالف بین زن و مرد و تضادها و تعارضهای زن و مرد در زندگی ش��خصی
بود؛ اما در «س��ه جلسه تراپی» ممکن است همانطور که شما اشاره کردید
نقدهای 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» قصهای ذهنی است که در مواردی عینی میشود و میتواند مابهازاهایی
داشته باشد؛ زن بهعنوان کسی که اسم خود را فراموش کرده و تراپیستی که
خود درونش را گم کرده و میمونی که اسم میدزدد و میتوان مابهازاهای این
افراد را در جامعه پیدا کرد.

توگوی
گف 
مستقیم با
تماشاگر

افسانه ماهیان از سه جلسه تراپی میگوید

امیرحسین حسینی
چقدر خود ش�ما تصویری را که نویس�نده از یک جامعه بیمار میدهد،
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 آدمها را از حس
زیبای نوس��تالژیک و حتی س��ادهترین چیزها و لذتها محروم کرده است.
متاسفانه ثمرۀ این نوع زندگی برای ما یکنواختی بوده است .در این میان
ش��رایط اجتماعی هم بس��یار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین هم غافلش��دن ما
انس��انها از خودمان و هم ش��رایط اجتماعی سبب میش��ود تا بسیاری از
چیزها را از دست بدهیم .من در برابر چنین جامعهای 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
میدهد ،بسیار قبول دارم.
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یکی از نکات مثبت متن این است که از ابتدا
در کن�ار تصویری ک�ه از جامعۀ معی�وب ارائه
میدهد تالش میکند 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 درمانش��دن اس��ت.
س��ؤالهایی که او از بیمارانش میپرس��د کمکم
باعث میش��ود تا او را متوجه ش��رایط خود کند.
من فکر میکنم این بهترین عالج است .همین که
شما از وضعیت خود آگاه شوی به درمان نزدیکتر
شدهای و به نظرم الزم نیست حتما بهدنبال 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
نمیکند؟

زی��را تراپیس��ت خود نیز بیمار ب��وده و علت آن
روزمرگی اس��ت ،مانند پزشکی که بیماریهای
سخت را درمان میکند؛ اما خود به یکباره درگیر
یک بیماری سخت میشود.
در این شرایط برای جامعهای که درمانگرش
بیمار است چه میتوان کرد؟

من فک��ر میکنم صرفا آگاهیبخش��ی میتواند
راهگشا باش��د .در این اجرا چندان هم ناامیدانه
به ش��رایط نگاه نکردهایم .ب��ه گمان من همین
که تراپیس��ت لحظهای به خ��ود بیاید و متوجه
وضعیت خود شود کافی خواهد بود.

اش�اره کردید اج�رای این روزها نس�بتبه
اجرایی که در جشنواره فجر داشتید تغییراتی
کرده اس�ت .درباره این تغییرات کمیتوضیح
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 بههمینترتیب در فرم
اجرایی نیز تغییراتی صورت گرفت.

درب�اره میزانس�نها؛ ن�وع چین�ش صندلی
ق�راردادی با مخاط�ب میبندد ک�ه در اپیزود
سوم نقض میشود.

بله ،نقض میش��ود .میخواستم با این کار کم 
ی
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 سؤالها را از تماشاگر میپرسد و
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بازیگر بر مبنای توانایی بازیگریاش
برای یک کار انتخاب میشود .همیشه بر
همین مبنا کار کردهام .بازیگرانی که با من
کار کردهاند ،چه در این کار چه در کارهای
قبلیام ،همه بازیگران تئاتری بودهاند.
امروز دیگر سوپراستارهای سینما هم
نمیتوانند تضمینی برای فروش فیلمهای
سینما باشند .خیلی از کسانی که امروز در
سینمای ما میدرخشند هم بازیگران تئاتر
هستند.
بیماران هم میخواهند به تماشاگران تشر بزنند
که مبادا مانند ما باشی.

در قس�متهایی ه�م تماش�اگر تبدی�ل به
آکساسوار میشود که البته ایدۀ جالبی است و
در صورت استفادۀ بیشتر حتی میتواند کار را
به سمت تئاتر اینتراکتیو ببرد.

بله ،درس��ت اس��ت؛ اما فکر میکن��م در همین
توگوی
حد کفایت میکرد .ای��ن کار نوعی گف 
مستقیم با تماشاگر است ،چیزی شبیه کارهای
پیترهانتک��ه .در این نمایش ای��ن کار میتواند
مانن��د تراپی گروهی باش��د؛ همانط��ور که در
دنیای واقع��ی حتی در گروههای بیس��ت نفره
اتف��اق میافتد .میخواس��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 عدهای بگویند حض�ور آقای ابر
بهدلیل تضمین فروش بوده است؟

خیر ،ب��ه دلیل اینکه من ای��ن حرفها را قبول
ندارم .بازیگر بر مبنای توانایی بازیگریاش برای
یک کار انتخاب میشود .همیشه بر همین مبنا
کار کردهام .بازیگرانی که با من کار کردهاند ،چه
در این کار چه در کارهای قبلیام ،همه بازیگران
تئات��ری بودهاند .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 همینگونه .دوره این حرفه��ا دیگر تمام
ش��ده اس��ت .امروز دیگر سوپراستارهای سینما
هم نمیتوانند تضمین��ی برای فروش فیلمهای
س��ینما باش��ند .خیلی از کس��انی که امروز در
س��ینمای ما میدرخش��ند هم بازیگ��ران تئاتر
هس��تند .همه کس��انی ک��ه در این اج��را بازی
میکنند آنقدر در تئاتر ن��ام دارند که کار برای

دیدهش��دن نیازمن��د یک نفر نباش��د .کارهایی
بوده است که از سوپراستارهای سینما استفاده
میکردند؛ اما آن کار فروش خوبی نداشته است؛
زیرا آن کار کیفیت خوبی نداشته است .کارهایی
که میخواهد پشت سر سوپراستارها پنهان شود
پر از ایراد خواهد بود.

ای�ن تفکر ممکن اس�ت از آن ج�ا بیاید که
میبینیم عدهای برای فروش ،دست به دامان
فوتبالیستها و کسانی میشوند که تخصصی
در تئاتر ندارند.

