




حال و هوای مهرماه امسال قدری متفاوت از سال های پیش است، هفته گرامی داشت دفاع مقدس به 
مثابه تنها دوره فرهنگ سازی و ارائه الگوی متناسب با فرهنگ اسالمی از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
تا کنون با دهه والیت و ایام سراس��ر ش��عور حج ابراهیمی هم زمان شده اس��ت. هر این دو نشانه های 
خداوندی در مس��یر پر نشیب و فراز زندگی ما اس��ت، همان حج ابراهیمی که شبیه یک تئاتر میدانی 
بزرگ اس��ت و کارگردانش خداس��ت و بازیگرانش بنده های او که این فرصت بازیگری برای بسیاری از 
بنده هایش فراهم می شود، نمایشی سراسر شعور که باید برای حضور در آن بازیگر باشی و نه تماشاگر، 
نمایشی که از سناریویی جذاب و دراماتیک برخوردار است و هیچ گاه برای بازیگرانش تکراری نمی شود 
و خاطره اش نیز روح انسان را تازه می کند. دوران پر افتخار دفاع مقدس نیز رنگ و بوی حج ابراهیمی 
داش��ته و سراس��رش عشق و حماس��ه بوده است. و آن نیز ش��بیه یک تئاتر میدانی بزرگ که هم ریشه 
در حج ابراهیمی داش��ته و هم کربالی حس��ینی، جلوه نمایی می کند، میدان گاهی که هم رنگ و بوی 
قربان گاه اسماعیل داشته و هم رنگ و بوی قتل گاه حسین)g(. تأمل در این تقارن زمانی مبارک مرا 
به این فکر فرو برد که چه ظرفیت های بزرگ و عمیقی در اختیار ماس��ت و چه قدرناشناس��یم، ما که 
فرصت ها را به آس��انی از دس��ت می دهیم. فرصت های تاریخ تشیع و تاریخ انقالب اسالمی برای تبدیل 
ش��دن به رمان و داس��تان و فیلم و س��ریال و ... آنقدر هستند که از زیادت آن دچار غفلت شده ایم و از 
قدرت تاثیرگذاریش��ان بی خبریم، وقایع هنرمندانه ا ی که اگر با ذوق و نگاه هنرمندان بزرگ روزگارمان 
هم چون خانواده بزرگ و پرافتخار سینما و تلویزیون کشورمان گره بخورد بی تردید آثار جاودانه ای خلق 
می ش��ود و مخاطبانش را غرق حظ و حالوت می کند. در این میان خبر خوش��حال کننده ای دریافت 
کردیم و آن آغاز به کار مرکز فیلم نامه نویسی در تلویزیون و انتصاب مدیریت آن توسط دکتر سرافراز 
بود که پس از س��ال ها بارقه امیدی در دلمان ایجاد کرد تا ش��اید از این پس فیلم نامه های س��ریال و 
اساسا فیلم نامه نویسی مبتنی بر آگاهی، پژوهش، سرمایه های تاریخی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و ... 
نگاشته شود و در آتیه ی نزدیک شاهد اتفاق هایی خوشایند در عرصه فیلم نامه و آثار تلویزیونی باشیم و 
چه خوب اگر که مدیران سینمایی کشور نیز با اهتمام جدی تری به مسئله مهم فیلم نامه در سینمای 

کشورمان بپردازند.
در چهارصد و پنجاه و نهمین شماره سینما رسانه عالوه بر پرداختن به فیلم های روز سینمای ایران و 
جهان، به نقد و بررس��ی س��ریال های اخیر تلویزیون و سریال breaking bad نیز پرداخته ایم و در حوزه 
مستند نیز مستند .food, inc را  به نقد و نظر گذاشته ایم، همچنین تئاترهای پرمخاطب ماه گذشته را 
نیز از نظر گذرانده ایم. نگاه ویژه این ش��ماره به ماه عس��ل و به بهانه آن ریشه شناسی تاک شو اختصاص 
یافت��ه ت��ا در زمانی منطقی و دور از هیجان یکی از پر مخاطب ترین برنامه های تلویزیون در س��ال های 
اخیر را نیز با نگاهی کارشناس��انه دیده باش��یم و به قدر امکان نش��ریه در این خصوص قلم زده باشیم. 

امید که مقبول افتد.
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)s(اکران استثنایی فیلم محمد رسول الله 
تابش نور بود و پرتو نگاه عش��ق بر چهره هایی آش��نا و خس��ته از روزگار؛ آن جا 
که از روز 5 شهریورماه 94 در سراسر کشور، فیلم »محمد رسول اهلل )s(« به 
اکران عمومی درآمد و اولین نشانه ها، تجلی گر خلوصی دلنشین از ارادت مردم، 
به اثری دینی بود و رمز دست یابی به ذائقه تماشاگری که مدت ها با سالن های 
تاریک س��ینما احس��اس بیگانگی می کرد و حال این فیلم در مدت زمانی کوتاه 
از زمان اکران به فروشی تاریخی دست یافته است، چنان که کسب فروش یک 
میلیارد تومانی در هفته اول اکران و نیز گذر از مرز 4 میلیارد در طی دو هفته از 
اکران فیلم در سینماهای کشور می تواند تحلیل های متفاوتی را به دنبال داشته 
باش��د. این مساله جدا از تش��نگی مردمان معنا جوی ایران زمین برای تماشای 
آثاری ارزنده در س��ینما، لزوم توجه به تولیدی هم راستا با نگاه اعتقادی مردم را 
برای متولیان امر خاطر نشان کرده و از طرفی نمایانگر دالیل عدم رغبت مردم 
برای تماش��ای آثاری کم بهره در این س��ال های دراز می باشد. در واقع این نوع 
استقبال گسترده از فیلم »محمد رسول اهلل )s(« کلید حل معضل بارها بیان 
شده چرایی »رویگردانی مخاطب از سینما« خواهد بود. البته قابلیت های فنی و 
محتوایی فیلم عظیم مجیدی، امکان ارتباطی مناسب برای مخاطبین بین المللی 
را هم فراهم کرده اس��ت و سانس های فوق العاده در مونترال و صف های طویل 
در کنار س��الن های جشنواره قدیمی فیلم در این شهر، حکایت از اثری جاودانه 

برای جهانیان خواهد داشت.

 مرتضی اسماعیل دوست

 وقتی درد عشق سر به جنون می زند!

دی��دار تاریخی تیم های فوتبال هنرمندان ایران و س��تارگان جه��ان جدا از ابعاد 
ورزش��ی و ثمرات خیرخواهانه برگزاری این مس��ابقه در کشور، فرجامی تلخ را به 
دنبال داشت، چرا که در میانه چهره هایی آشنا در عالم فوتبال همچون لوئیس فیگو 
و روبرتو کارلوس ناگهان چهره پسری جوان با تی شرتی از فیلم »قندون جهیزیه« 
در وس��ط میدان فوتبال دیده ش��د. زمین فوتبال جایی برای سینما نبود و چهره 
طبق روالی این چنینی نام »جیمی جامپ« به خود گرفت! اما این چهره آش��نای 
س��ینمای امروز، فرزند مردی بزرگ در عرصه سینمای دفاع مقدس بود که مظهر 
مردانگی به شمار می رود و علی مالقلی پور در اولین قرار فیلمسازی با مخاطبین 
ایرانی و در واکنش به ش��رایط اکران فیلم شریف »قندون جهیزیه« نشان داد که 
ضم��ن مرامی ارزنده از اخالق همچون پدر، س��ری جنون زده دارد. برمبنای روال 
معمول، رس��انه ها تیتر و خبر از این حادثه داش��ته و هر یک به بهانه ای از همدلی 
با جوانی کار بلد و یا س��وء اس��تفاده جهت مقابله با فیلم ارزنده »محمد رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه و آله(« به تولید خبر، گزارش و یا گفت و گویی با خالق این حادثه 
دس��ت زدند! اما جریان نه مقابله با فیلم خوش س��اخت مجیدی، بلکه مهجوریت 
فیلمی مس��تقل در اکران ب��ود که به گفته کارگردان، برخی از س��انس های فیلم 
»قندون جهیزیه« از چرخه اکران برای تماشای عالقمندان خارج شد و این چنین 
بود که ش��ور جوانی و عش��قی پاکدالنه، تنها راه ممکن را در این دید که بی پروا از 
تبعات اقدامی احساس��ی، زمین چمن آزادی و چش��م های بسیار حضار را بهانه ای 
برای درد شیدایی بداند. اگر چه بعدها علی مالقلی پور در جریان نقدهای فیلم در 
فرهنگسراهای ش��هر، چنین رفتاری را دور از شان یک هنرمند دانست، اما با این 
وجود این حادثه تلنگری است به اهمیت دادن به نیروهایی جوان، مستعد و معتقد 

در نزد همه از رسانه ها گرفته تا مسئولین فرهنگی.
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  آن گاه که تئاتر از روی صحنه به زیر زمین کشیده می شود!
چندی اس��ت در عالم رس��انه ای، خبرهایی به گوش می رسد که نش��ان از فضایی غیرقابل باور از بحران در آثار و مخاطبین 
هنری می دهد. با ردیابی موضوع خبری، به این جریان حقیقی رس��یدم که در این آش��فته بازار تولید، نظارت و اجرا در 
صحنه تئاتر، افراد و گروه هایی س��وء اس��تفاده گر اقدام به تبلیغاتی در فضای مجازی برای ارائه آثاری می کنند که هیچ 
کدام نش��انی در جریان اصلی نمایش های مجوز دار ندارند و برخی به ظاهر هنرمند و البته جوان س��عی دارند داستان های 
غیراخالق گرایانه و فرم های عصیان زده خود را در قالب نمایش��ی زیر زمینی و به ضم آنها مس��تقل به تماشای مخاطبین 
درآورند. این در حالی اس��ت که ش��رایط مجوز برای محتوا و چگونگی ارائه آثار در ایران طبق ضوابط نظارت بر نمایش و 
صدور پروانه )مصوب جلسه 461 مورخ 1379/2/6 شورای عالی انقالب فرهنگی( شورای عالی انقالب فرهنگی به شکلی 
قانونی و قابل اجرا به تصویب رس��یده اس��ت و طی آن با توجه به کیفیت و ش��رایط محتوایی آثار متقاضیان باید اقدام به 
اعطای مجوز ش��ود. اما پدیده جدید االحوال تئاتر زیر زمینی که پس از س��ینما و موس��یقی زیر زمینی به عرصه درآمده 
است، نکاتی قابل بحث در مورد مسائل اخالقی را برمال می سازد، چنان که شرایط اجرای نمایش ها در محیط های مخوف 
و ساختمان هایی مسکونی می تواند انحرافات دیگر و حوادث ناگواری را به دنبال داشته باشد. مساله ای که نیاز به برخورد 

قاطع قانونی و توجه به چگونگی نظارت خواهد داشت.

 وقتی سازندگان »رستاخیز« اصرار به تصویرنمایی علمدار کربال دارند!
براساس آن چه در عرف و شرع ما مسلمانان اعالم شده، نمایش چهره معصومین دارای محدودیت های معقوالنه ای می باشد. وجه 
پاک و روحانی انسان هایی از جنس آسمان موجب این شده که با احتیاط در این خصوص اقدام کنیم و از چهره نگاری برای این 
عزیزان برحذر باشیم. اما در این اواخر و پس از گذشت حواشی بسیار از رونمایی فیلم »رستاخیز« که از دولت گذشته به این 
دولت کشیده شد!، حاال نمایش چهره حضرت ابوالفضل العباس)j( در فیلم ساخته شده توسط احمدرضا درویش، تبعاتی را به 
دنبال داشته و تنها چند ساعتی از زمان اکران این فیلم نمی گذشت که براساس بازتاب های منفی اکران این فیلم، »رستاخیز« 
از پرده به پایین کشیده شد و هنوز هم اخبار و اقداماتی از جانب عوامل سینمایی، رسانه ها و مسئولین سینمایی و غیر سینمایی 
در مورد این اثر ادامه دارد و البته همچنان خبری قطعی در مورد سرنوشت این فیلم عظیم دینی حاصل نشده است. البته علی 
جنتی وزیر ارشاد، در مراسم جشن سازمان سینمایی در کاخ سعدآباد ضمن تحسین این اثر به راهکاری برای حل مساله پرداخت 
و ایجاد هاله نور را بر تصویر آن حضرت در فیلم راهی برای اکران آن دانست و حتی خبر از دیداری مستقیم با احمدرضا درویش، 
کارگردان این اثر داد، اما مساله تغییر در فرم بصری اثر تاکنون سرسختانه توسط کارگردان و عوامل »رستاخیز« مورد پذیرش 
قرار نگرفته است. در این میان، حجت اهلل ایوبی، رئیس سازمان سینمایی نیز وظیفه خود را در جلب نظر برخی مراجع عنوان 
کرده و گفته است: »تا پیش از زمان اکران نظر برخی از مراجع تاثیرگذار را جلب کرده بودیم اما زمان اکران با اعتراض برخی 
دیگر از مراجع روبرو شدیم که اکنون به دنبال جلب نظر آنها هستیم«. اگر چه سازندگان فیلم »رستاخیز« با ادعای دیدگاه مثبت 
برخی مراجع در زمان ساخت، ُمهر تایید بر این اقدام می زنند، اما مراجعی چون حضرات آیات علوی گرگانی و مکارم شیرازی به 
صراحت اکران فیلمی با چنین شرایطی را هتک حرمت به اهل بیت)h( دانستند. حال با این شرایط باید دید که نتیجه اکران 

این اثر فاخر دینی به کجا خواهد رسید!

 پروژه حذف عنوان فجر به بهانه بین المللی شدن جشنواره!
یکی از مهم ترین خبرهای رخ داده در ماه اخیر، از حکمی جان گرفت که رئیس سازمان سینمایی به دبیر بخش بین الملل 
جشنواره فیلم فجر صادر نمود و در عنوان اعالم شده برای رضا میرکریمی جایی برای عنوان گرانقدر فجر لحاظ نشده بود! 
این مس��اله عجیب، ش��وکی عظیم را برای دوس��تداران عرصه هنر انقالبی در پی داشت و مخالفین حتی کلید آغاز پروژه را 
از س��ال گذش��ته و با تفکیک بخش ملی از بین المللی جشنواره دانستند و خیلی ها حذف عنوان فجر از بخش بین الملل را 
سرآغاز فاز مهم جداسازی اندیشه های انقالب در عرصه سینمای کشور تفسیر کردند. حذف عنوان فجر از بخش بین الملل، 
اعتراض و واکنش نمایندگان مجلس و در راس آن اعضای کمیسیون فرهنگی را به دنبال داشت و چندی نگذشت که وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بازگشت این عنوان پرداخت. اما ابهام 
مهم در چرایی وقوع و دامنه تفکری این رویداد نزد برخی، وقتی دوباره روشن شد که در سخنان جلوه ساز وزیر در مراسم 
جش��ن روز س��ینما در کاخ سعدآباد و در تضاد سخن پیشین مبنی بر بازگشت »فجر« جمله ای چنین گفته شد: »برای این 
که بهانه را از دست برخی بگیرم مجبور شدم آن سخنان را درباره تغییر دوباره نام جشنواره و بازگشت عنوان فجر بگویم«! 
به هر روی امید است که با درک حساسیت برخی عناوین برای مردم انقالبی ایران همچنان شاهد درخشش ستاره فجر بر 

پیشانی جشنواره ملی کشور باشیم.
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)s( محمد رسول الله 
 کارگردان: مجيد مجيدی  تهيه کننده: شرکت نور تابان

 بازيگران: علیرضا شجاع نوری، مهدی پاکدل، ساره بیات، مینا ساداتی، محسن تنابنده، داریوش فرهنگ، رعنا 

آزادی ور، هدایت هاشمی
 خالصه داس�تان: داستان فیلم کودکی پیامبر اسالم است اما قصه از روزهای آخر شعب ابوطالب آغاز می شود، 

حدود 2۰ دقیقه زمان حصر پیامبر اکرم )s( در شعب ابوطالب خواهد بود و سایر صحنه ها به صورت فالش بک 
قبل از تولد تا مقطع 12 سالگی پیامبر اکرم )s( است.

آخرین ساخته مجید محیدی، فیلم فاخری است که ساخت آن 7 سال به طول انجامید، پروژه ای که به حق باید آن 
را از تمام ساخته های سینمای ایران جدا کرد و تولید فیلم علی رغم به کارگیری متخصصان خارجی و با وجود تعداد 
باالی سکانس هایی که از ویژوآل افکت برخوردارند، از روح حاکم بر فیلم های »بیگ پروداکشن« که به گذشته دور 

می پردازند و از فرمول های رایج و مشابه استفاده می کنند، به دور است.
ساخته مجیدی، به سال های کودکی پیامبر)s(، سال تولد و تا نوجوانی حضرت پرداخته و وقایع آن دوران را 
که کمتر در داستان مطرح شده را موشکافی می کند. فیلم در جای خود از کلیپ هایی استفاده می کند که ساخت 

درخشان و جذابی دارد. روایت فیلم در یک فالش بک گنجانده شده و از رسالت حضرت بی بهره نیست.
فیلم با بررسی اوضاع مکۀ قبل از اسالم و با تبارشناسی که از خاندان حضرت رسول)s( ارائه می دهد و همچنین 
با همراهی لحظه به لحظه از نقاط حساس زندگی ایشان طفولیت بر بُعد »مصطفی« بودن و برگزیدگی ایشان تأکید 
می کند. معجزاتی که پیامبر اسالم را قبل از پیامبری، انسانی متفاوت از تمامی خلقت معرفی کند در فیلم مجیدی 
به وفور دیده می شود. فیلم مجیدی که بیش از 5 ساعت تولید شده، با رایزنی های فراوان با اهل فن به سه ساعت 

تقلیل پیدا کرده است.
فیلم »محمد رس��ول اهلل )s(« در طی 16 روز نمایش فروش بیش از 4 میلیارد تومان دس��ت یافت. به گزارش 
روابط عمومی شرکت سینمایی نور تابان، روز جمعه 2۰ شهریور، فروش این فیلم در تهران 217 میلیون تومان و 
در شهرس��تان 24۰ میلیون تومان بوده است. فیلم سینمایی محمد رسول اهلل )s( در 4۰ سینمای تهران و 88 

سینمای شهرستان اکران شده است.
شنیده ها حاکی از آن است که بعد از پایان اکران، نسخه تلویزیونی آن برای مخاطبان ارائه خواهد شد.

 قندون جهیزیه
 نويسنده و کارگردان: علی مالقلی پور

 تهيه کننده: سعيد سعدی

 بازيگران: صابر ابر، نگار جواهریان، مصطفی ساسانی، حسن عباسی، وحید نفر، حیدر زرقومی، اکبر عبدی، 

افسانه چهره آزاد، کریم اکبری مبارکه
 خالصه داس�تان: عطا و معصومه در خانه ای مستأجر هستند، موعد اجاره آنها پایان یافته اما می خواهند در 

خانه بمانند.
اولین فیلم بلند مالقلی پور، درام دلنشینی است که دغدغه های اجتماعی دارد اما پیام فردی می دهد. فیلم داستان 
زندگی زوج شهرستانی را روایت می کند که با سختی های معیشتی دست به گریبان هستند. مرد جوان تعمیرکار 
پهنا می کند، زن اما هنوز در اصالت خود پایدار است. آنچه که زن  س��یار لوازم خانگی اس��ت و در کار خود دوالاّ
فیلم - نگار جواهریان – همواره آنرا گوش��زد می کند، رضایت دیگران و پاکی مال اس��ت؛ همانی  که مرد – صابر 

ابر- به گوش نمی گیرد و زندگی را به آن می بازد.
فیلم در حد خود به نقد روابط پش��ت صحنه س��ینما هم گوشه چشمی دارد. از عناصر کمیک بهره گرفته اما 
آنچه مخاطب را می خنداند، اکبر عبدی نیس��ت. بلکه ریت��م، دیالوگ ها و بازی خوب و متفاوت نگار جواهریان 
است. مالقلی پور ثابت کرد بهتر از سایر کارگردانی هایی که شاید افراد بزرگی را هم شامل شود، می تواند از صابر 
ابر که در یک تکرار کسالت بار افتاده بازی بگیرد. فیلم لحظات قابل قبولی را شکل می دهد و مخاطب را دست 

خالی روانه نمی کند. 
»قندون جهیزیه« پس از 23 روز از آغاز نمایش، فروش خود را به 697 میلیون تومان رسانده که 532 میلیون 
از این رقم مربوط به فروش تهران و 165 میلیون تومان نیز فروش سینماهای شهرستان است. به گفته  سعید 
خانی، مدیر پخش شرکت نسیم صبا، این فیلم در حال حاضر با در اختیار داشتن 2۰ سالن در تهران و 12 سالن 

در شهرستان ها به نمایش خود ادامه  می دهد.

 روشنک عباسی
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 دوران عاشقی
 تهيه کننده و کارگردان: عليرضا رئيسيان

 نويسنده: رويا محقق، مهسا محب علی

 بازيگران: لیال حاتمی، ش��هاب حس��ینی، فرهاد اصالنی، پرویز پورحسینی، بیتا فرهی، لی لی فرهادپور، سوگل 

قالتیان، نس��یم ادبی، سعید داخ، عاطفه للهی، داریوش فائزی، شهرام جمشیدی، فرزان نجفی، حمیدرضا حیات، 
حسین کوهستانی، مینا وحید

 خالصه داستان: »دوران عاشقی« درام عاشقانه ای بر بستر مسائل روز اجتماعی است.

علیرضا رئیسیان با رویکرد به ادبیات معاصر، عاشقانه هایی می سازد که گرچه شاید به لحاظ مفهوم و پیامی که به 
مخاطب منتقل می کند، کمال گرا نباشد اما سر و شکل آبرومندانه ای دارد و قابل دفاع است. فیلم آخر این کارگردان 
داس��تان تو در توی س��ه زوج است با پرداخت خوب در مرحله فیلم نامه  نویسی به صورتی که اپیزودها وداستان ها 
توی ذوق نزند و انس��جام خود را حفظ کند. فیلم با فاصله گرفتن از داس��تان و روایت، مباّری از هر گونه نقادی و 
قضاوت آشکار است، اما مخاطب هوشمند جانب داری سازنده را حدس خواهد زد تا جایی که انگیزه های سیاسی 
مورد مالحظه کارگردان در مقاطعی از فیلم رخ می نماید. رئیسیان زد و بند روابط اقتصادی و به تعبیر دیگر تأثیر 
لقمه های رنگارنگ بر س��فره را دلیل تزلزل کیان خانواده نش��ان می دهد. مردانی که اقتصاد متورم و کاذب جامع 
را بیمار می کنند، همان هایی هستند که ناهار خانواده ها را نیز از ثروت این زد و بند ها لکه دار و معیوب می کنند. 
فیلم با توجه به محدودیت های س��ینمای ایران جمع بندی خوبی دارد و مهم تر آنکه بهتربن مخاطب آن می تواند 

زوج های جوان باشد.
در پایان هفته  پنجم نمایش به رقم فروش یک میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان رسید. به گفته  مدیر پخش شرکت 
»فیلمیران«، این فیلم با در اختیار داش��تن 22 سالن در تهران و 4۰ سالن در شهرستان های دیگر، در حالی وارد 
هفته  ششم نمایش می شود که تا کنون در تهران یک میلیارد و 25۰ میلیون و در سایر شهرها حدود 65۰ میلیون 

تومان فروش داشته است.

 مردن به وقت شهریور
 نويسنده و کارگردان: هاتف علی مردانی

 بازيگران: حمید فرخ نژاد، هانیه توسلی، نوید الیقی مقدم، صبا گرگین پور، نازنین بیاتی، مارتین شمعون پور، مهراد 

ماکوئی، پروین ملکی، کتایون سالکی، ترالن پروانه
 خالصه داستان: سینا چند ماه بیشتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از 

سوی دیگر آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی، ماجراهایی را برای او رقم می زند.
هاتف علی مردانی با کارنامه سینمایی خود در سینمای ایران اثبات کرده که دغدغه های اجتماعی دارد. گرچه »کوچه 
بی نام« فیلم اخیر علی مردانی علی رغم مضمون بسیار مخرب آن در مجموع یک سر و گردن از سایر آثار این کارگردان 
باالتر است و »به خاطر پونه« نیز از بازی های »مفهومی« قابل قبولی برخوردار بود، اما »مردن به وقت شهریور« را نیز 

می توان با اغماض از برخی نکات و گپ های فیلم نامه ای در سبد کاالی فرهنگی خانواده  ایرانی پذیرفت.
فیلم قصد دارد معضالت جوانان را مطرح کند، مشکالت و فشارهای خانوادگی، تهدید های محیط و همچنین 
گرایش های فرهنگی هنری قش��ری که مورد سوءاستفاده و یا عدم توجه قرار می گیرد، اما فقط در همین مرحله 
مانده اس��ت. »مردن به وقت ش��هریور« در برخی جنبه ها به ورطه اغراق افتاده است؛ دوست خالف کار شخصیت 
اصلی، بار »بد من« فیلم را به دوش می کشد و به قدری سیاه و تک بعدی است که کم خورده  ترین جوان های دور از 
آداب شهری هم به خالف کاری و سیاه بودن آن پی می برند و عجیب است که چرا کاراکتر اصلی، این مشکالت را 
نمی بیند. »ام.جی« خواننده رپ در آخر فیلم با آنکه بار تبهکاری را به دوش دارد، به یک باره به علت نداشتن پدر و 
مادر تبرئه و تطهیر می شود و البته توسط مادر بزرگی که معلوم نیست چگونه و توسط چه کسی پیدا و احضار شده 
است. انبوه مشکالتی که خانواده سینا را احاطه کرده نیز اغراق شده است؛ مادری که خانواده خود را رها می کند، 
پدری که با فرزندانش تفاهم ندارد و زن جوانی اختیار کرده، برادری که بیماری »ام اس« دارد، خواهری عبوس و 
بد اخالق که درگیر روابط مخفیانه است و... . به نظر می رسد برای نشان دادن مشکالت جوانان، پرداختن فلاّه ای به 

آنها نه تنها مشکلی را حل نمی کند که فیلم و تأثیرگذاری آن را نیز دچار بحران خواهد کرد.
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 اشیاء، از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند
 نويسنده و کارگردان: نرگس 

آبيار 
 تهيه کننده: محمدحسين 

قاسمی، ابوذر پورمحمدی

 بازيگ�ران: گالره عباس��ی، حس��ام 

بیگدلو، امیر غفارمنش، مهران رجبی، 
گیتی معینی، فاطمه شکری، رامسین 
کبریتی، مینا نوروزی، س��اقی زینتی، 

عباس صفا، نازنین بابایی، درسا کرمی
خالصه داستان:زنی باردار به اسم لیال 

با همس��رش فرید، مستاجر دو خواهر 
پیر هستند. در یک شب میهمانی اتفاقی پیش پا افتاده برای لیال می افتد که او را به 

دردسر می اندازد.
حس��اب اولین فیلم بلند خانم نرگس آبیار که در کارنامه هنری خود مس��تندها، 
فیلم های کوتاه و داس��تان های چاپ شده و نشدۀ فراوانی دارد را باید از فیلم »شیار 

143« جدا کرد. 
فیلم در قامت یک تله با دغدغه های زنانۀ یک فیلم س��از اول ترس��یم شده که شاید 
بیشتر، ساختن یک فیلم بلند هدفش بوده است تا یک فیلم تأثیرگذار. اگرچه نمی توان 
اش��کاالت فاحش��ی را در کارگردانی و قصه پردازی از فیلم احصاء کرد اما خام دس��تی 
سازنده به خوبی هویدا است. فیلم به لحاظ مضمونی نیز دچار آسیب هایی شده مانند: 
نگاه عوامانه به خانواده شوهر، پوشش دادن خطاهای کاراکتر اصلی، سطحی نشان دادن 
زنان خانه دار و... از جمله این مشکالت داستان هستند. فیلم بیشتر از آنکه درگیر هنر 
سینما باشد، قصد دارد مسئولیت قصه گویی خود را به سرانجام برساند که قابل تقدیر 

است و می تواند برای مخاطبان قابل توجهی سرگرم کننده باشد.

 آتالن
 تهيه کننده، نويسنده و کارگردان: معين کريم الدينی

 بازيگران: علي گوگ نژاد، کریم گوگ نژاد، خوجه حاجي گوگ نژاد، رجب قلیچ 

گوگ نژاد، طاهر گوگ نژاد، سید نقي سادات حسیني، مهندس حکیم ایگدري 
 خالصه داس�تان:این فیلم مس��تند، زندگي پُر فراز و نشیب یک مربی ترکمن و 

اسبش را روایت می کند.
»آتالن« اثر تحسین شده معین کریم الدینی، مستندی بلند و داستان گرا است که به 
صنعت فراموش ش��ده پرورش اسب در شمال ایران می پردازد. فیلم داستان پرورش 
اسبی را تعریف می کند که روزگاری در مسابقات اسب دوانی از بهترین ها بوده است 
اما اینک با هیچ ترفندی نمی تواند در مسابقات حاضر شود. فیلم زندگی خانواده ای 
که همگی به کار پرورش اسب مشغول هستند را به تصویر می کشد. خانواده ای که 
از این راه امرار معاش می کند و فرزندانش عالوه بر تیمار اسب در عرصه اسب دوانی 

از بهترین ها هستند.
راوی فیلم همان شخصیت اصلی فیلم است که با شیرینی، صراحت و صداقت خود 
مخاطب را با فیلم و موضوع همراه می کند. فیلم س��از عالوه بر رویکرد هنرمندانه به 
زیست بوم شمال کشور، به واکاوی شرایط مسابقه و معضل شرط بندی با رعایت فاصله 
از قضاوت و جانب داری به گونه ای مطرح می کند که مخاطب خود این حرام شرعی را 
به تلخی در جامعه محروم و زحمتکش ُکد خوانی کند. النگ شات های زیبا، کادرهای 
حرفه ای از حین مسابقه و تیمار اسب، سکانس های صمیمانه از لحاظ خانوادگی، ورود 
به آداب و رس��وم اصیل اقوام ایرانی، موسیقی فراموش شده نواحی، روایت و نریشن 
فیلم همه و همه مستند »آتالن« را به شاهکاری فراموش نشدنی تبدیل کرده است.

 من می خوام شاه بشم
 کارگردان: مهدی گنجی

 تهيه کننده: سحر رضوی

 خالصه داستان: در یکی از روستاهای 

ای��ران، عب��اس ب��ا ت��الش و س��ختی 
خانه اش را ب��ه یک مرکز پذیرایی برای 
توریست های خارجی تبدیل کرده است. 
او با کمک همس��ر و فرزندانش کسب و 
کار موفقی در صنعت اکوتوریسم دارد و 
گردشگران خارجی را به دیدن عشایر می برد. عباس آدم بلند پروازی است که آرزو 
دارد یک ایل جدید با سلیقه خودش تاسیس کند و خان ایل باشد. اما خانواده اش 

مخالفان جدی او هستند... .
مهدی گنجی در مس��تند جذاب »من می خوام ش��اه بشم« که تم و لحن جذاب و 
اندک طنزی دارد، با شناس��ایی و بررسی کردن سوژه ای بکر و منحصر به فرد، برشی 
از داستان زندگی مردی را روایت می کند که با امکانات شخصی، بوم زیست خود را به 
منطقۀ امن و پر مخاطب گردشگران خارجی تبدیل کرده است. شخصیت اصلی فیلم 
با داشتن ایده ای استراتژی و بزرگ قصد دارد با ازدواج مجدد با یک دختر از عشایر و 
تشکیل قومیت جدید در صنعت توریسم کشور تحول ایجاد کند. گنجی با حضور لحظه 
به لحظه در خانه و اقامت گاه کاراکتر خود و همراهی با او در بزنگاه اتفاقات خانوادگی 
و کاری، لحظه های در خور توجهی را برای مستند خود و مخاطب تدارک دیده است. 

 خداحافظی طوالنی
 کارگردان: فرزاد موتمن

 نويسنده: اصغر عبداللهی

 تهيه کننده: علی حضرتی

 بازيگران: س��عید آقاخانی، س��اره 

بی��ات، میترا حجار، ابراهیم اش��رفی، 
س��هي بانو ذوالقدر، نقی سیف جمالی، 
محمدباق��ر صفان��ور، نادر ف��الح، ندا 
قاسمی، اکبر مددی مهر، علی میالنی

خداحافظ��ی  داس�تان:  خالص�ه   

طوالنی عاشقانه ای در فضای کارگری 
و صنعتی   است و ماجرای مردی  را روایت می کند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه 
شده، اما جامعه و اطرافیانش هنوز به عنوان مجرم نگاهش می کنند. مرد که درگیر 

یک رابطه عاطفی است، برای تداوم عشق و زندگی باید بر این بحران غلبه کند.
ف��رزاد موتمن که در کارنامه خود اثر اکران ش��ده ای را هم دارد، ثابت کرده اس��ت 
رویکردش به س��ینما بازخوانی داستان  های عاشقانه است. خواه این عاشقانه در نُرم و 
فرهنگ مخاطی او باشد یا نباشد. »خداحافظی طوالنی« فیلمی که در جشنواره فیلم 
فجر مورد استقبال و تحسین منتقدان و داوران جشنواره قرار گرفت، در گیشه با اقبال 
و اس��تقبال چندانی روبرو نشد. فیلم داس��تانی معلق در فضای رئال و سورئال است، 
آن چنان که این تعلیق منجر به غنای دراماتیک و تبحر در حیطه کارگردانی نشده بلکه 

به سردرگمی مخاطب می انجامد.
کارگری که به قتل همسر خود متهم است، به محله و محیط کار خود باز می گردد 
و اگر چه این گونه القا می کند که در حس و حال زندگی با همسر سابق خود است، اما 
در اوج این عشق زن دیگری را به همسری بر می گزیند و مخاطب را گیج و مبهوت 
می کن��د. زندگی در خط فی ما بین واقعیت و خیال مضمون فیلم اس��ت که معلوم 
نیس��ت به خودی خود چه دردی از سینمای ایران دوا می کند. هرچند که این خِط 

میاِن خواب و بیداری خوب از آب در آمده باشد.  
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فروش پائین قسمت جدید »مامور انتقال« در مقابل فروش فراتر از انتظار فیلم تازه 
رابرت ردفورد و فروش مناسب یک انیمیشن مکزیکی از اتفاقات مهم جدول فروش 

تا 6 سپتامبر است.
»ات��اق جنگ« فیلم درام مذهبی به کارگردانی الکس کندریک در رقابتی بس��یار 
نزدیک با »مس��تقیم از کامپتون« به پیروزی رس��ید و در صدر جدول فروش، این 
آخر هفته قرار گرفت. فروش 9.3 میلیون دالری این فیلم در 1526 سالن سینما، با 
وجود هزینه سه میلیون دالری که برای ساخت آن صرف شده، یک موفقیت بزرگ 
برای شرکت سونی محسوب می شود. یکی از دالیل فروش بسیار خوب »اتاق جنگ« 

استقبال بسیار خوب آمریکاییان آفریقایی تبار از این فیلم بوده است.
»مس��تقیم از کامپتون« که سه هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش سینماهای 
آمریکا بود، این هفته جایگاه خود را به »اتاق جنگ« واگذار کرد. این فیلم در 3۰97 
س��الن 8.8 میلیون دالر فروش داش��ت. این فیلم تا کنون در مجموع بیش از 147 
میلیون دالر در بازار آمریکای شمالی فروش داشته است. »داستان خوانندگان رپ« 
در 13 بازار خارج از آمریکای ش��مالی 7.9 میلیون دالر فروش داش��ت، تا مجموع 

فروش خارج از آمریکای فیلم را به 18.1 میلیون دالر برساند.
این هفته رابرت ردفورد با فیلم »قدم زدن در جنگل« بر پرده س��ینماهای آمریکا 
ظاهر ش��د، و در کمال شگفتی توانست بیشتر از دیگر تازه واردها جدول فروش این 
هفته یعنی »مامور انتقال سوخت گیری مجدد« بفروشد. این فیلم با فروشی برابر با 
8.4 میلیون دالر در 196۰ سالن سینما، رتبه سوم جدول فروش را از آن خود کرد. 
»قدم زدن در جنگل« به کارگردانی کن واپیس بر اس��اس کتابی از بیل برایس��ون 
ساخته شده است. در این فیلم عالوه بر رابرت ردفورد، اما تامپسون و نیک نولت نیز 

به ایفای نقش پرداخته اند.
»ماموریت غیرممکن: ملت سرکش« همچنان جزو مدعیان جدول فروش به شمار 
می رود. این فیلم این آخر هفته در بیش از دو هزار س��الن س��ینما 7.1 میلیون دالر 
فروش داش��ت، تا رتبه چهارم پرفروش های آخر هفت��ه را از آن خود کند. این فیلم 
تا کنون در بازار آمریکای ش��مالی بیش از 18۰ میلیون دالر فروش را تجربه کرده 
اس��ت. »ماموریت غیرممکن« هنوز اکران خ��ود را در بازار بزرگ چین آغاز نکرده و 

امیدوار است که همانند »نابودگر: سفر پیدایش« فروش باالیی را در این بازار تجربه 
کند. »نابودگر: سفرپیدایش« در مجموع در بازار سینمای چین بیش از 1۰8 میلیون 
دالر فروش داش��ته و به لطف همین فروش باال در بازار چین، این هفته نیز عنوان 

پرفروش  ترین فیلم در بازارهای خارج از آمریکای شمالی را در اختیار دارد.
»مامور انتقال سوخت گیری مجدد« شروعی ناامید کننده در جدول فروش آمریکای 
ش��مالی داشت. این فیلم در نخس��تین هفته حضور خود در جدول فروش علی رغم 
اکران گس��ترده و در اختیار داش��تن 3434 سالن س��ینما، تنها 7.13 میلیون دالر 
فروخت و در رده پنجم جدول فروش آخرهفته ایستاد. در چهارمین قسمت از فیلم 
»مامور انتقال« اد اس��کرین جایگزین بازیگر پیش��ین نقش اول این فیلم جیس��ون 
اس��تاتهام شده اس��ت. این فیلم به کارگردانی کامیل دالماری براساس فیلم نامه ای 

نوشته لوک بسون، آدام کوپر و بیل کوالژ ساخته شده است.
یکی از شگفتی س��ازان جدول فروش این آخر هفته فیلم انیمیشن مکزیکی »یک 
خروس با تعداد زیادی تخم مرغ« بود که در 395 سالن سینما بیش از 3 میلیون دالر 
فروش داشت، تا لقب هشتمین فیلم پرفروش این آخر هفته را از آن خود کند. این 

فیلم موفق به دریافت امتیاز سینمایی +A از سوی تماشاگران شد.
این آخر هفته انیمشن »درون و برون« محصول مشترک دیزنی و پیکسار باز هم 
به جمع ده فیلم پرفروش بازگش��ت. این فیلم با فروشی برابر با 3.1 میلیون دالر در 
2967 سالن سینما در مکان دهم جدول فروش این آخر هفته ایستاد. این فیلم در 
مجموع تا کنون بیش از 3۰۰ میلیون دالر در بازار آمریکای ش��مالی فروش داش��ته 

است.
در مجموع تابس��تان 2۰15 فصل فروش باالی فیلم ها در بازار آمریکای ش��مالی 
بود، و شرکت یونیورسال با ارائه پرفروش  ترین فیلم های سال بدون شک موفق  ترین 
اس��تودیوی فیلم س��ازی هالیوود در این فصل بوده است. شرکت دیزنی نیز از فروش 
باالی فیلم ها در تابستان سهم زیادی داشت، به گونه ای که بیش از 6۰ درصد فروش 
تابس��تانه فیلم ها متعلق به این دو اس��تودیوی فیلم سازی بوده است. در طرف دیگر 
ماجرا بیشتر اس��تودیو های هالیوود سهم زیادی از فروش خوب تابستان سینماهای 

آمریکا نداشتند.  