آنها مس��ئول کار خود خواهند بود و تماشاگر
آنه��ا را نقد خواهد ک��رد .همۀ ما کار میکنیم
و نتیجۀ آن چیزی اس��ت که باع��ث ماندگاری
میش��ود .نباید حرص بخوریم .زمان مش��خص
میکند که کدامی��ک از این کارها در یاد مردم
میماند .از این نوع اجراها بسیار کار شده است؛
اما چه کس��ی آنها را به یاد میآورد؟ تماشاگر
آنه��ا را قضاوت خواه��د کرد .بازیگ��ر تئاتر یا
س��ینما فرقی نمیکند ،آنچه مهم بوده کیفیت
کار است.
قبل از شروع هر اجرا شما خودتان بروشور
کار را بین تماشاگران توزیع میکنید.

ای��ن کار را دوس��ت دارم .آنه��ا ه��ر ش��ب
میهمان گ��روه اجرایی ما هس��تند و این مانند
خوشآمدگویی اس��ت .بروش��ور تئاتر فرهنگی
است که متاسفانه خیلی وقتها با آن بهصورت
دم دس��تی برخورد میکنیم .نکتۀ دیگر این کار
این اس��ت که م��ن را متوجه طیفهای مختلف
تماش��اگران میکند .تئاتر با تماشاگر معنا پیدا
میکند و از این برخورد مس��تقیم لذت میبرم.
اتاق فرمان این س��الن را دوس��ت ن��دارم؛ چون
دوس��ت دارم در ط��ول اجرا رو به تماش��اگران
باشم و عکسالعملهای آنها را ببینم؛ زیرا این
تماشاگراناند که برای ما مهم هستند.
ب�ا توجه ب�ه انتقادیبودن نمای�ش آیا فکر
میکنی�د رویصحنهآم�دن ای�ن نمای�ش،
میتوان�د خود نش�انهای برای بهب�ود جامعه
تلقی شود؟

بله ،حتما .این نشانهای است که میتوان آن را
به کل جامعه تعمیم داد.
به نظر ش�ما واقعا تغیی�ری در میزان تحمل
مسئولیت ایجاد شده است؟

فک��ر میکنم حداق��ل در حیطهای ک��ه ما کار
میکنیم این تغییر تا حدودی ایجاد شده است.
اگر برگردید به سه-چهار سال پیش ،متوجه این
تغییرات میشوید.

به نام ایتالیا،

مستنـد

به کام یهود

نگاهی به مستند «شبکۀ جنایت ،افشای نقش پنهان صهیونیست»
پدرخوانده ،رفقای خوب ،سوپرانو و هزاران فیلم
هالی��وودی و برنامههای تلویزیون��ی دیگر چنان
پیوند عمیقی در ذهن ما بین جرائم سازمانیافته
و ایتالیاییها ایجاد کردهاند که حتی نوای موسیقی
سنتی ایتالیایی نیز بهسرعت جرائم سازمانیافته را
در ذهن ما تداعی میکند.
دیوی��د ارنس��ت دوک ( )David Ernest Dukeبا
موضوع جرائم سازمانیافته مستندی به نام «شبکۀ
جنایت ،افش��ای نقش پنهان صهیونیست» (The
 )Coverup of Zionist Organized Crimeدر س��ال
 2011تهیه ک��رده و در آن از ایتالیاییها در برابر
رسانههای بیرحم و ریاکار تحت سلطۀ صهیونیست
دفاع میکند که بهطور مداوم ایتالیاییها و فرهنگ
ایتالیایی را با جرائم س��ازمانیافته ربط میدهند.
دیوی��د دوک متول��د  1950و نمایندۀ پیش��ین
انجم��ن قانونگذاری ایالت��ی لوئیزیان��ا از حزب
جمهوریخ��واه آمریکا و کاندی��دای مرحلۀ یکم
گزینش ریاست جمهوری از هر دو حزب دموکرات
و جمهوریخ��واه بوده و در س��ال  2006بهعنوان
مهمان در گردهمایی هولوکاست تهران نیز شرکت
کرده است .دوک در این مستند فاش میکند که
قهرمانان جرائم س��ازمانیافته در دنیا ،ایتالیاییها
نیس��تند و درواق��ع ،آنه��ا با رؤس��ای هالیوود و
لوتبار هستند؛ همان
رس��انههای عمده از یک ای 
کسانی که روی منشأ حقیقی جرائم سازمانیافته
سرپوش گذاشتهاند و درحقیقت ،ایتالیاییها فقط
بخش کوچکی از جرائم سازمانیافته را در دنیای
غرب تشکیل میدهند.

قدرتمندترین و مرگبارترین سندیکای جنایی
در جهان را رهبری میکردند.
بنیانگذار جرائم سازمانیافته در آمریکا درطول
قرن بیستم شرکت «آدمکشی» ()Murder Inc
بود که این سازمان با اکثریت یهودیها سردمدار
جرائم سازمانیافته در آمریکا محسوب میشد.
شرکت «آدمکشی» به هیچ عنوان «ایتالیایی و
مافیایی» نبود؛ بلکه به اندازۀ عناصر خود مانند
«گاثیلتا فیش» و «ماستابالز» یهودی بود .از
همین یک سازمان یهودی ،بزرگترین رؤسای
جنایی در تاریخ آمریکا بیرون آمدهاند.
اتمسفر یهودی ،زمین آمریکایی

در آمری��کا نی��ز قدرتمندترین چه��رۀ جرائم
س��ازمانیافته «آل کاپون» نبود؛ بلکه پش��ت این
جرائم یکی از رهبران اصلی شرکت «آدمکشی» به
نام «مایر لنسکی» ( )Meyer Lanskyقرار داشت که
یک صهیونیست بزرگ بود .مجلۀ «نیوزویک» دربارۀ
او نوشته است« :لنسکی و همدستان زیرزمینی او،
هرس��اله مبالغ هنگفتی پول را ب��رای همپیمانان
اس��رائیلی و نوعدوستان اسرائیلیاش میفرستد».

شرکت «آدمکشی»

یهودیها صدها سال قبل از اینکه حتی مافیای
سیسیلی وجود داشته باشد ،جرائم سازمانیافته
را در تمام اروپا تحت س��لطۀ خودش��ان درآورده
بودند .بهعبارت دیگر ،یهودیها و نه ایتالیاییها،

مایر لنسکی ()Meyer Lansky

عهدیه حیدری

ازطرفی ،مطابق دیدگاه روزنامۀ هاآرتص ()Haaretz
بهنظر میرسد دولت رژیم صهیونیستی میترسد
میلیونها دالر پول غیرقانونی را از دس��ت بدهد؛
پول��ی که ابت��دا در س��ازمانهای تح��ت کنترل
تبهکاران «پولش��ویی» ش��ده و س��پس بهسوی
صنایع و تجارتهای رژیم صهیونیس��تی س��رازیر
میش��ود .جک اندرس��ون ( ،)Jack Andersonیک
خبرنگار پژوهش��ی دراینباره در روزنامۀ واشنگتن
پست توضیح داده است« :این پولهای غیرقانونی و
زیرزمینی که بیشتر آن بهوسیلۀ بنگاههای اقتصادی
بدنام در ایاالت متحده پدید آمدهاند ،قبل از ورود به
اسرائیل پولشویی میشوند».
در کتاب «لنس��کی» ( ،)Lanskyهنک مسیک
( )Hank Messickنویس��ندۀ کت��اب ،رابط��ۀ بین
آمریکایی یهودی را
گانگس��ترهای اس��رائیلی و
ِ
ف��اش میکن��د .او میگوی��د« :تردیدی نیس��ت
ک��ه گانگس��ترهای یه��ودی مدته��ای مدید و
آش��کارا از دولت اسرائیل و جنبشهای اسرائیلی
حمایتکردهاند .در ش��بی که «باگزی س��یگل»
( )Bugsy Siegelش��ریک قبلی لنسکی اعدام شد،
«موئه س��جوی» (( )Moe Sedwayتاجر یهودی
لهس��تانیآمریکایی مرتب��ط با بانده��ای جنایت
سازمانیافته) هتل فالمینگو را در اختیار گرفت.
وقتی از او پرسیدند چهطور این قدر راحت سر از
السوگاس 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 بیرحمانه ایتالیاییها را با جرائم
س��ازمانیافته مرتبط کرده بود ،درواقع 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��ازمانیافته را از جلد کتاب
حذف کند.
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مستـــنـــد
فریبکاری رسانههای یهودی درمورد
جرائم سازمانیافتۀ یهودیان تصادفی نبوده
است .برای مثال سازمان بزرگ یهودی
«اتحادیۀ ضدافترا» (Anti-Defamation
 )Leagueیا ( )ADLکه مأموریتش ممانعت
از افترا به یهودیان هست ،رهبری به
نام «ایب فاکسمن» ()Abe Foxman
دارد که یک مقام قانونی بزرگ ازطرف
مطبوعات قلمداد میشود که تقریبا تمام
رئیسجمهورهای آمریکا با او دیدار و از او
ستایش کردند؛

ایب فاکسمن ()Abe Foxman

این سازمان پلیدترین ،بیرحمترین و قاتلترین
ی محسوب میش��د که در آمریکا
س��ازمان جنای 
بهوج��ود آم��ده ب��ود .آنها صده��ا انس��ان را از
جنایتکاران گرفته تا مردمان بیگناه کش��تند.
آنها با یخش��کن ی��ا با گرهزدن 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 آدمها
مشغول بودند.
یهود دولتی ،یهود خصوصی

تردیدی نیس��ت ک��ه فریبکاری رس��انههای
یه��ودی درمورد جرائ��م س��ازمانیافتۀ یهودیان
تصادفی نبوده اس��ت .برای مثال س��ازمان بزرگ
یهودی «اتحادیۀ ضدافت��را» (Anti-Defamation
 )Leagueیا ( )ADLکه مأموریتش ممانعت از افترا
به یهودیان هست ،رهبری به نام «ایب فاکسمن»
( )Abe Foxmanدارد ک��ه یک مقام قانونی بزرگ
ازطرف مطبوعات قلمداد میشود که تقریبا تمام
رئیسجمهورهای آمریکا با او دیدار و از او ستایش
کردند؛ اما همین سازمان ازطرف رهبران گروههای
جنایی سازمانیافته حمایت مالی میشد.
«اتحادی��ۀ ضدافترا» میلیونها دالر از رؤس��ای
تبه��کار مانند «موئ��ه دالت��ز» ( )Moe Dalltzکه
پدرخواندۀ جنایات س��ازمانیافته در السوگاس
محسوب میشود و کس��ی که گروه بدنام «پرپل
گن��گ» ( )The Purple Gangرا در دیترویت اداره
میکند ،پول گرفته است« .پرپل گنگ» یک گروه
کامال یهودی است که در قاچاق بردهداری سفید
و قتل مزدورانه دس��ت دارد و «اتحادیۀ ضدافترا»
که قرار است از یهودیان در مقابل افترا دفاع کند،
به این جنایتکار پلید باالترین نشان احترام خود
یعنی جایزۀ «مشعل آزادی» ()Torch of Liberty
را اهدا میکند.
تصور کنید اگر مافیای ایتالیا مالک بیشتر رسانهها
بود و بزرگترین مهره در جلب کمکهای مالی در
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سیاست بهشمار میرفت ،خیلی ترسناک میشد؛
اینطور نیس��ت؟ اما درمورد جنایات سازمانیافتۀ
یهودیها ،این یک حقیقت زندگی بود.
نفس یهود در روسیه

راب��رت فریدم��ن ( ،)Robert L. Friedmanیک
یهودی با ش��هامت اس��ت که بعد از افشای نقش
پررنگ یهودیان در جرائم سازمانیافته در روسیه
که یک��ی از ش��ریرترین و قدرتمندتری��ن مافیا
محس��وب میش��وند ،بر اثر یک بیم��اری خونی
مش��کوک جان س��پرد .وی در کت��اب «مافیای
سرخ» ( )Red Mafiyaجزئیات زیادی در رابطه با
رهبران مافیای سرخ که یهودی هستند ،به رشتۀ
تحریر درآورده که در آن به تس��لط یهودیها بر
انقالب روس��یه در روزهای اول انقالب و ش��روع
کار گروههای جنایی س��ازمانیافتۀ یهودی اشاره
میکند.
از برجستهترین چهرههای جنایات سازمانیافته
در تاریخ اخیر روس��یه دو نفر به نامهای «بوریس
برزوفس��کی» ( )Borise Berezovskyو «والدیمیر
گیزینسکی» ( )Vladimir Gusinskyهستند .این
دو نفر از غولهای رس��انهای در روسیه محسوب
میش��وند و ق��درت فوقالع��ادهای در تلویزیون،
رادی��و ،روزنامهها و مج�لات دارند .البته هر دوی