فروش کل)در آمریکای شمالی(فروش آخر هفتههفته اکرانتعداد سالن های سینمانام فیلم

24.6 میلیون دالر9.3 میلیون دالر15262اتاق جنگ1

147.7 میلیون دالر8.8 میلیون دالر30974مستقیم از کامپتون2

10.4 میلیون دالر8.4 میلیون دالر19601پیاده روی در جنگل3

180.3 میلیون دالر7.15 میلیون دالر28496ماموریت غیرممکن:ملت سرکش4

7.13 میلیون دالر7.13 میلیون دالر34341مامور انتقال سوخت گیری مجدد5

18.4 میلیون دالر5.4 میلیون دالر34152راه فراری نیست6

39.3 میلیون دالر 3.44 میلیون دالر21024مردی از یو.ان.سی.ال.ای7

3.4 میلیون دالر  3.4 میلیون دالر3951یک خروس با تعداد زیادی تخم مرغ8

  23.7 میلیون دالر3.3 میلیون دالر26513شوم 92

348.2 میلیون دالر3.1 میلیون دالر296712پشت و رو1۰

 منبع: خبرآنالين

وقتی یک فیلم با موضوع مذهبی پرفروش  ترین می شود
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یک فیل��م کوتاه 
خی��لی طوالن�ی
نقدی بر فیلم »خداحافظی طوالنی« آخرین اثر سینمایی فرزاد مؤتمن 
  هامون رنجبر

فرزاد مؤتمن، از آن دسته فیلمسازان سینمای ایران 
اس��ت که س��ینما را تنها در الب��ه الی تجربه هایش 
نیاموخته اس��ت. او یک فیلمساز بین حرفه ای است 
و خیلی خوب رویکردهای مدرن س��ینمای جهان را 
رصد می کند. مؤتمن که تحصی��الت آکادمیکش را 
در آمریکا ناتمام رها ک��رده، هنوز تحت تأثیر همان 
تجربی��ات، به خوب��ی مؤلفه ه��ای ژانری س��ینما و 
ضرورت ه��ای آن را درک می کند و به س��بب حضور 
در فضای دانشگاهی، همچنان جزو فیلمسازان به روز 
سینمای ایران محسوب می شود. زمانی که نخستین 
فیل��م وی »هفت پرده« در س��ال 1379 روی پرده 
رفت، هنوز بس��یاری در ای��ران با روایت های مدرن و 
س��اختارهای ترکیبی در فضای ژانری آشنا نبودند و 
این موضوع موجب ش��د تا فیل��م قابل قبول مؤتمن 
دچار شکست تجاری کم س��ابقه ای شود. با این حال، 
مؤتمن پا پس نکشید و در گام بعدی، مهم  ترین فیلم 
خود را با نام »شب های روش��ن«، براساس داستانی 
از داستایوس��کی ساخت. فضای شاعرانه و خاص این 
فیلم که متأثر از ادبیات خاص روس��یه بود، توانست 
رضای��ت منتقدان جلب کند و در گیش��ه نیز فروش 
نس��بتاً معقولی داش��ته باش��د. اما پس از »شب های 
روشن«، فرزاد مؤتمن در سراشیبی قرار می  گیرد. او 
در این مدت، و تا پیش از آخرین فیلمش، پنج فیلم 
دیگر نیز س��اخته که سرنوش��ت های نسبتاً مشابهی 
داش��ته اند. »باج خور« که یک ن��وآر ایرانی و متعلق 
به سینمای پیش از انقالب بود، نه منتقدان را راضی 
نگاه داش��ت و نه به رغم استفاده از چهره های مطرح، 
به فروش مناس��بی دس��ت یافت. »جعبه موسیقی« 
و »بی��داری« نیز، ه��ر دو، واکنش های بس��یار تند 
منتقدان و س��ینما دوس��تان را به همراه داش��تند؛ 
ت��ا جایی که، مؤتمن حتی حاضر نش��د در نشس��ت 
مطبوعات��ی فیلم »بیداری«، در حاش��یه جش��نواره 
فیلم فجر ش��رکت کند. جالب اینکه، هر دو فیلم در 
شرایط نسبتاً مشابهی، از اکران بازماندند. با این همه، 
»صداها« و »پوپک و مش ماشاءاهلل« این فیلمساز را 
باید دو تجربه متفاوت از دو س��وی طیف ساختاری 
س��ینما دانست. در یکسو »صداها«، فیلمی است که 
با استفاده از الگوی فیلم »ممنتو« کریستوفر نوالن، 
با س��اختاری کاماًل غیرخطی و مبتنی بر فالش��بک 
طراحی و اجرا ش��د و توانست نظر مثبت منتقدان را 
جلب نماید و در سوی دیگر، »پوپک و مش ماشااهلل« 
یکی از موفق    ترین فیلمه ای گیشه ای سال های اخیر 
س��ینمای ایران اس��ت که به ج��رأت می توان گفت 
هیچ یک از مؤلفه های شرافت مندانه، دوست داشتنی 
و حتی سینمایی آثار قبلی فیلمساز را ندارد و فقط به 
قصد فروش به هر قیمتی، ساخته شده است. مؤتمن 
اما، در آخرین س��اخته خود مس��یر تازه ای در پیش 
گرفته است؛ فیلمی کم حرف، کملوکیشن و با حداقل 
پیرنگ که بیانگر تجربیات فیلمسازی اوست و به نظر 
می رس��د »فیلم دیدن« را بیشتر از »فیلم ساختن« 
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همچنین، فیلم »خداحافظی طوالنی« قصد دارد تا 
برخالف کلیشه رایج در سینمای متأخر ایران، عشق 
را در محیطی کارگری و توأم با فقر به تصویر بکشد و 
شاید این مهم  ترین و خوشایند  ترین نکته فیلم باشد. 
اما فیلم، درس��ت از همینجا لطمه می خورد. عش��ق 
موردنظر کارگردان و نویس��نده هرچند می توانس��ته 
در بستر طراحی شده، تبلور موفقی داشته باشد، اما 
به علت دلبس��تگی های فرمی فیلمساز و تعلق خاطر 
نویس��نده به شیوه روایت غیر خطی و فضایی ذهنی، 
در این امر ناکام مانده اس��ت. فیلم، داس��تان یحیی 
)س��عید آقاخانی( کارگِر کارگاه ریسندگی را روایت 
می کن��د که همس��رش ماهرو )س��اره بی��ات( دچار 
بیماری اس��ت و در نهایت، به کما می  رود. یحیی که 
نمی تواند هزینه بس��تری او را فراهم کند، برای چند 
لحظه دستگاه متصل به ماهرو را در بیمارستان قطع 
می کند که با دخالت پرستار، ماهرو به زندگی در کما 
بازمی گردد. چن��د روز بعد، ماهرو می میرد و همه به 
یحیی مش��کوک می شوند. او حتی به اتهام قتل یک 
س��ال به زندان می رود، اما در نهایت، به سبب کافی 
نبودن مدارک آزاد می شود؛ هرچند هنوز اطرافیان و 
همکاران س��ابقش او را قاتل می دانند. در این میان، 
با ورود زن جوان دیگری به نام طلعت )میترا حجار( 
به کارگاه ریس��ندگی، مس��یر زندگ��ی یحیی عوض 
می ش��ود. او که در خیال خود هنوز با ماهرو زندگی 
می کند با ورود طلعت، به زندگی واقعی باز می گردد. 
همه داستان همین است. هیچ قصه فرعی نیز به این 
داس��تان اضافه نمی شود و همین امر، مسیر داستان 
را از میان��ه تا انتها قابل پیش��بینی و خس��ته کننده 
می س��ازد. ب��ه عبارتی، مؤتمن در ای��ن فیلم به طور 
کامل مش��غول فضاس��ازی و طراحی میزانسن های 
مشابه با فضاهای وسترن بوده و البته تا حدود زیادی 
نیز در این امر موفق ش��ده اس��ت. مؤتمن، حتی در 
نمایش تنهایی کش��نده آدم های معدود داس��تانش 
نی��ز – همانند الگوی وس��ترن – کم نقص بوده و در 
این میان، جنس بازی بازیگرانش به او کمک شایانی 
کرده اس��ت. اما، مش��کل اصلی اینجاس��ت که فیلم 
او درباره تنهایی نیس��ت، بلکه درباره عش��ق و ادامه 
زندگی با رفع تنهایی است. طراحی بخش دوم فیلم 
و پس از ورود طلعت، به حدی بدون فراز و فرود است 
که مخاطب را متعجب می کند. همه چیز خیلی ساده 
و بدون کم  ترین چالشی به پیش می رود. در حالی که 
فیلمس��از ابزاره��ای مناس��بی برای رف��ع این نقص 

دراماتیک در اختیار داش��ته اس��ت. به عنوان مثال، 
مشخص نیست که چرا پس از ورود طلعت، خبری از 
برادر ماهرو که اتفاقاً از ابتدای فیلم بی دلیل با یحیی 
درگیر می  شود، نیست. )در حالیکه به لحاظ داستانی، 
انگیزه او برای درگیری در شرایط جدید بیشتر قابل 
درک اس��ت.( از سوی دیگر، فیلم س��از به هیچ وجه 
معرفی مناسبی از دو کاراکتر زن فیلم ندارد و طبیعی 
اس��ت در چنین حالتی باور عشق دو سویه، نزدیک 
به محال اس��ت. عالقه من��دی طلعت به یحیی نمونه 
بارز این تس��اهل اس��ت. رفتار طلعت در برابر یحیی، 
برخی مواقع، حتی تا م��رز کمدی هم پیش می رود 
و مش��خص نیست او در ش��خصیت یحیی که متهم 
به قتل اس��ت چه می  بیند که چنی��ن برای وصلش 
عجول اس��ت. البته، به نظر می رس��د برای فیلمساز، 
تنها تصویر پایان تنهای��ی و مالیخولیای یحیی مهم 
بوده است که با حضور طلعت، مهیا می شود. اگر غیر 
از این بود، ش��اید مؤتمن قدری در انتخاب بازیگران 
زن خود دقت بیش��تری می کرد تا تصویرهای بسته 
ساره بیات و میترا حجار – که در فیلم کم نیستند– 
شبیه کارت پستال هایی بی ربط با کلیت فیلم به نظر 
نرسند؛ کارت پستال هایی که شاید بازمانده تأثیرات 

»پوپک« در ذهن مؤتمن هستند.  

 مؤتمن در فیلم »خداحافظی طوالنی« 
به طور کامل مشغول فضاسازی و طراحی 

میزانسن های مشابه با فضاهای وسترن بوده و 
البته تا حدود زیادی نیز در این امر موفق شده 

است. مؤتمن، حتی در نمایش تنهایی کشنده 
آدمهای معدود داستانش نیز – همانند الگوی 
وسترن– کم نقص بوده و در این میان، جنس 

بازی بازیگرانش به او کمک شایانی کرده است.
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عليرضا رئيسيان هرگز در سينمای ايران، چهره محبوب يا فيلمساز 
معتبری نبوده اس�ت. وی بيش از آنک�ه به عنوان کارگردانی صاحب 
س�بک و يا حتی مستعد در سينما ش�ناخته شود، به عنوان يکی از 
فعاالن امور صنفی س�ينما مطرح بوده و ش�هرت خود را مديون اين 
فعاليت هاس�ت. رئيس�يان، فارغ التحصيل کارگردانی از دانش�کده 
صداوسيما و دارای نش�ان درجه يك هنری، معادل دکتری افتخاری 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. وی فعاليت سينمايی اش را، 
با دستياری کارگردان در فيلم های کوتاه آغاز کرد. نخستين فيلم او 
»ريحانه-1368«، به اذعان بس�ياری از کارشناسان هنوز به ترين اثر 
او محسوب می ش�ود. »سفر«، »ايس�تگاه متروک«، »پرونده هاوانا«، 
»چه�ل س�الگی« و باالخ�ره »دوران عاش�قی« فيلم ه�ای بعدی او 
هستند. از فعاليت های جانبی رئيسيان نيز می توان به »رياست کانون 
کارگردانان سينمای ايران«، »رئيس فرهنگستان هنر شاخه سينما«، 
»داور جش�نواره فيل�م فجر و جش�ن خانه س�ينما«، »رئيس هيأت 
داوران س�ينمای جوان و نخستين جش�نواره اميد«، »عضو شورای 
عالی سياستگذاری خانه سينما«، »عضو شورای صدور پروانه ساخت 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المی« و »کارشناس مسايل سينمايی« 
اش�اره کرد. رئيس�يان در دو فيلم آخرش، به س�راغ س�وژه هايی با 
محوريت عش�ق در سنين ميانسالی رفته و تالش کرده با رويکردی 
جامعه شناسی – روان شناس�انه به واکاوی چنين موقعيتی بپردازد. 
در فيلم »چهل س�الگی« مواجهه يک زن ميانس�ال با عشق دوران 
جوانی اش، که البته ش�ايد به ضرورت استانداردهای سينمای ايران 
در حد يک خاطره باقی می ماند، و حاال در »دوران عاش�قی« که زن 
در مواجهه با عشق مجدد همسرش، پس از سال ها زندگی مشترک 
قرار می  گيرد؛ داستانی به ظاهر تکراری، که ظرفيت پرداخت مناسب 
و تبديل ش�دن به يک ملودرام روان شناس�انه خانوادگی را داشته و 

تبديل به فيلمی ضعيف و فاقد جذابيت شده است. 

وکیل موفقی به نام »بیتا« )لیال حاتمی( در البه الی پرونده های متعددی که با آنها 
سر و کار دارد، به پرونده جدیدی بر می  خورد. زن جوانی )مینا وحید( به او مراجعه 
کرده و مدعی است که زن دوم همسر بیتا، »حمید« )شهاب حسینی( است. »بیتا« 
که یک فرزند پس��ر دارد، در موقعیت بغرنجی قرار می  گیرد. »حمید« نیز س��عی در 
پنهان کردن چیزی ندارد و ازدواج موقت خود را چندان غیر عادی نمی داند. »بیتا« 
می  خواهد ضمن حفظ حقوق زن جوان، زندگی خود را نیز از فروپاشی نجات دهد. 

در واق��ع، فیل��م رئیس��یان فیلم��ی در مذم��ت ازدواج موق��ت اس��ت. »دوران 
عاش��قی«، ازدواج موق��ت را ت��ا حد خیانت ب��اال می  ب��رد و با فراگیر نش��ان دادن 
 آن )زن��دی، هم��کار حمی��د، ب��ا ب��ازی فره��اد اصالنی ه��م زن صیغ��ه ای دارد( 
می کوش��د تا معضل جدیدی از مناسبات اجتماعی این روزهای جامعه را به تصویر 

دغدغه های عشق میانسالی
آقای فیلمساز
نگاهی به فیلم »دوران عاشقی«ساخته علیرضا رئیسیان

 علی زحمتکش
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بکشد. این فیلم به راحتی و بدون آنکه به ریشه ها و ضرورت های حکم الهی ازدواج 
موق��ت بپردازد، آن را سرپوش��ی قانونی و ش��رعی برای هوس ب��ازی مردان معرفی 
 ک��رده و حت��ی، آن را بدتر و مضرت��ر از خیانت های موردی قلم��داد می   کند. زیرا، 
اینگونه روابط می  تواند منجر به ایجاد روابط احساسی میان دو طرف شود که در نهایت، 
سرانجامی جز شکست و سرخوردگی عاطفی به همراه نخواهد داشت. اما نکته جالب 
در این است که، فیلمساز به حدی درگیر این مضمون و انگاره های زنانه در فیلم نامه 
شده که هرگز نتوانسته متوجه نقاط ضعف عمده فیلمنامه در شخصیت پردازی شود، و 
حتی خود نیز در انجام وظایف کارگردانی ناکام مانده است. فیلم هرگز نمایش مناسب 
 و باورپذیری از موقعیت نمایشی مدنظر خود ندارد. یکی از مهم ترین دالیل این امر نیز، در 
شخصیت پردازی بسیار ضعیف کاراکترهای بنیادین داستان نهفته است. رفتارهای 
»بیتا« به هیچ وجه، متناس��ب با ش��رایطی که در آن قرار گرفته و یا شناختی که از 
او در مواجهه با مس��ائل کاری اش به دس��ت آورده ایم، نیست. او در برابر معضلی که 
بنیان زندگی اش را نش��انه گرفته و در آستانه فرو پاشیدن است، زنی سرد، متفکر و 
خاموش اس��ت. نکته قابل تأمل این فیلم، بازی ضعیف و نخ نما شده »لیال حاتمی« 
در نقش »بیتاست«. بیتا در »دوران عاشقی« هیچ تفاوتی با یاسی در »سعادت آباد« 
ندارد؛ چه در تصمیم گیری و کنش مندی و چه در ش��یوه حرف زدن و نگاه کردن. 
بازی حاتمی بس��یار ش��بیه همه نقش هایی است که در این چند س��ال از او دیده 
شده و امروز دیگر شایسته تحسین نیست. »حمید« با بازی »شهاب حسینی« نیز، 
شخصیتی گنگ و نامفهوم دارد که نه دالیل رفتارش مشخص است و نه انگیزه های 
درونی او، قابل فهم به نظر می  رس��د. کما اینکه، »حس��ینی« می  بایست مأموریتی 
غیر ممکن را نیز انجام می  داده است؛ باورپذیر کردن شخصیتی که براساس ماهیت 
درونی فیلمنامه خیانتکار است، اما کارگردان می خواسته چندان هم گناهکار و منفی 
به نظر نرسد و البته، در این مسیر هیچ کنش دراماتیکی در اختیار بازیگر نگذاشته 
اس��ت. در این میان، بازی بس��یار بد »مینا وحید« نیز یکی از بزرگ ترین آسیب ها 
را به نزدیکی مخاطب و داس��تان وارد می  کند. بازی تخت و ماش��ینی »مینا وحید« 
فرصت هرگونه تعلیق را می  گیرد و یکی از بزنگاه های عاطفی فیلم را دچار فروپاشی 
می  س��ازد. خرده داس��تان هایی که در فیلمنامه و در قالب مشکالت موکالن بیتا به 
آنها پرداخته ش��ده نیز، آنچنان سطحی و بی س��ر و ته هستند که هرگز نمی  توانند 
ب��ه جذابیت فیلم کمک کنند. این خرده داس��تان ها، تنها به ش��عارهایی زنانه و در 
دفاع از مظلومیت و مش��کالت زنان تبدیل می  ش��وند که حت��ی در جذب مخاطب 
 مؤنث نیز توفیق نخواهند داش��ت. ش��اید تنها نقاط مثبت فیلم اس��تفاده صحیح از 
رنگها در طراحی لباس، به خصوص برای »بیتا« و رقیب او، در کنار فیلم برداری قابل 

قبول و نورپردازی باور پذیر، باشد.  

 فیلم »دوران عاشقی«به راحتی و بدون آنکه به ریشه ها و 
ضرورت های حکم الهی ازدواج موقت بپردازد، آن را سرپوشی قانونی و 
شرعی برای هوس بازی مردان معرفی کرده و حتی، آن را بدتر و مضرتر 
از خیانت های موردی قلمداد می  کند. اما نکته جالب در این است که، 

فیلمساز به حدی درگیر این مضمون و انگاره های زنانه در فیلم نامه شده 
که هرگز نتوانسته متوجه نقاط ضعف عمده فیلمنامه در شخصیت پردازی 

شود، و حتی خود نیز در انجام وظایف کارگردانی ناکام مانده است.
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 به شیرینی قند
از قدیم گفته اند، نام افراد روی شخصیت آن ها تأثیر 
می  گ��ذارد و به نوعی نش��ان  دهنده تفکر و اعتقادات 
خانوادگی آن هاس��ت. حاال این که ی��ک کارگردان نام 
اولین فیلم��ش را »قندون جهیزی��ه« بگذارد، بیش 
از هر چی��ز متفاوت بودن او، باوره��ا و اثرش را جار 
می  زن��د. در روزگاری ک��ه برخ��ی کارگردان  هایمان 
ب��ا افتخار اس��م های عجیب، م��درن و حتی ترجمه 
ش��ده فیلم س��ازان مطرح جهان را روی فیلم هایشان 
می  گذارند، مالقلی  پور اما برای فیلمش نامی برگزیده 
که ب��ه ش��دت ریش��ه در آداب، فرهنگ، رس��وم و 
س��نت های ما دارد. ترکیب »قندون« و »جهیزیه«، 
در ن��گاه اول خاطرات مخاط��ب را قلقک می  دهد و 
حس شیرین و شادی را به او تزریق می  کند. تماشاگر 
پیش از دیدن فیلم معنای آن را می  فهمد و تا حدی 
موض��وع فیلم را درک می   کند و الزم نیس��ت پس از 
دی��دن فیلم،  برای ح��ل معمای ارتباط ن��ام فیلم با 

موضوع آن ذهن خود را درگیر کند. 
 اجاره نشین ها

قندون کذایی، جهیزیه »معصومه« زن »عطا« اس��ت. 
زوج جوانی ک��ه چند صباحی اس��ت ازدواج کرده اند 
و در یکی از محله های پایین ش��هر زندگی می  کنند. 
عطا، تعمیرکار لوازم برقی اس��ت و برای تأمین مخارج 
زندگ��ی، ابایی ندارد ک��ه جنس تقلبی را جای جنس 
اصل به مش��تری غالب کند. معصومه ی اغلب خندان 
هم، همان طور که از اسمش برمی آید، بیش از هر چیز 
معصوم است. با وجود همه مشکالت، دلش نمی خواهد 
ش��وهرش دروغ بگوید و به هر قیمتی مخارج زندگی 
را تأمین کند. قصه »عطا و معصومه«، از جایی شروع 
می  شود که بنگاه دار محل، به عطا خبر می  دهد صاحب-

خانه کرایه را س��ه برابر ک��رده و آن ها فقط چند روز 
فرصت دارند تصمیم بگیرند که کرایه اضافه می  دهند، 
یا تخلیه می  کنند. عطا که نمی خواهد خانه فعلی را از 
دس��ت بدهد، به هر روشی متوس��ل می  شود تا بتواند 

خانه را حفظ کند. 
 ربط درست رابطه ها

فیلمنامه اولی��ن فیلم »علی مالقلی پ��ور«، عالوه بر 
ش��خصیت  پردازی های دقیق،  مملو از جزئیاتی است 
که او با مهارت به تصویر کش��یده اس��ت. فیلم ریتم 
نس��بتاً ٍ تندی دارد، اما به خوبی و تقریباً بدون لکنت 
داستانش را تعریف می  کند. کاراکترها هدفمند خلق 
شده اند. از مدیر ساختمان)افسانه چهره آزاد( و آقای 
پاژن )اکبر عبدی(، تا مسئول برق گروه فیلمبرداری 
که مدام در حال بازی با گوش��ی اش اس��ت، همه در 

خیال شیرین قندون جهیزیه
نگاهی به فیلم نجیب و متفاوت »قندون جهیزیه«

 محدثه افضلی

سینـــما | ݤݤݤ ایران

کارگردان »قندوِن جهيزيه« را عالوه بر اهالی سينما، حاال خيلی ها می  شناسند؛ آن هايی که يک 
عصر جمعه پای بازی فوتبال بين پيشکسوتان ايران و ستارگان جهان نشسته بودند و شاهد 
ورود يک جيمی جامپ به زمين بودند. جيمی جامپی که خيلی زود تيتر اول خبرگزاری ها شد 
و س�ر از شبکه های اجتماعی و موبايلی در آورد. حاال بسياری می  دانند، اين کارگردان جوان 
برای تبليغ و در اعتراض به نحوه اکران اولين فيلمش دس�ت به اين کار زده اس�ت. جدای از 
قضاوت اخالقی کار »علی مالقلی پور«، می  توان به او حق داد که نگران وضعيت فيلمش باشد؛ 
فيلم نجيبی که برخالف فيلم های اين سال های سينمای ايران دغدغه مند است،  حرفش را به 
خوبی می  زند و مخاطب را اميدوارانه تا ورودی سالن سينما بدرقه می  کند و اين متفاوت بون 
او، بس�يار شبيه فيلم سازی پدرش »رس�ول مالقلی  پور« در سينمای روشنفکرانه اواخر دهه 

هفتاد و ابتدای دهه هشتاد است.
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نقطه ای از اوج داستان تأثیرگذارند؛ به خصوص هنگام 
جمع کردن بس��اط فیلم برداری. ب��ا این که فیلم نقد 
شرایط اقتصادی و تا حدودی اجتماعی جامعه است، 
اما سیاه و تلخ نیست؛ به خوبی با خلق موقعیت های 
طنزآمی��ز تماش��اگر را می  خندان��د، به س��یاه نمایی 
نمی افت��د و این را بیش از هر چیز، مدیون ترس��یم 
درس��ت روابط زن  و مرد در نهاد خانواده اس��ت. در 
ش��رایطی که نش��ان دادن خیانت، طالق، ش��ک،  و 
خانواده هایی که با پیش آمدن کوچک  ترین مشکلی 
در آس��تانه اضمحالل قرار می  گیرند، در بیش��تر آثار 
س��ینمایی ما در حال تبدیل شدن به یک استاندارد 
است، تماشای همراهی معصومه با عطا، و حتی دیگر 
اعض��ای مجتمع، برای گ��ذر از بحران پیش آمده در 

زندگی شان قابل تحسین است.
 زن ها فرشته اند

گرچه، یکی از نقاط برجسته »قندون جهیزیه« بازی 
متفاوت »نگار جواهریان« در نقش زنی معمولی از طبقه 
پایین  دست جامعه اس��ت، اما مهم تر از آن شخصیت 
»معصومه« اس��ت. او هیچ نشانی از نقش غالب زن در 
س��ینمای امروز ما ندارد؛ زنی تحصیل  کرده، اجتماعی 
و دارای ش��غلی شرافتمند که همیشه به دنبال حق از 
دست رفته اش است. »معصومه« یک زن خانه دار است؛ 
لوله آب آشپزخانه که خراب می  شود مردانه آستین باال 
می  زند برای درست کردنش. کار اداری ندارد، اما برای 
کمک به خرِج خانواده،  ترش��ی و مربا درست می  کند 
و ب��ه همس��ایه ها می  فروش��د. از تحصیالتش چیزی 
نمی دانیم، راجع به مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی روز 
حرفی نمی زند، ساده و معصوم است، در اوج مشکالت 
لبخند به لب دارد. در مسائل خصوصی دیگران دخالت 
نمی کند. دفتر دخل و خرج خانواده دس��ت اوس��ت و 
معتقد به برخی اصول شرعی، مانند حالل و حرام مالی 
است که وارد زندگی اش می  شود. با این که مدت هاست 
دلش می  خواهد تختخواب بخرند، اما دغدغه رضایت-

مندی صاحب مال، باعث می  ش��ود نگذارد عطا حتی 

برای دقیقه ای روی تخت گ��روه فیلمبرداری بخوابد. 
در اوج مش��کالت، اگر غر هم می  زند اما در نهایت، به 
همس��رش می  گوید: »عصبانیت تو ک��ه برای ما خانه 

نمی شود، ولش کن، بیا اینجا بنشین، آرام باش«. 
»معصوم��ه« نمونه کامل زنانی اس��ت که در طول 
زندگ��ی ب��ا لبخن��د و امیدواری گره از مش��کالت باز 
می  کنند، زنانی که فرشته اند و نمونه  آنها را در جامعه 
کم نداریم؛ اما لنز کمتر دوربینی جرأت کرده آن ها را 
نش��ان دهد. چراکه این برخالف سنت فمینیستی  ای 
 اس��ت که )طی دو دهه گذشته(، در سینمای ما غالب 

شده است. 
کارگردان »قندون جهیزیه«، در انتهای فیلم از زبان 
صاحب خانه می  گوید: »دنبال تاثیر رس��انه ها بر زندگی 
مردم است«. اما او به خوبی، حواسش به تأثیر متقابل 
رس��انه و اجتماع اس��ت. می  داند اگر طب��ق »رویکرد 
بازتاب«، آنچه که س��ینما و رس��انه ها نشان می  دهند 
بازتابی از ش��رایط اجتماع اس��ت، آن ه��ا هم به طرز 
ش��گفت آوری با پیام ها و تصویر های ش��ان اجتماع را 
می  سازند؛ همان طور که »دنیس مک کوییل« می  گوید: 
»رسانه ها در عمل موجب تغییر می  شوند، و یا آنچه را 

که موجود است تقویت می  کنند«. 
بنابرای��ن، می  توانیم بگوییم مهم  ترین هنر »مالقلی 
پور« جوان، این است که آگاهانه کلیشه های رایج مثل 
ناامیدی، غرزدن،  توجی��ه دزدی فقیر از غنی و حتی 
پایان باز را نه تنها در اولین فیلمش تقویت نکرده، بلکه 
مانند پدرش در س��ینمای یک دهه پیش، تن به نگاه 
غالب درباره آن ها به خص��وص نقش زن در اجتماع و 
خانواده نداده است. زن های فیلم های »مالقلی پور« پدر 
نیز مانند »هیوا«، »میم مثل م��ادر«، »مزرعه پدری« 
و... عالوه بر عاش��ق ب��ودن، پیش از هر چیز زن بودند 

و همسر و مادر.
با کنار هم قرار دادن این نکات اس��ت که می  توان به 
»قندون جهیزیه«، لقب یک فیلم ش��ریف و نجیب را 

داد و آرزو کرد به خوبی دیده شود.  

انگارمسأله چیز دیگری است
 شهریار کاظمی

تماشای فیلم س��ینمایی قندون جهیزیه ساخته علی 
مالقلی پور، س��واالتی را در ذهنم تداعی کرد؛ این که 
مخاطب یا تماش��اگر به دنبال چه می گردد؟ فیلم ساز 
س��وژه هایش را بر چه مبنایی ب��ر می گزیند؟ مدیران 
با چه معیاری به آثار س��ینما ب��ه اصطالح رایج مجوز 
می دهن��د و از ک��دام فیلم ه��ا و یا س��ریال ها حمایت 
می کنن��د؟ فیلم قندون جهیزی��ه از بهترین اتفاق های 
سال های اخیر سینمای ماس��ت؛ چراکه باألخره یکی 
هم پیدا شد که از شاه کلید انحطاط فرهنگی و اخالقی 
یک جامع��هء معتقد، یعنی لقمه ح��رام صحبت کند. 
کسی که به اصلی ترین معضل زیربنایِی بداخالقی ها و 
زندگی هاِی خوش ظاهر و بدباطن این روزگار بپردازد. 
سؤال اساس��ی اینجاست که چرا این فیلم با بی مهری 
روبرو ش��د؟ این اثر که هم فیلم نامه ارزشمندی دارد، 
هم کارگردانی تحس��ین برانگیزی، هم تصویر و تدوین 
خوبی، چرا این گونه ذبح شد؟ اگر مساله خنده و طنز 
اس��ت که این فیلم بس��یار خنده دارتر و جذاب تر از 
هجو و هزل های رایج این روزهای س��ینما اس��ت و در 
زمره معدود آثاری اس��ت که می تواند عنوان فاخر طنز 
را از آن خود کند، اگر چه طنز تلخی است. مساله انگار 
چیز دیگری اس��ت، آیا مدیران س��ینمایی ما به دلیل 
کج س��لیقگی، کم س��وادی، مخاطب ناشناسی، مصالح 
سیاس��ی و یا خدای ناکرده بی تعه��دی به ارزش های 
فرهنگ��ی جامعه این گونه بازار س��ینمای مان را اداره 
می کنن��د؟ باز هم تأکید می کنم ک��ه قندون جهیزیه 
تنها بهانه اس��ت، مساله ذائقه س��نجی و از آن مهم تر 
ذائقه سازی است، انگار در ذهنیت مدیران سینمایی ما 
اگر به غیرت بخندیم و با شوخی های مبتذل و سخیف 
سرگرم شویم و خوب بفروشیم مدیران موفقی هستیم 
و س��ینمای ما رونق گرفته اس��ت! چ��را نمی خواهیم 
بپذیریم که مخاطب ذاتا معتقِد ایرانی، از اثر فاخر و با 
شرافت به مراتب بیشتر استقبال می کند تا اثر سخیف 
و ن��ازل. مردم فهی��م ما از فیلم نوس��تالژیک، خانواده 
محوِر»مدرس��ه موش ها 1«گرفته تا فیلم ارزش��مند و 
تاریخ نگاِر »ش��یار143« و تا ای��ن اواخر فیلم زندگی 
واال پیامبرشان محمدرسول اهلل )s( را بیشتر و بهتر 
می خواهن��د و مطالبه می کنند. ح��اال قندون جهیزیه 
که یکی از بزرگ ترین و اس��تراتژیک ترین موضوعات و 
محورهای زندگی اس��المی یعنی لقمه حالل را نشانه 
گرفت��ه و به زیبای��ی آن را به یاد مخاطب می آورد و از 
نسبت معکوس ثروت و خوشبختی واقعی در زندگی  
حرف می زند و این هم��ه را در فضایی مفرح و جذاب 
طرح می کند را با بی تدبیری محض همزمان با نمایش 
فیل��م فاخر محمدرس��ول اهلل )s(  اکران می کنند تا 
نش��ان دهند که مسأله انگار نه سلیقه مخاطب است و 
نه حمایت از سینمایی که شایسته این مردم و فرهنگ 
و هنر پرافتخار ماست، انگارمسأله چیز دیگری است.  
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شنیدن زندگی،
 دیدن مرگ 

نگاهی به فیلم سینمایی»یحیی سکوت نکرد« اولین اثر کاوه ابراهیم پور

سینـــما | ݤݤݤ ایران

 علی زحمتکش
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حاال ديگر س�ال های زيادی است که مفهوم 
سينمای کودک در کشور ما دچار تغييرات 
بنيادين ش�ده اس�ت. مقايس�ه ای هر چند 
اجمال�ی هم، ما را به اي�ن حقيقت رهنمون 
می  کن�د ک�ه عماًل چي�زی به نام س�ينمای 
کودک – با معيارهايی که در جهان شناخته 
شده است – در سينمای ايران وجود ندارد. 
در واق�ع، در س�ينمای ما فيلم هاي�ی که با 
محوري�ت يک ک�ودک و يا از زاوي�ه ديد او 
روايت می شوند، در طبقه بندی فيلم کودک 
قرار می  گيرند، بدون آنکه هيچگونه توانايی 
برق�راری ارتباط ب�ا کودکان را داش�ته و يا 
حت�ی موفق به ترغيب اين رده س�نی برای 
تماشای فيلم بش�وند. فاصله ميان آخرين 
نس�ل س�ينمای کودک به مفه�وم صحيح 
آن، نظير پات�ال و آرزوهای کوچک و يا دزد 
عروس�ک ها، با آث�ار متأخر نظي�ر عمليات 
مهدک�ودک، ب�ه خوب�ی گويای هم�ه چيز 
هست. فيلم هايی که بيشتر برای رده سنی 
بزرگسال س�اخته می  ش�وند و حتی شايد 
تماشايش برای کودکان نيز مناسب نباشد. 
»يحيی سکوت نکرد« يکی از همين فيلم ها 
اس�ت؛ با اين تفاوت که، خوشبختانه هنوز 
سازندگان فيلم، آن را در اين رده محسوب 
نکرده اند. هر چند می  بايس�ت تا جشنواره 

فيلم کودک و نوجوان صبر کرد.

کاوه ابراهیم  پ��ور، ی��ک فیلم اولی به تمام معناس��ت. 
فیلم س��ازی که علیرغم فارغ التحصیل شدن در رشته 
سینما از دانشگاه هنر، تا مرز 4۰ سالگی فیلم نساخته و 
همین، صبوری او در مسیر فیلمسازی را نشان می  دهد. 
ویژگی ای که البته، فیلم او را نسبت به فیلم اولی های 
س��ال گذش��ته، یک س��ر و گردن باالتر قرار می  دهد. 
»یحیی س��کوت نکرد« فیلمی با حال و هوایی کاماًل 
بزرگساالنه، اما از زاویه نگاه یک کودک است. کودکی به 
نام یحیی )ماهان نصیری(، که قرار است مدتی نزد عمه 
مرم��وزش )فاطمه معتمد آریا( زندگی کند. اما یحیی 
عمه را دوس��ت ندارد و از نگاه او، عمه زنی س��ختگیر، 
عصبی و تلخ اس��ت. چیزی که فیلمساز تعمداً با نگاه 
کودک نمایش داده، ولی از مخاطب بزرگسال می  خواهد 
ریشه های شخصیتی عمه را با افکار خود واکاوی کند. 
عمه زنی است که به اجبار، به عقد دکتر پیری در آمده 
که به صورت غیر قانونی س��قط جنین انجام می داده 
اس��ت، و ح��اال پس از مرگ ش��وهرش او همان کار را 
ادامه می  دهد. عمه برای خودش مانیفستی دارد؛ چیزی 
شبیه آنچه هیتلر به آن معتقد بود. عمه فقط جنین های 
ناسالم را سقط می  کند و البته در سایر موارد، سعی در 
تغییر نظر مراجعان خود دارد. در همسایگی عمه دختر 
جوانی زندگی می  کند که به دلیل بی کسی، به عقد مرد 
پیری در آمده و حاال مدام درگیر ارتباط های ناموفق با 
جوانان عیاش اطراف خود اس��ت، دست به خودکشی 
می  زند. یحیی که شاهد تالش عمه برای نجات اوست، 
با این تصور که عمه باعث مرگ زن جوان شده و از آنجا 
که دل خوشی نیز از عمه کم حوصله اش ندارد، با پلیس 
تم��اس می  گیرد و راز فعالیت غیر قانونی او را آش��کار 
می کند. با دس��تگیری عمه، یحیی تنهاتر از گذش��ته 
می  شود و ش��رایط سخت تری را تجربه می  کند. کاماًل 
مشخص است که فیلمساز، با انتخاب یک کودک هشت 
س��اله به عنوان راوی، قصد داشته تا از سیاهی ظاهری 
داستانش کاسته و بسیار هوشمندانه و خودخواسته، این 
تلخی را وارد جان مخاطب کند و بپروراند. باید اذعان 
ک��رد، ابراهیم پور به خوبی از عه��ده این هدف بر آمده 
است. فیلم ابراهیم پور، فیلمی درباره جبر گزیرناپذیری 
است که خداوند با تولد انسان همراه او می کند و البته، 
این جبر برای اکثر مردم ناخوش��ایند است. عمه خانم، 
اما از آن دست مردمانی است که در برابر جبر پروردگار 

به مقابله برخواسته و تالش می کند تا با ممانعت از به 
دنی��ا آمدن بچه هایی با نقص م��ادرزادی، در حد توان 
دنی��ا را برای انس��انهای کمتری، چ��ون جهنم ببیند. 
هرچند، فیلمس��از تالش کرده تا با زیرکی و قرار دادن 
گفتار متن انتهایی از زبان یحیی، مبنی بر پشیمانی از 
قضاوت عجوالنه، چنین وانمود کند که فیلمش در باب 
پرهیز از قضاوت اس��ت؛ اما واقعاً، چه دلیلی وجود دارد 
که مخاطب بزرگسال این فیلم، با قرار گرفتن در فضای 
فیلمی با کودکی هفت س��اله هم ذات پنداری کند و از 
قضاوت کودکانه او درس بگیرد ؟ باید گفت که تسلط 
ابراهیم پور بر داستان و نیز توانمندی او در کارگردانی و 
اجرای صحنه های فیلم – خصوصا سکانس های داخلی 
ک��ه از میزانس��ن های عالی و رنگ و نور بس��ار خوبی 
بهره مند هستند– موجب شده تا حتی برخی ضعف های 
فیلمنامه، که ناش��ی از افکار فمینیستی جدایی ناپذیر 
فیلمنامه نویسان زن سینمای ماست، کمتر به چشم 
بیاید. )نویسنده فیلم، طال معتضدی است که تاکنون 
تجربه نوش��تن چند ملودرام ناموفق را داش��ته است.( 
ابراهیم پور برخالف اکثریت غریب به اتفاق کارگردانان 
فیلم اولی این س��ال ها، به خصوص سال گذشته، نه به 
سراغ ساختارهای روایتی بی سر و ته و فضاسازی های 
ذهنی و مالیخولیایی که فقط سازنده فیلم می تواند آن 
را بفهمد رفته، و نه آویزان متفاوت نمایی هایی از جنس 
گفت وگو با کفش و روسری و در و دیوار شده است. او با 
زیرکی، متفاوت بودن خود و فیلمش را در ترکیب فرم 
و محتوا یافته است. شاید برای نخستین بار در سینمای 
ایران، تصویری تا این حد انس��انی از کس��ی که سقط 
جنین غیر قانونی انجام می دهد، بر پرده نقش بس��ته 
اس��ت. زنی که لذت های زندگی برایش رنگ باخته اند 
و نمی خواهد ای��ن تیره روزی ها ب��رای فرزندان آینده 
و خانواده هایش��ان نیز رقم بخورد. زنی که خود، اسیر 
جب��ری ازلی به جرم زن ب��ودن و جبری اجتماعی به 
جرم فقیر بودن اس��ت. اما فیلمساز از قهرمان فیلمش 
نیز فراتر رفته اس��ت. از نگاه او، شاید اگر یحیی به دنیا 
نیامده بود، اینک در کودکی نگران تنهایی و آینده سیاه 
پیش رویش نبود و با فقر دس��ت و پنجه نرم نمی  کرد. 
ی��ا حتی دختر جوانی که وقتی می  فهمد نباید به دنیا 
می  آمده، خود را می  کشد، تا او نیز به سهم خود بر این 

جبر شوریده باشد. 

 کاوه ابراهيم پور/کارگردان فيلم »يحيی سکوت نکرد«
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چهارده سال پس از اکران  سومین شماره از مجموعۀ 
»پارک ژوراس��یک«، قسمت چهارِم این مجموعه به 
 نام »دنیای ژوراسیک« در سینماهای آمریکا بر روی 
پرده س��ینما رفت؛ درحالی که، بسیاری از منتقدان 
ب��ه موفقیت آن خوش بین نبودن��د. این فیلم رکورد 
ف��روش را در بین فیلم های دیگر در دس��ت گرفت. 
ام��ا آن چ��ه مهم ب��ود: »اینکه چرا و ب��ه چه دلیل  
منتقدان و مخاطبان احتمالی این فیلم در چهارمین 
برخ��وردش با دایناس��ورهایی که چند س��ال قبل، 
روزهای رؤیایی برای س��ینماداران رقم زده بودند، یا 
خوش بین نبودند یا به دیدۀ تردید می  نگریستند؟« 
داس��تان ما را به  سال 1993 می  کش��اند. زمانی که، 
»اس��تیون اس��پیلبرگ« فیلم س��از  آش��نای امروز، 
ام��ا نه چن��دان شناخته ش��دۀ آن روزه��ا، فیلمی  به 
سینماگران و مخاطبان جهانی ارائه کرد که یکی از 
به ترین فیلم های تخیلی س��ینما تا آن روز محسوب 
می  ش��د؛ این فیلم  ب��ا ترکیب بی نظی��رش با  فضای 
آش��نای برخورد آدم ها با دایناسوری است که فقط 
در قصه ها خوانده بودند؛ در نظر گرفته شده و باعث 
شد تا بینندگان عالقه مند به  سینمای علمی -تخیلی 
بتوانن��د از خاطرۀ اولین برخوردش��ان با گودزیال، با 
افتخار از آن یاد کنند؛ اما دقیقاً، مش��کل همین جا، 
است که  فیلم آن قدر کامل به  نظر می  رسد که چیزی 
برای ادامه در قس��مت های بعدی باقی نمی گذارد. با 
این وجود، اسپیلبرگ، در قسمت دوم این فیلم را نیز 

 مشخصات فیلم

 نام فیلم: دنیای ژوراسیک1 
 کارگردان: کولین ترورو2 

 نویسندگان: ریک جافا3 و آماندا سیلور4 
 بازیگران: کریس پرت5، برایس داالس هوارد6 و  تای 

سیمپکینز 7 
آمبلین  و  پیکچرز8  یونیورسال  سازنده:  شرکت   

اینترتیمنت 9 
 بودجۀ ساخت: 150 میلیون دالر

 مدت زمان: 124 دقیقه

 حدیث حمیدی
نگاهی به سری چهارم این مجموعه،»دنیای ژوراسیک« اثر کولین ترورو

خودش ساخت تا خودش را بیش ازپیش اثبات کند. 
ترفندش چندان با واکنش خوبی مواجه نش��د. زیرا، 
او در این فیلم، دو دایناس��ور را در متن داستان قرار 
داد که نتوانسته بود در  قسمت اول به آن دست یابد؛ 
به همین دلیل، این فیلم به عنوان شکس��ت تجاری 
محس��وب نمی شد؛ و وقتی قسمت سوم این فیلم به 
او پیشنهاد ش��د؛کارگردانی آن را  به »جو مانستون« 
س��پرد تا بیش از این، اعتب��ارش را صرف غول های 
پارک ژوراس��یک نکند. نتیجه کام��اًل همان چیزی 
بود که پیش بینی شده بود. فیلم یک شکست مطلق 
بود؛ به خصوص در کارگردانی و طراحی فضای بصری 
م��ورد نیاز ب��رای چنین آثاری روبرو ب��ود. به همین 
دلیل، خبر س��اخت قس��مت چهارم ای��ن فیلم برای 
هیچ کس امیدوارکنن��ده نبود؛ اما ماجرا طور دیگری 
رقم خورد. او  در مقام تهیه کننده، کارگردانی فیلم را 

به »کالین ترورو« سپرد.
فیلم نام��ه با  همان خط اصل��ی مجموعه های قبلی 
دنبال می  ش��ود. داس��تان این قس��مت نیز، در همان 
پارک معروف اس��توایی اتفاق می  افتد که در قس��مت 
نخست، به  خوبی معرفی  ش��ده  اند. اما حاال این پارک 
تبدیل به مکانی توریستی شده که گروه های مختلفی 
از مردم، برای تفریح و معاش��رت با دایناسورها به آن 
جا می  روند؛ اما اغلب ش��یوۀ این داس��تان ها با اتفاقی 
قاب��ل پیش بینی رخ می  دهد. مهندس��ان پارک برای 
جذب توریست بیشتر و افزایش جاذبه های گردشگری 
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جزیره،  از مهندسی ژنتیک استفاده کرده و دایناسوری 
غول پیکری ساخته اند که ترکیبی از چند دایناسور با 
مشخصات خاص و ویژه است. همین دایناسور با غفلت 
محافظان، حصار اطراف خود را می  ش��کند و پارک را 
تبدیل به جهنم می  کند. داستان در ظاهر، چیزی فراتر 
از ای��ن موضوع را به  مخاطب عرضه نمی کند. از اینجا 
به بع��د، بیننده مجذوب جلوه های بصری کامپیوتری 
بی نظیری می  شود که مرزهای بین واقعیت و گرافیک 
را دگرگون می  کنند؛ اما در واقع، مفهوم اصلی داستان 

در پشت متن فیلم نهفته شده است. 
کتاب »پارک ژوراسیک«، توسط »مایکل کرایتون« 
نویسندۀ آمریکایی نوشته شده است، درواقع، این کتاب 
نقدی بر نظریه کاپیتالیس��م و مصرف گرایی روزافزون 
افراد در جوامع معاصر بشری امرزو است؛ جامعه ای که 
افراد  فقط پول خرج می  کنند تا روش های  مختلف لذت 
را تجربه کند. فیلم دنیای ژوراسیک مانند نسخۀ اول 
در امتداد همین رویکرد ساخته شده  و حاال مردم باید 
از چیزی بگریزند یا فرار کنند که خود برای ساختن و 
دیدنش، پول خرج کرده اند. درواقع، این غول بزرگ و 
مهیب مصرف گرایی و لذت طلبی،  در جایی حصارهای 
بش��ری اطراف خود را خواهد شکست، و بشر خالق و 
پشتیبان خود را خواهد بلعید. نکتۀ جالب توجه این که 
سینمای هالیوود، به  عنوان اصلی  ترین بازوی رسانه ای و 
مروج فرهنگ لذت جویی چنین روایتی را ارائه می  دهد 
و این نقد محافظه کارانه از دل سیستمی  بیرون می  آید 
که بزرگ  ترین بازیگر این ماجراست. البته این روش تا 
پیش از این نیز، در فیلم های مش��ابه کم  و بیش دیده 
مانند »کینگ کونگ« نی��ز با همین رویکرد در بافت 
دراماتیک، دیده ش��ده اس��ت. در آن فیلم نیز، حرص 
بشر برای دستیابی به سود و منافع مادی، یک گوریل 
غول پیکر را وارد محیط مدرن و شهری می  کند. البته 
در این فیلم، به برتری طبیعت بر انسان و امیالش نیز 
اشاره شده است؛ اما خط فکری اصلی، نقد لذت گرایی 

و مصرف زدگی در بین مردم است و سودجویی عده ای 
از این ضعف فکری است. پارادوکسی یا تضادی آشکار 
میان این نگاه و سیس��تم حاکم بر س��ینمای هالیوود 

وجود داشته و خواهد داشت؛ آشکار می  کند
اما فیلم دنیای ژوراسیک نسبت به آثار ماقبل خود، 
دارای  ویژگی و وجه تمایز دیگری  می  باشد. کارگردان 
فیلم درست مانند دانشمندان دیوانۀ فیلم که دایناسور 
ژنتیک��ی س��اخته اند تا جذابیت وحش��ت را در پارک 
باال ببرند، دس��ت به تمهیدی مش��ابهی می  زنند. او از 
تما می ابزاره��ای گرافیکی و جلوه های ویژه اس��تفاده 
کرده  تا وحش��ت را در فیلم نش��ان دهد، و   مخاطب را 
راضی تر، از س��ینما به فضای بیرونی،  بیرون بفرستد. 
به همین دلیل، در سراس��ر فیلم، دایناسورها بارها تا 
نزدیکی صورت مخاطب پرتاب می  شوند و حتی گاهی 
می  توان بوی دهان ش��ان را نیز حس کرد. البته چنین 
فضایی، نیاز به ش��خصیت پردازی های رایج در س��ایر 
آث��ار دراماتیکی وجود ن��دارد  و دیالوگ ها نیز در این  
فیلم به حداقل می  رسد. درواقع، مخاطب قرار نیست 
شخصیت ها را بفهمد؛ بلکه قرار است مانند او متحیر  
یا هیجان زده شوند و شاید با  وحشت به روبه رو خیره 
شود. دنیای ژوراس��یک به ترین دنباله  قسمت اول در 
این مجموعه است و طبیعی است که نسبت به آن در 

سطح پایین تری قرار بگیرد. 

 پاورقی:
1. Jurassic World
2. Colin Trevorrow 
3. Rick Jaffa
4. Amanda Silver
5. Chris Pratt
6. Bryce Dallas Howar
7. Ty Simpkins
8. Universal Pictures 
9. Amblin Entertainment 
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مروری بر بخش های 5 گانۀ فیلم نابودگر

پرونده ای 
برای نابودگر

سری فيلم های نابودگر يا »ترميناتور«1يک فرانشيز علمی-  تخيلی 
آمريکايی اس�ت که توس�ط »جيمز کام�رون«2 و »گيل آن هارد«3 
س�اخته شده است. اين فيلم ش�امل مجموعۀ فيلم ها، کميک ها، 
رمان و رسانه های ديگر مربوط به جنگ بين شبکۀ ماشينی هوش 
مصنوعی به نام »شبکۀ آسمان«4 و نيروهای مقاومت »جان کانر«5 
و نيروهای باقی مانده از نژاد بش�ر است. محصوالت شناخته شدۀ 
اي�ن ش�بکه با ه�دف قتل ع�ام افراد و ب�ا مدل ه�ای مختلفی از 
ترميناتورهای او مانند ويژگی ش�خصيت نابودگر اصلی که توسط 
»آرنول�د ش�وارتزنگر«6 از اولي�ن فيلم به تصوير کش�يده ش�ده، 
می  باش�د، هم چنين، او در فيلم های بعدی در بخش های مشابه به 

تصوير کشيده شده اند.
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 نابودگر )ترمیناتور( )1984(
نابودگر یا ترمیناتور فیلمی  علمی-  تخیلی است که در سال 1984 توسط شرکت »Orion Pictures« ساخته شده، 
نویسنده و کارگردان »جیمز کامرون« و با بازی»آرنولد شوارتزنگر«، »لیندا همیلتون7« و »مایکل بیهن8« می  باشد. 
این اولین کار دربارۀ فرانشیز نابودگر است. در این فیلم، نشان می  دهند که ربات ها و ماشین آالت در آینده ای نزدیک، 
سراسر جهان را به دست می  گیرند که با هوش مصنوعی شبکه آسمان کنترل می  شود. این شبکه، »آدم کش های 
س��ایبریگ« یا همان »ترمیناتورها« را با ماموریِت نابود کردن بش��ریت تولید می  کند. رباتهایی که در ظاهر شبیه 
انسان ها هستند. مردی به نام جان کانر مقاومت تکنولوژیکی را برای مبارزه با نابودگرها، شکست شبکه آسمان و 
آزادی بش��ریت، شروع می  کند. با پیروزی حتمی و قریب الوقوع انسان، تنها انتخاب ماشین آالت به این دلیل است 
که یک نابودگر به زمان گذشته فرستاده می  شود تا مادر جان، »سارا کانر« را قبل از متولد شدن جان کانر به قتل 
برسانند و به این ترتیب، مقاوت قبل از اینکه شکل بگیرد متوقف شود. سرنوشت بشریت در خطر است، جان سرباز 

»کایل ریس« را برای محافظت از مادر و اطمینان از وجود خود او فرستاده می  شود.

 نابودگر 2: روز داوری )1991(
 TriStar« نابودگر 2، با عنوان »روز داوری« در سال 1991 با ادامۀ فیلم نابودگر اصلی و توسط شرکت فیلم سازی
Pictures« ساخته شده است. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده آن»جیمز کامرون« و با بازی ستارگانی مانند »آرنولد 

شوارتزنگر«، »لیندا همیلتون«، » ادوارد فورالنگ« و»رابرت پاتریک« است. بعد از این که ماشین ها با جلوگیری از به  
دنیا آمدن جان کانر شکست خوردند؛ دوباره در سال 1995 با نابودگر پیشرفته تر »T1000« برای کشتن او به  عنوان 
یک کودک تالش کردند. مانند گذشته، جان یک محافظ برای خوِد جوان ترش، به زمان گذشته فرستاده می  شود؛ 
یعنی یک نابودگِر برنامه ریزی ش��ده، همانند نابودگری که در فیلم قبلی به گذش��ته فرستاده شده بود. بعد از 11 
سال، دوباره آمادگی برای جنِگ آینده است، سارا تصمیم می  گیرد که از همان تاکتیک هایی که ماشین آالت برای 
او استفاده کرده بودند؛ یعنی با ازبین بردن سیستم های Cyberdyne استفاده کرده و جلوی اختراع شبکه آسمانی 

قبل از اینکه آن را بسازند، بگیرد.

 نابودگر 3: خیزش ماشین ها )2003(
نابودگر 3 با عنوان »خیزش ماش��ین ها«، ادامۀ داس��تان نابودگر 2 بوده و توس��ط کمپانی »برادران وارنر« در سال 
2۰۰3، تولید شد و در عرصۀ بین المللی، توسط شرکت »Columbia Pictures« با کارگردانی »جاناتان موستو« و 
بازی ستارگان »آرنولد شوارتزنگر«، »نیک استال«، »کلیر دانس« و »کریستینا لوکن« ساخته شده است. درنتیجۀ، 
به نابودی Cyber dyne در پایان فیلم ترمیناتور 2، ساخت شبکه آسمان به  تعویق افتاد؛ اما لغو نشد. در آخرین تالش 
برای پیروزی ماشین ها، یک نابودگر جدید با نام TX، برای کشتن بسیاری از دستیاران آیندۀ جان کانر، از جمله خود 
جان کانر و همسر آینده اش کیت بروستر به گذشته فرستاده شده است. بعد از اینکه خود جان کانِر آینده توسط 
یک نسخه از محافظان قبلی اش، نابود می  شود؛ کیت آن را دوباره برنامه ریزی می  کند و برای نجات هر دوی آن ها، 

از دست نابودگر TX، به گذشته بر می  گردد. 

 نجات نابودگر )2009(
»نجات نابودگر« چهارمین مجموعه از سری فیلم های نابودگر است که توسط شرکت»Halcyon« ساخته شد 
و دوباره توس��ط »وارنر و کلمبیا« با یک نس��خۀ اصلی در 21 مه 2۰۰9 توزیع ش��د. این قسمت توسط »جان 
دی« نوش��ته شد. بازیگران آن »بران کاتو«، »مایکل فریس«، »پائول هاگیس«، »شان ریان«، »جاناتان نوالن« 
بازیگران آن هس��تند. کارگردانی این فیلم»مک جی« و درخش��ش »کریستین بیل« در نقش جان کانر است. 
بعد از اینکه ش��بکه آس��مان تعداد زیادی از انس��ان ها را در یک هولوکاست هس��ته ای نابود کرد، جان تالش 
می  کند همان گونه که مانند قبل برایش مقدر شده هدایت و رهبری بشر را به دست خود بگیرد. در آیند نیز، 
»مارکوس رایت«9 آن را به نحوی تغییر داده است و »T-800«1۰ زودتر از انتظار به صورت آنالین به وجود آمده 
است. هم چنین، این فیلم کایل ریس )با بازی آنتون یلچین( را نیز درگیر می  کند و این که چگونه این شخص 

به آن مردی که در فیلم اول بود، تبدیل شده است. 
 

 پاورقی:
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9. س��ام وورتینگتون کسی که شخصاً توسط جیمز شوارتزنگر توصیه و 
انتخاب شده بود

1۰. رول اند کیکینگر با ارائۀ CG که صورتی شبیه آرنولد شوارتزنگر دارد.

1. Terminator
2. James Cameron
3. Gale Anne Hurd
4. Sky net
5. John Connor
6. Arnold Schwarzenegger
7. Linda Hamilton
8. Michael Biehn

جهــان | سینـــما ݤݤݤ

شهریور 1394 / شماره 21459



نابودگر:پیدایش
نگاهی به پنجمین نابودگر: پیدایش)Genesis( محصول سال4 201

 خالصه داستان
در سال 2۰29، رهبر مقاومت بشری، جان کانر )با بازی جیسون کالرک1( حملۀ 
گستردۀ نهایی را علیه شبکه آسمانی که سیستمی هوشمند برای ازبین بردن نژاد 
بشرداشت، راه اندازی کرد. قبل از آن که این مقاومت پیروز شود، این شبکه یک 
ماشین زمان را فعال کرده و یک نابودگر »T-800« را برای کشتن مادر جان، سارا 
کانر )با نقش آفرینی امیلیا کالرک( به سال 1984 می  فرستد. مرد دست راست 
جان، کایل ریس2، برای سفر به گذشته در زمان و محافظت از او، داوطلب می  شود. 
همانطور که کایل در می دان مغناطیسی دستگاه شناور می  شود؛ شاهد حمله به جان 
شده و خاطرات جدید دوران کودکی اش دربارۀ حوادث سال 2۰17 را به یاد می  آورد.

هنگام ورود به سال 1984، نابودگر شبکه آسمان T-800، توسط سارا و نگهبانش )با 
بازی آرنولد شوارتزنگر( که یک نابودگر T-800، است که برای محافظت از وی، زمانی 
که 9 ساله بوده، دوباره با برنامه ریزی به گذشته فرستاده می  شود و غیرفعال می  گردد. 
 T-1000 بعد از مدت کوتاهی،کایل از این واقعه می  گذرد و بالفاصله مورد حمله یک
)با بازی لی بیونگ هون3( قرار می  گیرد. سارا و نگهبان به کایل ملحق شده و با اسید 
T-1000 را ازبین می  برند. آنها برای کایل ش��رح می  دهند که ماش��ین زمان موقتی 

مشابه با ماشین زمان شبکه آسمانی شناخته اند و سارا قصد سفر به سال 1997 را، 
س��الی که در آن شبکه آسمانی به خودآگاهی می  رسد را، دارد. تحقق جدول زمانی 
هنگا می مخدوش شده که کایل متقاعد شده که آینده را با توجه به هشداری که او 
در چشم انداز دوران کودکی دریافت کرده، تغییر داده است. او سارا را متقاعد می  کند 

که به جای سال 1997، به سال 2۰17 سفر کند تا این شبکه را متوقف کند.
در س��ال 2۰17، کایل و سارا در وسط یک بزرگراه شلوغ در شهر سان فرانسیسکو، 
ظاهر شده و توسط پلیس شهر دستگیر می  شوند. در حین درمان صدمات، سارا و کایل 
متوجه می  شوند که شبکه آسمانی با نام »جنسیس« خوانده می  شود که یک سیستم 
عامل جهانی اس��ت که به زودی به عموم مردم عرضه خواهد شد. در همین حال، نیز 

 مشخصات فیلم

 نام فیلم: نابودگر: پیدایش2 
 کارگردان: آالن تیلور3 

 نویسندگان: الئتا کالوگریدیس4 و پاتریک لوسیر5
 بازیگران: آرنولد شوآرتزنگر6، جیسون کالرک7 

و امیلیا کالرک8 
و  پیکچ��رز9  پارامون��ت  س��ازنده:  ش��رکت   

اسکای دنس پروداکشنز10 
 بودجۀ ساخت: 155 میلیون دالر

 مدت زمان: 126 دقیقه
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جان کانر ظاهر شده و سارا و کایل را نجات می  دهد؛ اما ناگهان، نگهبان ظاهر شده و 
باالفاصله به جان شلیک کرده و راز آن فاش می  کند که درواقع او یک نابودگر پیشرفته 
»T-3000« است؛ در حالی که، کایل در طول این زمان به گذشته فرستاده شده است.، 
این شبکه در قالب یک »T-5000« )با نقش آفرینی مت اسمیت( درآمده و به  عنوان یک 
عضو نیروی مقاومت تغییر شکل می  دهد. این شبکه به جان حمله کرده و او را به یک 
نابودگر تبدیل می  کند. وظیفۀ جان نیز، تضمین بقای سیستم cyber dyne و سفر به 

زمان گذشته، برای کمک به ساخت جنسیس می  باشد.
سارا، کایل و نگهبان موفق می  شوند به خانه ای امن فرار کنند و برای از بین بردن 
پردازندۀ مرکزی جنسیس، سیستم cyber dyne آماده می  شوند. آن ها به سمت محل 
آنها حرکت کرده؛ درحالی که، نابودگر T-3000 در تعقیب آن هاست، در طول تعقیب 
و گریز هوایی، نگهبان با استفاده از بمب، منجر به سقوط هلیکوپتر T-3000، می  شود. 
T-3000، از سقوط نجات پیدا می  کند و وارد مجموعۀ cyber dyne می  شود که در آن، 

او با شمارش معکوس را در سفر زمان جلو )آینده(برده شده و آن را از 13 ساعت به 
15 دقیقه می  رس��اند. کایل، سارا و نگهبان، بمب هایی را در نقاط کلیدی مرکز قرار 

می  دهند؛ درحالی که هم زمان نابودگر T-3000 از آن را دور نگه می  دارند.
در برخوردی نهایی، نگهبان، نابودگر T-3000 را در میدان مغناطیس��ی، یک نمونه 
ماش��ین زمان به دام می  اندازد. هر دو در حال نابود ش��دن هستند؛ اما درست قبل از 
انفجار، T-3000 بقایای نگهبان را در یک مخزن آزمایشگاهی پر از مایع polyglot واقع 
در همان نزدیکی انداخته می  شود. کایل و سارا به پناهگاهی زیرزمینی می  رسند و با 
انفجار موفقیت آمیز بمب ها، از آنالین شدن جنسیس جلوگیری می  کند. نگهبان که 
با اجزای polyalloy، در حین ش��بیه سازی، به روزرسانی شده و ظاهر شوند و نیز، به 

آن ها کمک می  کند تا از خرابه ها فرار کنند.
این سه نفر به خانۀ کودکی کایل سفر می  کنند، جایی که، کایل به خوِد جوان ترش 
دربارۀ جنسیس می  گوید و به او دستور می  دهد که هشدار را در یک آینه تکرار کند 
تا مطمئن شود که این حوادث، به ورود آن ها، به سال 2۰17 منتهی می  گردد. سارا، 
کایل و نگهبان از این ماجرا، فرار می  کنند. در اینجا نیز، متنی در میانه صحنه ظاهر 
شده که نشان می  دهد هستۀ سیستم جنسیس در محفظۀ زیرزمینی حفاظت شده 

قرار دارد و از انفجار، جان سالم به در برده است.

 جمع بندی انتقادات

»نابودگر: پیدایش )Genesis(« با وجود عناصر داستانی مبهم و توسعۀ بد شخصیت ها، 
ازس��وی منتقدان با ارزیابی های منفی همراه اس��ت که در ذیل به شرح آن پرداخته 

می  شد: 
 Rotten بر اس��اس 193 بررس��ی انجام ش��ده، میزان محبوبیت فیلم در وب سایت
Tomatoes،حدود 26% و امتیاز متوس��ط 4.7 از 1۰ را کس��ب کرده اس��ت. تفسیر 

غالب این س��ایت از این فیلم، عبارت اس��ت از: »نابودگر جنسیس Genesis یک اثر 
شکست خورده است که غرق در اساطیر مبهم خود بوده و فاقد عمق موضوعی، هوش 

مفهو می یا لرزش های بصری است.«
در وب  س��ایت Metacritic، این فیلم بر اساس 41 نظر از منتقدان، از 1۰۰ امتیار، 

رتبه 38 را کسب کرده که در کل نشان دهندۀ نقد منفی در این اثر است.
شرکت تحقیقاتی Cinema Score در این زمینه با نظرسنجی انجام گرفته مطابق 
با آن تماش��اگران سینما در مقیاس��ی از A+ تا F، به طور متوسط امتیاز +B را به این 

فیلم داده اند.
»جو مورگنسترن« از مجلۀ »وال استریت«، انتقاد منفی از فیلم دارد، او می  گوید: 
 The بد ترین نتیجۀ ممکنی است که را ارائه شده است«. جیمز روچی از وب سایت«
Wrap آن را با فیلم نابودگر مقایسه می  کند و می  گوید: »جنسیس از زمان گذشته باز 

می  گردد تا یک فصل کامل، رفتِن مردم به سینما را به گند بکشد«.
»مایکل فیلیپس« از روزنامۀ »Chicago Tribune« از عدم اصالت فیلم انتقاد می  کند 

و می  گوید که فیلمی با کسب و کار ساده و خسته کننده همراه است.
اما باید همواره از این فیلم انتقادهای مثبتی هم انجام گرفته است همانگونه که 

جیمز کامرون، بعد از تماشای صحنه های فیلم قبل از اکران، حمایتش را از نابودگر 
جنس��یس، به دلیل احترام به دو فیلم اولش اعالم می  کند و می  گوید که »ااحساس 

می  کند از این فیلم نیروی تازه ای گرفته است!«
»مای��کل آ. س��الیوان« از روزنام��ۀ »The Washington Post« فیلم را مطلوب 
ارزیابی کرده و بیان می  کند: »جنس��یس به همان مس��یری بر می  گردد که باعث 
موفقیت فرانشیز یعنی عدم استفاده از ماشین درون یک انسان، بلکه برعکس آن 

شده بود«.
»ریچارد الوس��ون« از مجلۀ »Vanity Fair« نیز به فیلم دیدگاه مثبتی داش��ته و 
مدعی است که به طرز شگفت انگیزی این فیلم اثری مسحورکننده خلق کرده است!

»م��ارک هیوز« از مجله »فوربس« از این موارد نیز، فراتر رفته و انتقادات منفی 
که به این فیلم وارد ش��ده، اما نتیجه ای از نوس��تالژِی یا خاطرات بدبینانه می  داند 
که نسبت  به تغییر، بی اعتماد بوده و شکست را پیش بینِی می  کند. هم چنین، وی 
رتبه های پایین به آن فیلم می  دهد که در وب سایت های ویژه نقد و بررسی فیلم را 

»به طرز مسخره و ناشایستی در سطح پایین« اعالم می  کند. 

 پاورقی:

Lee Byung-hun .3 2. جای کورتنی  Jason Clarke .1

 »مایکل آ. سالیوان« از 
 The Washington« روزنامۀ
Post« فیلم را مطلوب ارزیابی 
کرده و بیان می  کند: »جنسیس 

به همان مسیری بر می  گردد که 
باعث موفقیت فرانشیز یعنی 

عدم استفاده از ماشین درون یک 
انسان، بلکه برعکس آن شده بود«.
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باقدرت اما توخالی
نقدی بر فیلم سینمای »نابودگر: پیدایش« به کارگردانی آالن تیلور 

»چ��ه زمانی س��رِی فیلم های نابودگر ب��ه فیلم هایی 
تبدی��ل گش��ته ک��ه در آن بیش��تر مش��ت زنی و 
تیراندازی های بیهوده نمایش داده ش��ده و کمتر به 
تهدید فرمانروایان ربات         ها و انقراض بشریت پرداخته 
اس��ت«؟این پرس��ش با جنبه هایی از فیلم »نابودگر: 
پیدایش Genesis« پاس��خ داده می  ش��ود. گرچه این 
فیلم، ایده ها و ن��کات جالبی را به نمایش می  گذارد؛ 
اما طرِح آن با چالشی پیوسته در صحنه های جنگی 
)اکشن( بیهوده و دیالوگ های مبتذل در هم آمیخته، 
تا جایی که، اصالت مفاهیم در س��کانس های تکرارِی 
فیلم گم می  ش��ود. ای��ن موضوع ب��ه بازاریابی فیلم 
نیز، کمکی نمی کن��د؛ زیراکه، در فرآین��د بازاریابی 
نکاتی مهمی که  از این داس��تان که در اواس��ط فیلم 
رخ می  ده��د نی��ز، برای مخاطب آش��کار ش��ده؛ اما 
پس از آن، داس��تان در حالت هیج��ان قرار گرفته و 
برای جمع بندی داس��تان حفظ می  گردد تا جایی که 
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مخاطب با خ��ود می  گوید: »آیا قب��ل از پایان فیلم، 
می  توانند کار را به سرانجام برسانند؟«

فیلم »نابودگر: پیدایش Genesis« با بهره گیری از 
یک س��ری خطوط زمانِی ثانویه ک��ه نیاز به توضیح 
ندارد؛ در آینده نیز، از جایی شروع می  شود که »جان 
کان« با نقش آفرینِی جیس��ون کالرک، رهبری گروه 
مقاومت انسان         ها علیه ماشین         ها را بر عهده می  گیرد. 
پس از یادآورِی فیلم اولش از سری فیلم های نابودگر 
توس��ط کانر، »کای��ل ریس«، با نق��ش آفرینِی جی 
کورتنی، به س��ال 1984 میالدی، فرستاده می  شود 
تا از مادرش »س��ارا کانر« با بازیگری امیلیا کالرک؛ 
محافظت کند. اما وقتی او به گذش��ته برده می  شود؛ 
در آن ج��ا، اتفاقی رخ می  دهد که گذش��ته و آینده 
را دگرگون س��اخته و مأموریتش نیز، تغییر می  یابد. 
اگرچه، به فیلم های مانند »نابودگر«)محصول س��ال 
1984( و »نابودگ��ر: روز داوری« )محص��ول س��ال 

1991(، اشاره های زیادی نمی شود.
البت��ه بای��د گف��ت از نظر نویس��نده، با اش��اره  به 
فیلم های قبلِی نابودگر، نه تنها به جنبه ی روایی آن 
پاسخ داده شده؛ بلکه تماشای آن، برای مخاطب نیز، 
نسبتاً سرگرم کننده می  باشد؛ زیرا، خط زمانی جدیِد 
این فیلم را بیشتر آشکار و به آن اشاره می  کند. ریس 
بالفاصله پس از بازگش��ت به سال 1984میالدی، با 
ربات��ی به ش��کل فلِز مایع به ن��ام »نامتی 1۰۰۰« با 
نقش آفرینی بیونگ هان ل��ی، برخورد می  کند. اما، در 
جایی دیگر، مدل اصلِی »نابود گرتی 8۰۰« که آرنولد 
شوارتزنگر ایفای نقش آن بر عهده داشت نیز،   به سال 
1984 باز می  گردد و با نس��خه ی قدیمی تر، با همان 
نابودگر برخ��ورد می  کند و دوباره همان دیالوگ های 
قدیمی  را می  ش��نویم، مش��ت زن��ی و تیراندازی در 
آن رخ می  دهد و داس��تان جدیدی در پی آن شروع 

می  شود. 
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نظر  به  فیلم،  از  دقیقه   45 تا   3۰ گذشت  از  بعد 
قبلِی  فیلم های  برای  مناسبی  دنباله  که  می  رسد 
متوجه  کوتاهی،  مدت  از  پس  اما  ماست؛  نابودگر 
خواهیم شد که تنها به این دلیل است که این مسئله 
به سبب آن است که در این مدت، تنها طعم موفقیت 
فیلم های قبلی را چشیده ایم. وقتی این فیلم روایت 
ساعت  یک  از  بیش  چیزی  می  کند؛  آغاز  را  خود 
تعقیب و گریز را به مخاطب ارائه نمی دهد. نابودگر        ها 
به یکدیگر مشت می  زنند؛ دیوار        ها را خرد می  کنند و 
که  تا جایی  نابود می  کنند؛  را  ربات های سیاه لشگر 
به  مرا   »Genesis پیدایش  »نابودگر:  آن که  از  بیش 
حیرت وا می  دارد و موجب خنده اَم می  شود. تالش 
شوارتزنگ برای اولین بار برای از بین بردن لبخند 
یک ربات، تقریباً سرگرم کننده است؛ اما مانند تمام 
موارد دیگر در سکانس های فیلم نیز، تفاوت چندانی 

با سکانس های قبلی خود ندارند.
حتی نابودگرهای جدید، حداقل از جنبه ی سختِی 

مبارزه با آن ها، با نسخه های قبلی شان که از فلز مایع 
بودن��د نیز، تفاوت زیادی ندارند. »آیا باید چند گلوله 
به این ربات         ها شلیک کنیم، تا متوجه شویم که آن         ها 
را متوقف نمی س��ازند؟« اما، با هوش مصنوعی مواجه 
می  ش��ویم که در حقیقت، چی��زی بیش از »ملکه ی 
قرمز« در سری فیلم         ها و بازی های ویدئویِی شیطاِن، 
وجود ندارد. به این موارد، می  توان این نکته را اضافه 
کرد که کش��ِش اجب��اری بین ریس و س��ارا کانر و 
هم چنین، مش��کل س��ارا با پدرش در س��تایش او از 
نابودگ��ر محافظش که به او لقب »پاپس« را داده  اند؛ 

در فیلم نمایان می  شود.
حقیقت این اس��ت که این فیلم، تنه��ا یک بار به 
حماقت پاس��خ می  دهد. داستان این فیلم باید بیش 
از این در گوش��ه و کنایه ها، جذاب باش��د یا حداقل 
صحنه های جنگی فیلم نیز، موجب حیرت مخاطب 
گردد؛ اما فشار مربوط به کمبود زمان در موقعیت های 
مختلف، همراه با مشت زنی و تیراندازی های بیهوده 
پس از گذشت لحظات آغازین، دیگر به کار نمی آیند.

بعد از اش��اره ب��ه نکات مربوط ب��ه فیلم های قبلِی 
نابودگ��ر، من از ایفاِی نقش جی. کی. س��یمونز لذت 
ب��ردم، اما در مورد ش��خصیتش در فیل��م، چیزی را 
ف��اش نمی کنم.   زیرا تا به حال، م��وارد زیادی از این 
فیلم  ذکر ش��ده است. با گفتن این مطلب، شخصیت 
او ب��رای ایجاد فضای آرام و خنده دار عمل کرده و از 
جهاتی نیز، آرزو داش��تم که این فیلم کمی  بیش��تر 
ب��ه کاوش می  پرداخت و میزان صحنه های تعقیب و 
گریز را کمتر؛ به ج��ز مواردی که آرنولد مثل آرنولد 
همیشگی بود و جیسون کالرک به خوبی نقش جان 
کان��ر را بازی کرده بود؛ نش��ان م��ی  داد. هم چنین، 
انتخ��اب جی کورتنی برای بازی در نقش کایل ریس 
در مخاطب اثر مثبت گذاشته؛   اگرچه با باورپذیر بودِن 
ب��ازِی کورتن��ی در هر ی��ک از نقش هایش مش��کل 

داشته اَم.
در ع��وض، ب��ه نظر می  رس��ید که انتخ��اب امیلیا 
کالرک ب��رای بازی در نقش س��ارا کانر اش��تباه بود. 
او حتی ب��ه اندازه لیندا همیلتون نیز، نمی توانس��ت 
ب��ازی خود را به مخاطب تحمیل کند و یا اثر گذاری 
داشته باشد. البته بیان این مسئله برای مقایسه بین 
دو بازیگر نیس��ت، بلکه برای مقایس��ه ی ایفای نقِش 
و بازی آن هاس��ت. در نهایت، س��ارا مجبور به گفتن 
این جمله می  ش��ود: »اگر می  خواه��ی زنده بمانی با 
من بیا«؛ بالفاصله مخاطب احساس می  کند که دیگر 

نمی تواند بازِی او را باور کند.
ش��اید اگر این فیلم آن ق��در بدترکیب نمی بود؛ به 
نظر نمی رسید که امیلیا کالرک به اشتباه برای بازی 
در نقش س��ارا کانر انتخاب شده اس��ت. این فیلم با 
می��زان باالیی از خلق صحنه های غیر واقع و فراتر از 
خیال و حتی از لحظ��ات خودآگاهی بهره می  گیرد؛ 
ام��ا با توجه به طرِح این فیل��م،   باید گفت که جنبه 
طرح نویس��ی قابل قبول نیست؛ زیرا، بیشتر از جنبه 
فناورِی آن می  پردازد که خودآگاهی در آن از اهمیت 
باالیی برخوردار نبوده. حتی با قبول اهمیت آن، اگر 

بخواهی��م این فیلم را دنبال��ه فیلم های قبلی در نظر 
بگیری��م، دنیای��ی را پذیرفته ایم ک��ه در آن، نه تنها 
ربات های قاتل، بلکه ربات هایی با قدرت س��فر زمان 
)قدرت سفر به گذشته و خاطراتی که در منحصر به 
انس��ان می  باشد( نیز، در آن وجود دارد. بنابراین، این 
پرسش مطرح می  ش��ود که:»چرا »نابودگر: پیدایش 
Genesis« برای توضی��ح دادن خودش و ضربه زدن 

به ذه��ن مخاطب، با داس��تان دراماتیِک عش��قی و 
ماجرای مشکِل س��ارا با پدرش،وقت زیادی را صرف 

آن می  کند؟« 
در ای��ن فیل��م، چندی��ن نکته جالب وج��ود دارد. 
اگرچه، ممکن است این نکات کمی محسوس باشند 
و موجب ش��وند که مخاطبان به خاطر مقایسه اَپل و 
آمازون از خودش��ان تقدیر ش��ده اند؛ اما مقایسه این 
دو، بس��یار جالب تر از تماشای مشت زدن یک ربات 
به رباتی دیگر در یک س��کانس و تماشای تکرار این 
صحنه در سکانس بعدی اس��ت. در مجموع، به نظر 
 »Genesis می  رس��د س��ازندگان »نابودگر: پیدایش
فراموش کرده اند که در واقع باید داس��تان بگویند و 
متوجه نبوده اند که صحنه های جنگی، همگی حس 

شبیه بودن را به مخاطب القا می  کنند. 
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کمدی انتقام
نگاهی به فیلم »قصه های وحشی« ساخته دامیان زیفرون

 علی زحمتکش

فیلم س��از در طراحی بی نق��ص در پایان ه��ر اپیزود، 
موجب شده تا عالوه بر یک دستی و روان بودن روایت 
داس��تان، به ویژگی های مهم سرگرم کنندگی و لذت 
بخش بودن آن برای مخاطب را می  رس��اند. این فیلم 
از شش قصه به ظاهر جداگانه ساخته شده که در هر 
کدام، شکلی از طنزهای گزنده و یا کمدی سیاه در نظر 
نویسنده است که به بلوغ تصویری رسیده است. نکته 
حائز اهمیت این که بر خالف اکثر فیلم های اپیزودیک، 
هیچ کدام از آنها س��ایر موارد و س��نگینی نمی کند و 
اصطالحات داستان و فضای خود را به کل اثر تحمیل 
نمی کند. همین ویژگی، یک دستی کم نظیری به فیلم 
بخش��یده که سخت گیر  ترین منتقدان نیز، نمی توانند 
به راحتی از کنار آن بگذرند. مضامین مورد اس��تفاده 
فیلم س��از در تمامی اپیزوده��ا، ب��ر روی مح��ور تاوان 
دادن و مجازات ش��دن ش��کل یافته است. او به خوبی 
توانسته س��یر روایتی اپیزودها را از فضاهای شخصی 
به مس��ئولیت های اجتماعی بکشاند و در بازگشت به 
فضای ش��خصی، نس��بت به بروز معضالت اجتماعی 
ریشه یابی خاص خودش را نش��ان می  دهد. در اولین 
اپیزود، سرنشینان یک هواپیما در حین مکالمات عادی 
میان خودش��ان، به تدریج متوجه می  ش��وند که آنها 
ش��خص خاصی را می  شناسند و که به نوعی برایشان 
آزاردهنده است. از زنی که در جوانی او را رها کرده تا 
مردی که با درخواس��ت معمولی اداری موافقت نشده 
اس��ت. در چرخش دراماتی��ک در این فیلم، با طنزی 
گزنده همراه اس��ت و مخاطبان متوجه می  ش��وند که 
همان مرد در کابین خلبان است و سرنوشت پرواز آنها 
در دس��ت اوست. این حس انتقام در اپیزود بعدی نیز 
ادامه یافته و گارسون کافه ای بین راهی غذای فردی را 
که باعث خودکشی پدرش شده را، به زیبایی با مرگ 
موش و س��س کچاپ تزیین می  کند. در اپیزود بعدی 
فیلم جنس تاوان تغییر یافته و به رفتارهای لحظه ای 
افراد در قبال هم می  پردازد. راننده ماشینی گران قیمت 
هنگامی ک��ه در ح��ال گذر از کنار وانتی فرس��وده در 
جاده خارج شهر است؛ راننده وانت را با کلمات رکیک 
خطاب قرار می  دهد. اما، پس از لحظه ای ماشین پنچر 
ش��ده و اولین ماشینی که برای کمک به او می  رسد؛، 
همان وانت قدیمی است. تضاد طبقاتی یا نگاه طبقاتی 
که در این اپیزود ب��ا ظرافت خاصی در قالب هجو در 
موقعیت پیچیده شده ای است، یکی از مفرح  ترین و در 
عین حال، آشنا ترین بخش های فیلم را شکل داده  اند. 
اما اوج موضع گیری های اجتماعی فیلم ساز در اپیزود 

در تاریخ سینمای جهان فیلم های بسیاری با موضوعات 
گوناگون وجود دارد که دارای نقاط مشترک بوده و به 
ش��کلی بدیع و خیال انگیز به تصوی��ر در می  آیند؛ اما 
متآس��فانه نمی شناس��یم و یا ندیده ایم. از میان آنها، 
فیلم »قصه های وحشی« س��اخته »دامیان زیفرون« 
یکی از نمونه های کمیاب در سینمای معاصر است که 
بسیاری از منتقدان و فیلم سازان، سبک دامیان زیفرون 
کارگ��ردان آرژانتینی در ش��یوه فیلم س��ازی با »پدرو 
آلمودوار« کارگردان اس��پانیایی مقایسه می  کنند. این 
فیلم در مراس��م جایزه اسکار در سال 2۰15 میالدی، 
به ش��دت مورد توجه قرار گرفت و نامزد به ترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان، به دلیل کامل و خوب بودن معرفی 
گردید. کما این که، در این مراس��م، بسیاری از فیلم ها 
در تاریخ سینمای جهان جایزه گرفته اند؛ ولی از سطح 
فوق العاده ای نیز برخوردار نبوده اند. در چند سال اخیر، 
فیلم قصه های وحش��ی در می��ان فیلم های آمریکای 
جنوبی یک استثنا محسوب می  شود؛ فیلمی که به طور 
کامل، سرشار از لحظات بدیع و درامیک پردازش شده 
اس��ت. اما، این مورد را نباید فراموش کرد که انتخاب 
ساختاری اپیزودیک برای ساخت یک فیلم سینمایی 
و روایت یک مضمون، از طرف هر فیلم س��ازی آزموده 
نمی شود. این ساختار می  تواند با کوچک  ترین ارتباط 
در پردازش نقاط مش��ترک و گره گش��ایی هر اپیزود، 
منجر به قطع ارتباط ذهنی مخاطب با فضای داستان 
ش��ده و به راحتی، تمام ارزش های جاری در تک تک 
اپیزودها از بین رفته اس��ت. ام��ا این فیلم به خوبی از 
چنین آس��یبی عبور کرده و نشان دهنده هوشمندی 

 فیلم قصه های وحشی در میان فیلم های 
آمریکای جنوبی یک استثنا محسوب می  شود؛ 

فیلمی که به طور کامل، سرشار از لحظات 
بدیع و درامیک پردازش شده است. 

 هوشمندی فیلم ساز در طراحی بی نقص در 
پایان هر اپیزود، موجب شده تا عالوه بر 

یک دستی و روان بودن روایت داستان، به 
ویژگی های مهم سرگرم کنندگی و لذت بخش 

بودن آن برای مخاطب را می  رساند.
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چهارم بروز می  کند. جایی که آن مرد وقتی برای خرید 
کی��ک تولدش به مغازه قنادی رفته؛ اما در بازگش��ت 
متوجه می  شود ماشینش توسط جرثقیل به پارکینگ 
منتقل شده است. آن هم در شرایطی که هیچ تابلوی 
پارک ممنوعی در آن منطقه نصف ش��ده است. خشم 
مرد و جس��تجوی عدالت در س��اختار اداری فرسوده، 
فاس��د و کند کش��ور آرژانتین، این اپیزود را به عنوان 
اعت��راض در قالب نامه ای تمس��خر آمیز تبدیل کرده 
که فیلم س��از آن را به سمت گونه ای از کمدی واقعی 
یا سورئال س��وق داده است. بخش پنجم این داستان 
نیز، به نوعی درگیر فساد اداری حاکم بر جامعه است. 
جایی که مردی متمول برای رهایی پسر نوجوانش از 
عواقب تصادف با زنی باردار، ش��روع به خریدن افراد با 
پول می  کند. از باغبان فقیری که گناه تصادف را گردن 
بگیرد تا تمامی آدم هایی ک��ه به نحوی در این پرونده 
دخیل  اند. به شکل مضحکی متوجه می  شود این افراد 
ب��ه طرز عجیبی پایان ناپذیرند و گویا هرگز داس��تان 
به پایان نمی رس��ند. در اپیزود پایانی، فیلم ساز باز هم 
به فضاهای شخصی و خانوادگی بازمی گردد تا چرخه 
طراحی ش��ده اش به خوبی کامل شود. عروس جوان 
در مراسم عروس��ی اش متوجه می  شود که داماد به او 
خیانت کرده و حال، همان زن در مراس��م عروسی نیز 
حاضر شده است. او پس از فکر کردن به خودکشی، راه 
رسیدن به آرامش را در انتقام می  بیند. آن چه در ادامه 
فیلم دیده می  ش��ود التماس و عجز داماد است که نه 
تنها زن مورد عالقه اش را از دست داده؛ بلکه شهرت، 
آبرو و اعتبار ف��ردی و خانوادگی اش را نیز قربانی این 
ماجراجویی غیر اخالقی کرده اس��ت. او با پایان یافتن 
این اپی��زود، به طور کامل، فیلم��ش را جمع کرده و 
به خوبی دیدگاه��ش را درباره زمینه های بروز چنین 
اتفاقاتی را از درون جامعه بیرون کشیده و به مخاطب 
عرضه می  کند. آن چه فیلم را بیش از همه، تحس��ین 
می  ش��ود؛ توانایی فیلم ساز در تزریق کلیت نگاهش به 
تک تک اپیزودهاس��ت. هر چند، هر کدام از اپیزودها 
را می  توان با فاصله های طوالنی و به صورت مس��تقل 
نی��ز دید؛ اما با کنار هم قرار گرفتن آنها، گویی چیزی 
فراتر از ویژگی های مستقل در هر یک از اپیزودها بروز 
می  یابد. آن چه که مهم اس��ت، خلق داستانی که دیده 
نمی ش��ود؛ ولی وجود دارد. این واقعیت غیر ملموس، 
ملموس ترین جلوه هنری اش در ساخت فیلم قصه ُهای 

وحشی بوده است. 