والدیمیر گیزینسکی ()Vladimir Gusinsky

آنها به اتهام جرائم س��ازمانیافته کیفرخواست
شدند .در سال  1999برزوفسکی کنترل ایستگاه
تلویزیونی ( )TB6در مس��کو و همینطور کنترل
«کامپرسان» ،اصلیترین روزنامه اقتصادی روسیه
را بهدست میگیرد و سردبیر آن «رف شکیروف»
( )Raf Shakirovرا اخراج میکند.
«فوربز» ( ،)Forbesافشا میکند

جیمز مایکلز ( )James Michaelsسردبیر مجلۀ
آمریکایی «فوربز» که در آن مقالهای تند در مورد
برزوفسکی (البته بدون اسم به دلیل ترس از اعمال
خشونت) با عنوان «پدرخواندۀ کرملین» منتشر
ش��ده بود ،میگوید« :برزوفس��کی در ردۀ یکی از
قدرتمندترین مردان روس��یه میایستد .در پشت
س��ر او ردیفی از جنازههای��ی که بدهیهای خود
را پرداخ��ت نکردهاند 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��یگرفتن
در رقابت تجاری اس��ت .تعداد زی��ادی از رهبران
تجاری و ش��خصیتهای رسانهای کشته شدهاند.
برزوفس��کی ،کنترل بزرگترین شبکۀ تلویزیون
ملی روس��یه را در دس��ت دارد .کنت��رل او کمی
پس از آنکه اولین رئیس این ش��بکه به شیوهای

بوریس برزوفسکی ()Borise Berezovsky

مستـــنـــد
اسرائیل تنها مقصد زنان اروپای شرقی
نیست؛ گانگسترهای یهودی در روسیه
ارتباطات محکمی با تمام سندیکاهای
جنایات سازمانیافته در سراسر دنیا دارند.
وزارت داخلۀ اوکراین میگوید در دهۀ
گذشته برآورد میشود  400000زن اوکراینی
زیر سی سال به خارج تطمیع شدهاند و این
تنها یکی از کشورهای شوروی سابق بود.

کوردوکافسکی ()Mikhail Khordokovsky

گانگس��تری به قتل رسید ،مستحکم شد .پلیس
سریع انگش��ت اتهامش را بهعنوان مظنون اصلی
بهس��وی برزوفسکی نش��انه برد .گزینسکی که او
هم به روسیه فرار کرده ،یک رئیس گروه جنایات
س��ازمانیافته و همچنین یک غول رس��انهای در
روس��یه اس��ت .جالب اینکه او ریاس��ت «کنگرۀ
یهودیان» در روسیه را هم برعهده دارد؛ سرانجام
هر دوی این رهبران جرائم سازمانیافته زیر چتر
حمایت بزرگترین 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��ازمانهای یهودی دس��ت بهکار شدند؛
«کنگرۀ یهودیان اروپا» باعث آزادی گزینس��کی
درطی پنج روز ش��د! توجه کنی��د که این مردان
و «کوردوکافس��کی» ()Mikhail Khordokovsky
(جنای��تکار یه��ودی) بهش��دت م��ورد حمایت
رسانههای عمده بودند.
ازدواج نخبهها و وحشیها

وقتی جرائم س��ازمانیافته تحت حفاظت یک
شبکۀ عظیم جهانی قرار میگیرند و در رسانهها
رابطهایی دارند که روی جنایات آنها س��رپوش
ک باشند؟
میگذارند ،چه مقدار میتوانند خطرنا 
حت��ی امروز هم یک رئی��س جنایتکار یهودی
مثل کوردوکافسکی که او و همدستانش خیلی از
روسها را به قتل رساندند و بیش از 300میلیارد
دالر از م��ردم روس��یه به س��رقت بردن��د ،مورد
ستایش رسانههای جهانی قرار میگیرند .جالب
اینجاس��ت که به پوتین (رئیس جمهور روسیه)
به خاط��ر پیگرد قانون��ی او اعتراض میش��ود؛
درحالیک��ه کوردوکافس��کی بهخاطر جنایاتش
فق��ط به  14س��ال زندان محکوم میش��ود؛ اما

رسانههای جهانی که نفوذ زیادی دارند از او دفاع
میکنند و روس��یه و پوتین م��ورد اعتراض قرار
میگیرند!
اما خشونت ،تنها چیزی نیست که مافیای روسیه
را متمای��ز میکند ،این تبهکاران روس��ی مدرک
ارشد داشتند .تحصیالت مهندسی و اقتصا د این
جنایتکاران ،یک مفهوم کامال جدید از جنایات
سازمانیافته اس��ت که تابهحال دیده شده و این
تلفیق خطرن��اک نخبهگرایی و وحش��یگری به
«مافیای س��رخ» اجازه داده است تا به هر جرم و
جنایتی که سودی در آن هست ،دست بزند .آنها
تنه��ا در طی یک دهه ،ایاالت متحده و همچنین
نزدیک به ش��صت کشور را به تسخیر درآوردهاند.
البت��ه ه��ر بار که رس��انههای یه��ودی از عبارت
«مافیای روسیه» اس��تفاده میکنند ،بزرگترین
دروغ دنیا را تکرار میکنند؛ زیراکه رهبران آن نه
روس هستند و نه مافیا!
بردهداری مدرن

ممکن نیس��ت از هی��چ راهی خس��ارتهای
انسانی بیحدی را که تبهکاران یهودی مرتکب
شدند ،پنهان کرد .بدترین جنایت حقوق بشری
در دنیا ،قاچ��اق میلیونها زن ج��وان بهعنوان
بردههای سفیدپوست اس��ت .این تجارت کامال
تحت س��لطۀ یهودیهاس��ت و ن��ه ایتالیاییها.
این جنای��ت ،دهها میلیون زن را تحت مظالمی
ناگفتنی ،ازجمل��ه تحقیر ،اعتیاد به مواد مخدر،
سوءاستفادۀ فیزیکی و مرگ قرار میدهد.
در تاریخ یازدهم ژوئیه سال  1998در روزنامۀ

تح��ت مدیری��ت یهودی��ان «نیویورکتایم��ز»
مقالهای به نوش��تۀ «مارتین اس��پکتر» با عنوان
«تاجران برده ،زنان اس��لواو را تطمیع میکنند»
چاپ شد .نویسنده در این مقاله استناد میکند
که چطور بردهداری س��فید در مقیاس وس��یع
صورت میگیرد.
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 میداد؛ اما درنهایت ،او به
یک بردۀ جنسی در اسرائیل (رژیم صهیونیستی)
تبدیل ش��د .این دختر  21ساله ،خوشحال بود از
اینکه خارج از اوکراین یعنی اسرائیل ،دنیایی نو را
روبهروی خود میبیند .برای یک یا دو هفته همه
چیز بهنظر خوب میرسید؛ اما یک روز صبح او را
به روسپیخانه 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 آنقدر کار
میکنی تا آزادیات را بهدس��ت آوری؛ سعی نکن
ف��رار کنی بهدلیل اینکه هیچ برگه هویتی نداری
و زبان عبری نیز بلد نیس��تی .بنابراین دستگیر و
بازگردانده خواهی شد».
رسانههای الل