 داميان زيفرون
کارگردان قصه های وحشی
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 مشخصات فیلم

 نام انیمیشن: »خانه« 1
 کارگردان: تیم جانسون2 

 نویسندگان: تام جی استلی3 و مت اِمبر4
 شرکت سازنده: دریم ورکس5 

 سال ساخت: 2015
 بودجه ساخت: 135 میلیون دالر

 صداگ��ذاران: جی��م پارس��ونز6، ریحان��ا7، اس��تیو 
مارتین8، وجنیفر لوپز9 

 مدت زمان: 94 دقیقه

خانه ای با زیربنای تخیل!
بررسی انیمیشن »خانه« ساخته تیم جانسون

انیمیشن »خانه«، توسط »تیم جانسون« برای کمپانی »دریم ورکس« و با اقتباسی 
از کتاب »معنی واقعی اس��مکدی«1۰، نوشته »آدام رکس«11 ساخته شده است که 
در کارنامه این کمپانی به انیمیش��ن هایی مانند »پنگوئن های ماداگاسکار«12 »آقای 
پیبادی و شرمن«13 »توربو« 14 و... می  توان اشاره کرد. قبل از ساخت این انیمیشن، 
»جانسون« کارگردانی انیمیشن هایی مانند »آن سوی پرچین«15، »سندباد: افسانه 

هفت دریا«16 و »مورچه ای به نام زی«17 را برعهده داشته است.
در سال 1994 کمپانی »دریم ورکس« یا »SGK« توسط 3 نفر از یک خانواده هایی 
یهودی با چهره شاخص سینمای هالیوود، »استیون اسپیلبرگ«، »جفری کاتزنبرگ« 
و »دیوید گفن« افتتاح ش��د. در واقع، SGK مخفف نام فامیلی این س��ه تن اس��ت. 
این کمپانی ش��ش هکتار مس��احت دارد و با بیش از 14۰۰ کارمند، وظیفه ساخت 
انیمیشن های سینمایی و هم چنین، برنامه های تلویزیونی را به عهده دارد.؛ هم چنین، 
برای ساخت هر انیمیشن حدود 3 تا 5 سال زمان می  برد. اگر چه در ابتدا، این کمپانی 
توسط این سه نفر به عنوان زیر مجموعه ای از کمپانی »دریم ورکس« تأسیس شد؛ 
اما پس ازآن در سال 2۰۰4 میالدی، از این کمپانی مذکور مستقل شد و ریاست آن 

را »دیوید کاتزنبرگ« به عهده گرفت.
داس��تان انیمیشن خانه به یک سری آدم فضایی به نام »بو«18 به رهبری کاپیتان 
»اس��مک« 19 با صداگذاری »اس��تیو مارتین« 2۰ اس��ت که همیشه از دست موجود 
فضایی دیگر به نام »گرگ«21 در حال فرار هستند و از سیاره ای به سیاره دیگر نقل 
مکان می  کنند که آخرین س��یاره مقصدش��ان، »زمین« انتخاب می  شود. دلیل فرار 
»بو«ها، دزدیدن اتفاقی سنگ عصایی از »گرگ« ها است که در آن، برای نسل آینده 
این موجودات وجود دارد. »بو«ها پس از ورود به زمین، مردم ساکن این منطقه، به 
مکانی خاص در استرالیا منتقل می  کنند و خود در زمین شروع به زندگی می  کنند. 
در ای��ن میان، دختری باهوش به نام »تیپ« )Tip( با صداگذاری »ریحانا« با یکی از 
»بو«ها به نام »اوه«22 با صداگذاری »جیم پارس��ونز« روبرو می  ش��وند تا به کمک او 

بتوانند مادر خود به نام »لوسی«23 با صداگذاری »جنیفر لوپز« را پیدا کند.
 بررسی ایده فیلم نامه

باید گفت که انیمیشن»خانه« برای کمپانی »دریم ورکس« نتوانسته موفقیت های 
انیمیشن هایی مانند »ش��رک«24، »پاندای کونگ فوکار«25 و »چگونه اژدهای خود 
را آموزش دهید«26 را کس��ب کند؛ دلیل اصلی آن هم نبودن ایده جذاب برای روند 
داستان است. این ایده با هجوم آدم های فضایی به زمین و هم چنین، انسان ها تکراری 
است و فقط باید گفت فرق آن با دیگر داستان ها، در این است که »بو«ها برای فرار 
و سکونت به زمین آمده اند و نه حمله؛ اما با این حال موجود فضایی»گرگ« به خاطر 

»بو«ها درصدد نابودی زمین برمی آیند. 
 شخصیت پردازی

در شخصیت پردازی این انیمیشن، تغییر رنگ »بو«ها به هنگام احساسات، ایده نویی 
و خاص بود و ش��خصیت »اوه« هم تا حدودی به خوبی معرفی ش��ده بود؛ می  شود. 
اما روابط میان شخصیت  ها به دلیل روایت بسیار سریع وتند داستان، به طور دقیق 
درس��تی پردازش نشده اس��ت ورابطه »تیپ« با »اوه« است که خیلی سریع و تند 
دراین داستان شکل می  گیرد و با سرعت وارد ماجرای فرار این دو با یکدیگر می  گردد. 
نمونه دیگر شخصیت »کایل«27 با صداگذاری »مت جونز«28 است که با وجود آن که 
در قس��مت های انتهایی داستان، نقش پررنگی دارد؛ اما از خصوصیات و ویژگی های 

اخالقی او، اطالعاتی در دست نداریم.
بزرگ  ترین ضعف ش��خصیت پردازی در داس��تان »خانه« به خان��واده »تیپ« بر 
می  گ��ردد که فقط با م��ادر خود زندگی می  کند و در پی یافتن اوس��ت. مخاطب از 
پیش��ینه این خانواده فقط مادر را در یک کلیپ داخل گوش��ی »تیپ« می  بیند که 
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با دخترش در حال بازی کردن اس��ت؛ اما این س��وال برای کودک پیش می  آید که: 
»پدر این خانواده کجا است و چرا به غیر از مادر، پدر نیز گمشده خانواده به حساب 
نمی آید؟« از طرف دیگر، پدر همیشه نماد استقامت و تکیه گاه خانواده است و او از 
همه محافظت می  کند. اما ما در این داستان تیپ، دختر نوجوانی را قهرمان می  بینیم 

و آن هم به دلیل پیدا کردن مادر و نه نجات کره زمین از دست »گرگ«ها!
 گرافیک و جلوه های ویژه

نقطه قوت این انیمیشن، گرافیک و جلوه های بصری محسوب می  شود؛ اجزا و وسایل 
معلق روی هوا در شهر، خانه های سوراخ شده بسیار کار جالب و ویژه ای از کار درآمده 
است؛ ترکیب رنگ های متنوع و نماهای آسمان در روز و شب، بسیار جذاب به تصویر 
کشیده شده و نماهایی که از باال از جمعیت انسان ها یا »بو«ها نمایش داده می  شود؛ 
فضای زیبایی را به تصویر می  کشاند. در انیمیشن »خانه« به جزئیات بسیار اهمیت 
داده شده و نماهای خانه و شهر، به خوبی قابل لمس و مشاهده می  باشد؛ که البته این 

موضوع در کارهای قبلی کمپانی »دریم ورکس« نیز قابل مشاهده است. 

 پاورقی:
1. Home
2. Tim Johnson
3. Tom J. Astle
4. Matt Ember
5. DreamWorks Animation
6. Jim Parsons
7. Rihanna
8. Steve Martin
9. Jennifer Lopez
10. The True Meaning of Smekday
11. Adam Rex
12. Penguins of Madagascar
13. Mr. Peabody & Sherman
14. Turbo
15. Over the Hedge

16. Sinbad: Legend of the Sev-
en Seas
17. Ants
18. Boov
19. Smek
20. Steve Martin
21. Gorg
22. Oh
23. Lucy
24. sherek
25. Kung Fu Panda
26. How to Train Your Dragon
27. Kyle
28. Matt Jones

الیه های انیمیشن »خانه«
 انسان های کره زمین، منفعل دربرابر هجوم »بو«ها

پس از تصرف کره زمین توس��ط »بو«ها و تجمع انس��ان ها در منطقه ای خاص، که 
توس��ط موجودات فضایی با امکانات رفاهی و تفریحی زیادی مجهز شده؛ نه ارتشی 
برای جنگیدن نش��ان و نه مقاومت خاصی از سوی انسان ها در برابر اشغال سرزمین 
خود دیده ش��ده اس��ت. حتی در صحنه های مختلف، مردم و به خصوص کودکان، 
به ش��ادی و پایکوبی مشغوالندو به غیر از بلند کردن تابلوهای »ورود بوها ممنوع«، 
نسبت به وضعیت به وجود آمده؛ اعتراض خاصی نمی کنند. شخصیت قهرمان داستان 
»تیپ« نیز، همان طور که در مطالب قبل ذکر شد، هیچ دغدغه ای از تصرف سرزمین 
خ��ود ندارن��د و فقط آنچه در اولویت قرار دارد؛ پیدا کردن مادر تیپ اس��ت. به طور 
قطع، این روند داس��تانی هیچ مفهوم جدیدی به نام »غیرت و مقاومت« را در ذهن 
کودک ایجاد نمی کند و کودک را نسبت به اتفاقات سرزمین و »خانه« اش بی تفاوت 

بار می  آورد یا پرورش می  دهد.

 معرفی »جهان بی خدا« به کودکان
در بس��یاری از بازی های کامپیوتری، فیلم های سینمایی و انیمیشن های داستانی، 
موجودات فضایی را به تصویر می  کش��ند که به نوعی با زمین و انس��ان ها در ارتباط 
هس��تند و یا انسان ها با رفتن به س��یاره های دیگر با آنها در تعامل اند؛ شاید در نگاه 
اول، این نوع از داستان ها به دلیل خالقیت در ژانر علمی- تخیلی، مورد تحسین قرار 
بگیرد؛ اما در متن آنها، هیچ اش��اره ای به وجود خدا نشده و جهان بی خدا به تصویر 
کشیده شده است.. القای مفهوم »آتئیسم«1 یا »خداناباوری«، در الیه های پنهانی این 
گونه آثار، اعتقادات دینی را به حاشیه کشانده و اصل پارادایم معنویت را نفی می  کند. 
خداناباوری، بی خدایی یا خد اانکاری2 در معنای عام، رد باور به وجود خداوند است؛ 
واژه »آتئیس��م« در زبان انگلیسی از واژه یونانی»atheos« گرفته شده که به معنای 
بی خدایان است. این واژه در گذشته با داللت ضمنی منفی، به کسانی اطالق می  شود 
که بی اعتقاد به خدایانی می  ش��دند که در سطح گسترده ای از جامعه مورد پرستش 
قرار گرفته  شده اندا؛ اما کاربرد این اصطالح به مرور زمان، محدودتر و هدفمند شده، 
به گونه ای که نخس��تین افرادی بودند که به طور رس��می، خود را با واژه »بی خدا« 
تعری��ف می  کردند، در قرن 18 آیین هایی مانند آیین چین و آیین هندو خدا را باور 
نداش��تند و این فرهنگ بی خدایی در غرب نیز، به مرور زمان، گس��ترش پیدا کرده 
است. در زبان فارسی، واژه »بی خدایی« در برابر آتئیسم قرار گرفت که در سال های 

اخیر با توجه به کاربردهای اینترنتی، رواج زیادی پیدا کرده است.
به تصویر کش��یدن موجودات غیرطبیعی و عجی��ب و غریب مانند »بو«ها در این 
انیمیش��ن، برای کودکان جذاب به نظر می  رسد؛ اما باید بدانیم که این دست آثار با 
فرهنگ و اعتقاد ما سازگاری ندارد و با عادی سازی موجودات فضایی، به طور قطع، 
در ذهن حس��اس کودک ایرانی، »جهان بی خدایی« تعریف خاصی پیدا می  کند که 
این امر منجرمی شد که به مراقبت والدین محترم را در زمان تماشای این کارتون ها 
که مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشنتد و با گوشزد کردن موضوع 

وجود پروردگار به کودکان، خطر این شبهه فکری را از ذهن کودک دور کنند.

 نتیجه گیری 
»خانه« را باید در ردیف انیمیشن های متوسط در نظر گرفت که تمام گروه های سنی 
مخاطب خود را به وجد نمی آورد؛ اما با کمک برخی شوخی های بامزه و موسیقی های 
باکالم، تماشا کردن فیلم را تا انتها به مخاطب تحمیل می  کند؛ البته نباید شانسی 
برای موفقیت در اسکار 2۰16، قائل شد؛ زیرا که رقیبان سرسختی مانند انیمیشن 

»درون و برون«3 را در مقابل خود دارند. 

 پاورقی:
1. Atheism  2. NIHILIST  3. Inside Out
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 پشت صحنه فيم برداری کودکان ابری
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ش��اید س��ال های زی��ادی از دوران طالی��ی فیل��م 
کوت��اه در ایران، یعن��ی اواخر ده��ه 7۰ و اوایل دهه 
8۰، نگذش��ته باش��د و خیلی ه��ا هن��وز آن روزه��ا 
را ب��ه ی��اد دارن��د؛ دورهای ک��ه با وج��ود حداقل ها 
 و کمب��ود امکان��ات، فیلمه��ای درخش��انی تولی��د 
می شد. دورهای که در آن، تولید فیلم های کوتاه بوی 
رفاقت و همدل��ی می داد و فقط کاف��ی بود دوربینی 
وجود داش��ته باشد تا عده ای جوان عالقه مند و خوش 
ذوق، بدون هیچ گونه چشم داشتی اثری خلق کنند که 
برخی از آنها، هنوز هم جزو فیلم های درخشان تاریخ 
فیلم کوتاه ایران هستند و در نوع خود جالب توجه اند.

در این گونه آثار، معرفی عوامل در تیتراژ فیلم خیلی 
مه��م نبود؛ یعن��ی مهم نبود که ای��ن فیلم متعلق به 
شماست یا شخص دیگر، یا اینکه شما چه مسئولیتی 
در تولید این فیلم دارید. فقط سینما، فیلم ساختن و 

تجربه کردن مهم بود و نه چیز دیگر. 
ام��ا در زمان ح��ال، ماجرا کمی فرق کرده اس��ت؛ 
نمی دان��م چه اف��کار عجی��ب و غریب��ی در ذهن ما 
نقش بس��ته، ک��ه بعد از کمی آش��نایی با ن��رم افزار 
ایدیوس)Edius( یا منوی دوربین Z1، یکباره وهم برمان 
می دارد که به جرگه فیلمسازان حرفه ای وارد شده ایم 
و احتماالً سینمای ایران هم مدیون سینمای ماست؛ 
ما دینمان را به س��ینما ادا کرده ایم و حاال سینماست 

که باید با دستمزدهای خوب از خجالت ما در بیاید.
نتیجه حرفه ای بودن این روزهای سینمای مستند و 
فیلم کوتاه ایران، نسل جدیدی از فیلم سازان و عوامل 
تولید است )نس��ل جدید صرفاً به مفهوم فیلم سازان 
جوان نیس��ت( که در توهم غرق شده ا ند و آسیب این 

توهم نیز، بیش از همه، گریبان گیر خودشان است.
نسلی که عادت کرده اند، ضعف هایشان را با فرافکنی 
و پاس دادن به سایر عوامل فیلم الپوشانی کنند؛ نسلی 
که دستیار سوم کارگردان بودن در یک فیلم سینمایی، 
بوم »من بودن« در یک تله فیلم، یا کس��ب جایزه ای 
از یک جش��نواره ملی منطقه ای، از خود بی خودشان 
می کن��د و تصور می کنند که س��ینمای ایران مدیون 
آنهاس��ت. نسلی همیش��ه ناراضی، که سطح کارشان 
در حد هنرآموزان ترم اول آموزش��کده های سینمایی 
است؛ اما دستمزد پیشکسوتان دو- سه نسل پیش از 

خودشان را طلب می کنند. 
با این روند، باید برای آینده این نسل در سینما نگران 
بود؛ نسلی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی، آشنایی 
به نس��بت خوبی با فیلم های روز دنیا و مفاهیم فنی و 
تخصصی سینما دارد، که همین امر، باعث مدعی بودن 
آنها در این عرصه شده است. نسلی عجول، که خیلی 
اهل خاک خوردن، تجربه کردن و اساس��اً ش��اگردی 
کردن در س��ینما نیس��ت و در واقع آمده اند تا ره صد 

ساله را یک شبه طی کنند. 

خالصه داس�تان: دع��وای دو دانش آموز روس��تایی 
در مدرس��ه بر س��ر چیزهایی اس��ت که هیچ وقت به 
آن دس��ت نمی یابند. در نهای��ت، طی یک اتفاق همه 

نداشته هایشان را تقسیم می کنند. 
ش��اید یکی از فیلمهای کوتاه خ��وب و قابل توجه 
چند س��ال اخیر که به دور از مناسبات رایج در فیلم 
کوت��اه، از آپارتمان ه��ا و قصه های تلخ ش��هری دور 
ش��ده، و با الهام گرفتن از قصه های بومی موجود در 
شهرستان ها، به س��اده ترین شکل ممکن و به دور از 
هرگونه پرحرفی، قصه دو کودک دبس��تانی کرمانی 
را ب��ا لهجه ش��یرین آن منطقه، به تصویر کش��یده 
اس��ت، فیلم »ک��ودکان ابری« ب��ه کارگردانی جوان 
خوش آتیه ای به نام »رضا فهیمی« است، که از قضا، 
این روزها قرار اس��ت نماینده س��ینمای فیلم کوتاه 

ایران در اسکار 2۰16 باشد.
فیلم، در مدت زمان 18 دقیقه ای خود، به س��ادگی 
هرچه تمام تر شما را با خود همراه می کند. داستان دو 
هم شاگردی که بر سر همه چیز دعوای مالکیت دارند؛ 
حس مالکیت میان آنها باعث ش��ده همه چیز را برای 

مرثیه ای تلخ برای فیلم کوتاه
 کاظم دانشی

 مشخصات فیلم

 نام فیلم: کودکان ابری
 نویسنده و کارگردان: رضا فهیمی

 تهیه کنن��ده: انجم��ن س��ینمای جوان��ان ای��ران- دفتر 
رفسنجان

 تصویربردار: پیمان عباس زاده،
 تدوین گر: علیرضا احمدی طیفکانی، الهام فتحی

 صدابردار: مسیح سراج
 صداگذار: آرش قاسمی

 بازیگران: حسین شریفی، میالد ترقی خواه
 سال تولید: ۱۳۹۳
 زمان: ۱۸ دقیقه 

کودکان کاماًل ابری 
یادداشتی برای فیلم کوتاه »کودکان ابری«

خود بدانند، حتی موارد دس��ت نیافتنی مانند آسمان 
آبی، کالغ های روی کوه، درخت وس��ط مدرس��ه و یا 

حتی آقای مدیر و مستخدم مدرسه... .
ماجرای فیلم از همین جا ش��روع می شود که این ها 

مال کدامیک از آنهاست؟
فیلمنامه این اثر، اقتباس��ی از یکی از داس��تان های 
کتاب »باغ اناری« نوش��ته محمد شریفی است که با 
کارگردان��ِی روان و بدون هرگون��ه خودنمایی، قصه را 
روای��ت میکند. فهیمی به درس��تی، نقش فیلمنامه و 
همچنین اهمیت توجه به ادبیات و اقتباس از آثار ادبی 

را در سینما به ما یادآوری می کند. 
از ویژگی های مثبت این فیلم، می توان به فضاسازی 
و شخصیت پردازی مناسب اشاره کرد. فیلم ساز نیز از 
عه��ده پرداختن به جزییات رابط��ه این دو کودک به 
خوبی برآمده و به ج��رأت می توان گفت: این فیلم از 

فیلمهای شاخص چند سال اخیر فیلم کوتاه است. 
پس اگر در جشنواره و یا نمایشی نام فیلم »کودکان 
ابری« به چش��متان خورد، تماش��ای آن را از دس��ت 

ندهید. 
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از مکالمه تلویزیونی تا دراِم گفت وگو
تاملی بر جایگاه »تاک شو« در برنامه های تلویزیون

فتح بابی برای برنامه های گفتگومحور شد. شایان ذکر 
است تا پیش از آن برنامه ها صرفا به صحبت های تک 
نفره، پخش س��خنرانی و گزارش محدود می گردید. از 
آن زمان تا پخش اولین برنامه گفتگومحور تلویزیونی، 
قریب به بیست سال به طول انجامید تا این که شبکه 
»ان بی س��ی« در شش��م نوامبر 1946برنامه رادیویی 
»مالقات با مطبوع��ات« )meet the press( را به آنتن 
تلویزیون منتق��ل کرد. از این مقطع زمان��ی، 5 دوره 
تطوری برای تاک شوهای تلویزیونی تعریف می شود که 
مجریان این برنامه ها نقش مؤثری در تحوالت آن ایفا 
کردند. دوره نخست از 1948 تا 1962 را شامل می شود 
که مجریانی همچون، »اس��تیو آل��ن«، »جک پار« و 
»آرتور گادفری« تجربیات رادیویی خود را به تلویزیون 
آوردند و به عنوان بنیان گذاران تاک ش��وی تلویزیونی 
شناخته شدند. در این مقطع شکل کالسیک گفتگوی 
استیو آلن« باب شد و  تک نفره با یک مهمان توسط »
»جک پار« ستاره دیگر این مقطع نیز با نشستن پشت 
یک میز، حس��ی از تس��لط و تفوق بر مهمان را القاء 
کرد. سنتی که تا به امروز نیز در بسیاری از تاک شوها 
ادامه دارد. 1962 تا 1972 با پیدایش تلویزیون جهانی 
و ش��بکه های کابلی و ورود تلویزیون رنگی به منازل، 
دایره مخاطبان تاک ش��وها به ش��دت گسترش یافت. 
چهره سرشناس��ی همچون »جانی کارسون« با برنامه 
»امش��ب« به مدت یک دهه هی��چ رقیبی در عرصه 

نام گذاری آن در دهه 6۰ میالدی، کمتر کس��ی تصور 
می کرد که روزی نام ش��بکه ها با تاک ش��وهای آن در 
اذه��ان ماندگار ش��ود و ن��ام مجری��ان آن هم ردیف 
س��تارگان هنر، در شهرت و محبوبیت رقابت کند. در 
واقع تلویزیون، برنامه های گفتگومحور فراوانی را تولید 
و پخش می کند اما همه آنها نمی توانند در طبقه بندی 
تاک شو قرار گیرند. چرا که گفتگو در تاک شو محدود 
به ردوبدل کردن جمالت نیس��ت و گفتارها همچون 
متن نمایشی، دراماتیزه می شوند؛ مجری و مهمان به 
مثابه آنتاگون و پروتاگون، شخصیت های نمایش را ایفا 
می کنند و مخاطب نیز شاهد نوعی نمایش گفتگو محور 
خواهد بود. اما به واقع چه عناصری یک مکالمه ساده 
را بدل به یک گفتگوی دراماتیک می کنند؟ پاس��خ به 
این سؤال می تواند حلقه مفقوده مجموعه برنامه های 

گفتگومحور رسانه ملی باشد. 
به طور کلی تاک ش��و بر چهار رکن مجری، مهمان، 
مخاطب و گفتگو استوار است که برآیند آن کشمکش و 
پیش بینی ناپذیری خواهد بود. اما در این بین دو شاخص 
تعیین کننده در آن مجری و گفتگو است. سابقه ورود 
مج��ری برای یک گفتگو به اواس��ط دهه 2۰ میالدی 
باز می گردد، هنگامی که اولین بار رادیو »بی بی سی« 
تصمیم گرفت برای کنترل محدوده کالمی کارشناسان 
خود از یک مجری اس��تفاده کند، البته همه گفتارها 
الزاماَ از روی نوشته خوانده می شد اما همین تصمیم، 

احتم��االً با این نظر موافقید که هنگام روش��ن کردن 
تلویزیون و تغییر شبکه ها، افراد متعددی بر روی صفحه 
تلویزیون ظاهر می شوند که پیرامون موضوعات مختلف 
در حال گفتگو هستند، گویی تلویزیون از جعبه  جادو 
بدل به جعبه گفتگوها ش��ده است. شاید حجم باالی 
تولی��د و پخش برنامه های گفتگومحور، یکی از دالیل 
گرایش مردم به تماش��ای شبکه های ماهواره  ای باشد؛ 
چ��را که اگر مردم تمایل داش��تند زمان خود را صرف 
تماش��ای گفتگ��وی دیگران کنند، شب نش��ینی های 
خانوادگی و صله رحم را به خاطره ها نمی سپردند. فارغ 
از تایید یا تکذیب این نظر و با گردشی در شبکه های 
تلویزیونی شناخته شده ماهواره ای، درمی یابید که در 
س��اعات پخش شبانه روز این شبکه ها نیز، برنامه های 
متعددی با محوریت گفتگو تعبیه ش��ده که گس��تره 
اقب��ال عمومی ب��ه این برنامه ها بعضاً ش��کلی جهانی 
به خ��ود گرفته اس��ت. همچ��ون برنامه »امش��ب« 
ان بی س��ی« که بیش از س��ه دهه در ردیف  ش��بکه »
پرمخاطب  ترین برنامه های تلویزیونی بود. با این وصف، 
اص��ل گفتگو نمی تواند به عنوان یک مؤلفه مذموم در 
برنامه س��ازی تلویزیونی به حس��اب آید و آن چیزی 
که یک برنامه گفتگو محور را از ش��کلی کسالت بار به 
ی��ک ژانر پرمخاطب ارتقاء می دهد، نحوه به کارگیری 
گفتگو در آن است. ژانری که امروز از آن تحت عنوان 
»تاک شو« تلویزیونی یاد می ش��ود و از اولین روز های 

تلویزیون |ݤݤݤ ایران

 مجید اسکندری
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اجرای این برنامه ها نداشت تا جایی که او را »سلطان 
آخر شب« )King of Late Night( نامیدند. از 1972 تا 
198۰ با ورود فن آوری های جدید و هزینه ارزان تولید، 
انفجاری در تولید تاک شوها صورت گرفت، به طوری که 
به دوره جنگ تاک ش��وها )Talk Show Wars( شهرت 
 Phil(»یافت. س��تاره بی رقیب این دوره »فیل داناهیو
Donahue( بنیان گذار شیوه جدیدی از اجرای تاک شو 

شد و آن ورود تماشاگران به جرگه گفتگو بود. او برای 
نخستین بار به عنوان یک مجری از صندلی خود جدا 
شد و با حضور در میان تماشاگران حاضر در استودیو 
و گفتگو با آنها، مخاطب را به عنصری فعال و صاحب 
نقش تبدیل کرد. دوره چهارم درخالل سالهای 198۰ 
 Oprah( »اپرا وینف��ری تا 1992 ش��کل گرفت که »
Winfrey( چهره ش��اخص این دوره شیوه داناهیو را به 

شکلی پخته تر عرضه کرد. او همچنین مجری را فراتر از 
عامل رمزگشایی مهمان تعریف کرد و با دخیل کردن 
تنش های احساسیش از جمله سوءاستفاده قرارگرفتن 
در کودکی و افزایش مفرط وزنش، موفق ش��د اعتماد 
مهمانان را برای بروز جنبه های پنهان شخصیت شان 
جل��ب کند و همچنین حس همذات پنداری مخاطب 
را نیز نس��بت به خودش فعال سازد. از میانه دهه 9۰ 
شکل جدید و غیرمتعارفی از تاک شوها با نام گفتگوی 
جفنگ )Trash Talk Show( مرسوم شد. نام هایی چون 
»جری اس��پرینگر« )Jerry Springer( و »ریکی لیک« 
)Ricky Lake( با مجموعه ای از رفتارهای خارق عادت و 
بعضاً مستهجن مثل عربده  زدن، سیلی زدن، موکشیدن 

و پرتاب صندلی کانون توجه مخاطبان قرار گرفتند. 
مجموعه تالش های صورت گرفته طی بیش از نیم 
قرن از تولد تاک ش��و، گونه های فرعی مستعد تاک شو 
را همچون، میزگرد )Round table( بحث های گروهی 
)Group Discussion(، مصاحبه )Interview(، مناظره 
 Mock Courtroom( مصاحب��ه دادگاه گونه ،)Debate(
 Topical( موضوع مح��ور  مباحث��ات  و   )Proceeding

Discussion( پدید آوردند.

 اما با توجه به این نکته که خاس��ت گاه تاک ش��وها 
برنامه های رادیویی بوده اس��ت، بنیان تاک ش��و نیز بر 
گفتگو اس��توار خواهد ب��ود. بنابراین گفتگو نقش پل 
راب��ط را بین مجری، مهم��ان و مخاطب ایفا می کند. 
از س��وی دیگر گفتگو در تاک ش��و ب��ه مثابه یک امر 
دراماتی��ک عمل می کند، بنابراین مختصات درام باید 
با عناصر تاک ش��و قابل انطباق باش��د. طبق تعریفی 
که نخس��تین  بار ارس��طو از درام ارائه می دهد، آن را 
کنش��ی رفتاری می داند متش��کل از گفتار، سیرت و 
اندیش��ه که در نهایت منتج به کاتارسیس یا پاالیش 
روحی مخاطب می گردد. به بیان س��اده تر نقش های 
اصلی این درام اس��تودیویی یعن��ی مجری و مهمان، 
در حکم شخصیت هایی هستند که مواجهه دراماتیک 
آنها منجر به آشکار شدن شخصیت حقیقی قهرمان یا 
مهمان برنامه ش��ده و این تجلی که می تواند شخصی 
یا حرفه ای باش��د، مخاطب را به یک پاالیش عاطفی 
سوق می دهد که ریش��ه در عبرت آموزی دارد. زمانی 
که مهمان برنامه، به واس��طه ش��خصیت ف��ردی و یا 

حرفه ای��ش خ��ود وارد ی��ک گفتگوی پرکش��مکش 
می ش��ود، طراحی گفتگو الیه هایی از شخصیت وی را 
برای مخاطب هویدا می کند که حسی از عبرت  آموزی 
پدید می آورد و چنین حسی با خود تصفیه ای عاطفی 
یا به تعبیر ارسطو، کاتارسیس به همراه خواهد داشت. 
با چنین سنجه ای باید ملزوماتی را برای یک تاک شوی 

تلویزیونی پذیرفت که در ادامه اشاره می شو.: 
مادامی که گفتگو منجر به یک کشمکش دراماتیک 
نشود، تاک شو شکل نگرفته است. منظور از کشمکش، 
جر و بحث و پرخاش گری و بی حرمتی نیس��ت، بلکه 
مراد از آن تالش برای خروج مهمان از وضعیت موجود 

شخصیت به وضعیت مورد نظر مجری است. 
اگر کش��مکش ایجاد شده، منتج به تخلیه نیازهای 
عاطفی و عبرت آموزی مخاطب نگردد، فرآیند ش��کل 
گرفته ناقص خواهد بود و حتی می تواند برای مخاطب 
ایجاد التهاب کرده و نتیجه معکوسی در برداشته باشد. 
بنابراین در انتخاب سوژه می بایست، هدف غایی و شکل 
اثرگذاری بر مخاطب روش��ن باشد در غیر این صورت، 
انتخاب یک س��وژه پر کشش اما نادرست می تواند آثار 

تخریبی فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد. 
سیاست گذاران و مسؤلین تلویزیون، مادامی که درک 
همه جانبه ای از درام و مختصات آن نداشته باشند، در 
طراحی و تولید تاک ش��وهای تلویزیونی دچار افراط و 
تفریط خواهند شد. در این شرایط یا برنامه های گفتگو 
محور تبدیل به مکالمات کسل کننده ای می شوند که 
قاطبه برنامه های گفتگو محور رسانه ملی در این دسته 
قابل رصد هس��تند و یا ان��دک برنامه هایی که با دقت 
بیشتری تولید می شوند، عمداً و یا سهواً از خطوط قرمز 
رس��انه ای عبور می کنند که نتیجه آن خود سانسوری 

خواهد بود. 
نکته قابل توجه برای یک مجری تاک شو، پرهیز از 
ورود ب��ه حریم خصوصی مهمان و مهم تر از آن پرهیز 
از درافتادن در امر مذموم اعتراف گیری اس��ت. مسئله 
اعتراف گیری در فرهنگ مس��یحی، پدیده ای عادی و 
حتی ممدوح محس��وب می شود و این سنت در تفکر 
و فرهن��گ غرب به اصلی پذیرفته ش��ده درآمده و در 
بس��یاری از گفتگو های چالش��ی تاک شوهای مطرح 
جهان، اعتراف گی��ر، جزء الینفک تعلی��ق در گفتگو 
محسوب می شود که در تغایر بنیادین با فرهنگ ملی 
و ش��عائر دینی انسان ایرانی اس��ت. از این حیث مرز 
باریکی بین ایجاد کشمکش در گفتگو و اعتراف گرفتن 
از مهم��ان وجود دارد که درک و تمییز این ش��رایط، 

اخالق مداری یک مجری متبحر را اثبات می کند. 

 نقش های اصلی این درام استودیویی 
یعنی مجری و مهمان، در حکم شخصیت هایی 

هستند که مواجهه دراماتیک آنها منجر به 
آشکار شدن شخصیت حقیقی قهرمان یا 

مهمان برنامه شده و این تجلی که می تواند 
شخصی یا حرفه ای باشد، مخاطب را به یک 
پاالیش عاطفی سوق می دهد که ریشه در 

عبرت آموزی دارد.
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برنامه های گفت و گو محور موسوم به»تاک شو«1 همیشه ادعاهایی بزرگی دارند. 
آنان مدعی هستند که به فرآیندی دیالکتیکی دست زده و برنامه هایشان مبتنی بر 
ا آنچه که در بیان است، با عمْل تفاوت های  بده بستاِن میاِن مهمان و مجری است. اماّ
بس��یاری دارد. مثالی س��اده می زنیم: جانی کارس��ون را تصور کنید که در یکی از 
برنامه های »ش��وی امشب با اجرای جانی کارس��ون2« مهمانی را دعوت کرده و از او 
می خواهد که در مورِد کارهایش بگوید. هر وقت که حرِف عجیب و غریبی از دهاِن 
مهمان در بیاید، جانی ابروهایش را باال می اندازد و با حرکاِت صورتش، واکنِش حضار 
را نس��بت به سخناِن عجیِب مهمان بر می انگیزد. کارس��ون در این رویه، مهمان را 
مجبور به بیاِن آنچه که خودش می خواست می کرد و درست است که او را به چالش 
نمی کشید، ولی فضایی را فراهم می کرد که مهمان در ادامۀ گفت و گو، آنچه را که 
مالئم با طبِع مجری است، بر زبان بیاورد. چنین فرآیندی را نمی توان گفت و گو یا 
بده بستان نامید، زیرا آنچنان که مجری از مهمان حرف می گیرد، مهمان از مجری، 

بهره ای نمی بََرد. 
در تمامِی برنامه های گفت و گو محور)در هر جای جهان( اتفاقی یکسان می افتد 
و آن اتفاق، س��ایۀ سنگیِن سازمانی هدفمند همچون تلویزیون، بر مهماِن برنامه )و 
همچنین مخاطِب برنامه( است. مطالبی که در ادامه می آید، ممکن است که مقداری 
مناقش��ه برانگیز باشد، لیکن برای درِک ملموس تِر این بحث، الزم است که تمامِی 
پیش فرض ها، از جمله ُعلقه هایی که به برخی از برنامه های تلویزیونی داریم را کنار 
گذاش��ته و به کلیتی به عنواِن مخاطب که در مقابِل پدیده ای به ناِم تلویزیون قرار 

گرفته، بیاندیشیم.
��ا در ی��ک برنامۀ گفت و گو محور، چه اتفاقی ممکن اس��ت ُرخ دهد که کلیتی  اماّ

همچون مخاطب را مورِد خدشه قرار دهد؟ 
هرچند که علی الظاهر با پرسش��ی پیچیده، روبرو هستیم؛ ولی جواِب آن ساده و 

در گروِ فهِم نقِش مجرِی برنامه است. مجرِی یک برنامۀ »تاک شو« خود را نمایندۀ 
مردم، معرفی می کند که مشکل گشای مشکالِت مردم است. او چنین تصوری را در 
بینندگان، ایجاد می کند که وظیفه ای بر گردن دارد و آن وظیفه، صیانت از حقوق و 
بیاِن مسائِل مردم است. فارغ از چنین رفتاری که در تعریِف آن، بعید است که واژه ای 
به جز پوپولیسم، گویا باشد؛ چنین تلقی از سوی مجری از چه روی اتفاق می افتد؟ 
کسی همچون اُپرا وینفری بر چه مبنایی فکر می کند که تاکیداِت او بر یک مسئله، 

باید مورد توجه قرار بگیرد؟
بیان این مطلب، کمی سخت است ولی همه چیز در یک چیز خالصه می شود: همۀ 
مجریان، تصویری خداگونه در خود حس می کنند و برای خود صحنه ای تدارک دیده 
و همۀ توجهات را به خود جلب می کنند تا مخاطب و مهمانان را بمباران احساسی 
کرده و نظام ش��ناختی او را به چنگ آورند. آنان همیشه متواضعانه از مساوی بودِن 
کم دارند.  خود با مردم سخن می گویند ولی همیشه رفتاری آقامنشانه و از روی تحاّ
همیش��ه از زماِن ک��ِم برنامه می نالند و برنامۀ به اصطالح مردمی را از مردم س��لب 
می کنند و به جای آن به س��راِغ تبلیغاِت میان برنامه می روند! در بس��یاری موارد، 
مجری، صندلِی خود را با مهمان در س��طحی یکسان قرار داده و حتی صندلی ها را 
در کنارِ هم قرار می دهد)مانند کارس��ون و لترمن( و حتی در برخی موارد به میاِن 
ا در عین حال، مجری با استفاده از دکورهای  تماش��اگران می رود )مانند وینفری( اماّ
عظیم و موثر، مهمان را تحِت سیطرۀ خود می گیرد و در بعضی مواقع از تماشاگران 

نیز به عنواِن سربازانی نامرئی، بهره کشی می کند. 
گاهی اوقات نیز، مجریان با پش��ت صحنه س��خن می گویند تا نش��ان دهند که 
چیزهای��ی می دانند که مخاط��ب نمی داند و اینچنین مخاط��ب را به داماِن تحقیر 
می سپارند؛ در ادامه نیز با نمایشی از یک مهماِن بخت برگشته که قرار است، تکه ای 
از جامعه ای بزرگ باش��د، هم خود را تطهیر کرده و هم مردم را س��رزنش می کنند 

تاک شو، مرز باریِک 
مجری نمایی و مردم نمایی

نگاهی به ماهیِت برنامه های گفت و گو محوِر تلویزیونی و جایگاِه مخاطب در این برنامه ها
  محمد حائری
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ک��ه از وجوِد چنی��ن آدم هایی بی خبرند. آن گاه که مخاط��ب در موضِع ضعف قرار 
گرفت و حِس تحقیر را پذیرا شد؛ آن زمان است که مجری همچون منجی، خود را 
عرضه می کند و به مخاطب می قبوالند که اگر برنامۀ »تاک شو« وجود نداشت، وی 
هیچگاه، آگاه نمی شد! بنابراین، مردم به برنامه معتاد می شوند و خیال می کنند که 
جبراِن نادانسته هایشان را می توانند با دیدن و صحبت کردن در مورِد چنین برنامه ای 

جبران کنند.
نتیجه چیست؟ نتیجه آن است که هیچ عملی از سوی هیچ کس صورت نمی پذیرد. 
اگ��ر قرار بود که با دع��وت -های گاه و بی گاهِ یک مجری به نیکوکاری، مش��کالِت 
ل به مدینۀ فاضله  جامعه حل شود. سال ها پیش، آمریکا، ایران و تماِم جهان باید مبداّ
ا از آنجایی که منش��أِ اثر، ریشه شناسانه نیست و همۀ فرآیندی که در  می ش��دند! اماّ
یک برنامه می بینیم، صرفاً یک »برنامه« است. فقط جواّی ایجاد می کند و از مسئله 

عبور می کند.
در سابقۀ تلویزیوِن ایران، گفت و گوهای کسل کنندۀ بسیاری به چشم می خورد. 
ولی برنامه هایی نیز بوده  اند که با اقباِل مخاطب روبرو ش��ده و آنچنان که به س��یاِق 
موارِد پربینندۀ آمریکایی تولید شده  اند، به همان اندازه، در جذِب مخاطْب موفق عمل 
کرده  اند. جالب است که در تمامِی این برنامه ها، جایگاهِ مخاطب به یک اندازه، قلیل 

بوده است. 
برنامه هایی همچون »آبی ش��و« با اجرای ش��هاب حسینی که نعل به نعل از روِی 
دسِت تاک شوهای آمریکایی ساخته شده بود، »شب شیشه ای« و »مثلث شیشه ای« 
با اجرای رضا رش��یدپور و برنامه های »مردِم ایران س��الم« و »پارک ملت« با اجرای 
ا  محمدرضا شهیدی فرد که از خالقیت و کیفیت نسبتاً بیشتری برخوردار بودند، اماّ
همگی با تاکید بر شخصیت های شناخته شده، بیشتر به سنِت جانی کارسون و ستاره 
ساالری رفته و سنِت مجرِی خودشیفته را در مهماناِن مشهور جست و جو می کردند. 
گاهی نیز برنامه هایی همچون »چراغ خاموش« با اجرای کنترل ش��دۀ امیرحسیِن 
مدرس و »کوله پشتی« با اجرای کنترل نشدۀ فرزاد حسنی هم پیدا می شدند که به 
سنِت وینفری به مشکالِت اجتماعِی جامعه می پرداختند و برخی افراِد ذی ربط در 
مسائِل اجتماعی را به عنواِن مهمان، به چالش کشیده و سعی در ریشه یابی داشتند؛ 

ا در اغلِب موارد، حاشیه بر متن غلبه کرده و موضوع به هدر می رفت. اماّ
ا »ماه عسل« پدیده ای است که در کشاکِش دوراِن بی ثباِت تلویزیون، به طرزی  اماّ
باورنکردنی خود را از مرزِ یک دهه عبور داده اس��ت و این به آن س��بب اس��ت که از 
تمامِی تجربه های گذشتگان پند می گیرد. ماه عسل دکورهای غول پیکری دارد که 
هر ساله تغییر می کند و مخاطبان و مهمانان را محِو تماشای خود می کند. از آن سو، 
مهمانانی هم دارد که تا قبل از بیاِن قصۀ خود، آدم های مشهوری نیستند و به همین 
سبب، حِس قرابِت بیشتری از مخاطب دریافت می دارد. احسان علیخانی نیز به عنواِن 
عنصِر اصلِی این برنامه، تلفیقی هوشمندانه از دو نوِع متفاوِت اجرا، ارائه می دهد. او 
همچون وینفری صمیمی اس��ت و مهمانان، پس از کش و قوس های ابتدای برنامه، 
ا از طرفی دیگر همچون کارسون،  احساساِت خود را در مقابِل وی، بیرون می ریزند. اماّ
حد نگه دار اس��ت و احساس��اِت خود را در هنگاِم برنامه بروز نمی دهد. نه گریه ها و 
ا کاریزمایی  غلیاِن احساساِت وینفری را دارد و نه طناّازی های آنچنانِی کارسون را؛ اماّ

دارد که تفاوِت خاصی به اجرایش می بخشد.  
کلیِت برنامه »ماه عسل«، با تمرکز بر آدم ها و قصه ها، حیثیِت آدم ها را در قصه های 
کوچک و ُخرِد آنها نشان می دهد. این برنامه با نمایِش این داستان ها به دنبال، اپیدمی 
کردِن تلقِی یک داس��تان به مثابه یک جهان اس��ت و از پِس این موضوع به خوبی 
ا نکته اینجاست که همۀ این موارد، ممکن است که »ماه عسل« را به  برآمده است. اماّ
عنوان، به ترین تاک شوی ایران مطرح نماید و از لحاِظ برنامه سازِی تلویزیونی، اثری 
بی نظیر و همه پسند تلقی شود؛ لیکن از تعارض های خوِد برنامه هم نمی توان چشم 
ا دکورهای عجیب و  پوش��ید. »ماه عسل«، مهربانانه است و اجرایی صمیمی دارد؛ اماّ
غریب و پرزرق و برِق آن با مهماناِن زاللی که دعوت می کند، در تناقض است. فضا، 
فخرفروشانه است ولی مهماناِن برنامه، بی ریا هستند. نحوۀ گفت و گوی علیخانی هم 
هرچند که در مدیوِم خودش، بسیار هوشمندانه است؛ لیکْن سنِت مجرِی خودشیفته 

را دوباره تکرار می کند و همچنان مخاطب، مظلوم ترین عنصِر برنامه باقی می ماند. 
ب��ا تماِم اوصافی که بیان ش��د، اگ��ر برنامه ای همچون»ماه عس��ل« دارای اقبالی 

روزافزون اس��ت، به سبِب آن اس��ت که به مدیوِم خود، آگاهی دارد. ولی اگر چنین 
برنامه ای می خواهد به آنچه که ادعایش را فریاد می زند، برسد و سخنوری از مردمانی 
فراموش ش��ده را در نظر دارد؛ باید سنت های مرسوِم تاک شو های دنیا را شکسته و 

دراِم گفت و گو را، دو طرفه برگزار نماید.
ب��ه این ترتیب، هرگاه که یک برنامه از چنین کمندهایی بگریزد، حاصلی فراتر از 
ا این که یک برنامه به چه میزان می تواند، خارج از  مطلوباِت رسانه خواهد داشت، اماّ

رسانه سخن بگوید؟ شاید توهمی بیش نباشد! 

 پاورقی:
* این مطلب توسط تحریریه نشریه ویراست شده و مطابق با اقتضائاتی تغییراتی در آن اعمال 

شده است.
1. در این نوشته، نظر به توجهی که به سریاِل ماه عسل و موارِد مشابه آن شده است، صرفاً تاک 

شوهای اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.
2. The Tonight Show Starring Johnny Carson

ایران| تلویزیون ݤݤݤ

 برنامه تلويزيونی »پارک ملت« با اجرای »محمدرضا شهيدی فر«

 برنامه تلويزيونی »کوله پشتی« با اجرای »فرزاد حسنی«

 برنامه تلويزيونی »مثلث شيشه ای« با اجرای »رضا رشيد پور«

شهریور 1394 / شماره 35459



 دوراِن تثبیت
ا پس از شروع قدرتمند »ماه عسل«، دوران تثبیت این برنامه، بیش از آن  چیزی  اماّ
که گمان می رفت زمان برد و بیش��تِر دلیل این امر هم حاشیه های گاه و بیگاهِ خود 
احسان علیخانی بود و گاهی زبان و لحن ناخوشایندش. همین موضوع باعث شد که 
با وجود موفقیت نسبی سری نخست این برنامه، در رمضان سال 87 برای جلوگیری 
از تکرار دوبارۀ قصۀ فرزاد حسنی، مدیران شبکه تصمیم به تغییر در ساختار برنامه 
و اجرای آن با مجری گرِی »محس��ن افش��انی« نوزده س��اله که با بازی در س��ریال 
»ترانه مادری« چهره ش��ده بود، بگیرن��د. عمق این تغییرات آنقدر باال بود که حتی 
نام »ماه عس��ل« هم در این س��ال به »ماه محبوب« تغییر یافت تا دیگر اثری از آثار 
ا نبود علیخانی با نابلدی و اجرای ضعیف افشانی خیلی  علیخانی در آن هویدا نباشد! اماّ
زود به چشم آمد. بیننده ها از همان شب نخست و تهیه کننده و مدیران شبکه از شب 
دهم فهمیدند بدون مجرِی پیش��ین، برنامه شکست خورده است و این گونه بود که 
علیخانی با یک کودتای نرم، دوباره بر صندلی مجری گریَش بر »ماه عسل« نشست. 
ام��ا این پایان تالش برای گرفتن این صندلِی جذاب از علیخانی نبود و مدیرانی که 
زبان تند و تیز این مجرِی خوش پوش و مهمانان متفاوتش خیلی به مذاقشان خوش 
نمی آم��د، دو بار دیگر در س��ال های 89 و 91، برای جایگزین کردن فرد دیگری به 
عنوان مجری برنامۀ »ماه عسل« تالش کردند که این موضوع موجب شد در این دو 
س��ال، »ماه عس��ل« به ترتیب با اجرای »حسن جوهرچی« و »علی ضیا« روی آنتن 
برود که اولی بدون هیچ سابقه ای در زمینۀ مجری گری، هرگز توانایی اجرای چنین 
برنامه ای را نداشت و دومی هم نتوانست آن گونه که باید و شاید انتظارات را برآورده 
کند، و همین مسئله ریزش آشکار مخاطبین در »ماه عسل« های منهای علیخانی را 
به همراه داشت و باعث شد که همانند بار نخست، این دو تالش هم ناکام بمانند و 
هر بار احس��ان علیخانی سال بعد با س��الم و صلوات، دوباره و سه باره به جای خود 
بازگردد. ش��اید اگر در یکی از این س��ه تالش، نفر جایگزین توانایی آن را داشت که 
س��بک و سیاق خود را بر برنامه جاری کند و آن را از زیر سایۀ نام احسان علیخانی 
درآورد، آن وق��ت همان اتفاقی برای علیخانی رقم می خورد که خود او پیش از این 
برای فرزاد حس��نی رقم زده بود. اما به لطف توانایی باالی علیخانی نسبت به نفرات 
جایگزین، این اتفاق رخ نداد تا دیگر برای همگان مسجل شود که »ماه عسل« یعنی 

احسان علیخانی و احسان علیخانی یعنی »ماه عسل«.
 دوران شکوه فرا می رسد

اما بدون شک، ماه رمضان سال 92، اوج شکوفایِی برنامۀ »ماه عسل« است. برنامه ای 
ک��ه همه چیزش از موس��یقی تیتراژ آغازی و پایانی گرفته ت��ا میهمانان مدعو آن، 
در به ترین حالت و کامال س��ر جای خود قرار داش��تند و همین هم باعث ش��د که 
حاش��یه های کوچکی ماننِد رنگ شلوار علیخانی در یکی از قسمت ها یا بحث تعداد 
کت و شلوارهای او که برای اولین بار در این سال مطرح شدند، هرگز در برابر نقاط 
قوت آن به چشم نیایند. علیخانی به پشتوانۀ تجربۀ چندین ساله اش در »ماه عسل« 
و پس از یک سال وقفه، این بار آن چنان قدرت مند و با سوژه های بکر به اجرای برنامه 
می پرداخت، که جز صداهای مخالف بس��یار اندک، چیزی جز تشویق و تحسین به 
سوی او روانه نشود. از برنامه های جریان ساز این سال می توان به بخشش یک قاتل 
محکوم به اعدام روی آنتن زنده و پخش لحظۀ این گذش��ت اش��اره کرد که بس��یار 
پر س��ر و صدا بود و توجه بس��یاری را به خود جلب نمود. همچنین در یکی دیگر از 
برنامه های این س��ال، نش��ان دادن تصویر نوجوان شهیدی که پیکرش سال 1366 
پیدا شده بود اما به خاطر شباهت بیش از اندازه به یکی از اسرای جنگ تحمیلی به 
نام »محمدجواد زمردیان«، به نام وی به خاک سپرده شده بود؛ موجب شد که این 

ماه عسل از آغاز تا امروز
نگاهی به سیر برنامۀ پرمخاطب »ماه عسل«

 پوریا دارابیان

شاید اگر ستارۀ بی چون و چرا و مجری تند زباِن ده سال پیِش صدا و سیما یعنی فرزاد 
حسنی در ششمین قسمت از برنامۀ ویژۀ رمضان سال 84 شبکۀ سه یعنی »جزر و 
مد«، با علی زاهدی که تهیاّه کنندگی کار را برعهده داش��ت، به مشکل برنمی خورد، 
هرگز برنامه ای با نام »ماه عس��ل« هم متولد نمی ش��د. اما این اتفاق رخ داد و نطفۀ 
برنامه ای با عنوان »ماه عسل« در رمضان سال 84 و در برنامۀ »جزر و مد« بسته شد.

پس از این درگیری، احس��ان علیخانِی بیس��ت و سه س��اله و تازه چهره شده، به 
جای حس��نی بر روی صندلی جزر و مد نشس��ت تا هم پایانی باشد بر »برنامۀ من« 
گفتن های چند س��الۀ فرزاد حس��نی و هم آغازی بر حکومت چندسالۀ خودش بر 
پرمخاطب  ترین برنامۀ پیش از افطار ماه رمضان. اما علیخانی که از همان ابتدا نشان 
داده بود جاه طلب تر از آن است که به جایگزین بودن در برنامۀ شخص دیگری اکتفا 
کند، تنها دو سال توانست صندلِی داغ »جزر و مد« را تحمل کند و به سر و کله زدن 
با زوج های جوان این برنامه بپردازد. او رویای بزرگتری در س��ر داشت و از این رو بود 
که در رمضان سال 86 و پس از آن که کامال شناخته و محبوب شد، این بار با برنامۀ 

خودش به صحنه آمد و این گونه بود که »ماه عسل« متولد گردید.

تلویزیون |ݤݤݤ ایران
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شهید پس از 26 سال از سوی خانواده اصلی خود شناساسی شود. برنامه های دیگری 
مانند حضور یک خواهر و برادر که به علت بیماری پوستی غیرمسری، کسی حاضر 
به ماندن در کنار آن ها نبود و علیخانی با بوسیدن روی پسر از طرف تمام مردم ایران 
از آن ه��ا عذرخواهی کرد، ی��ا ازدواج یک پیرمرد و پیرزن بر روی آنتن زنده، از دیگر 

برنامه های جذاب این سال بودند.
ا این دورۀ اوج باعث نشد که رمضان سال 93 برای علیخانی، راحت تر از سال های  اماّ
قبل آغاز ش��ود؛ بلکه باال رفتن انتظارات از »ماه عس��ل«، موجب شد که بسیاری از 
مهماناِن نه چندان ویژۀ حضور یافته در برنامه نتوانند انتظار مخاطبان را تامین کنند 
و به همین علت برای اولین بار، حجم وس��یعی از انتقادات روانۀ »ماه عس��ل« ش��د. 
البته در همین س��ال هم برنامه هایی مانند حضور زوج احس��ان و سولماز و وفاداری 
احس��ان به همسرش که در دوران نامزدی ش��ان دچار سانحه و زمین گیر شده بود، 
توانست مخاطبان زیادی را به خود جلب کند؛ اما برای برنامه هایی مانند برنامه ای که 
علیخانی در آن می خواست به سبک سال گذشته اما این بار تقریبا به زور از اولیای 
دمی که فرزندشان به بی رحمانه  ترین حالت ممکن به قتل رسیده بود، رضایت بگیرد 
و در نهایت به نحوی رفتار کرد که انگار کار آنها اش��تباه اس��ت و حقی برای قصاص 
ندارند و یا برنامه ای که در آن سه برندۀ قرعه کشِی سه بِرند موادغذایی حضور یافته 
بودند و ش��ائبه اسپانسرینگ و تبلیغات نامحسوس در این برنامه را به دنبال داشت، 
حجم انتقادات آن قدر باال بود که نقاط قوت این س��ری از برنامه را زیر س��ایۀ خود 
برد. همچنین تِم تلخ بسیاری از قسمت های برنامه  »ماه عسل« در این سال، موجب 
واکنش بسیاری از مردم و منتقدان شد و این مسئله تا آن جا پیش رفت که احسان 
علیخانی در مقام پاسخگویی بر آمد و گفت اعتقادی به پرهیز از طرح قصه های تلخ 

ندارد و فکر می کند که طرح قصه های تلخ تاثیرگذارتر است.
 علیخانی نای جنگیدن ندارد

ا برای احس��ان علیخانی که در بخش��ی از سخنان برنامۀ نخستش  رمضان 94 اماّ
گفته بود که امسال نای جنگیدن ندارد و فقط می خواهد به برنامه اش برسد، قصه ای 
متفاوت از سال های گذشته در آستین داشت. پیش لرزه های به وجود آمده از همان 
آغازین برنامۀ این سال و مهمانان ابتدایی آن، تکان های شدیدی را متوجه پایه های 
صندلِی »ماه عس��ل« احسان علیخانی نمود تا مشخص شود امسال از آن سال هایی 
است که »ماه عسل« حواشی زیادی را به خود می بیند. دعوت از پسری که برای اثبات 
عشقش خود را از پنجرۀ طبقۀ دوم یک ساختمان بیرون انداخته بود آن هم در شب 
نخست برنامه که تمام چشم ها به »ماه عسل« دوخته شده بود، صدای عده بسیاری را 
درآورد و تقریبا تمام منتقدان و خواص به نحوۀ انتخاب مهمان برنامه اعتراض کردند، 
حتی عده ای پا را از این هم فراتر گذاشته و این قسمت را موجه جلوه دادن خودکشی 
نامیدند و به شدت به برنامه تاختند. اعتراض ها بعد از این برنامه همچنان به صورت 
جسته و گریخته و بیشتر به فضای تلخ و قصه های تاثر برانگیز »ماه عسل«94 ادامه 
داشت تا اینکه برنامه های شب هشتم و نهم که مهمانان آن 23 اسیِر نوجوان جنگ 
تحمیلی بودند که با اعتصاب پنج روزۀ غذا در زندان های رژیم بعث و به زانو درآوردن 
فرماندهان ارشد این رژیم توانس��ته بودند تاریخ ساز شوند، توانست اندکی نگاه های 
ا در حالی که به نظر می آمد خطر از س��ر علیخانی  منف��ی به خود را کاهش دهد. اماّ
و »ماه عس��ل« او گذش��ته، تنها دو شب بعد از این آرامِش نس��بی پیش از طوفان، 
زمین لرزۀ اصلی فرا رس��ید و دعوت از یک پُزر عروس در شب یازدهم برنامه که به 
شغل های عجیب اختصاص داشت و انتشار عکس های صفحات اجتماعی این مهمان 
در شبکه های اجتماعی، برای اولین بار در تاریخ »ماه عسل«، این برنامه را تا دم تیغ 

برد و با توبیخ کتبی علی اصغر پورمحمدی، معاون سیما مواجه کرد.
پس از این اتفاق علیخانی بر روی آنتن زندۀ تلویزیون از مردم و بزرگترهای کشور و 
مدیران تلویزیون عذرخواهی و به اشتباه انجام شده توسط تیم سوژه یابی اش اعتراف 
کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود و مخالفانی که از همان ابتدا برای چنین موقعیتی 
لحظه شماری می کردند، فرصت را غنیمت شمرده و تا آن جا که می توانستند بر علیه 
علیخانی و »ماه عسل« وی جوسازی رسانه ای کردند. این حمالت تا آنجا ادامه داشت 
که حقوق دریافتی احسان علیخانی از صدا و سیما هم سوژه ای برای رسانه ها شد و 
رقم هایی از دویست میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای آن شنیده 
شد. موضوعی که باز هم مجرِی زودرنج شدۀ »ماه عسل« را به واکنش واداشت تا در 

برنامه ای دیگر رو به مخاطبانش بگوید که دستمزدش برای یک سال سوژه یابی و یک 
ماه اجرا تنها 45 میلیون تومان است.

آقای خونسرد، حساس شده بود و به همین خاطر به کوچک  ترین اعتراضی واکنش 
نش��ان می داد. این تب حساسیت به اعتراضات در علیخانی آن قدر داغ شده بود که 
حتی پست فیس بوکِی یک مجری ش��بکۀ ماهواره ای، او را به واکنش نشان دادن و 
در مقام پاس��خ درآمدن بر روی آنتن تلویزیون کشاند. موضوعی که به خودی خود 
هیچ اهمیت رسانه ای نداشت اما با این عکس العمل به شدت برد رسانه ای پیدا نمود.

در مجم��وع می ت��وان گفت ک��ه حجم حواش��ی و اتفاقات پیش بینی نش��ده در 
»ماه عس��ل«94 آن قدر زیاد بود که احس��ان علیخانی که نای جنگیدن نداش��ت را 
برای حفظ صندلِی »ماه عس��ل« خود، وادار به انجام بیش ترین جنگ در تمام ادوار 

برنامه اش نمود.
 و این داستان ادامه دارد...

شاید نیمۀ دوم »ماه عس��ل«94، که با دست به عصاشدن بیشتر علیخانی پس از 
توبیخ و دقت بیش��تر او در انتخاب میهمانان برنامه همراه ش��ده بود، با برنامه هایی 
مانند معجزۀ قرآن کریم، 175 ش��هید غواص و طرح سرپرستی داوطلبانۀ کودکان 
بی  سرپرس��ت، توانسته باش��د اندکی از حجم انتقادات بکاهد و لحظات خوبی را در 
اذهان مخاطبان ش��کل دهد، اما بدون ش��ک زنگ خطر برای احس��ان علیخانی و 
همچنین مسئولین صداوسیما در رابطه با برنامۀ »ماه عسل«، به صدا در آمده است. 
شاید وقت آن فرا رسیده که هر دو سوی ماجرا به سمت اجرای اصالحات در برنامه 
پی��ش بروند که اولین مورد از این اصالحات، تش��کیل یک تیم فکرِی قدرت مند و 
با حضور چهره های متفکر دینی اس��ت. موضوعی که به ش��دت خالء آن در برنامۀ 
»ماه عسل« احساس می شود و شاید دلیل یک دست نبودن مهمانان برنامه نیز همین 
نداشتِن یک اتاق فکر قوی باشد. هم اکنون پشتیبانی فکری و محتوایی برای برنامه ای 
با مخاطبی در حد و اندازۀ »ماه عسل« برای این برنامه، از نان شب هم واجب تر است. 
»ماه عسل« اکنون بیش از آن که به دکور کهکشانی احتیاج داشته باشد به راهنمایی 

و مشاورۀ بزرگان رسانه احتیاج دارد.
برای هر آغاز، پایانی وعده داده شده است و در این بین بی گمان هیچ برنامه ای تا ابد 
ادامه نخواهد یافت و روزی به پایان راه خود خواهد رسید. حواشی و اتفاقاتی که در 
»ماه عسل« سال 94 روی داد و موجب شد این برنامه حتی تا توبیخ و تذکر کتبی نیز 
پیش برود، شاید در تاریخ این برنامۀ پرمخاطب بی سابقه نبوده باشد اما نحوۀ مواجهۀ 
مردم، مسئوالن سازمان صداوسیما و حتی مجرِی جذاِب برنامه با آن، متفاوت از آن 
چه بوده که تاکنون از »ماه عسل« به خاطر داشته ایم و این ها می توانند زنگ خطری 

جدی برای این برنامۀ پرمخاطب باشند.! 
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می شود، چون به مرور مخاطب نسبت به این موضوع آگاه و هوشیار شده و به این مسئله پی می برد که سوژه های 
انتخاب شده فقط در جهت جذب او به سمت برنامه هستند و همچنین باال بردن آگاهی مخاطب اولویت نخست 
برنامه نیست. همین موضوع هم باعث می شود که شاهد آن باشیم که در یک قسمت شهدای غواص سوژۀ برنامه 
می ش��وند و در یک قس��مت دیگر ش��غل  های خاص که در دل آن مانکن و پوزر عروس به نمایش در می آیند؛ در 
حالی که این ها موضوعاتی هستند که کامال از لحاظ فرهنگی با یکدیگر در تضاد قرار دارند و نشان می دهند خط 
واحد و هدف گذاری اخالقی برای این برنامه وجود نداش��ته اس��ت. در مجموع به نظرم این نگاه جذابیت محور که 
موجب اغتشاش و اعوجاج در مهمانان دعوت شده به برنامه نیز شده بود، اصلی  ترین نقطه ضعف »ماه عسل« امسال 

محسوب می شود.
 آیا این مسئله باعث می شود که بگوییم »ماه عسل« امسال نسبت به سال های قبل دچار افت شده بود؟

همانطور که گفتم در سال های گذشته به نظر می رسید که خط سیر و سمت وسوی »ماه عسل«، به سمت ایجاد 
یک حس معنویت در لحظات پیش از افطار باشد. حاال این حس معنویت ایجاد شده چقدر عمیق باشد، موضوع 
دیگری اس��ت؛ اما در تعداد زیادی از س��وژه های امسال چنین چیزی مشاهده نمی شد. با این وجود نمی توان یک 
حکم کلی صادر کرد و به افت »ماه عسل« امسال رای داد. چنین موضوعی بستگی به این دارد که مالک ما برای 

نق��اط ضع��ف ماه عس��ل 
به معنای افول آن نیست 

مصاحبه با دکتر عبداهلل بیچرانلو دربارۀ برنامۀ »ماه عسل«

 پوریا دارابیان- علی جعفرآبادی

ب�رای تکميل مباحثی ک�ه در پرونده ويژه 
»ماه  عس�ل« به آن ها پرداختيم، به س�راغ 
دکت�ر »عبدالله بيچرانلو«، اس�تاد و عضو 
هيئ�ت علمی دانش�کدۀ عل�وم اجتماعی 
دانشگاه تهران رفتيم. بخش اصلی مصاحبه 
م�ا اختص�اص ب�ه ابع�اد جامعه شناس�انۀ 
»ماه عس�ل« داش�ت و انتقاداتی که در اين 
زمينه به اين برنامه وارد می شود. اما با توجه 
به تخصص دکتر بيچرانلو در حوزۀ رس�انه، 
س�رکی هم به ابعاد رس�انه ای »ماه عسل« 
کشيديم که ماحصل آن در بخش دومی از 

مصاحبه آمده است.

 در »ماه  عس�ل« امس�ال ب�ه نظ�ر می رس�ید ک�ه 
این برنامه نس�بت به س�ال های گذش�ته کمی در 
س�وژه یابی دچار مش�کل ش�ده و یک دستی و بکر 
بودن س�ابق را نداش�ت و به همی�ن دلیل مهمانان 
برنامه طیف وسیعی از آدم ها از پوزر عروس و نجات 
یافته از خودکش�ی تا 23 اسیر نوجوان و هم رزمان 
شهدای غواص را شامل می شدند. نظر شما در این 
باره چیس�ت و به نظرتان چ�ه عواملی باعث چنین 

موضوعی شده است؟
من هم مثل شما با این مسئله موافقم. البته نمی توان با 
قطعیت دربارۀ دالیلی که باعث این اتفاق شده صحبت 
کرد زیرا ما از پشت صحنۀ تولید برنامه بی اطالعیم و به 
عنوان مثال ممکن است دلیل چنین رخدادی، پیش 
تولید ضعیف و دیرجنبیدن سوژه یاب های برنامه برای 
پیدا کردن سوژه های مناسب بوده باشد. اما این مسئله 
می تواند حاکی از یک نگاه کلی از جانب تولیدکنندگان 
برنامه نیز باشد؛ نگاهی که در آن، این جذب مخاطب 
است که هدف قرار داده می شود و سوژه ها ذیل تامین 

این هدف است که انتخاب می شوند.
 به نظرتان این رویکرد جذب مخاطب گرایانه یک 
ضعف و ایراد محسوب می شود یا این که این مسئله 

باید مدیریت شده باشد؟
چنین اتفاقی ش��اید در کوتاه مدت ضرب��ه ای به کار 
نزند و به جذب مخاطب بیش��تر کمک کند اما بدون 
ش��ک در بلند مدت موجب ریزش مخاطب در برنامه 

 دکتر عبدالله بيچرانلو
استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
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افت برنامه چه چیزی باش��د. به عنوان مثال اگر ما مالک را تعداد مخاطبان بگیریم یا فرض را بر این بگذاریم که 
هدف گذاری تلویزیون در مورد این برنامه، جذب مخاطب بوده است، نه تنها »ماه عسل« امسال افت نداشته، بلکه 

رشد هم داشته است!
 جناب دکتر؛ شما عالوه بر کار آکادمیک،کار رسانه ای هم انجام دادید و تجربۀ برنامه سازی برای صداوسیما 
را هم داشته اید. یکی از موضوعات اپیدمی در میان جماعت رسانه ای، عالقه به اوج رساندن یک نفر یا یک 
برنامه را دارند و سپس به افت و افول آن رای بدهند. در مورد »ماه عسل« امسال هم ما اگر از زوایایی مانند 
اجرای پخته تر علیخانی نسبت به سال های گذشته و یا دکور بسیار خوب برنامه و به طور کلی امور تکنیکی، 
به »ماه عسل« نگاه کنیم، می بینیم هنوز هم در تلویزیون ما رقیبی برای آن پیدا نمی شود. به نظر شما این میِل 

رسانه ای برای اثبات افت برنامه های پرمخاطب، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
یکی از معضالتی که در تحلیل هایی از این جنس در فضای رس��انه ای کش��ور وجود دارد، این است که افراد سعی 
می کنند خودش��ان را از تحلیل های دقیق که دشوارتر هس��تند، خالص کنند؛ به این معنا که چون برای تحلیل 
دقی��ق یک برنامه، ب��ه آمارگیری های دقیق مثال در مورد تعداد و رضایت مخاطبان احتیاج اس��ت و چون چنین 
آمارهایی معموال در دسترس نیست و به دست آوردن آن ها دشواری های خاص خودش را دارد، منتقدان با فرار از 

این تحلیل های علمی و مستدل، روی به تحلیل های 
ساده انگارانه آورده و براساس یک سری پیش فرض های 
ذهنی که نس��بت به یک برنامۀ خاص دارند، بدون در 
دست داشتن مستندات، رای به افت و افول یک برنامه 

می دهند.
اگ��ر بخواهیم کم��ی هم جامعه شناس��انه به ماجرا 
نگاه کنیم، متاسفانه در بخش��ی از جامعۀ ما آمادگی 
پذیرش کسانی که تبدیل به چهره و قهرمان می شوند، 
وجود ن��دارد و هنگامی که فردی به یک س��طح باال 
از برجس��تگی و شناخته ش��دن می رس��د، یکس��ری 
واکنش های منفی از سوی جامعه به سمت او سرازیر 
می شود و حتی تالش هایی برای زمین زدن این افراد 
برجسته، از سوی عده ای انجام می شود. این هم دلیل 
دیگری اس��ت برای این تحلیل های سطحی که نوک 
پیکان شان همیشه به سمت برنامه های موفقی مانند 
»ماه عسل« و یا نمونه های مشابهی مانند برنامه »نود« 

و عادل فردوسی پور است.
 ب�ه نظرتان دلیل این مخالفت های بی دلیل و یا به 
بیان دیگر حسادت ها نسبت به »ماه عسل« چیست؟

یکی از دالیل جامعه ش��ناختی این امر در کشور ما به 
علت مقطعی و غیرمداوم بودن بیشتر موفقیت ها است، 
به این معنا که بیش��تر ما ت��وان تداوم دهی یک روند 
موفقیت آمیز را نداریم. به همین دلیل عده ای از کسانی 
که خودشان توانایی حفظ و تداوم موفقیت هایشان را 
ندارند، خواهان تداوم نیافتن موفقیت های دیگران نیز 
می ش��وند و این موفقیت ها را اتفاقی قلمداد کرده و یا 

آن ها را زیر سوال می برند.
ش��اید یکی از دالیلی که برخی فعاالن حوزۀ رسانه 
تالش می کنند تا موفقیت »ماه عسل« را اتفاقی بدانند 
و آن را زی��ر س��وال ببرند، به این علت باش��د که اگر 
یکسری از دالیل برای این موفقیت مداوم شمرده شود، 
به این معنا اس��ت که برای برنامه های بعدی هم باید 
به س��راغ همین دالیل بروند و ای��ن کار را برای آن  ها 

سخت می کند.
یکی از مشکالتی که ما در نقد برنامه های داخلی مان 
داریم، نقدهای س��لبی زیاد به ج��ای نقدهای ایجابی 
اس��ت؛ یعنی م��ا خیل��ی وقت ه��ا در نقدهای مان از 
فالن و بهم��ان برنامه های ماه��واره تعریف و تمجید 
می کنیم و حس��رت می خوریم ک��ه در داخل چنین 
برنام��ه ای نداریم، در حالی که هرگز س��راغی از نقاط 
قوت برنامه های موفق داخل��ی نمی گیریم و این یک 
ضعف بزرگ است. در حالی که ما باید به جای بررسی 
دالیل موفقیت برنامه های ماهواره ای که هیچ ربطی با 
فرهنگ و اقتضائات ما ندارند، به بررسی دالیل موفقیت 
و مطالعۀ برنامه های خوب داخلی که باشرایط فرهنگی 

ما مطابقت دارند، بپردازیم.
 پ�س در مجم�وع ش�ما مواف�ق ب�ا اف�ت برنامۀ 
»ماه عس�ل« نیس�تید ول�ی انتقاداتی را ب�ه آن وارد 

می دانید؟
من باور به افت برنامه ندارم و ترجیح می دهم کمبودهایی 
که »ماه عسل« امسال داشت را نقطه ضعف های برنامه 
بدان��م تا این که رای به افول و افت آن بدهم. افت یک 

 یکی از مشکالتی که ما در نقد برنامه های 
داخلی مان داریم، نقدهای سلبی زیاد به جای 
نقدهای ایجابی است؛ یعنی ما خیلی وقت ها 

در نقدهای مان از فالن و بهمان برنامه های 
ماهواره تعریف و تمجید می کنیم و حسرت 

می خوریم که در داخل چنین برنامه ای 
نداریم، در حالی که هرگز سراغی از نقاط قوت 
برنامه های موفق داخلی نمی گیریم و این یک 

ضعف بزرگ است.
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برنامه به آن معنا است که در همه یا در عمدۀ ابعاد آن 
شاهد پایین آمدن کیفیت باشیم درحالی که همان طور 
که شما گفتید، در بخش های زیادی مانند دکور، اجرا 
و خیلی جاهای دیگر، »ماه عس��ل« روند رو به رشدی 
داشته است. یا یکی دیگر از پیشرفت هایی که به وضوح 
در طول س��الیان ش��اهد رخ دادن آن در »ماه عسل« 
بوده ایم، قصه گویی و روایتی شدن آن بوده است؛ یعنی 
اگر مهمانی به استودیوی برنامه دعوت می شود، روایت 
قصۀ آن محدود به همان دو س��اعت برنامه نشده و در 
پس این برنامه مس��تندی از زندگی آن مهمان نیز به 
تصویر درمی آید که همین قصه گویی کمک شایانی به 

جذب مخاطب قصه دوست ایرانی کرده است.
 یکی دیگر از مس�ائلی که در انتقاد به »ماه عسل« 
بس�یار ش�اهد مطرح ش�دن آن هس�تیم، دس�ت 
گذاش�تن ای�ن برنام�ه ب�ر روی تمام مش�کالت و 
معضالت اجتماعی است و می خواهد تمام مشکالت 
را با یک فرمول حل کند و همین مس�اله هم باعث 
پایین آمدن تمرکز س�ازندگان کار و در نتیجه روند 
سینوسی در کیفیت قسمت های مختلف برنامه شده 

است. آیا با این موضوع موافقید؟
برای دقیق تر ش��دن روی این مس��ئله که بیان ش��د، 
باید ابتدا این مس��ئله را ش��فاف کنیم که پراکندگی 
موضوعات و س��وژه ها با طیف داش��تن آن ها متفاوت 
اس��ت؛ به این معنا که در طیف بندی سوژه ها ما ابتدا 
یک موضوع، مثال موضوع گذش��ت یا قضاوت نکردن 
را ب��ه عنوان محور اصلی کار قرار می دهیم و س��پس 
به دنبال سوژه هایی از طیف های مختلف می رویم که 

انتظار م��ا از موضوع مدنظرمان را ب��رآورده کنند. اما 
پراکندگ��ی موضوع به همان معنا اس��ت که در باال به 
آن اشاره کردیم، یعنی این که مهمانان برنامه کامال با 
هم در تضاد باش��ند که به نظر م��ن این نقطه ضعف 
ناشی از نداشتن یک هیئت مشاوره اِی جامعه شناس و 
روانشناس در این برنامه است. همین مسئله هم باعث 
آن شده که محتوای برنامه، محتوای عمیقی نباشد و 
نتایج و تحلیل های ارائه شده از قصۀ زندگی مهمانان 
برنامه، تحلیل های عمی��ق و مبتنی بر یک چارچوب 
نظری دقیق نباش��د که همین امر هم می تواند یکی 

دیگر از دالیل نخبه پسند نبودن »ماه عسل« باشد.
 پس به نظر ش�ما نبود یک اتاق فکر قوی موجب 
ب�روز ای�ن پراکندگی ه�ا در ظاهر و عمی�ق نبودن 

تاثیرگذاری »ماه عسل« است؟
به طور کلی و فارغ از امس��ال و یا س��ال های گذشته 
می توان گفت که مش��کل اصلی برنامۀ »ماه عس��ل« 
همین نبود یک پش��توانه و مش��اورۀ دقیق اجتماعی 
اس��ت که موجب می ش��ود ه��م س��وژه ها پراکنده و 
نامتوازن باش��ند و هم تحلیل های ارائه ش��ده در پس 
بی��ان قصه های معض��الت اجتماعی از زبان احس��ان 
علیخانی، تحلیل های عمیقی نباشند. اگر بخواهیم از 
بُعد رسانه ای نیز به این موضوع بپردازیم، می توان گفت 
فارغ از ضعف های موجود در سوژه یابی، »ماه عسل« تا 
آن جایی ک��ه روایت گِر زندگی قهرمانانش اس��ت، به 
واس��طۀ مجری توانمندش، یک تاک ش��وی موفق به 
حساب می آید اما زمانی که پای نتیجه گیری به میان 
می آید، ضعف مطالعات نظری برنامه نمایان می شود و 

موجب می شود که از یک قصۀ خوب آن نتیجه ای که 
باید و شاید حاصل نشود.

در مجموع می توان این گونه بیان کرد که »ماه عسل«، 
آن مقدار که در جنبه ه��ای تکنیکی و اجرا قدرتمند 
اس��ت، در جنبه های نظ��ری و محتوایی اش قدرتمند 

نیست و باید خیلی بیشتر از این ها تقویت شود.
 آیا رفتن به س�مت س�وژه هایی مانن�د اعدامی از 
پای چوبه دار برگشته، معتادین و یا حتی شغل های 
خاص، کارکردی در جهت استحکام و بهبود روابط 
اجتماع�ی و ب�اال ب�ردن اعتماد اجتماع�ی از طریق 
رسانه دارد یا موجب مخدوش شدن روح اجتماعی 

و روان جامعه می شود؟
چنی��ن اس��تداللی در خبر و بس��یاری از برنامه های 
رسانه ای هم مطرح است که آیا الزم به نظر می رسد 
که تمام واقعی��ات تلخ برای جامعه بازگو ش��ود؟ به 
هر حال ای��ن بیان معضالت تل��خ، می تواند عوارض 
ناخوش��ایندی بر روی جامعه داش��ته باش��د. به نظر 
م��ن این که م��ا بیاییم و با این توجی��ه که هیچ گونه 
تلخی به جامعه تزریق نشود، واقعیات تلخ را سانسور 
کنیم، هم با اصل آگاهی بخشی در تعارض است و هم 
اینکه جامعه خودش واقعیات را می بیند و با گوشت 
و خون��ش لمس می کند، پس نمی توان واقعیات را از 
او پنهان کرد. پس باید واقعیات ولو تلخ بیان ش��وند 
اما در این رابطه آن چه که اهمیت زیادی دارد، زاویۀ 
نگاه ما به این واقعیات ناخوشایند است و راه حل این 
مش��کل این اس��ت که به همراه بیان این معضالت و 
مش��کالت اجتماعی، تحلیل، راهکار و آگاهی بخشی 
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نیز به مخاطب ارائه ش��ود. یعنی در عین بیم دادن به 
مخاطب، این امید نیز به او داده شود که اگر با آگاهی 
به س��راغ این معضالت بروید، مشکلی برایتان پیش 
نخواه��د آمد و رخ دادن دقی��ق چنین رویکردی هم 
مستلزم همان اتاق فکر قدرتمندی است که پیش از 

این به آن اشاره کردیم.
 »ماه عس�ل« بدون »احس�ان علیخانی« مخاطب 

ندارد
در س�ال های قب�ل هم »ماه عس�ل« ای�رادات یا به 
ق�ول معروف گاف های فنی و محتوایی داش�ت، اّما 
امس�ال این گاف ها بیش از گذشته به چشم آمدند. 
به نظرتان دلیل اصلی این به چش�م آمدن ایرادات 

»ماه عسل« 94 چه موضوعی بوده است؟
ش��اید دلیل اصلی ای��ن امر گس��ترش و نفوذ بیش 
از پی��ش و بس��یار ب��االی ش��بکه های اجتماعی در 
بدنۀ مردم باش��د که امکان اظهار نظر و بازنش��ر این 
اش��تباهات را بسیار باال برده است. امروزه شبکه های 
اجتماعی در حال تبدیل شدن به رسانۀ غالب هستند 
و ب��ه همین دلیل هر موضوعی که این ش��بکه ها بر 
روی آن متمرک��ز ش��وند، در جامعه و به خصوص در 
میان جوانان که مخاطبان اصلی این شبکه ها هستند، 
برجسته می شود. البته به نظر من این موضوع بیش از 
آن که تهدید باشد، برای »ماه عسل« یک فرصت بود، 
زیرا همین حواشی ایجاد شده در این شبکه ها موجب 

بیشتر دیده شدن آن شد.
 »ماه عس�ل«، مجموع�ه ای از تناقض ه�ا اس�ت! 

برنامه ای با تع�داد زیادی اِلم�ان زرد که مخاطبان 
خ�اص و نخبه هم آن را پیگیری می کنند؛ برنامه ای 
ک�ه ادعای ق�رار دادن مردم در برابر م�ردم را دارد 
و سلبریتی ها قرار نیست در جذب مخاطبش نقش 
داشته باشند اما مجری آن خودش از برجسته  ترین 
سلبریتی های حال حاضر رسانه است؛ برنامه ای که 
به مش�کالت و معض�الت اجتماعی می پ�رداز،د اما 
مجری آن هر ش�ب یک دس�ت لباس گران قیمت 
جدی�د بر ت�ن می کن�د و رفتارش به نحوی  اس�ت 
ک�ه ان�گار بویی از این مش�کالت اجتماع�ی نبرده 
و بس�یاری دیگ�ر از ای�ن دس�ت تناقض ه�ا. این 
همنشینِی تضادها در این برنامه چگونه اینقدر خوب 

اتفاق افتاده است؟
ماهیت تلویزیون س��رگرمی اس��ت و ما چه خوشمان 
بیاید و چه خوش��مان نیاید، این س��رگرمی اقتضائات 
خاص خودش را دارد. یعنی اگر ما یکسری اِلمان های 
مخاطب پس��ند یا ب��ه قول ش��ما زرد را در برنامه قرار 
ندهیم، بدون ش��ک مخاطب کمتری جذب برنامۀ ما 
می ش��ود. مهم آن است که ما این اقتضائات را تا کجا 
پیش می بری��م و برای جذب مخاط��ب تا چه حد به 
این اِلمان های زرد متوس��ل می شویم. »ماه عسل« در 
ای��ن زمینه موفق عمل کرده و توانس��ته با قرار دادن 
حداقل های اِلمان های جذب مخاطب مانند موسیقی و 
تیتراژ جذاب، لحن لطیف و امثال این ها مخاطب را به 

خود جذب کرده و با آن وارد گفت وگو شود.
در م��ورد مج��ری برنامه ه��م باید گف��ت، در همه 
جای دنیا این مرس��وم اس��ت که مج��رِی یک برنامۀ 
تاک ش��و، ویژگی های خاصی داش��ته باش��د که برای 
مخاطب جذاب باشد. ضمن این که یکی دیگر از اصول 
تاک شوهای موفق، مداومِت حضور یک مجری در آن 
اس��ت و به نحوی می توان گفت یک تاک شوِی موفق، 
هویت خ��ود را از مجری آن می گیرد. به عبارت دیگر 
ذهن مخاطب به نحوی ش��رطی می ش��ود که برنامۀ 
مورد عالقه اش را با همان مجری که از ابتدا شناخته، 
می پس��ندد و در این بین کم و کاس��تی های مجری 
نیز جزئی از پیش ش��رط های ذهنی است که مخاطب 
ناخودآگاه آن را به عنوان جزئی از برنامه پذیرفته است. 

به بیان س��اده تر یک برنامۀ موفق مانند »ماه عسل« یا 
نمونه های مشابهی مانند »نود«، مانند یک پازل است 
که مجری مانند یک قطعه در این پازل نشس��ته و آن 
را کامل کرده اس��ت؛ حال اگر این قطعه جابه جا شود، 
کلیت پازل است که به هم می ریزد و مخاطب هم این 
موضوع را نخواهد پذیرفت. به همین دلیل همان طور 
که ش��اهد بودیم، برنامه هایی مانند »گفت وگوی ویژۀ 
خبری« یا »هفت« پس از تغییر مجری با ریزش شدید 
مخاطب مواجه ش��دند و در همین برنامه »ماه عسل« 
نیز در چند نوبت، تغییر مجری موجب از دست رفتن 
مخاطبان شد؛ در آینده هم »ماه عسل« بدون علیخانی 

نمی تواند موفقیت هایش را تکرار کند.
 ما در کشورهای غربی برنامه هایی را می بینیم که 
خیلی کارهای متفاوت تر از مثال خواس�تگاری زنده 
و یا اعطای سرپرس�تی یک کودک به یک خانواده 
را انجام می دهند و جامعه چنین واکنش های تندی 
مث�ل تش�کیل کمپین ه�ای عذرخواه�ی و امضای 
طوم�ار و... نش�ان نمی ده�د. این موض�وع همان 
مش�کلی  است که در سریال ها و فیلم ها هم شاهد 
آن هس�تیم؛ مث�ال یک وکی�ل یا پزش�ک بد باعث 
اعت�راض کل وکال و پزش�کان می ش�ود! ب�ه نظر 
ش�ما ریشۀ این مشکل از رسانۀ ما و نحوه تصویر 
س�وژه ها اس�ت و یا مردم و جامعه ما رس�انۀ آزاد 
را نمی شناس�ند و یا نمی توانند با آرامش با نظرات 

مخالف برخورد کنند؟
ب��ه نظ��رم چنین مقایس��ه ای درس��ت نیس��ت. هر 
جامع��ه ای کدهای اخالقی خ��ودش را دارد که باید 
آن ها را در رس��انه اش رعایت کند. ب��ه عنوان مثال 
ش��اید در بعضی از جوامع غربی، صحبت در رابطه با 
همجنس بازی با توجه به تبلیغات گسترده در رابطه 
با آن غیراخالقی نباش��د، درحالی ک��ه در جامعۀ ما 
چنین موضوعی به ش��دت قبیح و غیراخالقی است. 
در این رابطه هم اقتضائات اخالقی جامعۀ ما ایجاب 
می کند که اخالق رسانه ای بیشتر رعایت شود و مثال 
از یک کودک اس��تفادۀ ابزاری نشود که این موضوع 
از آن نکاتی است که جای تامل زیادی دارد و بیشتر 

باید در رابطه با آن دقت شود. 

 یک برنامۀ موفق مانند »ماه عسل« یا 
نمونه های مشابهی مانند »نود«، مانند یک 

پازل است که مجری مانند یک قطعه در این 
پازل نشسته و آن را کامل کرده است؛ حال اگر 

این قطعه جابه جا شود، کلیت پازل است که 
به هم می ریزد و مخاطب هم این موضوع را 

نخواهد پذیرفت. به همین دلیل همان طور که 
شاهد بودیم، برنامه هایی مانند »گفت وگوی 

ویژۀ خبری« یا »هفت« پس از تغییر مجری با 
ریزش شدید مخاطب مواجه شدند
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چهارفصل مجری با سابقه
 احسان علیخانی چگونه به چهره ای موفق در رسانه ملی تبدیل شد؟

 علی جعفرآبادی

اگرچه ب�ه احتم�ال قريب به يقي�ن، هيچ 
ي�ک از مخاطبان  اين نگاش�ته در مواجهه 
با پيش�انی نوش�ت آن، در صحت و س�قم 
 اين فرضيه که احس�ان عليخانی چهره ای 
موف�ق و معتبر در صداوس�يما محس�وب 
می شود، تش�کيک نکرده و آن را همچون 
امری بديهی و مس�لم پذيرفته ان�د، اما به 
حک�م منطق، تالش می کنيم در ابتدای امر 
و به عنوان مقدمه، پاس�خ های قابل اعتنا و 
معتبری برای  اين پرسش بيابيم که  آيا  اين 
مجری جوان و مشهور، در ميان چهره های 
موفق رس�انه مل�ی در طول س�اليان اخير 

جای می گيرد يا خير. 

تلویزیون |ݤݤݤ ایران

42 شهریور 1394 / شماره 459



کند. همان ویژگی مهم که نزد مخاطب عام به مفهوم 
»پررویی دل پذیر« تعبیر می ش��د.  این سه مبحث به 
سرعت و س��هولت رنگ باخت؛ زیرا به فاصله کمی  و 
از ابتدای دهه 9۰، س��یل مجریان جوان خوش پوش و 
خوش چهره به سمت صداوسیما روان شدند و سیاست 
س��ازمان در جذب  این افراد به س��ودای دستیابی به 
علیخانی های جدید، ب��ا ناکامی تدریجی تک تک آنها 
به شدت شکس��ت خورد. حضور مستمر و مستحکم 
علیخان��ی در جایگاه یکی از بر ترین مجریان س��یما و 
تکرار سال به سال موفقیت های او، و رجوع منتقدان به 
کارنامه وی و مواجه شدن با فهرستی نسبتاً پرتعداد از 
برنامه های متعدد او، نشان داد که نمی توان موفقیت او 
را یک پدیده دانست که به رسم معهود، به افولی ناگزیر 
بیانجامد. همچنین با ممنوع التصویر شدن حسنی در 
س��ازمان و غیبت طوالن��ی وی، بینندگان با علیخانی 
تازه ای مواجه ش��دند که حاال سبک و سیاق مختص 
به خود را در اجرا دارد و دیگر ربط و نسبتی با مجری 
محبوب گذشته ندارد که هیچ، مقلد و مرشد هم پیدا 
کرده است، چنانکه علی ضیا که خود به موفقیت های 
نصفه و نیمه و موقتی نسبتاً قابل توجهی در اجرا دست 
پیدا کرده است، روی آنتن زنده از الگو بودن علیخانی 
برای خود س��خن می گوید. حال با پدیده ای مواجهیم 
ک��ه دیگر جای خود را به طور تم��ام و کمال در اجرا 
یافته و هر س��ال در 31 ش��ب ) ماه رمضان و تحویل 
س��ال( بر قاب ظاهر شده و س��یل مخاطب را با خود 
همراه می کند، اما تداوم و تسلس��ل توفیقاتش نشان 
می دهد که دیگر متکی به کاریزمای ظاهری، شانس یا 

تقلید از سبک دیگران نیست.