اسرائیل تنها مقصد زنان اروپای شرقی نیست؛
گانگسترهای یهودی در روسیه ارتباطات محکمی
ب��ا تمام س��ندیکاهای جنایات س��ازمانیافته در
سراسر دنیا دارند .وزارت داخلۀ اوکراین میگوید
در دهۀ گذش��ته برآورد میش��ود  400000زن
اوکراینی زیر س��ی سال به خارج تطمیع شدهاند
و این تنها یکی از کشورهای شوروی سابق بود.
اسپکتر نویسندۀ «نیویورکتایمز» از «سازمان
بینالمللی مهاجرت» نقل قول میکند که برآورد
میشود ساالنه  500000زن از کشورهای بلوک
ش��رق به کش��ورهای غرب اروپا و سراس��ر دنیا
قاچاق میشوند.
نیویورکتایمز عنوان این مقاله را «تاجران برده،
زنان اس�لاو را تطمیع میکنند» گذاشته بود که
بهنظر میرس��د عنوان صحی��ح آن باید «تاجران
یهودی برده ،زن��ان اروپایی را تطمیع میکنند»
انتخاب میش��د .حتی اگر عنوان مقاله «تاجران
مافیایی برده ،زنان را تطمیع میکنند» نیز انتخاب
میشد ،به دلیل اینکه مافیا یک کلمۀ مشتقشده
از ایتالیایی اس��ت ،هیچکس حتی به چیزی جز
ایتالیا فکر نمیکرد؛ درواقع رسانهها جرأت گفتن
این حقیقتها را دربارۀ رابطۀ یهودیان و پلیدترین
تبهکاریهای روی کره زمین ندارند.
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مستـــنـــد

سالم بر همسنگر

نگاهی به مستند «اهل سنت ایران»

تبلیغات رس��انهای در کشورهای غربی همواره
ایران را کشوری شیعه اما تندرو معرفی میکنند
ک��ه پیروان دیگ��ر مذاهب و ادی��ان در آن جایی
ندارند و اگر هم هستند ،با سختی فراوان زندگی
میکنند؛ اما حقیقت ورای آن چیزی اس��ت که
بوقهای تبلیغاتی و استکباری فریاد میزنند .اهل
سنت در ایران همانند پیروان دیگر ادیان رسمی،
آزادانه زندگی میکنند ،کتاب مینویسند ،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 اسالمزاده
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
میکنند ،میپردازد« .احمد مصطفی» خبرنگار و
تحلیلگر مس��ائل سیاسی و اقتصادی اهل سنت
مصر ،راوی این مستند است؛ او با هدف پژوهش
و آش��نایی دربار ه موقعیت اجتماعی هم مذهبان
خود در کش��ور ش��یعی ایران ،به کشورمان سفر
کرده تا بداند تصویر واقعی ایران با آنچه رسانههای
غربی و عربی ترس��یم میکنند ،چقدر همخوانی
دارد و یا اینکه چقدر متفاوت است.
او با طی مسافتی در حدود یازدههزار کیلومتر
از بس��یاری از مناطق و شهرهای سنینشین در
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امیر فردوسینژاد
شمال ،جنوب ،شرق و غرب کشور دیدن میکند
و با زندگی و ش��رایط حاکم بر محیط آنها آش��نا
میشود .او در این برنامه با مسئوالن مختلف اهل
س��نت همچون فرماندار ،نماین��ده مجلس و امام
جماعت شهرها و نیز چهرههای فرهنگی ،هنری و
حتی همسر شهید اهل سنت به گفتگو مینشیند.
این فیلم مستند عالوه بر اینکه نشان میدهد اهل
تسنن در ایران از تمامی حقوق برخوردار هستند،
چه��رهای زیب��ا از ایران به نمای��ش میگذارد .به
معنای دقیقتر ،گرچه تمرکز اصلی فیلم بر زندگی
اهل تسنن در ایران است اما از این رهگذر بیننده
با فرهنگها و مفاخر مختل��ف اقوام ایرانی نظیر
ترکمن ،بلوچ ،جنوبی ،کرد و ترک آشنا میشود.

استان گلستان

احمد مصطف��ی در  21ماه رمضان وارد تهران
میش��ود و از نمایش��گاه بینالمللی قرآن بازدید
میکند .او که جذابیتهای تهران را دلیل خوبی
برای ماندن و گش��ت و گ��ذار در پایتخت ایران
میداند ،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 میکند تا با ترکمنهای حنفی آنجا
دیدار کند.
او ابت��دا به ش��هر «آققال» و س��پس به ش��هر
ن صحرا
«گنبد کاووس» بزرگترین ش��هر ترکم 
که مردمانی سنی مذهب دارد ،میرود .مصطفی
در مراس��م افطاری اهالی گنبد کاووس که در آن
سفرهای 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.
سوجو
او سپس به «بندر ترکمن» میرود و با پر 
نام و نش��انی امام جمعه اهل سنت ترکمن به نام

مستـــنـــد
آخوند «عابدی ُکر» را پیدا میکند که برای اولین
بار تفس��یر قرآن را به زبان ترکمنی نوشته است.
ش��یخ عابدی ُکر که شیرینزبان و خوش برخورد
اس��ت ،میگوید که اهالی کش��ور ترکمنستان به
وی مراجعه کردهاند و به او گفتند که ما مسلمان
هس��تیم اما احکام قرآن را نمیدانیم 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
 6بار 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 خونگرم ،مهماننواز و البته خیلی مذهبی و
معتقد دید که بسیار "آزاد" زندگی میکنند.
استان خراسان رضوی