موفق��ی، اولی��ن و دم دس��تی  ترین عنص��ر را ب��رای 
تبیی��ن چرایی توفیق وی بر ش��مردند. علیخانی فرد 
خوش چهره و خوش پوشی بود که در هیبت ظاهری 
خود، کاریزمای رس��انه ای خلق می کرد؛ چنان که در 
دو دهه اخیر  این عامل، اصلی  ترین بحث در بررس��ی 
چگونگی طی مس��یر موفقی��ت اصلی  ترین مهره های 
سینمای کشور بوده اس��ت. شانس و اقبال علیخانی، 
عامل دومی  است که از آن نام برده می شود؛ همان طور 
که اصوالً میل مبهمی  در میان جامعه رسانه ای  ایران 
در تحلیل اقبال گرایانه موفقیت ستاره های سینمایی و 
تلویزیونی وجود دارد، که ریش��ه آن را می توان در نیاز 
به غیرقابل حصول نمایی  این موفقیت ها دانست. اگر 
چنین بازنمایی ش��ود که موفقیت چنین افرادی یک 
اتف��اق بوده و از عوام��ل و عناصر عادی و عینی منتج 
نشده است، آن وقت نمی توان از دیگران انتظار داشت 
ک��ه با تالش، تکیه بر هوش و ح��واس جمعی کاری، 
به همان جایگاه دست یابند، و این عدم انتظار دلخواه 
کسانی اس��ت که به جایگاه متوس��ط و معمول خود 
راضی و از هر کنش تالش محور و کوشش گرا گریزانند. 
سومین عامل مطرح شده، به سال هایی مربوط می شد 
ک��ه فرزاد حس��نی س��تاره بی چون و چ��رای اجرای 
تلویزیون��ی بود و موفقیت ام��روز علیخانی را با ابعاد و 
مختصات عینی به دست آورده بود، و با برنامه »کوله 
پشتی« یکه تاز میدان بود. در آن سال ها، علیخانی یک 
مقلد صرف فرزاد حس��نی محسوب می شد که تالش 
دارد تا مهم  ترین وجه اجرای حسنی یعنی حرکت بر 
لب��ه باریک حفظ احترام طرف گفتگو و در عین حال 
حفظ ماهیت هجومی  و حق به جانب خود را بازتولید 

احس��ان علیخانی از س��ال 1383 و اج��رای برنامه 
صبحگاهی شبکه سه س��یما، به یک مجری جدی و 
قابل بررسی تبدیل ش��د. اگرچه بیننده امروز او را به 
اعتبار »ماه عس��ل« و ویژه برنامه های تحویل سال به 
یاد م��ی آورد، اما در این بازه زمانی حدوداً یک دهه ای، 
علیخانی در قامت تهیه کنن��ده، مجری، کارگردان و 
تدوینگر بیش از ده برنامه تلویزیونی را در کارنامه دارد. 
او بر خالف همتایان مشهورتر خود، هرگز به ساختمان 
شیش��ه ای رادیو س��رک نکش��ید و همواره در جایگاه 
مج��ری تلویزیونی باقی ماند. بدیهی اس��ت که بخش 
اصلی و عمده شهرت و محبوبیت او، از اجرای دو برنامه 
مذکور ریشه گرفته باش��د، چنان که حاال  این دو بازه 
زمانی )ماه رمضان و س��اعات منتهی به تحویل سال( 
برای بینن��ده پر و پا قرص تلویزیون، به نام و چهره او 
گره خورده است. تا به حال در چند مقطع و به بهانه های 
گوناگون، مدیران سازمان به انگیزه ها و مقاصد مختلف 
تالش کرده اند تا با کنار گذاش��تن علیخانی از این دو 
برنامه، کیفیت و ماهیت آنها را بی ارتباط با او نمایانده 
و چنین وانمود کنند که هر مجری دیگری نیز قابلیت 
پیشبرد موفق آنها را دارد. چنین بود که حضور محسن 
افشانی و حسن جوهرچی به عنوان مجری »ماه عسل« 
در دو س��ال مختلف، »ماه عسل« متفاوتی را به وجود 
آورد که در جذب مخاطب و تکرار موفقیت »ماه عسل« 
علیخانی، به چیزی ش��بیه به یک فاجعه تبدیل شد. 
کوچ علیخانی از ش��بکه س��ه به دو و سپردن اجرای 
ویژه برنامه سال تحویل سال 92 شبکه سه به مجری 
دیگری، باعث ش��د که بر خالف تصور غالب نسبت به 
پربیننده شدن قراردادی و همیشگی شبکه سه در این 
بازه زمانی،  این بار و در حکم یک استثنا در دهه اخیر، 
ش��بکه دو گ��وی رقابت را در جلب بیننده از ش��بکه 
رقی��ب برباید.  این اتفاقات بیش از پیش بر این فرضیه 
صحه می گذارد که گویی تمایل بیننده به تماشای  این 
برنامه ها در عین اثرگذاری وجوه محتوایی و حاشیه ای 
آنها، تابع میل مخاطب به تماشای برنامه ای با اجرای 
احس��ان علیخانی باش��د. فردی که به معنای واقعی 
کلمه یک سلبریتی اس��ت. چهره ای با شهرت فراوان 
که عالقه مندان پرش��ور پرتعدادی دارد، که هر حضور 
مجری محب��وب خود در هر برنامه با ربط و بی ربطی، 
از کنس��رت یک خواننده پاپ تا جشنواره جام جم را با 
جدیت و حرارت دنبال می کنند. حال که باید اعتراف 
کنیم شهرت و محبوبیت علیخانی قابل انکار نیست، 
باید ببینیم احسان علیخانی با کدام نسخه جادویی و 

دستورالعملی به این جایگاه رسیده است. 
در ی��ک ده��ه اخی��ر و از زمان��ی که نام احس��ان 
علیخانی به عنوان چهره مهم و معتبر رس��انه ملی در 
اذهان ثبت ش��د، سه تئوری کلیش��ه ای در مورد علل 
موفقی��ت وی مطرح و تکرار ش��د. نظریه هایی که اگر 
در س��ال های ابتدایی ش��هرت وی، قابل اعتنا و توجه 
به نظر می رس��یدند، حاال و در گ��ذر زمان محکوم به 
فراموش��ی اند. بخش��ی از پیگیران فعالیت های وی به 
سیاق برچس��ب گذاری مش��هور و معمول هر منتقد 
رس��انه ای کش��ور ما در اظهار نظر پیرامون هر چهره 
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علیخانی، مخاطبی که در آنسوی خطوط دیجیتالی 
در مقاب��ل صفحه تلویزیون نشس��ته و او را مش��اهده 
می کن��د، عاقل و فهیم فرض می کند. بر خالف عموم 
همتایان��ش در س��یما، خ��ود را در مقاب��ل انبوهی از 
کودکان که درک و دریافتی از میزان هوش��یاری او در 
صحنه و تس��لط و چیرگی وی ب��ر اجزای برنامه خود 
ندارن��د، فرض نمی کند. بروز عینی  این امر را می توان 
در تعامل او با مهمان خود دید؛ در شرایطی که غالب 
مجریان س��یما حین هر مصاحبه و گفتگویی، اساساً 
توجه و دقتی به مهمان خود نداش��ته که هیچ، گاه به 
طور علنی با عوامل پش��ت صحنه حرف می زنند یا با 
س��وال بی ربط و پرت بعدی خود، اذعان می کنند که 
هی��چ توجهی به گفتگو ندارن��د. او صحنه را به مثابه 
عرص��ه مب��ارزه ای می بیند که عاش��ق ورود به کارزار 
آن اس��ت، تا پیروز میدان باش��د. او درک می کند که 
در مقابل چه کس��ی نشسته و به گفتگوی خود با هر 
کسی که باشد  ایمان دارد.  این  ایمان از جنس اهمیت 
مفهوم اجرا برای خود مجری اس��ت. علیخانی متوجه 
حجم تالش همکارانش برای ش��یرین نمایی خود در 
مقابل بیننده شده است؛ مجریانی که گویی به مراسم 
خواس��تگاری آمده اند و تالش می کنند خود را خوش 
ص��دا، خوش بیان و سرش��ار از عواط��ف جلوه دهند.  
اینگونه می شود که شعری که اعراب کلمات آن را غلط 
می خوانند، با آب و تاب اجرا می کنند یا در مواجهه با 
خاطره و لطیفه مهمان خود چنان زیر خنده می زنند 
که مخاطب مطمئن می شود مجری اصاًل به آن گوش 
نداده اس��ت. علیخانی می داند که نیاز تلویزیون به او، 

کمتر از نیاز او به تلویزیون نیست. شمایل ستاره گونۀ 
او، مدیون امواجی اس��ت که حامل تصویر او بوده و به 
بصر بیننده می رسد. پس با موضع گیری های بی دلیل 
سیاس��ی و اجتماعی گزنده، موقعیت خود را به خطر 
نمی ان��دازد و می دان��د که گاه رب��ودن دل مخاطب با 
ترانه عاش��قانه پر اشک و آه احس��ان خواجه امیری، 
راه میان بر و کم خطر تری برای موفقیت است، تا شاخ 
خوردن از گربه به پاس آس��ته نرفتن و آسته نیامدن. 
او می داند که همیش��ه باید نفر اول باش��د و مخاطب 
برای تماش��ای »او« به سراغ برنامه بیاید، نه  اینکه به 
مثابه یک پیمان کار، هفته ای دو بار در انواع و اقس��ام 
برنامه ها حضور یابد و شبکه ها را باال و پایین کند. خواه  
این برنامه جشن رمضان باشد، خواه سینما گلخانه. او 
می خواهد »بِرند« برنامه خود باشد، و مخاطب انتظار 
»او« را بکشد، نه  اینکه برای تماشای برنامه ای، ناگزیر 
به تماشای علیخانی باشد. و نکته قابل توجه در بررسی 
تمام این معادالت آن است که اگر به تحلیل یک نمونه 
موردی مهم در میان فعالیت های تلویزیونی او، یعنی 
»ماه عسل« دس��ت بزنیم، با اثری مواجه خواهیم شد 
ک��ه عناصر و عوامل عوامانه و گاه مبتذل بس��یاری را 
نیز می توان در ساختار و ابعاد اجرایی آن ردیابی کرد، 
ام��ا اعتمادی که میان مج��ری و مخاطب خود برقرار 
شده، باعث می ش��ود تا مخاطب جدی تر و فرهیخته 
ه��م، روزی پای گفتگو با خانواده یک غواص ش��هید 
بنشینند، و روز دیگر تقلید صدای پدربزرگ یک بازیگر 
توس��ط او را تماش��ا کنند؛ زیرا اگرچه  این بار در هم 
اس��ت، اما خریدار سال ها است که به فروشنده اعتماد 

 علیخانی، مخاطبی که در آنسوی خطوط 
دیجیتالی در مقابل صفحه تلویزیون نشسته 
و او را مشاهده می کند، عاقل و فهیم فرض 
می کند. بر خالف عموم همتایانش در سیما، 
خود را در مقابل انبوهی از کودکان که درک 

و دریافتی از میزان هوشیاری او در صحنه 
و تسلط و چیرگی وی بر اجزای برنامه خود 
ندارند، فرض نمی کند. بروز عینی  این امر را 

می توان در تعامل او با مهمان خود دید؛

دارد و جنس نامرغوب او را نادیده می انگارد.
اما در پایان، باید به بررس��ی مهم  ترین و اصلی  ترین 
عامل موفقیت علیخانی در قامت مجری پرداخت، که 
دست بر قضا توضیح و تشریح آن برای عموم مخاطبان 
عماًل غیر ممکن است، زیرا نیاز به یک زیست  عینی و 
رویارو با او، فارغ از رابطه بیننده و مجری دارد. عاملی 
که چیس��تی آن، مهم  ترین ابهام هر فرد عالقه مند به 
علیخان��ی در م��ورد او نیز بوده و هن��وز به قوت خود 
باقی اس��ت.  آیا احس��ان علیخانی در پش��ت دوربین، 
همان فردی است که از خود و در مقابل قاب دوربین 
نمایش می دهد؟  آیا ارجاعات گاه و بی گاه او به ادبیات 
و مفاهیم دینی، خبر از فردی مقید به اصول می دهد، 
یا همچون نمونه های تلخ گذشته، پاسخ سوال مشهور 
»آیا تو چنان که می نمایی هس��تی؟« یک خیر بزرگ 
اس��ت؟ بنا بود نگارنده  این س��طور اساس��اً به واسطه 
همکاری مختص��ر خود با علیخان��ی در جریان چند 
برنامه، به ارائه گزارش��ی عینی دست بزند، اما طبیعی 
اس��ت که نه نگارنده  این مجال را فرصت آن می داند و 
نه اصوالً قابل قبول است که در چنین پرونده ای، یک 
مطلب قصد داشته باشد تا – به بیان طنز – برای یک 
چهره مش��هور بازاریابی کند و در مورد شخصیت وی 
قض��اوت کند. هرچند اگر قرار بود مطلب فرضی بیان 
ش��ود، محتوای آن چیزی جز تایید همسانی شخصی 
علیخانی در دو مقام اجرا و غیر آن نبود، و بخش مهمی  
از آن به س��تایش از او اختصاص داش��ت که در نمونۀ 
عینی و حاضر نگارنده، به هر نیروی جوان و تازه نفسی 
هم برای همکاری و همیاری اطمینان کرده و در جهت 
پیشرفت برنامه خود اس��تفاده می کند؛ اما بهتر است 
که باز به عقب بازگردیم و ریشه های آن را در ایمان او 
ب��ه صحنه اجرای خود ردیابی کنیم. اگر چه به عادت 
ناپس��ند  این دیار، هر سال و با شروع هر سری تازه ای 
از »ماه عسل«، جماعتی از افول و خاموش شدن چراغ 
موفقیت علیخانی س��خن گفته و پاییز تازه ای را برای 
این مجری با سابقه فرض می کنند، اما به نظر می رسد 
که تا آن زمان که مجریان سیما رسالت و بار بر دوش 
خود را در حد گرم کردن صحنه، به سیاق یک شومن 
مجالس عروس��ی تصور کرده، و از ویژه برنامه مذهبی 
شبکه قرآن تا برنامه جوانانه صبح گاهی را با یک فرمول 
و قاعده، و متکی بر فرمول »برنامه ات را با هر وسیله ای 
ش��ده تفت بده« پیش می برند، علیخانی همچنان در 

رقابت با خود، به پیش خواهد رفت.  
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رسانه ای برای مردمان بی رسانه
 آیا قهرمان سازی هدف اصلی سازندگان »ماه عسل« است؟

 محّمدعلی سافلی

هر سرزمین و تمدنی را عالوه بر تاریخ و آثار تاریخی اش، با قهرمانان و اسطوره های 
ن هس��تند.  ملی و میهنی نیز می شناس��ند. درواقع افس��انه ها پلی به تاریخ هر تمداّ
اسطوره ها را برای آن ساختند و نوشتند تا هر ملاّتی خود را از سایر ملل باالتر بداند 
و آن اسطوره منشأ فضایل اخالقی و آداب پهلوانی باشد. برای مثال شخصیتی چون 
رستم در شاهنامه ایرانیان یا هرکول در ادبیات یونان که به هم پهلو می زنند از سر این 

است که دو ملت هرکدام بیش از دیگری می خواهد قهرمان سازی کند!
 البته گذار از دوران اس��طوره ها و قهرمانان اس��اطیری ب��ه معنای از بین رفتن 
قهرمان نیس��ت بلکه در هر دوره و عصری شخصیت های پرآوازه ای وجود داشتند 
که با الگو گرفتن از اس��طوره های کشورش��ان، هرکدام الگو و جزئی از تاریخ یک 

ملت شناخته  شده اند.
در عص��ر م��ا ام��ا یافتن قهرمان ها کمی س��خت اس��ت چ��را که تص��ور از این 
ش��خصیت های تاریخی کمی متفاوت است. با رشد رس��انه ها و تأثیر آن بر اقشار 
مختلف مردم و جامعه و ذهنیت س��ازی آن ها ب��رای مخاطبان، دیگر عنصری که 
قهرمان ه��ا را از س��ایر مردم عادی جدا کند، صرفاً هم��ان باورها و ارزش ها و مرام 
پهلوانی یا اخالق و عرفان نیس��ت، بلکه این روزها بیشتر شهرت قهرمان ساز است. 
در عصری که ارزش ها را رسانه ها می سازند و مردم بیشتر به جای پیروی از مفاهیم 
و ارزش های مطرح شده کتاب ها، از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دریافت 
اطالعات می کنند، قهرمان های این عصر را نیز باید از بین ورزشکاران و هنرمندان 
یافت. جدای از این، گاه رسانه ها تا جایی پیش می روند که ضدقهرمان را به ما قالب 
می کنند و ستاره های فیلم های مبتذل برای یک نسل الگو قرار می گیرند؛ و این همه 
در حالی است که قهرمان های واقعی عصر ما شاید برای یک بار هم نتوانند خود را 

از قاب جادویی تلویزیون به مردم دنیا معرفی  کنند.
 »ماه عسل«؛ رسانه ای برای بی رسانه  ترین قشر جامعه

برنامه »ماه عس��ل« صداوسیما که هر س��ال قبل از افطار در ماه مبارک رمضان 
پخش می گردد را باید یک تابوش��کنی در س��اخت برنامه های صداوسیما دانست. 
آنتن این برنامه این بار و اس��تثنائاً به گفت وگو با یک چهره سرش��ناس سیاسی، 
هنری یا ورزش��ی اختصاص ندارد بلکه مهمانان این برنامه پیش از آمدن به قاب 
جادوی��ی حتی برای خانواده خود نیز ناش��ناخته بوده اند اما بع��د از اتمام برنامه 
هزاران هوادار و مخاطب پیدا می کنند! بس��یاری از مهمانان این برنامه را می توان 
قهرمانان و اس��طوره های نسل ما به شمار آورد؛ اس��طوره هایی که برخالف قرون 
گذش��ته نه نقالی دارند و نه ش��اعری که زندگی آن ها را به شعر درآورد. داستان 

»ماه عس��ل« و احسان علیخانی در این س��ال ها روایت داستان زندگی این آدم ها 
است؛ روایتی از وفاداری ها، ایثارها و نامالیمات زندگی.

داس��تان زندگی عباس برزگر کارآفرین بواناتی در عرصه گردش��گری که شاید 
کسی نمی دانست چه سختی ها و ناکامی هایی در زندگی داشته است؛ قصۀ پدری 
با دس��ت های آهنی که همه کمبودهای مادی و معنوی فرزندانش را جبران کرده 
اس��ت؛ سرگذشت زنی که هر روز به آسایشگاه کودکان سرطانی رفته و بدون مزد 
در کنارشان بوده؛ داستان زوج جوانی به نام احسان و سولماز که به رغم فلج شدن 
س��ولماز اما احس��ان وفادارانه در کنار وی ماند تا روایت زیبای 23 اس��یر نوجوان 
دربند رژیم بعث عراق و همچنین قصۀ ش��هادت غواصان ش��هید و غیره و غیره، 
همگی دلیل ماندگاری و هوادار داش��تن »ماه عسل« در بدنۀ جامعه، با وجود تمام 
کاس��تی ها و انتقادات پرش��ماری اس��ت که به حق و ناحق در این سال ها مطرح 
ش��ده اند. باید پذیرفت مردم دیگر از تکرار کلیش��ه ها و اینکه آنتن رس��انه تنها در 
تصاحب س��لبریتی ها باشد خسته ش��ده اند؛ آن ها می خواهند عالوه بر چهره های 
شناخته شده و مشهور در قاب رسانه، مردمی از جنس خودشان و با داستان هایی 
متفاوت ببینند و »ماه عس��ل« در دورۀ ده س��اله اش، پاسخ گوی همین نیاز مغفول 

ماندۀ مردم بوده است.
اما اینکه تیم فکری پروژه »ماه عس��ل« تا چه حد به مقوله قهرمان شناس��اندن 
مهمانان ش��ان توجه دارند، جای بحث دیگری است؛ شاید از تمام برنامه های سی 
شب این برنامه، کم تر از نصف آن، افرادی را نشان دهد که لیاقت عنوان قهرمان را 
دارند. درواقع هدف برای تیم سوژه یاب این برنامه بیش از اینکه دعوت از قهرمانان 
عصر ما باشد، خاص بودن مهمانان است. آنچه سوژه یاب این برنامه مریم نوایی نژاد 

در گفتگوهایش پس از چند قسمت جنجالی امسال به آن اعتراف کرد.
به همین خاطر است که گاه از دل برنامه های »ماه عسل« معرفی مشاغل عجیب  
و غریب بیرون می آید یا اینکه برخی قس��مت های آن هیچ مناسبتی با آن چه در 
باال ذکر آن رفت، ندارد؛ در واقع برای یک دست شدن تمام برنامه ها و رسیدن به 
هدف واالیی که غایت این برنامه اس��ت، تیم فکری »ماه  عس��ل« بیش از آنکه به 
خاص بودن مهمانانش بپردازد باید داستان هایی را روایت کند که متناسب با ماه 
مبارک رمضان امید را در دل مردم بکارد و قهرمان های واقعی را به نس��ل امروز 
معرفی نماید. داستان هایی که بیان آن ها حتی شاید بتواند مشکل سینمای ایران 
را نیز حل کند. چرا که بسیاری از قصه های مطرح شده در این برنامه، به صورت 

ه توان تبدیل به سناریو و فیلم نامه را نیز دارند!  بالقواّ
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به نظر می رسد جمع بندی مطالب ارائه شده در بررسی برنامه پرمخاطب ماه عسل 
به اجمال بدین گونه باشد.

 نقاط قوت ماه عسل
 اس��م و نشان برنامه یکی از اس��امی زیبا و با مسمایی است که در طول سال های 

اخیر انتخاب شده است.
 توانمندی مجری برنامه در اداره برنامه که به مرور زمان پخته تر نیز شده است.
 انتخاب سوژه ها در برخی از موارد بسیار خوب و تاثیرگذار و سازنده بوده است.

 جریان سازی کمک به هم نوعان، گره گشایی از مشکالت نیازمندان که در برخی 
موارد در این برنامه به جریانی مردمی تبدیل شده است.

 معرفی سوژه های قابل پرداخت به نویسندگان و فیلم سازان و پژوهشگران.
 دکور برنامه یکی از دکورهای قابل اعتنا و هنرمندانه در برنامه های تلویزیون است.

 نقاط ضعف

 عدم وجود اتاق فکر قابل اتکا برای برنامه ای با مخاطب میلیونی به ویژه در انتخاب 
سوژه ها و تعیین ضرورت ها و اولویت ها.

 احساس محوری و دوری از عقالنیت در بسیاری از برنامه های ماه عسل.
 چرخش برنامه در همه ابعاد آن بر محور تشخیص، عالئق و سالئق مجری )نگاه و 

نظر مجری سنجه ارزیابی است(.
 تمرکز بیش از حد بر قالب معمول تاک شو و عدم خالقیت در پرداخت سوژه ها.

 تلخی بیش از حد برخی از سوژه ها و پشت صحنه ناخودآگاه سیاهی که از جامعه 
به مخاطب القا می کند.

 تقبیح ناخودآگاه احکام مسلم اسالمی از قبیل قصاص در ذهن بینندگان از طریق 
پرداخت احساسی به سوژه ها

 عدم تناسب تلخی مفرط برخی سوژه ها با حال و هوای قبل از افطار.

 پیشنهادها
 تش��کیل اتاق فکر برنامه با ترکیبی از اس��اتید و صاحب نظران برجس��ته و رسانه 

شناس در رشته های زیر؛
 فقه، قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، جامعه شناس��ی و مردم شناسی، روانشناسی، 
رسانه و علوم ارتباطات، مطالعات فرهنگی، تبلیغات و تهیه کنندگی و تولید تلویزیونی

 طراحی قالب های نو و خالقانه برای برنامه در سال های آتی با هدف پرهیز از مجری 
محوری افراطی برنامه

 تحلیل جامع سوژه های سال های قبل و دیدگاه مخاطبان و آثاری که پس از پخش 
برای خود سوژه ها و مخاطبان داشته است و تحلیل کارشناسانه آن در اتاق فکر

 ادامه تدبیر هوشمندانه مدیریت سیما در پرهیز از مونوپل ماه عسلی و زمینه سازی 
انتخاب برنامۀ موازی توسط مخاطبان

 

ماه عسل در یک نگاه 
 شهریار کاظمی
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»یک رویا«ی دیگر هم توسط فریدون جیرانی ساخته و از سیمای جمهوری اسال می 
 پخش ش��د؛ اما این بار رویایی که جیرانی در س��ر داش��ت، تبدیل به کابوس شده و 
سریالی که قرار بود با اقتدار نیروهای اطالعاتی و امنیتی ایران نمایش داده شود، هرگز 
نتوانس��ت آن گونه که باید، انتظارات را برآورده کند و در بوتۀ نقد منتقدان، متحمل 
هجمه های فراوان شد تا جایی که کار باال گرفت و برخی از نمایندگان مجلس نیز، 
نس��بت به ضعف های این اثر واکنش نش��ان دادند. در این یادداش��ت سعی شده به 
آخرین اثر کارگردان فیلم های سینمایی »پارک وی« و »من مادر هستم«، از منظر 
نقاط قوت و ضعف آن، بررسی گردد و نتیجه ای که به دست آمده این است که »آیا 

»تعبیر وارونه یک رویا« سریال قابل دفاعی است یا خیر«؟
 شروع: طوفان دیگری در راه است

این سریال با نشان دادن قدرت نیروهای اطالعاتی ایران در نفوذ و کسب اطالعات از 
سیس��تم های اطالعاتی دشمن و هم چنین، ترور نافرجام یکی از کارکنان میان ردۀ 
س��ازمان انرژی ات  می آغاز می ش��ود. ترور نافرجامی که با کسب اطالعات و عملیات 
به موقع نیروهای اطالعاتی ایرانی است که به سرعت کشف و خنثی می شود و این 
نمایش قدرت، به همراه نشان دادن مراحل کشف و خنثی سازی عملیات دشمن است 
که یک شروع خوب و مهیج کننده دارد و مانند قالب به یقۀ مخاطب گیر می کند و 

او را در ادامۀ داستان با خود همراه می سازد.
پس از این شروع غافلگیر کننده و جذاب سریال، بالفاصله نقطۀ عطف اول داستان 
شکل می گیرد که این نقطۀ عطف، مظنون شدن تیم اطالعاتی ایرانی به سرپرستی 
»ناصر توکل« با بازی» امیرجعفری« به نجات یافتۀ ترور یعنی »محسن روان بخش« 
با نقش آفرینی »فرهاد قائمیان« اس��ت. سوءظنی که موجب  شد نیروهای اطالعاتی 
ایران به جاسوس بودن این شخصیت و ساختگی بودن ترور وی برای رسیدن به سوژۀ 
اصلی، پی ببرند. تا اینجای کار هم داستان به درستی پیش رفت. در واقع یک سوژۀ 
بکر و دس��ت اول در میان س��ریال های ایرانی با نام ترور دانشمندان هسته ای همراه 
با یک ش��روع طوفانی بود و نقطۀ عطف جذابی داشت که با اجرای دقیق و ریزبینی 
کارگردان باسابقه، مخاطبین زیادی را به خود جذب کرده و پتانسیل تبدیل شدن به 

یکی از به ترین سریال های جاسوسی- پلیسی تاریخ تلویزیون را داشت. 
اما این که چرا »تعبیر وارونه یک رویا« عقیم مانده و تبدیل به یک اثر ماندگار نشد؛ 

موضوعی است که در ادامه به بررسی آن  می پردازیم.
 ادامه: اندکی صبر، سحر نزدیک است!؟

پس از شروع خوبی که در باال ذکر شد، در ادامه داستان، ناگهان با یک افت شدید 
در سریال مواجه می شویم که بیشتر این افت وکاهش اثر، مربوط به نمایشی می شود 

که از چهرۀ دستگاه امنیتی کشور و کارکنان آن صورت گرفته است.
دستگاهی که در سال های گذشته، کمتر در تلویزیون و سینما به آنها توجه شده 
و دالیل آن نیز، بیش��تر به خود سیس��تم امنیتی و پرهیز آنها از ارتباط با رس��انه 
ب��از می گردد. اما به هر جهت، در طول س��ال های اخی��ر، تعداد کمی  از این کارها با 
دستمایه قرار دادن سوژه های اطالعاتی و امنیتی، ساخته شده که از آنها می توان به 
فیلم های سینمایی مانند »قالده های طال« و »روباه« و در حوزه سریال، به نمونه هایی 
مانند »پازل« و »تعبیر وارونه یک رویا« اش��اره کرد. تما می  فیلم ها و س��ریال ها، به 
خاطر این که جزء اولین نمونه هایی هس��تند که سیس��تم امنیتی کش��ور و به طور 
مشخص، وزارت اطالعات را به تصویر می کشاند، در نگاه اول، قابلیت برانگیختِن حس 
کنجکاوی مخاطبین را داشته اند و همین امر، پتانسیل باالیی برای جذب مخاطبان 

نیز، نصیب آن ها کرده است. 

مرگ تدریجی یک سریال
 نگاهی به سریال »تعبیر وارونه یک رویا« به کارگردانی فریدون جیران

 امیر علی تهرانی
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بررس��ی روند و پروسه داس��تان در این بخش از س��ریال، هم دارای نکات مثبت 
و ه��م دارای نکات منفی فراوانی اس��ت که ذکر چند نکته مثبت، قب��ل از ایرادات 
فیلم، ش��اید نشان دهنده نگاه منصفانه نویس��نده باشد!. همان گونه که گفته شد از 
یک س��و، ماجرای عملیات موساد و عوامل سرویس اطالعاتی قرار دارد که برخالف 
آثار س��ال های نه چندان دور، در حوزۀ فیلم های پلیسی ایرانی، می بینیم که عوامل 
شناسایی و ترور انسان  های به هیچ وجه فوق العاده خبیث و هیوالیی نیستند؛ بلکه، 
افرادی مثل اطرافیان و حتی خود ما نیز هستند که بر اثر یک اشتباه در یک یا چند 
انتخاب و برخی عوامل دیگر، ممکن اس��ت برای هر انسان بی اطالع دیگری نیز، رخ 
دهد. این افراد که نمونۀ آن در فیلم ش��خصیت »هاش��م جاوید« است؛ ممکن است 
به خیلی از اصول اخالقی و انسانی پایبند باشند؛ اما از سر بی اطالعی، نادانی و ساده 
لوحی گرفتار این گونه اتفاقات شده  اند. نکته آموزشی قابل تحسین در این فیلم هم 
در همین نکته است که تصور می شود به خوبی آن را به نمایش گذاشته است.اما در 
کنار این موارد مهم، مخاطب برخورد دستگاه اطالعاتی کشور را  می بیند که آنها نیز، 
درک درستی از این موضوع دارند و افرادی مانند هاشم جاوید را به گونه ای دیگر و با 
انصاف به آنها می نگرند. آنها، حتی برای این افراد، فرصت بازگش��ت و جبران اشتباه 
را فراهم می آورند که حکایت از اصول اخالقی حاکم بر دس��تگاه اطالعاتی کش��ور 
است. نکته دیگر، در این است که امکان اقدام و عملیات مأمورین اطالعاتی ایران در 
خارج از کشور بیان می شود که نشان  می دهد در خارج از مرز های ایران نیز، عوامل 

س��رویس کش��ور وجود دارد که در نبردها و عملیات های خود با دشمن، با موفقیت 
عمل می کنند. به کارگیری افراد و امکانات نسبتاً خوب و مؤثر در خارج از کشور نیز 
در این بخش نمایش داده شده که در مجموع، همه آن ها به جذابیت داستان »تعبیر 

وارونه یک رویا«  می افزاید.
اما در کنار تمام این نکات مثبت که بخش��ی از آن به تفس��یر از آن یاد شد؛ نکات 
منفی در بخش میانی س��ریال و مابین نقاط عطف اول و دوم وجود دارد که موجب 
 می شود به قول معروف فیلم از نفس بیفتد و آن جذابیت ابتدایی اش را، تا حد زیادی 
از دست بدهد. اولین گره ای که پس از نخستین نقطۀ عطف داستانی؛ یعنی قطعی 
شدن جاسوسی روان بخش و شناسایی سوژۀ اصلی ترور یعنی»سعید برازنده« با بازی 
»نیما نادری«، رخ می دهد؛ این است که تیم اطالعاتی ایرانی، باید تصمیم بگیرد که 
عالوه بر تأمین امنیت و حفظ جان این دانشمند هسته ای، چگونه نیروهای دشمن 
را کاماًل شناس��ایی و دستگیر کند. اما در کمال تعجب، این گره که گشایش آن بار 
اصلی داستان فیلم را به دوش می کشد؛ به غیرمنطقی  ترین و اتفاقی  ترین شکل ممکن 
گشوده می ش��ود و این اتفاق، شباهت بیش از اندازۀ مهندس هسته ای با خواستگار 
کنونی و همسر آیندۀ دختر فرماندۀ تیم اطالعاتی ایرانی است! شباهتی که موجب 
می شود مأموران ایرانی تصمیم بگیرند جای سعید برازنده و سیاوش مشرقی را با هم 
عوض کنند تا جان یک بازیگر تئاتر بازیچۀ دستانشان باشد و نه جان یک مهندس 
هسته ای! همین گره گشایی سردستی، نش��ان از این دارد که نویسندگان سریال از 
اینجای کار، دیگر حوصلۀ پردازش دقیق به ماجرا را نداشته و قرار است به اتفاقاتی 

دیگری برای پیشبرد داستان شان تکیه کنند.
هم چنی��ن، از نکات دیگری که در این بخش از ماجرای فیلم، خودنمایی می کند؛ 
بالهت و ش��فافیت بیش از اندازۀ برخی از ش��خصیت های فیلم است که گویا ابله و 
احمق زاده شده اند تا نواقص داستان فیلم را بپوشانند! از جاسوسی که رفتارش شبیه 
عقب مانده های ذهنی اس��ت تا مأمورین اطالعاتی موس��اد که یک زن به راحتی و با 
اس��تفاده از کرم زدن به دستانش، ردیابی را در ساختمان آن ها کار می گذارد و حتی 
مأموران اطالعاتی ایرانی که برخالف ش��روع ماجرا، کاماًل پرصالبت و مقتدرانه عمل 
ک��رده بودند، ای��ن بار، بدون هیچ رنگ و بویی از رفت��ار حرفه ای و بدون هیچ دلیل 
موثقی و قانع کننده ای از تمام از ماجرای ترور باخبر  می شوند و حتی بعد از لو رفتن 
و فاش شدن عملیات هم، زحمت مراقبت بیشتر از سوژۀ تحت مراقبت خویش را به 
جان نمی خرند! اما به لطف تمام این اتفاقات غیرعقالنی و بالهت های گنجانده شده 
در درون ش��خصیت ها، بخش دوم داس��تان به پایان می رسد و با ربوده شدن سعید 
برازنده جعلی و یا همان مشرقِی همیشگی فیلم های جیرانی، نقطۀ عطف دوم ماجرا 

رقم دیگری  می خورد و به بخش پایانی داستان وارد می شویم.
اما در پایاِن بررس��ی بخش دوم س��ریال، نکتۀ دیگری که خوب است به آن اشاره 
شود این که، مدل زندگی مأموران امنیتی ایرانی که آن هم در نوع خود، جالب توجه 
است. همان طور که بیان شد، در قسمت های نخستین داستان و نیز در هنگام وقوع 
یک اقدام تروریستی، رفتار و شیوه برخورد دستگاه اطالعاتی بسیار منطقی، حرفه ای 
و مقتدر نمایش داده می شود. دستگاهی که بر همه چیز اشراف دارد و در عین حال 
که، حفاظت از سوژه ترور را کاماًل در اولویت قرار می دهد. با این شیوه های مختلف، 
سعی  می شود تا کل عوامل و عناصر تروریستی شناسایی و دستگیرگردد. اما در کنار 
این رفتار که به لحاظ فنی و تکنیکی، کاماًل حرفه ای به نظر می رسد؛ مسئله دیگری 
توجه مخاطب را جلب می کند این است که، بر خالف سابقۀ ذهنی که مخاطبین از 
مأموران ایرانی دارند و آن بعد از کسب موفقیت در اولین عملیات، فرمانده عملیات و 
همکارانش به افتخار خود دست می زنند! این تصویر باعث می شود که به سرعت و به 
مرور زمان، بقیه نمادهای نمایش داده شده در فیلم، در خصوص جنبه های اعتقادی 
مأمورین داخلی بپردازد و با کمال تعجب، متوجه می شویم که غیر از ظاهر اسالمی 
 این افراد که حاال ممکن است در مأموریت های خارجی بنا به اقتضا کمی  تغییر هم 
کند؛ عوامل دیگری حاکی از اعتقاد در س��بک زندگی و رفتار آن ها باش��د؛ مشاهده 
نمی شود. اگر انتظار خود را از این مأمورین کمی  به تعادل برسانیم؛ بعد از موفقیت در 
عملیات، منتظر صلوات و تکبیر و... نباشیم؛ باز هم حداقل انتظار داریم که صحنه ای 
از نماز خواندن، وضو گرفتن، قرآن خواندن، توس��ل، دعا و امثال آنها را در بین این 
افراد مشاهده کنیم. به هر حال، لقب سرباز گمنام امام زمان )عج(، ما را به یاد فردی 
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مؤمنی می اندازد، نه فرمانده ای که ش��ب هنگام و پیش از خواب شکسپیر می خواند 
و با دخترش در صحنه تئاتر با یکی از همبازیان پسرش، رابطه ای صمیمی تر از یک 
همکار دارد و... هرچند، سیگار نه عملی غیر قانونی و نه غیر شرعی است؛ بلکه حداقل 
انتظار مخاطب ایرانی با توجه به عقبۀ یا گذشتۀ ذهنی اش در فیلم های پلیسی دهۀ 

7۰ شمسی است که مأمور دشمن سیگار بکشد، نه مأمور ایرانی!
 پایان: جوجه هایی که در آخر پاییز شمرده می شوند

روند کلی داس��تان پس از ش��روع خوب در یک سراشیبی خفیف پیش می رود و 
ایرادات آن کم کم، بیش��تر ش��ده تا جایی که تقریباً در فصل نهایی و پس از ربوده 
شدن سیاوش مشرقی و همسرش، در دو قسمت آخر شاهد سقوطی غیر قابل تصور 
برای »تعبیر وارونه یک رویا« هستیم! دستگاه اطالعاتی که در پرونده مذکور کاماًل 
با فکری هوشمندانه شروع می شود، اما ناگهان اولین اشتباهی که از خود مآمور که 
مسئول پرونده و عملیات است؛ از سوی او سر  می زند و موجب ربوده شدن دانشمند 
هس��ته ای قالبی  می ش��ود و یک باره به رفتارها و اقدامات غیر اخالقی روی می آورد 
که اوج آن پیاده روی آقای فرمانده در بیایان های مرز غربی کشور به سوی مرز برای 
خروج از کش��ور است! هرچند در اینجا تصور می شود که کارگردان سعی کرده یک 
قهرم��ان را ارائه دهد که خود یک تنه همه داس��تان را جمع و جور کند؛ اما همین 
حرکت تیمی  و تشکیالتی پیش از آن، بسیار قشنگ تر و معقول تر بود و هم قهرمان 
داس��تان، اصاًل نمی تواند محبوبیت الزم را در نگاه مخاطب را به دست آورد! به طور 
اساس��ی، این بخش از داستان، حکایت از بی برنامگی و درماندگی دستگاه اطالعاتی 
کشور را دارد که در پایان کار همه امیدش را به یک مأمور کارکشته ای که قرار است 
بعد از فستیوال اشتباهاتش در پرونده، به یکباره همه چیز را به نفع ما تغییر دهد!. 
در فصل پایانی هم فرماندۀ زخم خوردۀ داستان، یک تنه وارد مقر مأمورین موساد در 
کشور بیگانه شده که البته فارغ از هر گونه سیستم امنیتی است و همۀ آن ها، به جز 
یک نفر را به قتل می رسانند؛ درحالی که، به همراه دختر و دامادش، عازم بازگشت به 
وطن را هستند، آن یک نفر می رسد و سیاوش مشرقی را به ضرب گلوله به شهادت 

می رساند تا گره گشایی نهایی سریال به سردستی  ترین شکل ممکن صورت پذیرد.
همان طور که گفته ش��د نمونه های فیلم هایی مش��ابه تعبیر وارونه یک رویا که به 
نمایش سیستم امنیتی و اطالعات کشور می پردازد؛ بسیار کم و انگشت شمار است.

همین مس��ئله، باعث شده که مبادرت کنندگان به تولید این آثار بدانند که آنها در 
حال ارائه اولین چهره از این بخش از نظام جمهوری اسالمی هس��تند و این چهره، 
ممکن است تا سالیان سال در ذهن مخاطب باقی بماند. پس طبیعی است که تالش 
گردد که دستگاه اطالعاتی و امنیتی کشور با قدرت و با صالبت به نمایش و به تصویر 
کش��یده ش��ود و دور از واقعیت هم نخواهد بود؛ زیرا همان دستگاه امنیتی است که 
»عبدالمالک ریگی« را در آس��مان دس��تگیر کرده و امروز در اوج ناامنی منطقه، از 
هجوم تروریسم و جریانات تکفیری،کوچک ترین اثری از ناامنی در کشور نمی بینیم و 
مهم تر از همه، می دانیم که این سیستم امنیتی از ابتدای انقالب در حال نبرد بی وقفه 

با بزرگ ترین و قدرتمند  ترین سرویس های اطالعاتی دنیا از قیبل CIA، MI6، موساد 
و... بوده است. 

امروزه، س��ینمای هالیوود با تجربۀ س��اخت صدها اثر در این حوزه، هم چنان خود 
را ملزم به نمایش چهره ای مقتدر، کاریزماتیک و پیچیده از س��رویس امنیتی خود 
می داند، اما در تعبیر وارونه یک رویا می بینیم که یک زن تروریست به نام »رویا« کم 
مانده که همه مأموران وزارت اطالعات را با یک اسلحه و صدا خفه کن، قتل عام نماید! 
دست آخر هم، اگر طمع و نافرمانی این زن نبود که باعث قتلش از سوی همقطارانش 

بشود، او نیز به سالمت از کشور خارج می شد!
در جریان داس��تان هم رفتار هوش��مندانه و صحیح تر از سوی فرمانده و مأمورین 
پرونده، دور از انتظار نبود. باالخره، شاید مخاطب عمو می  این سریال هم، به راحتی 
متوجه شود که بعد از کشته شدن  هاشم جاوید یک مأمور اطالعاتی، هم چنین مرگ 
»روانبخش« به عنوان جاسوس موساد در سازمان انرژی اتمی  و از دست رفتن همه 
موارد، س��ر نخ ها باید کمی بیشتر از خانه دانشمند هس��ته ای که سوژه ترور است؛ 
محافظت نمود و هم چنان به یک اتومبیل و یک سرنشین برای حفاظت اکتفا نکرد. 
به هر جهت، مخاطب انتظار داشت دستگاه اطالعاتی را در شرایطی ببیند که با اقتدار 
کامل بر ماجرا تس��لط داش��ته و روش های نفوذ و شکست آن بسیار دور از دسترس 
است. نه اینکه »مشرقی« و همسرش دختر فرمانده عملیاتی است که به عنوان طعمه 
در این پرونده مورد استفاده قرار گفته اند که به یک چشم بر هم زدن ربوده می شود 
و اگ��ر نبود؛ از خود گذش��تگی مأمور مراقبت از خان��ه که خود را به حال نیمه جان 
به اتومبیل تروریست ها می ساند و اقدام به نصب رد یاب  می کند، مأمورین اطالعاتی 

پرونده دیگری در هیچ اثری از تروریست ها و دو سوژه ربایش شده پیدا نمی کردند!
در نهایت، س��وتی های کوچکی هم در داس��تان دیده می شود که البته در عین 
کوچک بودن، بس��یارند و هم چنین هر کدامش��ان، می توانس��تند روند ماجرا را به 
طور کلی عوض کنند. به عنوان نمونه، اتومبیل مشکی رویا که همواره با آن تردد 
می کند و اکثر مکالماتش با  هاش��م جاوید و تماس های تلفنی اش در آن جا انجام 
می گیرد، اگر به یک سیستم شنود ساده مجهز می گردید، به راحتی یکی دو مأمور 
اطالعاتی کش��ته نمی ش��دند. یا اینکه کشیک هر روزه یک مأمور در یک مکان در 
مقابل خانه دانشمند هسته ای، می تواند شک خواربار فروش محله را هم برانگیزد، 
چه رس��د به تروریس��ت های دوره دیده و آموزش دیده داستان! در اینجا، طبیعی 
به نظر می رس��ید که برای مراقبت از خانه مذکور، نیاز به اس��تفاده از خانه ای در 

ساختمان مقابل باشد!
در مجموع، این گونه می توان نتیجه گرفت که »تعبیر وارونه یک رویا«، داس��تان 
اطالعاتی از یک پرونده آشنا در مورد ترور دانشمندان هسته ای بود که علی رغم شروع 
خوب، به بد ترین ش��کل ممکن به پایان رسید تا نه تنها نتواند خاطرۀ خوب سریال 
موفق »مرگ تدریجی یک رویا« را تکرار کند؛ بلکه، هیچ نشانی برای دفاع از خودش 

نیز، به عنوان یک اثر خوب باقی نگذاشته است. 

ایران| تلویزیون ݤݤݤ

شهریور 1394 / شماره 49459



کنید که محمد بی نام زنده می مانْد و داستان با زن و شوهری ادامه می یافت که هر 
کدام از ِخش��ت های زندگِی خود را با مبارزه علیه خرافه و غیبت و تلقیاِت اش��تباِه 

جامعه، می گذارند.
اما س��ازنده، فرموِل همیش��گِی زِن مظلوم را اجرا می کند تا محم��د را در ابتدای 
س��ریال بکش��د و مخاطب را غافلگیر کند. بنابراین، عاملی به غیر از داستان و ُفرم، 
بر اثر س��وار می شود و آن، لزوِم غافلگیرِی مخاطب است. غافلگیرِی مخاطب ممکن 
است که یک نوع روِش سینمایی تلقی شود. اما این تلقی، زمانی محقق می گردد که 
ا در اینجا، آنچه که از داستان، بیرون است به آن  غافلگیری از دروِن داستان بیاید. اماّ
تحمیل می شود. نباید فراموش کرد که خر در پوسِت شیر، ممکن است که در ابتدا 

ا بعد از آن مایۀ آبروریزی می شود. غافلگیرکننده باشد، اماّ
در گونه های مختلِف س��ریال های آمریکایی، گونه ای وجود دارد به نام: س��وپ اُپرا 

.)Soap Opera(
در این گونۀ تلویزیونی، قس��مت های متعدد، بدوِن هیچ هدِف مشخصی به پیش 
می روند. هزینۀ این سریال ها بسیار نازل)نسبت به سریال های دیگِر آمریکا( است و 
طبِق ش��واهِد عینی، تعداد قسمت های برخی از این مجموعه ها به 15 هزار و حتی 
بیش��تر از آن هم رسیده است! مدِت پخِش این سریال ها نیز، هوش از َسر می پراند، 
برخی از این سریال ها، باالی چهل سال قدمت دارند و گاهی از مدِت عمِر یک انساِن 

عادی نیز تجاوز می کنند!
نکاِت باال، پنجرۀ آش��نایِی ما با این نوِع تلویزیونی و نسبِت آن با تلویزیوِن ایران را 
دور و نزدیک می کند. همگی به این نکته واقفیم که س��ازندگاِن س��ریال های ایرانی 
هیچ گاه به س��ال های متمادِی پخش فکر نمی- کنند. بلکه به س��ال های متمادِی 
تولید می اندیش��ند! اگر در آمریکا، سریالی چهل سال قدمت دارد، سال های پخش 
و س��ال های تولیِد آن یکی است و ش��اید یکی، دو سال اختالف داشته باشد. اما در 
تلویزیوِن ایران، یک سریال را هشت ساله و بیشتر از آن تولید می کنند و در عرِض 

نگاهی به سریاِل 
سریال سازی مدیران سیما

به بهانه پخش سریال تلویزیونی »تنهایی لیال« از شبکه سوم سیما
 محمد حائری

سریال تنهایی لیال، ایدۀ خوب و جالبی دارد. ماجرای عالقه مند شدِن یک دختر که 
تقیدی به اعتقاداِت مذهبی ندارد؛ به پسری مذهبی و وارسته که تماِم زندگی خود 
را صرِف عبادت و مراقبت از امامزاده کرده است. عالقه مندِی دختر، محملی می  شود 
برای راه یابی به جادۀ پاکی و معصومیت؛ و پیونِد زناشویِی او با آن پسر، باراِن طهارت 

بر سرش می باراند و قس علی هذا!
اما این ایده، فقط تا قس��مت های ابتدایی دوام می آورد و قصه به ناگهان، تغییری 
بنیادی یافته و مسیری که علی رغِم آنکه کجدار و مریض بود، اما حداقل کورسوی 

نویدبخشی در آن دیده می شد؛ به بیراهه افتاده و در انتها مضمحل می گردد.
اتفاقی که برای تنهایی لیال می افتد، ناخودآگاه توجه ما را به سنِت سریالِی تلویزیوِن 
ایران جلب می کند. س��ریال های ایرانی از بدوِ تولِد این نوع از برنامه سازی در رسانۀ 
ایرانی، دارای فرمول های مشخصی بوده اند تا مخاطباِن خود را همیشه در کنارِ خود 
داشته باشند. از طرفی، در هر برهۀ تاریخی که تلویزیوِن ایران، مورِد تهدیِد رسانه های 
خارجی قرار گرفته، با الگوبرداری از نمونه های بالِد فرنگ، سعی در رساندِن خود به 
ا آنچه که هیچ گاه م��ورِد توجِه متصدیاِن تلویزیون قرار  جریاِن روز نموده اس��ت. اماّ
نمی گیرد، آگاهی از چیستی و چگونگِی نمونۀ غیر وطنی است. زیرا همیشه سرعت 
در تولی��د، هدِف اولی برای مدیران بوده و عالق��ه ای به فهِم ماهیِت ُفرم های هنرِی 

سریال های غربی نشان نداده  اند. 
با چنین رویکردی، وقتی از ُفرم های خارجی بهره برداری می شود؛ معایِب آن نیز 
به نسخۀ داخلی سرایت می کند و خالءهای موجود در آن اثر، به مراتْب بیشتر در اثِر 

وطنی، به چشم می آید. 
آنچ��ه ک��ه در تنهایی لی��ال اتفاق می افت��د، نیز به همین س��یاق اس��ت. ابتدای 
داس��تان،)علی رغِم اجرای نه چندان دلچس��ب( ماجرا به صورتی است که در دایرۀ 
ا به ناگهان،  اس��الم و ایران تعریف می ش��ود. تا اینجای کار، قصه فرموله نیس��ت. اماّ
فرمول های همیشگی َسر بَر می آورند. شوهر می میرد تا زن بدبخت شود. حال فرض 
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یک ماه پخش می ش��ود! در آمریکا، سریاِل چندین ساله، به چشماِن چندین رئیس 
ا پروسۀ تولیِد سریال در ایران، آنچنان پدیده ای است که  جمهور عرضه می ش��ود. اماّ
گاهی، سرانجاِم آن به عمِر صدارِت مدیراِن سازماِن صدا و سیما و حتی وزرای ارشاد 
هم نمی رسد و در تیتراژِ انتهایِی کار نیز، نام افرادی که با هیچ مبنایی، ربطی به هم 

ندارند، در کنارِ هم می آید و از آنها تشکر می شود!
ا نکتۀ حائِز اهمیت در سریال های سوپ اُپرای آمریکایی، فرمول هایی است که از  اماّ
آن بهره می گیرند. فرموِل نخ نمای بس��یاری از این سریال های بی مایه، زناِن سختی 
کش��یده است و از این رو، همیشه در ساعاِت ابتدایِی روز پخش شده و جامعۀ هدِف 
آنها، زناِن خانه دار اس��ت. بنابراین، ممکن است که در ابتدای امر، ساختِن 15 هزار 
ا می توان س��ریالی در مورِد زناِن سختی  قس��مت در ایران، توهمی بیش نباش��د. اماّ
کشیده با هزینه ای ناچیز ساخت. بدین ترتیب، تلویزیوِن ایران با بضاعِت اندِک خود، 

به خوبی توانسته، نسخه بدل را رو کند!
از پائیز صحرا تا رعنا و از نرگس تا س��تایش، همیشه زنی تنها با مشکالت مبارزه 
می کند و مرداِن اطرافش، به لطِف ذهِن نه چندان پویای سازنده، به فنا می روند. ایدۀ 
س��ریال های کفِی آمریکایی، چنان به مذاِق تلویزیوِن ما خوش آمده که بعد از سی 

سال، همچنان از آن دست نشسته و آن را تکرار می کند.
تنهایی لیال از انتخاِب نامش، همین رویه را پی می گیرد و در متن نیز با این رویه 
کسِب توجه می کند. باید توجه داشت که صحبت کردن از زناِن سختی کشیده، به 
ا همیشه تکرارِ مداوم، رکود می آورد. زیرا  خودِی خود ممکن است که مذموم نباشد. اماّ
تکرار، موجِب دوری از ماهیِت اصلِی شکل گیرِی یک سوژه می شود. اگر سریال هایی 
همچون رعنا، توجیهی همچون انقالب و جنگ را برای زناِن سختی کشیدۀ تنها و 
عدِم حضورِ مردان، دارند. اما در ایرانی که با قدرت بر س��ِر جایش ایس��تاده، پخش و 
پال کردِن مردان، چه توجیهی دارد؟ مردان و زناِن امروز اگر مش��کلی دارند، در کناِر 
یکدیگر این مشکالت را بر دوش می کشند و اگر عدِم حضوری حس می شود، عدم 
حضورِ فیزیکی نیس��ت، بلکه عدم حضورِ روحی اس��ت. تلویزیوِن ایران هنوز به این 
مش��کل پی نبرده و با رویۀ چنین سریال هایی، ناخودآگاه به جریاِن فاصلۀ مردان و 
زنان دامن می زند. آنگاه جاهالنه از مردم، پایداری در محفِل خانواده را طلب می کند. 

آیا این رویه ای دوگانه نیست؟
سازندگاِن س��ریال های ما حتی تالشی برای گفتِن قصۀ تازه نمی کنند و قصه های 
قبلی را با معیارهای ُفرمِی خارجی همچون فلش فوروارد و یا فلش بک، ظاهری تازه 
ا وقتی داستاْن کهنه باشد، هیچ گاه نباید انتظار داشت که مرده، زنده  می بخش��ند. اماّ
شود. کفگیر به تِه دیگ خورده و ما هنوز طالِب ثمره ای از چنین داستان هایی هستیم.

جالب اینجاس��ت که س��ازنده، تا حدودی ب��ه این روند، آگاه��ی دارد و به همین 
دلیل، مس��یِر داس��تان را در میانه راه، به ناگهان تغییر داده و شخصیِت کتی را وارِد 
سریال می کند. غافل از آنکه، کتی باز هم روایت گِر فرموِل قبلی است و زِن سختی 
کشیده، دو برابر می شود! همچنین، سازندگان این ادعا را دارند که چرخِش داستانی 
باعث جذابیِت اثر و حتی مدرن تر ش��دِن آن می ش��ود. با علِم به اینکه یکی دیگر از 
خصوصیاِت سریال های سوپ اُپرا، تغییِر ناگهانِی قصه، فضا و حتی ژانر است! باید توجه 
داشت که تغییِر ناگهانِی قصه نیز باید بر مبنایی محکم صورت بگیرد و از طرفی، خوِد 
داستان نیز باید ظرفیِت چنین تغییری را داشته باشد تا کاراکترها به اطراف پرتاب 
نش��وند. بر این مبنا، تنهایی لیال هیچ گاه ظرفیِت چنین تغیی��ری را ندارد. زیرا در 
نتیجۀ کاری که می بینیم، دسته ای از کاراکترها همچون عموی لیال و خانواده اش و 
نسرین، میاِن زمین و هوا می مانند. دسته ای دیگر از کاراکترها هم مانند پدرِ لیال و 
هوشمندی)وکیِل شایان( که نقِش آنها در طوِل قصه، نامعلوم است؛ به طرزِ بالهت 
آمیزی، نقطۀ پایانی برایشان طراحی شده است. پدرِ لیال به ناگهان از خارج می آید و 
مایۀ دلگرمِی لیال می شود و هوشمندی)وکیِل شایان( نیز در نماهایی که توهین به 
شعورِ مخاطب را در پی دارد، به ناگهان در داِم مجرِی قانون اسیر می شود. دلیلی که 
این دسته از کاراکترها را از دسته قبلی بدتر می کند، آن است که سازنده با ترسیِم 
باسمه اِی حضورِ آنها، توجیهی برای کاهلِی خود در پرداخِت شخصیت ها می تراشد. 
از مهم ترین خصوصیاِت چنین آثاری، پرداخِت مضحک به کاراکترهای منفی است. 
اگر شوکِت سریاِل نرگس و حشمت فردوِس سریال ستایش، هیوالَوش نمایش داده 
ا در اینجا، کاریکاتورهایی بامزه از شخصیت های منفی وجود دارند که  می ش��وند. اماّ

کارگردان حتی شخصیتی برایشان قائل نمی شود! بنابراین شایان که معلوم نیست، از 
کجا آمده، دائماً آبنبات در دهان، افکارِ پلیدش را مرور می کند! آیا به راستی، تغییِر 

سیگار به آبنبات، نوعی خالقیت محسوب می شود؟! 
از آن طرف، زرین، پدیدۀ غریب تری اس��ت. کارگردان ادعا می کند که شخصیتی 
خاکستری آفریده و نحوۀ ارائۀ آن به این صورت است که دائماً از او روَدست می خوریم. 
لحظه ای فکر می کنیم که زرین دارای احساساِت انسانی است که بچه را به لیال باز 
ا در ادامه معلوم می شود که فقط ُدِم هیوال به ما نشان داده شده و تصویِر  می گرداند. اماّ
کاملی از او نداش��ته ایم! در انتها که زرین، شایان را می ُکشد. تصویِر تمام نمای این 
هیوالی مضحک نمایان می شود. موجودی که خاکستری نیست بلکه سازنده دوست 
دارد ک��ه خیاِل خاکس��تری بودنش را در ذهِن مخاطب بیان��دازد. در حالی که خوِد 
س��ازنده، نه تنها عاجز از هرگونه مهارتی در نش��ان دادِن کاراکتِر خاکستری و حتی 
سیاه است! بلکه واضح است که حتی هیچ تصویِر ذهنِی مشخصی از خاکستری بودِن 

آدم ها برای خودش نیز ندارد.
هر فرآوردۀ بصری باید واقعیِت خودش را بس��ازد و این گونه اس��ت که واقع پذیر 
می ش��ود. بنابراین، ادعای آن که چنین شخصیت هایی، در ایراِن امروز، یک در هزار 
وجود دارند. قرض گرفتن از همسایه است! و این اتفاق، هنگامی به وقوع می پیوندد 
که جیبمان خالی باشد و هیچ چیزی برای ارائه نداشته باشیم. تنهایی لیال نمونه ای 
عینی از مجموعه های فراوانی اس��ت که تلویزیوِن ایران در س��ی ساِل گذشته تولید 
ک��رده و مردماِن این دیار به طور موقت با آن همراهی کرده  اند. حتی ممکن اس��ت 
که اگر در چرخۀ بازپخِش ش��بکه های دیگِر همین سیما قرار بگیرد، باز هم توسِط 
بینندگان دیده شود. این امر به چند دلیل می تواند باشد. اواّل آنکه تلویزیون بعد از 
این همه س��ال، ذهن های ایرانی را فرموله کرده و مردم به چنین فرمول هایی عادت 
کرده  اند. دوم آنکه غذای فکرِی دیگری وجود ندارد؛ کما اینکه در بس��یاری زمان ها، 
ا در میاِن مردم،  نمونه ه��ای آمریکایی و حتی ترکیه ای، هرچه رکیک ت��ر بوده  اند، اماّ

بیشتر دیده شده  اند.
بنابراین اگر قرار اس��ت که سریالی با معیارهای خودمان ساخته شود. فکِر به روز 
بودن و دویدن برای رس��یدن به دیگران باید دور ریخته ش��ود. آیا این همه س��ال 
رقابت با رس��انه های غربی و عدِم توجه به تعریِف رسانۀ خودمان، کافی نبوده است؟ 
آنچه که مس��ئلۀ سازندگان باید باشد. روایتی از درون است. روایتی که نه مبتنی بر 
انگاره های ُگل درش��ت باشد که شخصیت ها را شعاری کند و نه انگاره هایی تقلیدی 

که کاریکاتوری از آن در بیاید.
تنهای��ی لیال که از هردو انگاره بهره مند اس��ت! آخرین س��ری از این مجموعه ها 
نخواهد بود؛ و مش��خص نیست که این روند تا کجا پیش می رود. اما آنچه که عیان 
اس��ت، دوره ای اس��ت از اضمحالِل فکری در سریال های تلویزیونی. که تغییِر آن، با 

همتی آگاهانه و فرمول شکن باید همراه باشد. 
تا اطالِع ثانوی که خبری از این همت نیس��ت، همه چیز از َکف رفته اس��ت، باید 

امیدوار بود که با تالش مدیران تصمیم گیر رسانه ملی این روند اصالح گردد.
تا چه پیش آید... 
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»محمدحس��ین لطیفی« نام ناآش��نایی نیس��ت؛ این 
ش��هرت هیچ ربط��ی به س��ریال »تنهای��ی لیال« که 
این ش��ب ها از تلویزیون پخش ش��د، ن��دارد. لطیفی 
فیلم سازی است که قبال بارها خودش را چه در سینما 
و چه تلویزیون به مخاطب اثبات کرده اس��ت. از همان 
روزهایی که سریال های »کت جادویی« و »همسایه ها« 
را برای تلویزیون ساخت، مخاطبان حرفه ای تلویزیون 
می دانستند با کارگردانی خوش قریحه ای مواجه هستند 
که هم استانداردهای رسانه را به خوبی می شناسد و هم 
به راحتی می تواند جذابیت را در قصه هایش جاری کند. 
لطیفی کار در سینما را هم به طور نسبی با موفقیت 
آغاز کرد؛ فیلم های سینمایی نظیر »سرعت«، »عینک 
دودی«، »خوابگاه دختران« و »دختر ایرونی« هرچند 
تمامی ش��اخصه های ی��ک فیلم بی نق��ص و مبتنی 
بر اس��تاندارد های فرهنگی و هنری را نداش��تند، اما 
نویدبخش ظهور فیلم س��ازی بودند که اصول طراحی 
درام در حوزه ه��ای کم��دی و مل��ودرام را ب��ه خوبی 
می شناسد. اما اوج کارنامۀ هنری لطیفی که منجر به 
ارتباط گسترده او با مخاطبان گردید، کارگردانی سریال 
»وفا« با مضمونی پلیسی - جاسوسی بود؛ سریالی که 
با اس��تفاده از جوانانی نظیر »پوریا پورسرخ« و »هانیه 
توس��لی« و نیز داستان پرکشش خود نام لطیفی را بر 
س��ر زبان ها انداخت. در آن روزها محتمل  ترین گزینه 
برای مدیران تلویزیون در ساخت سریال های پرهزینه 
و ی��ا دارای موضوع��ات مهم محمدحس��ین لطیفی 
محسوب می شد؛ تا اینکه او با ساخت فیلم سینمایی 
»روز س��وم« موفق ش��د جایگاه و اعتباری شایس��ته 
در س��ینما نیز برای خود دس��ت و پا کند. فیلم »روز 
س��وم« که با موضوع اشغال خرمشهر توسط نیروهای 
عراقی و مقاومت مردمی در این شهر ساخته شده بود، 
س��یمرغ بلورین جشنوارۀ فیلم فجر را برای لطیفی به 

ارمغان آورد. لطیفی پس از آن دو مجموعۀ تلویزیونی 
موفق را نیز کارگردانی کرد؛ سریال »صاحب دالن« که 
در ای��ام ماه رمضان پخش گردید و یکی از نخس��تین 
س��ریال های پربیننده در ماه رمضان محسوب می شد 
و دیگری نیز مجموعۀ تلویزیونی »نردبام آسمان« که 
درامی زندگی نامه ای بر اساس سرگذشت »غیاث الدین 
جمش��ید کاشانی« ستاره شناس ایرانی بود و در نوروز 

سال 88 روی آنتن رفت.
ام��ا دوران اف��ول لطیفی درس��ت از همی��ن روزها 
ش��روع می گردد یعنی زمانی ک��ه او ترقیب به حضور 
در ش��بکه نمایش خانگی و ساخت س��ریال برای این 
شبکه می شود؛ نخستین تجربه ناموفق لطیفی سریال 
»قلب یخی« است که حتی به انتها نیز نرسید و لطیفی 
علت آن را در مدیریت ناصحیح تهیه کننده دانست، اما 
تجربۀ بعدی او نشان دهنده نکات دیگری بود. سریال 
»ساخت ایران« که با تبلیغات گسترده و با استفاده از 
چهره های مطرح سینما و تلویزیون یعنی »محمدرضا 
گلزار« و »امین حیایی« ساخته شد نیز نتوانست برای 
لطیف��ی و گروه همکارش تجربۀ موفق و آبرومندی به 
ش��مار آید. لطیفی که به اشتباه از تلویزیون و ساخت 
س��ریال فاصله گرفته ب��ود، تالش زیادی ک��رد تا آب 
رفت��ه را به جوی بازگرداند ام��ا ظهور افرادی همچون 
»س��یروس مقدم« که دغدغۀ کاری و حرفه ای خود را 
در مجموعه س��ازی برای تلویزیون خالصه کرده است، 
منجر به تغییر فضای کاری در رس��انۀ ملی شده بود. 
لطیفی به سینما بازگشت و با ساخت دو فیلم پرهزینه با 
نام های »توفیق اجباری« و »پاریس تا پاریس« امیدوار 
ب��ود تا با ج��ذب مخاطب و فروش ب��االی این فیلم ها 
بتواند قدری از اعتبار زیر س��وال رفت��ه خود را در این 
سال ها را بازیابی کند، اما هرگز چنین نمی شود. لطیفی 
که ب��رای مدیران تلویزیون گزینۀ ج��واب پس داده ای 
اس��ت، به طور مجدد برای ساخت س��ریال مناسبتی 
»دودکش« به آنتن رس��انۀ ملی بازمی گردد؛ س��ریال 
»دودکش« هرچند نشانی از موفقیت های قبلی نظیر 
»صاحب دالن« یا »وفا« را ندارد، اما به سبب استفادۀ 
هوشمندانه از زوج »هومن برق نورد« و »بهنام تشکر«، 
اقبال نسبی بینندگان را به همراه دارد. از آن زمان نام 
لطیفی در چند پروژۀ تلویزیونی به عنوان مشاور دیده 
می شود و البته یک شکست تمام عیار سینمایی نیز با 
نام »اسب سفید پادشاه« به کارنامۀ این فیلم ساز اضافه 
می گردد. اما سریال »تنهایی لیال« که آخرین ساختۀ 
او محسوب می ش��ود، نمودار ناکامی و افول لطیفی را 
تکمیل می کند؛ سریالی که از همان نخستین قسمت و 
در معرفی شخصیت ها فاقد منطق انسانی و دراماتیک 
به نظ��ر می رس��د و این روند را تا آخرین قس��مت ها و 
گره گش��ایی داس��تان نیز ادامه می دهد. سریالی که با 
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وجود استفاده از به ترین عوامل تولید و بازیگران درجه 
یک و نیز برخورداری ازمناس��ب  ترین س��اعت پخش 
در کنداکتور تلویزی��ون، هرگز موفق به جلب رضایت 
مخاطبان حرفه ای و غیرحرفه ای نش��ده و شکس��تی 
دوباره در کارنامۀ هنری محمدحسین لطیفی محسوب 
می گردد. هرچند در این میان عالوه بر لطیفی مدیران 
رسانه ملی نیز می بایس��ت بابت استقبال و هزینه کرد 
برای داستانی چنین س��طحی و دور از استاندارد های 

دراماتیک، پاسخگو باشند. 

 هامون رنجبر
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قرعه کشی بررسی سریال های مشهور جهان، این بار به سریال »بریکینگ بد« افتاد 
تا مخاطبان مجله با یکی از جذاب  ترین س��ریال های جهان آشنا شوند. سریال بلند 
تلویزیوني، ش��یوه اي از روایت داستانی است که دنیاي فیلم را جال و رونق بخشیده 
است؛ به خصوص آنکه این سریال توانسته جای خود را در سینما محکم کند و یک 
داس��تان 6۰ س��اعته را، به گونه ای به مخاطب ارائه دهد که انگار در حال دیدن یک 
فیلم 9۰ دقیقه ای است. این سریال، به داستان معلم شیمي »والتر وایت« می پردازد 
که بعد از مطلع ش��دن از بیماری سرطان ریه و تبحر در رشته شیمی، خالص  ترین 
شیشه ای را تولید می کند که ماده مخدری است. یکی از دالیل جذابیت این سریال 
نیز، مربوط به زندگی یک خانواده متوسط رخ می دهد که به طوری که اکثر اتفاقات 
وقایع، مشکالت و فراز و نشیب های آن به شکلی مناسبی رخ می دهد و انجام می گیرد 

که باورپذیری را برای مخاطب نشان داده است.
این داستان »بریکینگ بد« با مواد مخدر، جامعه ترویج یافته با وکیل و روان پزشک، 
هزینه های درمانی، ارتباطات خانوادگی، فریب و عصیان پیوند خورده اس��ت؛ جهان 
رشد یافته ای که با ضد قهرمان سریال بدون پشیمانی به تاوان کارهایش می پردازد.

در کنار تولید شیش��ه که به عنوان خط روایی اصلی این س��ریال است، داستان های 
جانبی زیادی همراه با آن به چش��م می خورد که در یک نقطه مش��ترک به یکدیگر 
می رس��ند و به طور کامل، در خدمت خط روایی اصلی داس��تان قرار می گیرند. این 
داستان ساخته »وینس گیلیگان« در سکانس اضافی در آن به ندرت دیده می شود و 
دیالوگ ها فقط برای پُرشدن سریال نوشته نشده اند؛ بلکه تمام اتفاقات در »بریکینگ 
بد« به صورت منطقی بر روی ریل های منظم در کنار یکدیگر در حال حرکت اند و 
کارگردان به خوبی توانس��ته از هم گسیختگی های آدم های سریال را به نمایش در 
آورد و در انتها نیز، تمام ریل ها را به سالمت به سر منزل مقصود برساند، طوری که، 
مخاطب را فصل به فصل بیش��تر بر س��ر ذوق  آورد تا در هر فصل پایانی، بتواند یک 

پایان  شاهکاری داشته و همه را میخکوب پای تلویزیون بنشاند.
در واقع، »بریکینگ بد« یک درام خانوادگی است که با مسائل روان شناختی اجتماعی 
و ف��ردی روبروس��ت و به گونه ای در هم آمیخته که بتوان��د یک تمثیل مردانه را به 
نمایش بگذارد؛ طوری که تقریباً از مس��ائل عاطفی و حتی جنس��ی خود را دور نگه 
داش��ته ش��ده تا بتواند چگونگی تبدیل ش��دن والتر وایت بی عرضه را به یک جانی 

خطرناک نشان دهد.
به طورقطع این سریال بدون کارگردان باهوش و باذوق سینمای آمریکا، نمی توانست 
عنوان یکی از جذاب ترین سریال های تاریخ را کسب کند. او بعد از ساخت این سریال، 
ارتباطش را با شخصیت های این سریال قطع نکرد و سریال »بهتره که با سول تماس 
بگی��ری« )Better Call Saul( را از روی شخصیت»س��ول گودمن« که یک وکیل 
زرنگ در »بریکینگ بد« است؛ شروع به ساختن داستانی کرد که فصل یکم آن هم 

اکنون در تلویزیون امریکا حال پخش است.
در این پرونده به برس��ی محتوا، محورهای اصلی فیلم، معرفی  شخصیت های اصلی 
داس��تان، نگاهی به جنبه های فرمی و فنی به همراه اثرگذاری اجتماعی آن پرداخته 

شده است. 

پرونده ویژه

Breaking Bad
افسارگسیخته

جهـــان| سریـــال ݤݤݤ

 حمید سبحانی
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قلب تاریکی
والت�ر وای��ت

آیا جایی برای قضاوت اخالقی باقی مانده است؟

Andrew Lanham :نویسنده 

طی 5 س��ال اخیر چیزهای زیادی را در مورد والت 
آموخته ایم که از آن جمله می توان به چگونگی در هم 
شکستن وی به صورت نیمه عریان در کویر اشاره کرد. 
گمان می کنم همه ما در پی آن هستیم تا رازِ والت را 
کشف نماییم. در ظاهر والت در پی قدرت و پول برای 
محافظت از خانواده خود است که این تالش مبتنی بر 
عقالنیتی محاسبه شده و دقیق می باشد. کارهایی که 
وی انجام می دهد با عقل جور در می آیند. البته زمانی 
که موش��کافانه تر به فیلم نگاه می کنیم، به این نتیجه 
می رس��یم که انگیزه های والت به نوعی حالت تناقض 
آمیز دارند. به همین دلیل است که نیات و احساسات 

والت غیر قابل درک باقی مانده است.
اما برویم سراغ تونی سوپرانو، در تمامی قسمت ها به 
راحتی می توانیم علت کارهای انجام شده از سوی تونی 
را دریابیم. چهره جیم��ز گاندولفینی همواره در حال 
سخن گفتن با مخاطب است؛ اما این که بخواهیم وارد 
ذهن والت ش��ویم، چیزی غیر ممکن به نظر می رسد. 
والت خود انگیزه های��ش را انتخاب می کند، زیرا برای 
انجام کارهای بعدی آزاد است و بدین ترتیب می تواند 
آنچه که شخصیتش را شکل می دهد را کنترل نماید. 
وال��ت، نس��خه ای از اب��ر قهرمان نیچه و اس��طوره ای 
آمریکایی اس��ت ک��ه فردگرایی خود گ��ردان توأم با 

وحشت فراوان را ترسیم می نماید.
والت مبتال به بیماری س��رطان تشخیص داده شده 
و حت��ی قادر به پرداخت قبوض خود نیس��ت. پس از 
این اس��ت که والت خود را از نو و به عنوان یک ارباب 
بی رح��م مواد مخ��در می آفرین��د. وی از مهارت های 
خود به عنوان یک معلم ش��یمی دبیرس��تان استفاده 
می کند تا کریس��تالی با کیفیت باال )و با رنگ آبی تر( 
را تولید نماید. کارگردان سریال افسار گسیخته وینس 
گیلیگان می گوید، در پی آن بوده تا داستانی را بازگو 
کن��د که آقای چیپس را با ص��ورت زخمی بدل کند. 
چنین کاوش��ی در زمینه بی ثباتی شخصیت انسان به 
خودی خود می تواند یک پروژه قابل تحس��ین هنری 
باش��د؛ در دنیایی ک��ه به دلیل تفاوت های سیاس��ی، 
ن��ژادی و مذهبی دیگ��ران را اهریمن جلوه می دهیم، 
نیازمند یادآورهایی هس��تیم تا به ما گوشزد کنند که 
همه اف��راد دارای توانایی بالقوه ب��رای رفتار کردن به 
مثابه یک هیوال می باش��ند، خود م��ا نیز از این قاعده 
مستثنی نیستیم. درجه افراطی آزادی که به واسطه آن 
وال��ت هویت خود را مجدداً خلق نمود، می تواند نمود 
ژرف تری از کژ رفتاری در دنیای مدرن کنونی باش��د. 
قدرت وال��ت برای تغییر دادن ش��خصیتش می تواند 
تمام��ی مفاهیم پای��ه ای ما در مورد خ��وب و بد را به 

چالش کشیده و مورد سؤال قرار دهد.
بسیاری از طرفداران و البته منتقدان فیلم، زبان گناه 
و بدخویی را در درک شخصیت والتر وایت پذیرفته اند. 
گرچ��ه قابلیت مداوم والت برای مش��خص کردِن این 
که کیس��ت و چ��ه کارهایی باید انج��ام دهد، نتیجه 
گیری های اخالقی و مقدس مرتبط با جرائم مش��ابه 
انجام شده با جرائم والت را نقض می نماید. شخصیت 
وال��ت تا انتهای فیلم به صورت صامت باقی می ماند و 

بگذارید تا به ابتدای پخش سریال افسار گسیخته بازگردیم؛ پیش از آن که همه ما به قسمت های شدیداً پرخاشگرانه 
آن معتاد شویم. والتر وایت به صورت ابهام آمیزی در حال تلوتلو خوردن است، در حالی که تنها لباس تنگ سفید 
و یک ماسک گاز بر تن دارد. وی به سختی نفس می کشد و نگاه خیره اش به سوی کویر نیومکزیکو مانند جونده 
کوچکی است که در تله ای گرفتار شده است. صدای آژیر خطر از دور به گوش می رسد. والتر به سوی ماشین »آر 
وی« داغون خود گام بر می دارد؛ جایی که اس��لحه ای را از جس��د روی زمین برداش��ته، آن را درون لباس زیر قرار 
می دهد و س��پس دوربین فیلمبرداری را از داشبورد ماش��ین برمی دارد. مجدداً به سوی پرتوهای آفتاب کویر بر 
می گردد؛ دوربین را با دس��تی لرزان به س��وی خود می گیرد و خطاب به همسر و پسر خود شروع به سخن گفتن 
می نماید: »چیزهایی هس��ت که طی چند روز آینده در مورد من از آن باخبر خواهید ش��د، اما بدون توجه به این 
که این وقایع چگونه جلوه می کنند، تنها یک حقیقت وجود دارد؛ آن هم این است که در قلب من تنها و تنها شما 

حضور دارید«.
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نوشیدنی می ریزد.
والتر جونیور با خجالت به دایی اش نگاه کرده و س��پس نگاهش را به س��مت پدر می چرخاند. والت با اش��اره به 
نوشیدنی به پسرش می گویدتا نوشیدنی را میل کند. شروع به نوشیدن می کنند و در این بین والتر جونیور سرفه 
می کند که هنک به آرامی به پشت وی ضربه می زند. والت نگاهی دوباره به لیوان ها انداخته و هر سه آن ها را دوباره 
پر می کند. وقتی هنک شروع به اعتراض می کند، والتر جونیور با تردید به دایی اش نگاه می کند و والت ضربه ای را 
به پسرش زده و می گوید: منتظر چه هستید؟ مثاًل جشن گرفته ایم. والت و پسرش مجدداً می نوشند و والت برای 
آوردن نوش��یدنی بیشتر به سمت بطری روی میز حرکت می کند. هنک مانع از آن می شود تا لیوان والتر جونیور 
توسط پدرش پر شود؛ اما والت اعتنایی کرده و نوشیدنی را روی دست هنک می ریزد. هنک بطری را از والت گرفته 

و می گوید: بگذارید اندکی آرام بگیریم، گمان می کنم به اندازه کافی نوشیده باشیم.
والت روی صندلی نشسته و با حالتی اعتراض آمیز و صدایی آرام می گوید: بطری را پس بده. هنک سر جای خود 
می ایستد و ناگهان والت به پای وی شلیک می کند. نگاه دو مرد در هم قفل می شود. والت فریاد می زند: »پسر من، 
بطری من، خانه من«. دوربین از زاویه پش��ت هنک صورت والت را نش��ان می دهد که سرش را به جلو خم کرده و 
دوباره می گوید: بطری را پس بده. پیش از این نیز شخصیت جنایتکارانه والت را دیده بودیم، اما این اتفاق تا کنون 
در خانه وی رخ نداده بود. خانواده والت با تعجب و ابهام وی را می نگرند. هنک دست خود را روی شانه والت قرار 
می دهد، اما والت دست وی را پس زده و چهره اش را به صورت هنک نزدیک می کند. ناگهان والت جونیور استفراغ 
کرده و همین باعث می شود تا تنش برای لحظه ای از بین رود. در حالی که هنک و اسکایلر )همسر والت( در حال 

رسیدگی به وضعیت پسرک هستند، والت به آرامی روی صندلی نشسته و جرعه ای دیگر می نوشد.
نیچه می گوید: »آنچه که با کلمات بیان ش��ود، دیگر در قلب انس��ان زنده نیست«. فکر نمی کنم واژه ها بتوانند 
پیچیدگی احساسات موجود در چهره والت را بیان نمایند. البته می توان حدس زد که چرا والت تا این اندازه روی 
نوش��یدن پس��رش تاکید داشته و در نتیجه به سمت هنک حمله ور شد. والت مست کرده و از طرف دیگر نگران 
بیماری مهلکی است که با آن دست به گریبان است. والت متنفر از آن است که توسط هنک دستش رو شود و از 
طرف دیگر وقتی می بیند هنک پدر مهربان تر و دلسوزتری برای والت جونیور است خشمگین می شود. در نهایت 
وال��ت تصمیم می گیرد تا کنترل حاکم از س��وی وی روی بازار مواد مخ��در را در خانواده اش نیز اعمال نماید. وی 
می خواهد به هنک و پسرش نشان دهد که قدرت دست کیست. این انگیزه های پیچیده البته به شدت با هم در 
تعارض هس��تند. عکس العمل تندخویانه والت نس��بت به هنک، نیمه تاریک شخصیت وی را در معرض دید قرار 
می دهد؛ بدین ترتیب این تهدید برای والت به وجود آمده تا چهره واقعی خود را به همگان نشان دهد. قدرتی که 
والت برای محافظت از خانواده خود و ثروتمند کردن آن ها به آن متوس��ل ش��ده، به نوعی در حال تکه تکه کردن 
خانواده اش بود. به نظر می رسد انگیزه های والت برای تولید و فروش مواد مخدر خود جوش هستند. با این وجود 
می توان به روشنی دید که دالیل والت برای انجام کارهایش از احساساتش سرچشمه می گیرد، گرچه این احساسات 

ممکن است مفهوم آنچنانی برای ما نداشته باشد.
الیوت در مقاله خود با عنوان »هملت و مشکالتش«، معروف  ترین تراژدی شکسپیر را یک شکست هنری می نامد؛ 
زیرا وی بر این باور است که واکنش احساسی هملت نسبت به شرایط از محدوده واقعیت تجاوز می کند. به جای 
آنکه هملت در پی انتقام گرفتن از مادر و عموی خیانتکارش باشد و دقیقاً پیش از آن که نمایش با صحنه ای تمام 
شود که بدن های مرده در آن نمود پیدا کرده اند، هملت سخنانی را بیان می کند که سرشار از دودلی و تردید است. 
الیوت معتقد است احساس وحشت و نگرانی در وجود هملت که باعث به تأخیر افتادن انتقام گرفتن وی می شود 
فراتر از تمامی انگیزه های احتمالی وی است که اقدامات انجام شده از سوی هملت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
انگیزه های والت نیز فراتر از واقعیت هستند؛ اما به جای آن که سبب تبدیل شدن »افسار گسیخته« به شکستی 
هنری ش��ود، باعث ش��ده تا والت شخصیتی س��رزنده و فردی متفکر به نظر آید. در مورد بازی کرنستون می توان 

همین مساله باعث می شود تا دسته بندی شخصیت 
وی بر اساس خوب یا بد بودن کاری، غیرممکن باشد. 
در دنیایی که خودمان شخصیتمان را تعیین می کنیم، 
هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم باور داشته باشیم 
مردم بنابر اقتضاء، خدایی یا شیطانی هستند؛ تاثیرات 
خوب و ب��د روی کارهای ما نمود پیدا می کند که در 
اغلب موارد ش��اهد هر دوی این تاثیرات می باشیم. از 
اینرو آزادی والت شخصیت اخالقی وی را مورد تهدید 
قرار می دهد، چرا که او به راحتی جسد قربانیان خود 
را درون اسید هیدروفلوریک می اندازد. همانطور که در 
قس��مت پایانی سریال نیز نش��ان داده شد، این سؤال 
مطرح می گردد ک��ه در عصری که به طور فزاینده ای 
به س��مت سکوالریسم و فردی گرایی در حال حرکت 
هس��تیم، چگونه می توانیم راه حل هایی برای تعیین 

خوب و بد ارائه دهیم؟
»گیلی��گان« در انتخ��اب بازیگر نق��ش اول )بریان 
کرنستون در نقش والتر وایت(، کسی را انتخاب کرده 
که دوران بازیگری اش به طرز عجیبی با ش��خصیتش 
جفت شده است. در س��ریال دنیای مالکوم، در طول 
هفت فصل پخش شده از این سریال، کرنستون نقش 
پدری دوس��ت داشتنی و خجالتی را ایفا می نماید که 
به طور کامل تابع دستورات همسرش بوده و روزهای 
جوانی اش که سرشار از ش��ور و هیجان بوده را پشت 
سر نهاده است. در سریال افسار گسیخته نیز شاهد آن 
هستیم که چگونه والت شخصیت خود را از قالب یک 
مرد خانواده به یک قاتل تش��نه قدرت تغییر می دهد. 
بدون شک یکی از لذت بخش ترین بخش های سریال 
کش��ف هویت اصلی پنهان شده والت در پشت چهره 

زخمتش است.
بگذارید نقد را با مطرح کردن مثال مهمی از سریال 
ادامه دهیم؛ در یکی از قسمت های فصل دوم با عنوان 
Over )پایان(، بیماری س��رطان وال��ت رو به بهبودی 

گذاشته و خانواده این موضوع را جشن می گیرند. والتر 
جونیور )پس��ر والت( و هنک )برادر زن والت که مأمور 
مبارزه با مواد مخدر است( در کنار استخر نشسته اند و 
مشغول نوشیدن هستند. هنک شروع به تعریف کردن 
یک تجربه کاری کرده و والتر جونیور نیز محو سخنان 
وی می ش��ود. هنک ماجرای الک پشت غول پیکری 
را تعریف می کند که س��ر انسانی را روی الکش بسته 
بودن��د و در حال عبور کردن از کویر بود. هنگامی که 
الک پشت به دایره ماموران مبارزه با مواد مخدر رسید، 
منفجر شد. هنک توضیح می دهد که این کار شیوه ای 
برای ارس��ال پیام توسط قاچاقچیان مواد مخدر است: 
سری که روی الک قرار داشت متعلق به دله دزدی به 
نام Tortuga بود. هنک در پی آن بود تا این داستان را 
به عنوان نمادین نام گذاری نماید اما نمی توانست واژه 
مورد نظرش را پیدا کند. رو به والت کرده و می گوید: 
این ماجرا یک قیاس یا اس��تعاره نیست؛ کلمه ای که 
دارم دنبالش می گردم چه می تواند باشد؟ والت بدون 
آنکه حرفی بزند به سمت روبرو خیره شده و هنک نیز 
به آرامی واژه ش��اعرانه را زی��ر لب برای خودش تکرار 
می کند. والت به س��مت آن ها آمده و مجدداً برایشان 
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انگیزه های گوناگون و متنقاض را به روشنی مشاهده 
کرد که همین مس��اله باعث شده تا والت نتواند بدون 
احساس گناه در کنار خانواده اش حضور داشته باشد. 
والت به همس��ر و پسرش این اطمینان را می دهد که 
تنه��ا آن ها در قلب وی حض��ور دارند اما همانطور که 
نیچه نیز گفته کلمات هرگز نمی توانند آنچه که عمیقاً 

در قلب انسان می گذرد را بیان نمایند.
عدم دسترس��ی به نیمه پنهان زندگی والت عواقب 
جدی برای تعیین سرنوش��ت وی در پی دارد. س��ال 
گذش��ته، مایکل کو و آلبرت وو در جلس��ه بررس��ی 
کتاب ه��ا در ش��هر لس آنجلس این مس��اله را مطرح 
نمودند که مشابه ش��یطان میلتون، والت نیز انتخاب 
کرده تا ش��خصیتی اهریمنی داش��ته باش��د و عذاب 
الهی را نیز به جان خریده اس��ت. در بهش��ت گمشده 
نیز ش��یطان مدعی است که خودش نگرش نسبت به 
جه��ان را انتخاب می کن��د و می گوید: مغز در جایگاه 
خود قرار دارد و می تواند بهشتی از جهنم را برای خود 
خلق نماید. هملت نیز بیان داشته که چیزی به عنوان 
خوب و بد وجود ندارد؛ این ها تنها س��اخته تفکر بشر 
است؛ اما ش��یطان در نهایت دنیایی را تجربه می کند 
که س��اخته دست خداوند اس��ت و انتخاب هایش در 
خدمت خواس��ته هایی اس��ت برای طرح مقدر شده از 
سوی خداوند در نظر گرفته شده اند. شخصیت شیطان 
آنقدرها هم با ش��خصیت های طنز تلویزیونی متفاوت 
نیست؛ این شخصیت ها نیز برای موقعیت های کمدی 
و متناس��ب با الزامات آن در نظر گرفته ش��ده اند. در 
مقابل، والت پ��ا را فراتر از موقعیت هایی می گذارد که 
خود را در آن ها پیدا می کند. مغز وی واقعاً در جایگاه 
خود قرار داشته و با توجه به دنیای پیرامونش خود را 
مجدداً تنظیم نموده است. قلب تاریکی والت غیر قابل 
نفوذ بوده و این تاریکی به هیچ وجه قابل تقلیل نیست. 
این ذهنیت افراطی فضایی را برای والت ایجاد می کند 
تا خود را بنویس��د. در قس��مت اول سریال، زمانی که 
جس از والت می پرسد که چرا می خواهد قانون شکنی 

نماید، والت به س��ادگی این پاسخ را بیان می کند: من 
بیدار و آگاه هستم. والت از این موضوع باخبر شده که 
می تواند زندگی متوس��ط خود را کنار گذاشته و وارد 
دنیایی جدید شود. وی با این حقیقت آگاه می شود که 

می تواند نمایشنامه خود را خود بنویسد.
توانایی والت برای ابداع مجدد خویشتن از اکتشاف 
 Dorothy ناگهانی وی سرچش��مه می گیرد، برخالف
ب��ا آن کفش های س��حرآمیزش که توانایی نوش��تن 
و بازنویس��ی دنیای پیرامون خود را داش��ت. پر واضح 
است که توانایی و مهارت والت در زمینه شیمی مزیت 
قاب��ل توجهی را در دنیای زیرزمینی جنایی در اختیار 
وی قرار داده اس��ت. در یکی از قس��مت های ابتدایی 
س��ریال، دو دالل مواد مخدر به آزمایشگاه تولید مواد 
مخدر متحرک والت حمله ور می ش��وند. آن ها در پی 
آن هس��تند تا والت را به قتل برسانند، اما می خواهند 
در ابتدا فرمول تولید مت��ادون را از وی بیاموزند و لذا 
ب��ه صورت احمقان��ه ای به والت اج��ازه می دهند تا از 
ترکیبات شیمیایی اس��تفاده نماید. همزمان که والت 
برای شاگردش جس ش��رح می دهد: گوگرد قرمز در 
حضور رطوبت و اندکی حرارت تولید هیدرید فس��فر 
می کند. گاز فسفین. یک رایحه مطبوع و پوووف. گاز 
تولید شده به سمت فروشندگان مواد مخدر روانه شده 
و آن ها را از پا در می آورد. 4 قس��مت بعد، در قسمتی 
با عن��وان »Grey Matter«، متوجه می ش��ویم که در 
مقطع تحصیالت تکمیلی، والت اس��تاد بلور شناسی 
بوده و با اس��تفاده از تابش س��نکروترون به الگوهای 
خالص تر و کامل تری دست پیدا کرده است. به عنوان 
یک فروش��نده، والت از این تخصص خ��ود به عنوان 
اهرمی اس��تفاده کرده و امپراتوری خود را بنا می نهد؛ 
امپراتوری ای که در آن ناب  ترین شیشه تولید می شود.