مصطفی در سفر به استان خراسان رضوی ابتدا
به شهر مشهد ،مهمترین شهر مقدس شیعیان در
ایران س��ر میزند؛ او که از سادات و شرفای مصر
و از نوادگان حضرت زین العابدین علیهم الس�لام
است ،به زیارت جدش امام هشتم شیعیان حضرت
علی بن موسی الرضا علیهم السالم میرود.
برای مصطفی جالب است که در مهمترین شهر
مذهبی شیعیان چند مسجد اهل سنت نیز وجود
دارد ک��ه نماز جمعه هم در آن برپا میش��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 میش��ود که مورد اس��تقبال آقای ش��یخ
«ابراهیم فاضل الحسینی» و شاگردانش میگردد.
ش��یخ الحس��ینی امام جمعه اهل س��نت مشهد
میگوید که در مدرس��ه «اهلی ش��ریعت» 150
طلب��ه و  25معلم وجود دارد که بر اس��اس فقه
احناف و فقه مقارن تحصیل میکنند.
ادام��ه س��فر به ش��هر «تربت جام» میرس��د؛
اولین خانهای که مصطفی ب��ه آن ورود میکند،
خانه «ش��یخ ش��رفالدین جامی» قاضی شرعی
اهل س��نت و امام جمعه تربت جام اس��ت .شیخ
شرفالدین جامی همچنین تولیت مزار جد خود
«ش��یخ احمد جامی» ش��اعر و ع��ارف قرن نهم
هجری را نیز برعهده دارد .شیخ شرفالدین جامی
به مصطفی میگوید 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
علمآم��وزی برخ��ورد میکنی؛ مصطف��ی در این
استان به هر شهری که رفت ،حوزههای علوم فعال
بودند و این در حالی اس��ت ک��ه در کنار خلق و
خویِ گرم ،مهربان و متعادل مردم این دیار ،آنها را
از هر افراط و تفریطی دور میکنند؛ بیعلت نیست
که خراس��انیها این قدر اهل شعر و سخنوری و
ظرافتند.
استان سیستان و بلوچستان

انتهای جادههای گرم خراس��ان ،مصطفی را به
استان سیستان و بلوچستان رساند؛ او برای شرکت
در نماز جمعه زاهدان وارد مس��جد بسیار بزرگ
« َمکی» میشود .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 میرود .مولوی عبدالحمید
به او میگوید که مدرس��ه «دارلعل��وم» در حال
حاضر بزرگترین مدرس��ه اهل س��نت در ایران
است که در قسمت برادران حدود  1000طلبه از
نقاط مختلف کشور در آن تحصیل و  1000طلبه
خواهر نیز در کنار این مدرسه درس میخوانند 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 میرود تا
با مس��ئوالن اهل س��نت این استان مالقات کند.
«حامدعلی مبارکی» معاون وقت استاندار سیستان
و بلوچستان در این مالقات میگوید که این استان
بالغ بر دو میلیون شش��صدهزار نفر جمعیت دارد
و از ش��صت بخشداری این استان ،بیش از پنجاه
درصد آن از اهل تس��نن هستند؛ شش فرماندار
اهل سنت در نوزده فرمانداری استان مشغول به
کار و اکثر مسئولین ادارات در شهرستانهای 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 میرسد؛ او درمییابد که شغل
اصلی مردم چابهار باغبانی ،کشاورزی و ماهیگیری
اس��ت و دولت ایران در سالهای اخیر سعی کرده
چابهار را به منطقه ترانزیتی و توریس��تی تبدیل
کند .مصطفی به دیدار یک قاضی اهل سنت ایران
به نام قاضی «اسالمنیا» میرود تا از قوانین قضایی
در مورد احوال شخصی اهل سنت از او سوال کند.
قاضی اسالمنیا در جواب گفت که به موجب قانون
حمایت خانواده ،مراجعهکنندگان باید درخواست
خ��ود را بر طبق فقه خود تقاضا کنند و همکاران
محترم قضایی نیز تا به امروز به این درخواستها
رس��یدگی کرده و از حوزههای 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
میش��ود ک��ه ده نماز جمعه اهل س��نت در آنجا
برگ��زار میش��ود و برای ش��رکت در این فریضه،
مس��جد جامع بندرعباس که نماز جمعه مرکزی
اهل سنت در آن برگزار میشود را انتخاب میکند.
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 خطبهها
هیچ محدودیتی وجود ندارد و به مراتب خطبههای
آنها از خیلی از خطبههای کشورهای عربی قویتر،
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 فارغالتحصیل میگردند.
مصطفی با وداع با سرزمینهای دریاهای جنوب
ایران به مقصد کرمانشاه در مرزهای شمال غرب
ایران ،بندرعباس را ترک میکند.
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است ،انتخاب و با «عبدالقادر قادری» امام جمعه
پاوه دیدار میکند .عبدالقادر قادری از هوشیاری
و عقالنیت ایرانیها میگوید و تصریح میکند که
با ش��یعیان و احناف (مذهب حنف��ی) در برخی
مسائل اختالف دارند اما باور آنها این است که در
اش��تراکات یکدیگر میتوانیم با دوستی و برادری
زندگی کنیم.
استان کردستان

استان کرمانشاه

پس از خروج مصطفی از اس��تان هرمزگان ،او
 2000کیلومت��ر طی میکند تا از مس��یری که
از مرک��ز ای��ران ،اصفهان و هم��دان میگذرد به
کرمانش��اه برس��د و وارد مناطق کردنشین گردد
که بخش��ی از اهل س��نت غرب ای��ران در آنجا
زندگی میکنند .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 میافتد؛ او غرق
نقش و نگار مسجد است که «ماموستا محمدی»
امام جمعه اهل سنت مسجد در شبستان وی را
مالقات میکند .ماموس��تا محمدی به مصطفی
میگوید که  16س��ال اس��ت که در این مسجد
خدمت کرده و خوش��بختانه در این استان بویی
و ردپایی از اختالف مش��اهده نمیشود .برادران
اهل سنت و تشیع در کنار هم به خوبی زندگی
میکنند و گاهی در مراس��م و نمازهای یکدیگر
نیز شرکت میکنند.
منطقه سنینشین کرمانشاه به نام «اورامانات»
شامل  4شهرستان جوانرود ،ثالث باباجانی ،پاوه
و روانس��ر اس��ت .مصطفی ش��هر مرزی پاوه که
خیابانه��ای آن ب��ه نامهای بزرگان اهل س��نت
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در س��فر آشنایی با اهل س��نت ایران ،مصطفی
به ش��هر بزرگ و پررونق «سنندج» ،مرکز استان
کردس��تان میرسد .او با گشت و گذار در سنندج
پی به پیش��رفته بودن این ش��هر میبرد .از نظر
مصطفی نم��ود پیش��رفت یک ش��هر ،وضعیت
فرهنگی و هنری آنجا اس��ت و ب��ه همین دلیل
به موزه مردمشناس��ی و یک نمایشگاه کاریکاتور
در س��نندج میرود؛ 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 خوانندههای ایران به نام شهرام ناظری که
ُکرد هم هست ،شرکت میکند.
در پای��ان کنس��رت ،ی��ک مجسمهس��از ُکرد
مجس��مهای را به ش��هرام ناظری هدیه میکند.
مصطف��ی ب��ه کارگاه اس��تاد ضیاءالدین��ی این
مجسمهس��از و نقاش خبره م��یرود و محو آثار
زیبای او میشود .اس��تاد ضیاءالدینی مهمترین
کاری ک��ه از نظر خود س��اخته و آن را دوس��ت
دارد ،مجسمه میدان آزادی سنندج است که به
لحاظ سازهای و ساخت ،کار دشواری بود.
ت اهلل خامنهای رهبر
مصطفی میداند که آی�� 
معظم انقالب اسالمی (مدضله العالی) در همین
میدان آزادی در سال  88سخنرانی 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 شبکههای تلویزیونی
افراطی ش��یعه اجازه فعالیت در ای��ران ندارند و
حتی دفاترشان بسته شده و عوامل آنها دستگیر
شدهاند.
مانند س��فر به همه شهرها ،مصطفی به مراسم
نماز جمعه در مس��جد تاریخی و آراس��ته به هنر
ایرانی جامع س��نندج میرود و متوجه میش��ود
که در این ش��هر اصال نماز جمعه شیعیان برگزار
نمیشود و برخی نمازگزاران شیعه ،پشت سر امام
جمعه سنی نماز میخوانند.
استان آذربایجان غربی

ایس��تگاه آخر و پایان  11هزار 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 .جوانترین عضو
ش��ورای ش��هر در ایران اهل مهاب��اد و در یکی از
محالت فقیرنش��ین این ش��هر زندگ��ی میکند.
مصطفی به دیدار این فرد به نام «محمد ابراهیمی»
که لیس��انس شیمی کاربردی از دانشگاه پیام نور
دارد ،میرود؛ ابراهیمی در گذش��ته دستفروش
بوده و از همین دستفروش��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
میکن��د؛ خلبانی که اولی��ن روز جنگ تحمیلی
صدام علیه ایران به شهادت رسیده و پیکر پاکش
پس از  31سال به خانه بازگشته است .مصطفی
به خانه شهید خلبان «خالد حیدری» میرود و
همسر شهید ،داس��تان زندگی خود را بیپیرایه
و س��اده برای او تعری��ف میکند .مصطفی غرق
تصاویری میشود که همسر خلبان شهید خالد
حیدری میسازد و بیاختیار اشک از گونههایش
سرازیر میگردد؛ همسر شهید تعریف کرد که به
ما خبر دادند پیکر  7خلبان 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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بهشت

همینجااست...
مصاحبه با کارگردان مستند «اهل
سنت ایران»

در روزگاری هستیم که به جهان اسالم از هر طرف حمله میشود؛
از یک سو مسلماننماهای صهیونیست به اسم اسالم در حال ضربه
زدن به این دین آسمانی هستند و از سوی دیگر کافران حربی به مسلمانان
حمله میکند و تفرقهمیاندازد تا امید و تالش برای ایجاد یک مدینه فاضله را
کمرنگ کنند .اما کسانی هستند که تصمیم دارند پرچم وحدت را با هر هزینهای
باال نگه دارند ،حتی اگر در این راه مجروح یا شهید شوند .محسن اسال مزاده
مستندساز جوان ،شجاع و بیتکلفی است که برای اتحاد مسلمین سر پرشوري
دارد و در هر جنگ مرتبط با مسلمین ،او هم حضور دارد .مُهر کشورهای لیبی،
ونزوئال ،عراق ،سوریه ،افغانستان و پاکستان بر صفحات گذرنامه اسال مزاده در
 12سال فعالیت برای موضوع وحدت اسالمی و همچنین  15ترکش در بدن به
هنگام فیلمبرداری 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
اسالمزاده ،مصاحبهای 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 مستندسازی من
در مناطق��ی که بحث وحدت از اهمیت خاصی برخوردار بود ،ش��روع گردید
زیرا که دغدغه خودم محسوب میشد.؛ نخستین مستند من مربوط به سال
 83میشود که در شهرهای زاهدان ،ایرانشهر و نیکشهر در استان سیستان و
بلوچستان فیلمبرداری کردم.
به یاد دارم چند س��ال پیش اهالی فیلمساز 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 رزمندهها مانند یکرنگی و برادری و ...در آنجا بین یکدیگر داشتند،
میگفتند و با برش��مردن ویژگیهای 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 بهشتهایی هستند که بروید و آنها را پیدا کنید .من همان جا به
نظرم رسید که یکی از همان بهشتها ،استان سیستان و بلوچستان یا استان
کردستان خودمان است.
درس��ت است که یک سری مش��کالت و معضالتی در این استانهای اهل
سنت وجود دارد اما رسانهها به ناحق به بزرگنمایی آن میپردازند؛ در صورتی

حمید سبحانی

که وقتی وارد این ش��هرها میشویم ،در باطن آنها زیباییهایی میبینیم 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  86شرایط ساخت
مستندي درباره مرزبانان در سیستان و بلوچستان را فراهم کردند که من به
همراه سیدمحسن اصغرزاده در زمان اوج عمليات تروريستي گروه عبدالمالك
ريگي ،دو سال نیم به این استان در رفتوآمد بوديم و نتيجه كار يك سريال
مس��تند  6قسمتي شد که بيشتر به شهداي ش��يعه و سني و بحث برقراري
امنيت در این استان و البته نقش مرزبانان در برقراري اين امنيت پرداختیم.
بع��د از آن نیز خیلی جدیتر بحث «وح��دت» را در کارهایم 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 مینگریم ،متوجه میشویم
که «وحدت» یک اولویت مهم است .از طرفی اگر آموزههای 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» میرسیم؛ اگر هم از طرف دشمن رصد
کنیم ،میبینیم که آنها در جهان اسالم تفرقه را نشان گرفتهاند ،آنگاه پی به
اولویت «وحدت اسالمی» میبریم .دشمن توان مقابله با رشد اسالم و فرهنگ
غنی اسالمی را ندارد ،بنابراین چارهای جز مخدوشکردن چهره اسالم ،مشغول
کردن مسلمانان به یکدیگر و به وجود آوردن پدیده تکفیری برای ضربه زدن
از داخل به اسالم ،برای خود نمیبیند.
آیا ایده تولید مستندی درباره اهل سنت ایران نیز از همین نگاه به وجود
آمده است؟

م��ا در جزي��ره امني زندگ��ي ميكنيم كه بهرغ��م توطئههاي��ي كه براي
اختالفافكني بين ش��يعه و سني در كش��ورمان صورت ميگيرد ،شيعيان و
س��نيها با كمترين مش��كل در كنار هم زندگي ميكنند؛ متاسفانه به دلیل
کمکاری از طرف ما ،اجازه داده بودیم که دش��من با سیاس��تهای خود اهل
سنت ایران را به ما معرفی کند و همین موضوع موجب شده بعضیها درباره
آزادیهای مذهبی و اجتماعی اهل س��نت شبهه داشته باشند و عدهای دیگر
نیز به واسطه عدم شناخت کافی از اهل سنت ایران ،نمیدانستند که شاید در
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مستـــنـــد

حدود  99درصد برادران اهل سنت ما قائل به یک نظام معتدل و الحمداهلل
پشتیبان نظام هستند؛ بنابراین باید اهل سنت ایران به صورت واقعی معرفی
میشدند و همین موضوع موجب ساخت این مستند شد .البته کار به دلیل
اینکه بعد از سی و چند سال تاخیر تولید میشد ،حساسیت باالیی داشت که
همین امر محدودیتها و سختیهایی را نیز تحمیل کرده بود .البته در الیه
دوم این فیلم ،فرهنگ و هنر ایران بیشتر دیده میشود 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 قویتر کار
کنند؛ اما به واس��طه ارتباط نزدیک و خوبی که با اهل س��نت ایران دارم که
گاه��ي حتي 40روز يا 2ماه مهمان خانههايش��ان بودم ،و همچنین ارتباط
مستقیم و غیرمستقیم با فعاالن شیعه و سنی حوزه وحدت و نهادهای مردمی
( )NGOمرتبط با آن ،خود را مستحق انجام این کار میدانستم.
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��کلگیری یک داستان بودیم و بر همین اساس هم به نتیجه رسیدیم که
اگر راوی ایرانی نباشد ،کار بهتر درمیآید.
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 تحلیلگر 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 گفتوگوها نمیشود ،زیرا که این مستند
 180دقیقه به معنی  6قس��مت  30دقیقهای تولید شده اما به دالیل فنی و
مشورتها این چنین بود که یک  60دقیقهای از آن عرضه کنیم.
برای س�اخت این مستند ،گروه ش�ما تقریبا دور ایران چرخید که کار
بزرگ و طاقت فرسایی به نظر میرسد؛ 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  91تحقیقاتمان
را ش��روع کردیم و تا مرداد سال بعد این تحقیقات ادامه داشت و همانطور
که گفتم برای پیدا کردن یک راوی خوب ،وقت و انرژی زیادی صرف شد.
یکی از لطفهایی که خداوند در حق ما داشت ،آشنایی با آقای حجتالسالم
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
میشناختم ،اما خیلی از هماهنگیها را ایشان انجام دادند.
م��رداد س��ال  92آقای احمد مصطفی به ایران آم��د و  70روز برای تولید
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در ای��ران بودند .گروه ما طی  46روز ،س��فر زمینی بینظیری را به طول 11
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  11ماه ساخت این مستند طول کشید.
عوامل این مستند عبارتند از :حجتالسالم براتی و علیرضا کمیلی مشاورین
پ��روژه ،عباس عقبایی تصویربردار ،اس��ماعیل علی��زاده تدوین ،علی جعفر از
سوریه عکاس ،مهدی خوشنژاد دستیار تدوین و گرافیست ،مصطفی حریری
نویسنده ،علی پورعبادی گرافیک تصویری ،مهرداد جلوخانی صداگذار ،علی
اکبر س��یاحطاهری مترج��م ،حمیدرضا مجیدی مدیر تولی��د ،محمد براتی
تدارکات ،سیدسلیم غفوری تهیه کننده و مجری طرح مرکز فرهنگی میثاق.
مستند شما در چه مراسمها یا برنامههایی تاکنون پخش شده است؟

تا آنجا که اطالع دارم رس��انه ملی این مستند را در شبکههای العالم ،پرس
تیوی ،هیس��پان تیوی ،مستند ،خبر و افق پخش کرده است؛ پرس تیوی
نسخه انگلیسی آن را در یوتیوپ گذاشت که در حدود  260هزار بازدید داشت
و همچنین نسخه فارسی-عربی آن در یوتیوپ که توسط موسسه میثاق آپلود
شده چیزی در حدود  60هزار نفر آن را دیدهاند .امت واحده نیز هر قسمت را
جداگانه در آپارات برای مخاطبین گذاشته است .قرار است موسسه رسانههای
دیجیتال نیز نسخه دیویدی آن را به تعداد 20هزار 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 میتوانست
در بخش غیرمسابقه راه پیدا کند .من ادعایی درباره این فیلم ندارم و میدانم
که نقطه ضعفهای 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 توصیهای به مسئوالن رسانهای 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 میکردند که
طبیعی اس��ت ،اما در کل از اینکه باالخره توسط رسانهایی به تصویر کشیده
شدند ،خوشحال بودند.
توصی��ه خاصی ندارم اما بای��د در زمینه وحدت کار ف��راوان در مدیومها و
فرمهای مختلف و همچنین درکش��ورهای مختلف انجام گیرد .البته باید این
هشدار هم داده شود ،برای مثال زمانی که مستندساز کشور ما به عراق میرود،
نباید روی اِلمان و نش��انههایی که باعث تش��دید جنگ مذهبی میشود ،کار
کند زیرا در عالم واقع این گونه نیست؛ دلیلش هم احترام اهل سنت به ائمه
اطهار ( )Dو این همه ش��هید اهل سنت که در مقابل جریانهای افراطی
ایستادگی کردند.

به بهانه سال گشت تولدمردادماهیهای
ِ
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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
تاتیرگ�ذار ،از جای�گاه وی�ژهای در می�ان
رسانههای مکتوب و مجازی برخوردار است.
صبامیکوش�د در حوزههای گوناگونی چون
سینما ،تئاتر،تلویزیون ،موسیقی ،تجسمی،
ادبی�ات ،ب�ازی ،مس�تند ،فیل�م کوت�اه و...
افقهای تازهای رو به مخاطب بگشاید.