به عنوان یک دانش��مند مادر زاد، والت انس��ان ها را 
نیز از دریچه شیمی نگاه می کند. در یکی از قسمت ها 
بازگش��تی به گذش��ته داریم که در آن رابطه عاطفی 
وال��ت با گریچن نمایش داده می ش��ود. این دو درون 

کالسی تنها نشس��ته اند و در مورد ترکیب شیمیایی 
بدن انسان بحث می نمایند. والت به سوی تخته سیاه 
حرکت می کند تا مطالبی را در مورد شکستن ترکیب 
شیمیایی بدن انسان بیان کند؛ در زمان حال نیز والت 
مش��غول تجزیه کردن بدن یکی از فروشندگان مواد 
مخدر درون اسید هیدروفلوریک است. والت با نوشتن 
عناصر مختلف مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن و سایر 
موارد ترکیب بدن انس��ان را مشخص می کند. وی از 
عنصر بروم نیز اس��تفاده می کند که در زبان انگلیسی 
به صورت Br نوش��ته می شود که در نوشتن نام برایان 
کرنس��تون در تیتراژ س��ریال نیز مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. زمانی که والت دس��ت از نوشتن بر می دارد 
رو به گرچن می گوید: تمامی این عناصر 99/8884۰2 
درصد از بدن انسان را تشکیل می دهند. ۰/111958 
درصد نیز خجالت است. درصد این خجالت در وجود 
انسان باید بیش��تر از این ها باشد. گرچن معتقد است 
ک��ه عنصر جامانده باید روح انس��ان باش��د، اما والت 
س��رفه ای کرده و ب��ا طنازی خاص��ی می گوید: روح؟ 
چی��زی جز ش��یمی وجود ن��دارد. حت��ی در یکی از 
حساس  ترین و انسانی  ترین لحظه های زندگی والت به 
وی بیان می کند که برای درک کامل انسان تنها نیاز 

به معادالت شیمیایی دارد.
ام��ا همانطور که والت به ص��ورت رمانتیکی معنای 
ش��یمی را هنگام صحبت کردن ب��ا گرچن به صورت 
مضاع��ف بیان می کن��د، انتخاب  هایزنبرگ از س��وی 
وی برای نام مس��تعارش این مس��اله را تأیید می کند 
که واژه ها و کارهایش دارای ابهام هس��تند. اصل عدم 
قطعیت  هایزنبرگ بیان می کند که ما قادر به مشخص 
کردن موقعیت و س��رعت دقیق ی��ک ذره به صورت 
همزمان نیستیم و والت به طور روشنی از این مفهوم 
لذت می برد که به عنوان  هایزنبرگ از طریق مشاهده 
خارجی )تماشای سریال توسط بینندگان( قابل درک 
نمی باشد. نام مس��تعار وی روی غیر قابل پیش بینی 
بودنی تاکید دارد که به وی اجازه می دهد تا به صورت 
آزادانه هویت خود را از نو بنویسد. با اتخاذ نام مستعاری 
که به محدودیت های دانش و تفسیر اشاره دارد، والت 
به صورت ناخواس��ته این احتمال را بیان می کند که 
معادالت ش��یمیایی وی به طور کامل قادر به تشریح 
و کنترل انس��ان و وقایع پیرامونی وی نمی باش��د. اگر 
گفته ها و کرده های والت ابهام آمیز هستند، سایر مردم 
برای تفس��یر وی به صورت دلخواه، آزاد هس��تند و به 
گونه ای می توانند داستان های زندگی خود را بنویسند 

که برای والت غیر قابل پیش بینی باشد.
به عنوان یک نویسنده داستان کوتاه، اسکایلر فردی 
است که توانایی دستکاری واژه ها را دارد، اما تالش های 
وی ب��رای درک و اعم��ال کنت��رل روی زندگی اش از 
طریق زبان به صورت مشابه به بیراهه کشیده می شود. 
در ابتدای زندگی والت به عنوان هایزنبرگ، وی با بیان 
این که ماری جوانا مصرف می کرده، فروش مواد مخدر 
و فاصله احساسی خود را پوشش می دهد. اسکایلر در 
تالش است تا متوجه شود که آیا از سوی والت بازیچه 
ش��ده یا نه؛ بنابراین از خواهرش ماری در مورد تأثیر 
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ماری جوانا روی خلقیات فرد می پرسد. ماری احساس 
می کن��د که والت جونیور مواد مخدر مصرف می کند، 
بنابراین موض��وع را با هنک در میان می گذارد. هنک 
نیز پس��رک را به بخش های تاریک ش��هر می برد. در 
این حین این دو به صورت اتفاقی با فاحش��ه ای روبرو 
می شوند که از دوستان جس )شریک والت( می باشد. 
داستان هایی که شخصیت های سریال برای هم تعریف 
می کنند ممکن است توسط دیگران مورد سوء تعبیر 
واقع شوند که نتیجه آن زنجیره ای غیر قابل پیش بینی 

از حوادث است.
در مواجهه با چنین غیر قابل پیش بینی بودنی، والت 
به ش��دت در پی آن است تا داس��تان زندگی خود را 
مانند ترکیبات شیمیایی آزمایشگاهی کنترل نماید، اما 
واژه هایش به وی خیانت می کنند. وی تا حدی می داند 
که قادر به کنترل دیگران نیس��ت و این آگاهی باعث 
تشدید ناامیدی والت می شود. در یکی از قسمت های 
س��ریال با عنوان »The Fly« والت می خواهد بداند که 
آیا می تواند راهی را پیدا کرده و با استفاده از آن عمق 
آش��فتگی درگیر در آن را درک نماید یا خیر. والت به 
جس می گوید: »حقیقتاً بر این باور هستم که ترکیبی 
از واژه ه��ا وجود دارد. باید واژه های مش��خصی وجود 
داشته باش��د که قادر به توصیف تمامی این رخدادها 
باش��د؛ اما به نظر می رس��د هرگز قادر به یافتن آن ها 
نخواهم بود«. والت فکر می کند اگر بتواند توالی معینی 
از واژه ها را به گونه ای تعیین نماید که مانند الگوهای 
بل��وری دارای نظم باش��ند، می تواند تمامی کرده های 
خ��ود را برای اس��کایلر توجیه کرده و خان��واده از هم 
پاشیده اش را نجات دهد؛ اما باز هم این جمله از نیچه 
به ذهن خطور می کند که کلمات نمی توانند آنچه که 
واقعاً احساس می کنیم را بیان نمایند. ما نمی توانیم این 
مساله را کنترل کنیم که هنگام بازگو کردن داستان، 

دیگران چگونه به آن گوش فرا می دهند.
به نظ��ر می رس��د در انتها باید س��قوط والت مورد 
تأیی��د قرار گی��رد. زمانی که برای آخری��ن بار وی را 
 Gliding Over« تماش��ا می کنیم، در قسمتی با عنوان
All«، هن��ک درون توالت نشس��ته و کتاب برگ های 

علف نوش��ته ویتمن را پیدا ک��رده که متعلق به والت 

می باش��د. پس از 5 سال جستجو، جواب معمای ماده 
مخدر آبی رنگ دقیقاً در دست های هنک قرار داشت: 
هنک کتاب را باز کرد و نوشته ای را خواند که والت را 
به  هایزنبرگ مرتبط می س��اخت. عنوان این قسمت 
از س��ریال )Gliding Over All( ن��ام ش��عری از ویتمن 
نیز می باشد؛ بخش��ی از این شعر بدین صورت است: 
»مرگ، مرگ های بسیاری را خواهم سرود«. این بخش 
از شعر به درستی به مرگ والت و ماده مخدرش اشاره 
دارد و البته قربانیان دیگری که می توان آن ها را برای 
8 قس��مت نهایی سریال متصور بود. هنک در بخشی 
از س��ریال انفجار یک الک پش��ت را با تعبیر شاعرانه 
توصی��ف نموده بود؛ اکنون هوی��ت واقعی والت نیز به 
صورت کنایه آمیزی از طریق یک شعر برمال می شود. 
این مساله بار دیگر روی عدم توانایی والت برای نوشتن 
هویت و داستان زندگی خودش تاکید دارد. والت نوع 
افراطی آزادی را کش��ف کرده بود، اما این آزادی مانع 
از آن نمی شد که دیگران در داستان زندگی او دخالت 
نمایند که همین مس��اله باعث شد تا انتهایی فاجعه 

آمیز برایش رقم بخورد.
Chuck Klosterman می گوی��د: در س��ریال افس��ار 

گس��یخته، اخالقیات به طور مس��تمر ی��ک انتخاب 
فردی جلوه داده می ش��ود. Klosterman به این نکته 
نیز اش��اره می کند که در برخی موارد این والت است 
 Emily و James Meek .که تصمیم می گیرد بد باش��د
 The و   London Review of Books در   ،Nussbaum

New Yorker، ب��ه طور مش��ابه در م��ورد قهرمانان و 

ضدقهرمانان روی اص��ل نگرانه زبان تکیه می کنند تا 
بدین ترتیب سریال را تش��ریح نمایند. این کار باعث 
می ش��ود تا والت به شخصیتی منفی از غرب قدیمی 
تبدیل ش��ود. Ku و Wou معتقدند در افسار گسیخته 
حقیقت متافیزیکی جهان اخالقی وجود دارد؛ این در 
حالی است که گیلیگان خود تأیید کرده، مشابه آنچه 
که بسیاری از تماش��اگران نیز احساس کرده اند، یک 
میل بشری متعالی برای مجازات کردن ستمکاران در 

فیلم جاری است.
اما اگر این نقدها هم با این موضوع موافق باشند که 
والت نوع رفتار و ش��خصیت خود را انتخاب می نماید، 

بنابراین باید این مس��اله را نی��ز تأیید کنند که والت 
نمی تواند در نقش ایستای یک ضد قهرمان گیر کرده 
باشد. س��ریال نشان داده که چنین نقش های ایستا و 
ش��اخه های متافیزیکی از خوب و بد وجود ندارد؛ تنها 
انتخاب مستمر و تبدیل شدن های فردی است که در 
سریال مشاهده می شود. کشف کتاب برگ های علف 
توسط هنک می تواند به نوعی تمثیلی از ظهور غیبی 
جهان اخالقی در س��ریال باشد؛ اما در جهان داستان، 
این کشف تنها بیانگر آن است که والت از نظر جنایتکار 
ب��ودن به درجه باالیی از راحتی و اعتماد رس��یده که 
چنین س��رنخ مهمی را فراموش کرده است. اگر والت 
پاداش مورد انتظار خود را در 8 قسمت پایانی دریافت 
کن��د، این پاداش نتیجه ای مش��روط از کرده های وی 
و دیگران خواهد ب��ود، نه انتقام جویی کارمایی مقدر 
ش��ده. اگر تجربه انسانی را به عنوان تجربه ای فردی و 
آزاد تعریف نماییم، در این صورت سریال به ما هشدار 
می دهد ک��ه نمی توانیم به ش��اخه های نیمه مذهبی 
عقب نش��ینی کرده و در پی تنبیه افرادی باشیم که 
ما را مقدس کرده اند. تعیین سرنوشت توسط خویشتن 
بدین معناس��ت که هیچ کس نمی تواند ضرورتاً خوب 
یا بد باشد که این مساله به نوبه خود هرگونه مجازات 

متافیزیکی را نقض می نماید.
اگر دسته بندی های کتاب مقدس در مورد سریال 
یا به صورت عمومی تر در مورد جامعه امروزی اعمال 
نش��ود، آیا دیگر فضایی برای قض��اوت اخالقی باقی 
می ماند؟ به نظر می رس��د س��ریال در پی آن است تا 
پاسخی مثبت برای این پرسش پیدا کند. سریال روی 
این مس��اله پافش��اری می کند که ما مستقیماً شاهد 
عواقب خش��ن انتخاب های والت هستیم: تصویری از 
عذاب و رنج و مرگ هایی که از کش��تن فروشندگان 
مواد مخدر تا شلیک به پسربچه ای که روز اشتباهی 
را برای دوچرخه سواری در کویر انتخاب کرده است. 
در انتها افس��ار گس��یخته تصمیم می گیرد تا درد و 
ویرانی را به ما نش��ان دهد؛ تاریک  ترین چیزهایی که 
از آزادی انسان نش��أت می گیرند. این که این تجربه 
چگونه قلب های ما را شکل می دهد، بستگی به خود 

ما دارد. 
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پشت پرده های 
والتر وایت

چرا شخصیت والتر وایت در سریال افسار گسیخته، نمونه ای از 
مدیران حریص آمریکایی است؟

فش��ارها برای تأمین خانواده سبب ش��ده تا والت خود را به ارباب مواد مخدر تبدیل 
نماید.

طولی نمی کش��د که والتر وایت خود را به آن حداقل 1 درصدی رس��انده و سپس 
رفته رفته در زمره افرادی قرار می گیرد که شاید جهان تنها تعداد انگشت شماری از 
آن ها را به خود دیده باشد. در یکی از قسمت های سریال والت خطاب به همسرش 
پشت تلفن می گوید: »تو حق نداری در مورد من قضاوت کنی. اصاًل چیزی در مورد 

من می دانی؟ نه. همه این ها را من به تنهایی ساخته ام، به تنهایی!«.
این گفتگو ترکیبی از حیله گیری، خشم حیوانی و برآشفتگی احساسی است، چرا 
که والت به صورت حس��ابگرایانه ای اسکایلر را تبرئه کرده و در عین حال احساسات 

واقعی را نیز از بین می برد.
والت حقیقتاً امپراتوری خود را ساخته است؛ اما نباید کمک های دریافتی از سوی 
بِِج��ر، پت، گاس فرینگ و مهمتر از همه جس پینکم��ِن وفادار را از یاد برد. والت از 
همان ابتدا ش��خصیت مدیران را از خود نش��ان می دهد. والت موفقیت های جس را 
مانند موفقیت های خود رصد می کند. وی نمی تواند به خود اجازه دهد تا توانایی فرد 
دیگری را تحسین نماید. تنها زمانی که جس پیشنهاد شراکت والت را نمی پذیرد و 
به این نکته اش��اره می کند که والت به صورت مداوم عملکرد وی را مورد انتقاد قرار 

می دهد خطاب به جس می گوید: کار تو هم به اندازه کار من خوب است جس.
در ابتدا جس تنها به این دلیل شریک والت می شود که از سوی وی مورد تهدید 
قرار گرفته اس��ت؛ اما شراکت سنگین آن ها مرهون عطش سیری ناپذیر والت است. 
این دو به تدریج شبکه های توزیع مواد مخدر را ایجاد می کنند؛ پروژه ای که با قتل 

و خونریزی پیش می رود.
مانند بسیاری از مدیران، والت یک کمال گرا و مباشر ظالم است که تمایل شدیدی 
به حفظ موقعیت و جایگاه خود دارد. این موضوع در امر اجرا همیشه چیز بدی نیست، 
و ویژگی های افراطی والت باعث ش��ده تا کس��ب و کارش به سوی موفقیت در حال 
حرکت باشد. در حقیقت، تاکید والت روی رضایت مندی مشتری باعث شده تا وی 

والتر وایت را می توان یکی از اصیل  ترین نمونه های مدیران آمریکایی دانست. علیرغم 
آنچه که والت در طول 5 فصل از س��ریال از خود نش��ان داده، عددی وجود دارد که 
شخصیت وی بیش��تر از دیگر اعداد در بستر آن قرار گرفته است: 1 درصد و انگیزه 

سیرنشدنی وی برای تبدیل شده به بخشی از آن.2
همه چیز روشن است: ذات انسانی و انگیزه سرشار از »تِستوسترون« برای برتری 
پیدا کردن و همچنین این احساس که پول، نه شخصیت و روابط، ارزش یک انسان 
را تعریف می نماید. سوای تمامی موارد مطرح شده، این احساس وجود دارد که حتی 
رشوه خوار ترین و فاسد ترین شرکت ها نیز اگر برایشان پوِل فراوانی کسب کنی، آرمان 

جو می شوند.
نمی توان گفت که تمامی مدیران مانند والتر وایت هستند. کسانی که محصولی را 
اب��داع می کنند، کارآفرینی کرده و برای خود و دیگران تولید ثروت می نمایند تافته 
جدا بافته هس��تند. این گروه البته به شدت نادر و کمیاب می باشند، چرا که روز به 
روز بیشتر ش��اهد آن هستیم که مدیران زندگی خود را از طریق فریب دادن سهام 
داران، دخالت در کار سیاستمداران و بازی کردن بهتر از نظر سیاسی نسبت به رقبای 

خود تأمین می کنند.
اگر فکر می کنید والتر وایت در زمینه سیاست های شرکتی به اندازه جیمی دایمن 
یا س��ایر مدیران موفق از نبوغ برخوردار نیس��ت، به شدت در اشتباهید. رابطه وی با 
گاس فرینگ، بین خودس��تایی و خش��وع مطلق متغیر بوده و در نهایت با خیانتی 

مرگبار پایان می پذیرد.
داس��تان والت داستانی از انگیزه های تصعید شده ای است که از حوادث غیر قابل 
پیش بینی نشأت می گیرد. شخصیت وی را در نظر بگیرید: یک شیمیدان برجسته 
که روزگاری یک سوم از سهام شرکتی را در اختیار داشته که اکنون میلیاردها دالر 
ارزش دارد، اما ش��ریکش به وی خیانت می کند. همین اتفاق باعث می شود تا والت 
زندگی متوسط با درآمدی پایین را در قالب یک معلم شیمی دبیرستان تجربه نماید. 
از سوی دیگر والت با بیماری کشنده سرطان ریه نیز دست به گریبان می شود. همین 

والتر وايت:
آيا می دانيد اگر به صورت ناگهانی 
رفتن به س�ر کار را متوقف نمايم 
چه اتفاقی رخ می دهد؟ تجارتی 
عظي�م ک�ه می تواند در ليس�ت 
NASDAQ1 قرار گيرد به طور کلی 

ناپديد می شود. اين کسب و کار 
بدون وجود من از بين می رود.
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والت این عادت را نیز دارد که خود را فریب داده و ش��خصیت عدالت گرایی برای 
خود متصور ش��ود. از آن سو اما قانون هیچ وقت مانعی برای وی نبوده و حتی والت 
از قانون شکنی به شدت لذت می برد. وقتی وی و همسرش درون خودروشان با هم 
رابطه جنسی برقرار می نمایند، والت بسیار خشنود و راضی به نظر می رسد. اسکایلر 
علت این مس��اله را می پرس��د و والت در پاسخ می گوید: »کاری که انجام دادیم غیر 

قانونی بود و به همین خاطر برای من لذت فراوانی داشت«.
مانند بس��یاری از مدیران، والت همه چی��ز را از دیدگاه برد و باخت نگاه می کند. 
والت بچه ای را مس��موم کرده و خانه سالمندانی را منفجر می کند تا بتواند گاس را 
مغلوب نماید. پس از مرگ گاس زمانی که اسکایلر از این واقعه می پرسد، والت جواب 
می دهد: من پیروز شدم. این موضوع مشابه اتفاقی است که در وال استریت نیز رخ 
می دهد؛ همکاران برای پیروز شدن همدیگر را فریب داده و به هم خیانت می کنند.

مانند بس��یاری از مدیران، والت مدعی است که تمامی سوء رفتارهایش به خاطر 
خانواده اش است. این ادعا تا قسمت آخر سریال نیز مطرح می شود؛ جایی که باالخره 
والت خطاب به همسرش می گوید: »تمامی این کارها را به خاطر خودم انجام دادم«. 
آن لحظه آکنده از صداقت باعث می شود تا والت جایگاه اخالقی واالتری را پیدا کند.

در انتها همه چیز در مورد رقابت مردان است
فکر می کنی با چه کس��ی داری س��خن می گویی؟ فکر می کنی چه کسی را نگاه 
می کنی؟ آیا می دانی درآمد ساالنه من چقدر است؟ منظورم این است که حتی اگر 
بگویم هم باورت نمی ش��ود، هرگز نمی دانی با چه کسی سخن می گویی، پس بگذار 
روشنت کنم. من در خطر نیستم اسکایلر. من خود خطر هستم. فردی در خانه اش را 
باز می کند و تیر می خورد و تو فکر می کنی آن فرد من هستم؟ نه، من کسی هستم 

که در را می زند.
طرفداران این گفتگوی قوی ممکن است فراموش کرده باشند که والت برای مدت 
زمان طوالنی از بردگی تحقیر آمیز و البته از خطر گاس فرینگ گریخته است. والت 
خطاب به یکی از توزیع کنندگان مواد می گوید: »نام مرا بخوان«. بدین ترتیب دوران 
تحقیر آمیز خود را به انتها می رساند. انکار والت در مورد این تحقیر باعث می شود تا 
وی نتواند تجارت مواد مخدر را رها کند. مش��ابه زندگی واقعی والت، در این برهه از 

زندگی نیز پول و قدرت قادر به ارضای نفس والت نیست.
تماشاگران قسمت آخر سریال متوجه این قضیه نشدند که قباًل مردن والت را تماشا 
کرده اند. والتر وایت نه در اثر اصابت گلوله بلکه زمانی می میرد که کس��ب و کارش 

بدون وی به حیات خود ادامه می دهد.
عنوان قسمت آخر سریال )Felina( انتخاب شد. این نام، نام زنی است که در آهنگ 
El Paso مارتی رابینز نیز حضور دارد. آهنگی که در آن یک گاوچران فراری برای 
دیدن معشوقه اش باز می گردد، با وجود این که می داند این دیدار به بهای جان وی 

تمام خواهد شد.
گاوچران نتوانست بدون معشوقه اش یعنی فلینا زندگی کند؛ اما والتر وایت نتوانست 
عشقی واقعی را تجربه نماید. در بازگشت به گذشته و نمایش عشق و عاشقی والت با 
همکار شیمیدانش که در آینده تبدیل به میلیاردری موفق می شود )گرچن شوارتز( 

این گفتگو بین آن ها رد و بدل می شود:
گرچن: پس روح چه می شود؟

والت: روح؟ چیزی جز شیمی وجود ندارد.
عش��ق واقعی والت تجارت و محصول تولیدی اش بود. روزهای وی درون آن کابین 
محصور شده به نوعی زندگی جهنمی پس از مرگ والت را نشان می دهد؛ زیرا بدون 

تجارتش والت دیگر زنده نیست.
والتر وایت پیش از مرگش گره های سس��تی را محکم کرد که خود خواس��ته بود. 
این کار وی را از بسیاری از مدیران متمایز می کند. همانطور که برخی از مدیران نیز 
از این سریال آموختند، در زندگی واقعی پشت کردن به اشتباهات گذشته همیشه 

ممکن نیست. 

 پاورقی:
1. نزدک بازار بورس سهام در آمریکا است

2. در مورد 1درصد: منظور 1 درصد از جامعه س��رمایه دار امریکا در برابر 99درصد از جامعه 
متوسط و فقیر امریکا

بسیار برتر از سایر مدیران باشد. والت معتقد است نباید هیچ خطا و اشتباهی در مورد 
مشتریان اتفاق افتد. بسیاری از مدیران چنین اندیشه ای در قبال مشتریان خود ندارند.

والت اما در مقیاس کوچک و بزرگ همیشه یک متقلب و خائن بوده است. در یکی از 
قسمت های ابتدایی سریال وقتی والت و جس برای کشتن Krazy-8 سکه می اندازند، 
والت بازنده می شود و بی درنگ می گوید: »هر کس 2 مرتبه از 3 مرتبه را پیروز شود 

برنده است«.
والت در بازی سکه نیز بسیار ماهر بود و در اغلب موارد پیروز می شد. این موضوع 
می تواند متمایز ترین ویژگی وی به صورت مشترک با سایر مدیران باشد: قابلیت باور 

داشتن به این که او فردی خودساخته و کارآفرین است.
نقل قول مطرح ش��ده در ابتدای این بخش را در نظر بگیرید. برعکس هذیان های 
خود بزرگ بینان والت، وی تجارت 8۰ میلیارد دالری را ایجاد نکرده بود. وی تجارتی 
را در دست گرفت که در زمان گاس فرینگ نیز رونق فراوانی داشت. حتی زمانی که 
والت نیز از این کار دس��ت کش��ید، تجارت دچار رکود نشد. با رهبری گروهی از نئو 

نازی ها و جس، بازار فروش مواد مخدر همچنان پر رونق به حیات خود ادامه داد.
والت همیش��ه قادر بود تا خود را متقاعد س��ازد که مرد خوبی اس��ت؛ یک انسان 
باهوش و حتی روش��ن  اندیش. هنگامی که جس از والت می پرسد که چرا وارد بازار 

مواد مخدر شده، وی نقل قولی از بودا را مطرح می کند: »من بیدار و آگاه هستم«.
زمانی که بودا به روشن ضمیری رسیده و پیروان وی تحول روحی بودا را مشاهده 
کردند، از وی پرسیدند که آیا او خدا، انسان یا چیز دیگری است. وی در پاسخ گفت: 
»م��ن بیدار و آگاه هس��تم«. همانطور که در طول پخش س��ریال نیز نتیجه گیری 

کرده ایم، والتر وایت بودا نیست.
لیست  در  می تواند  که  است  بزرگ  اندازه ای  به  تجارتش  می گوید  والت  که  این 
NASDAQ قرار گیرد حرف چندان نادرستی نیست. والت خود را نه به عنوان یک 
دالل مواد مخدر که به عنوان یک کارآفرین حوزه فناوری مشاهده می کند و همین 

مساله باعث مطرح شدن ادعای فوق می شود.
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افسار گسيخته جزء معدود سريال هايی است که تحول شخصيت را 
به خوبی درک می کند. داستان فيلم در مورد معلم شيمی دبيرستانی 
است )والتر وايت با بازی برايان کرانستون( که متوجه ابتالی خود به 
بيماری سرطان شده و شروع به توليد مواد مخدر درجه يک می کند. 
تجارت مواد مخدر باعث می ش�ود تا وال�ت بتواند از پس هزينه های 
درم�ان خود برآمده و مخ�ارج زندگی و خان�واده اش را نيز بپردازد؛ 
اما اين تغيير باعث می ش�ود تا ش�خصيت والت به سرعت تبديل به 
شخصيتی مشابه دکتر  هايد شود. آنچه که با پخش سريال مشخص 
می ش�ود اين است که درگير ش�دن والت در امر توليد و فروش مواد 
مخ�در برای رضايتمندی حرفه ای وی انجام می پذيرد. والت با وجود 
بهره مندی از دانش و مهارت در زمينه ش�يمی به دليل کمبود منابع 
مالی در موقعيت يک معلم دبيرستان گير کرده و نتوانسته به سطوح 

باالی موفقيت دست پيدا کند.

 رویای آمریکایی، اخالق پروتستانی و اصالت
حسی که تماشای سریال به انسان می دهد این است که یک راست به سوی رویای 
آمریکایی در حال حرکت است؛ مسیری که در آن فرهنگ پروتستانی نیز به چشم 
می خورد. رویای آمریکایی شاید ملغمه خیلی چیزهاست و همواره با توجه به شرایط 
دچار تغییر می شود. چیزی که در سریال جالب توجه است ریشه های پروتستان و در 
واقع پیوریتان حاکم بر آن است که جوامع داوطلبانه آرمان گرایانه پیوریتن در قرن 
17 می��الدی را بازتاب می دهد؛ هدف این جوامع آن بود که هر کس تنها برای یک 
جامعه کار کند. سوء ظن پیوریتان ها نسبت به قدرت باعث شده تا این قشر از جامعه 
اعمال نفوذ از باال را به نفع جامعه ای مردمی مردود بدانند. حالت ایده آل از نظر آن ها 
این اس��ت که هر فرد از موهبت های خاص اعطایی از س��وی پروردگار خود استفاده 
نمای��د. با ت��ه مایه ای از نظریه  هایدگر، رویای آمریکایی هم��راه با فردگرایی، اخالق 
پروتستانی و روح سرمایه داری در هم آمیخته شده تا به نوعی همسو با نظریه های 
وبر باش��د که این مساله خود باعث شده تا ایده اصالت ظهور پیدا کند. از نقطه نظر 
مذهب��ی، اصالت به معنای صادق بودن با خود از طریق ابراز موهبت های اعطایی از 
سوی خداوند می باشد. طرح الهی نیز به همین مساله وابسته است. اصالت مذهبی 
در اصول اخالقی مسیحیت آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اصالت در 
مراجع مربوط به رهبری تجاری به وفور مطرح ش��ده و آنچه که در افسار گسیخته 
نش��ان داده شده به طور کامل در مورد کاریزما می باشد. در سریال افسار گسیخته، 
والت رهبری کاریزماتیک و با استعداد است که برای موفقیت در زمینه تجاری، تمامی 
موانع را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد. از نظر اخالقی نمی توان والت را مورد 
تأیید قرار داد. آس��یب زدن به س��ایر انسان ها و حتی کشتن آن ها برای محافظت از 
خانواده مساله ای است که در فیلم های آمریکایی مشاهده می شود؛ در این سریال نیز 

والت از این قاعده مستثنی نیست.
 اخالق خانواده

والت وایت اهمیتی به طرح الهی یا گام برداش��تن به سوی جامعه ای بهتر نمی دهد. 
او تنها به فکر خودش است. او حتی اهمیتی به خانواده اش هم نمی دهد. چیزی که 
در س��ریال از نظ��ر اخالقی کارهای والت را توجی��ه می کند، تالش وی جهت جمع 
کردن پول برای پسرش است. این مساله نشانه ای از نوع دوستی و یا قضاوت اخالقی 
نیس��ت. پولی که والت به دست می آورد آغشته به خون است، چیزی که همسرش 

نیز به آن اذعان دارد. همسر والت )اسکایلر وایت با بازی آنا گان( شاید پیچیده  ترین 
شخصیت سریال باشد، گرچه بازی وی تنها در دو فصل انتهایی و پس از پی بردن 
به کسب و کار کثیف والت نمود بیشتری پیدا می کند. بسیاری از طرفداران سریال 
نسبت به شخصیت اسکایلر جبهه گرفته و اظهارات ضد زن توهین آمیزی را به کار 
برده اند. سریال به جای تالش برای نجات دادن والت از ورطه فساد اخالقی باید مانور 
بیش��تری روی موقعیت اخالقی اسکایلر می داد. شخصیت دیگری که خود را پایبند 
اصول اخالقی می داند برادر زن والت )هنک ش��ریدر با بازی دین نوریس( اس��ت که 
اتفاقاً مأمور مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد. پس از آن که هنک حقیقت را در مورد 
والت متوجه می ش��ود، تازه فضای وسترنِی سریال، آغاز می گردد. هنک مرد قانون و 
یک مبارز واقعی اس��ت. پس از وارد شدن به فضای وسترن، سریال افسار گسیخته 
پیچیدگی های قبلی و بحران های اخالقی را پش��ت سر می گذارد. این موضوع باعث 

می شود تا والت به جای تحقیر شدن تبدیل به قهرمان نیز شود.
در مقابل، اس��کایلر شخصیتی انسانی تر داشته و از نظر اخالقی ضعیف است. پس 
از آن که والت، پی به ش��خصیت آقای هایدی خود می برد، اس��کایلر و والت تبدیل 
به دو غریبه ش��ده و در پی آن اس��کایلر رابطه ای را با فردی دیگر ش��روع می نماید. 
زمانی که اس��کایلر متوجه کارهای والت می ش��ود، شروع به پولشویی می کند اما در 
نهایت به احساسات خود باز می گردد. اسکایلر مانند والت انسان فاسدی نیست؛ چرا 
که برخالف وی خود محور نمی باش��د. داس��تان به گونه ای پیش می رود که مبارزه 
ش��جاعانه والت در برابر قانون، وی را تبدیل به قهرمان می کند. خش��ونت، حرص و 
طمع و بی تفاوتی والت نس��بت به تاثیرات فروش مواد مخدر، مرگ قهرمانانه وی و 
به ارث گذاشتن پول فراوان برای پسرش مسائلی هستند که در سریال نمایش داده 
می شوند. جس پینکمن با بازی آرون پل نیز یکی دیگر از شخصیت های اخالق مدار 
سریال است. وی خود را از ورطه اعتیاد بیرون کشانده و تحت تأثیر خشونت پیرامون 
تجارت مواد مخدر قرار گرفته اس��ت؛ اما چه چیزی باعث ش��ده تا اخالقیات در این 

شخصیت نمود پیدا کند؟ بدون شک پاسخ این پرسش، وظیفه پدر بودن است. 

 پاورقی:
1. فرقه ای از پروتستان های انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبی قیام نمودند وطرفدار 

سادگی در نیایش بودند، پاک دین

افسار گسیخته
رویای آمریکایی پیوریتن1 و خانواده
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نوشتن دربارۀ سریالی که جوایز بسیاری را در کارنامه خود دارد و اغلب منتقدان این 
فیلم را تحسین شده می شمارند، کار بسیار دشواری است. این سختی زمانی خود را 
نشان می دهد که به گفته نشریۀ »هالیوود ریپورتر« با عنوان با »ارزش ترین سریال 
تاریخی« وارد کتاب رکورد  های گنیس شده است. از این جاست که ترجیح می دهم 

به جای واژه نقد، از کلمه یادداشت برای بررسی این سریال استفاده کنم.
در این یادداش��ت، تالش بر این است که از چشم  انداز فنی، سریال را مورد بررسی و 

قضاوت قرار دهیم.
بحث را با طرح یک سوال آغاز می کنم که؛ »چه عواملی در کنار هم قرار گرفته تا این 

سریال به یک اثر تأثیرگذار و ماندگار تبدیل شود؟«
اولین و مهم  ترین عنصر، فیلمنامۀ منس��جم است که از یک طرح ساده و جذاب به 
وجود آمده. فیلمنامه برکینگ بد، با دقت، با وسواس تمام و با جزئیات کامل نوشته 
شده و کم ترین خللی را در آن نمی توان یافت. این سریال به تما  می  سواالت اساسی 
فیلمنامه که »چه  می گوییم«، »چرا می گوییم« و »برای چه کسی می گوییم«؛ پاسخ 

می دهد.
معموالً دوگونه فیلمنامه نوش��ته می شود؛ یکی فیلمنامه ای که بر پایه داستان است  
و دیگ��ری، فیلمنام��ه ای که بر پایه ش��خصیت پردازی  در نظر گرفته می ش��ود. اما 
فیلمنامه این سریال، دارای هر دو ویژگی است که تقریباً در دو فصل اول، با پردازش 
وس��واس گونه، شخصیت ها پر رنگ تر شده و خط  کم رنگ تری از داستان را مشاهده 
می کنیم و در فصلهای بعدی خط داستان پررنگتر شده و شاید بتوان این گونه بیان 
کرد که نویس��نده در فصل  های بعدی آنچه را که کاش��ته ش��ده برداش��ت می کند. 
ش��خصیت ها آنقدر دقیق و ریز پردازش ش��ده که واکنش های آنها در موقعیت های 

مختلف، کاماًل واقعی به نظر می رسد.
در این شرایط و اتفاقات در داستان، موقعیت   ها کمتر قابل پیش بینی اند و شاید بتوان 
گفت که اصاًل قابل پیش بینی نیستند. به عنوان مثال، در سکانسی که »والتروایت« 
به همراه »جسی پینکمن« در کاروان )اتومبیلی که داخل آن مواد مخدر می سازند( 
گیر می افتندو »هنک«، باجناق »والتر« و پلیس مبارزه با مواد مخدر، خارج از کاروان 
در تالش اس��ت تا درِب کاروان را باز کن��د؛ بدون آن که اطالعی از حضور باجناقش 
در آنجا داش��ته باشد. در این سکانس، مخاطب از خود می پرسد که فیلمنامه نویس 
چگونه می خواهد این موقعیت را به س��رانجام برساند؟ اما با شخصیتی که قباًل وارد 
داس��تان شده، این گره باز می شود. در این جاست که می بینیم شخصیت ها، بیهوده 
و بدون دلیل وارد داس��تان نمی شوند؛ بلکه هر شخصیتی، شناسنامه ای دارد که در 
گره های مختلف داس��تان، ازآن استفاده می شود. فیلمنامه نویس برای باز کردن این 
گره ها که در داستان ایجاد می شود؛ سخت  ترین و به ترین راه را انتخاب کرده؛ نه این 
که از س��ر ناچاری یک شخصیت های بی هویت به قصه اضافه کند و یا اینکه آنها را 

حذف  نماید )بمیراند(.
در بحث کارگردانی، با اینکه چندین کارگردان برای ساخت این سریال با هم همکاری 
داش��ته اند؛ اما در تما  می قسمت ها و فصل ها، داس��تان به طور یکدست و یکنواخت 
در نظر گرفته ش��ده و چیزی خ��ارج از روند اجرای آن دیده نمی ش��ود. قاعدتاً این 
اتفاق زیر نظر »وینس گلیگان«، خالق سریال بوده است؛ زیرا که توانسته مدیریتی 
دقیق و هنرمندانه ای بر اجرا داش��ته باش��د. بازی ها فوق العاده درخشانند و ببینده 
کامالً با شخصیت ها، همزاد پنداری می کند. واضح و روشن است که بازیگران، کاماًل 
ش��خصیت ها را فهمیده اند و توس��ط کارگردان، به درستی هدایت شده اند. دکوپاژ و 
میزانس ها از قصه )داس��تان( جلوتر نمی روند؛ بلکه، در بس��یاری از موارد هم دیده 
نمی شوند. این دیده نشدن، دلیل برآن است که با قصه کاماًل در هم آمیخته شده اند. 

دوربین، تزلزل این زندگی، استرس و ناامنی را که در داستان وجود دارد؛ کاماًل و به 
خوبی به بیننده ، انتقال می دهد. رنگ قالب بر محیط، زرد است که خود حس زنگ 

زدگی و مردگی را به بیننده منتقل می کند. 
حتی چهره »والتروایت«، »جس��ی پینکمن« هم به نوعی زرد نش��ان داده می شود. 
چهره و لباس شخصیت ها بر اساس تغییری که در داستان ایجاد می شود نیز، تغییر 
می کند. به  طور مثال، »والتروایت« به واسطه بیماری سرطانش و شیمی درمانی که 
بر روی او انجام   می گیرد، موهایش می ریزد و مجبور می شود که آن را از ته بتراشد. 
این تغییِر چهره، او را در تبدیل شدن به شخصیت »هاینزنبرگ« کاماًل کمک می کند. 
بیشتر پالن ها همطراز بر چشم بوده و در اندازه نمای مدیوم)medium( گرفته و یا 
تصویر برداری شده  اند. که به نوعی بیننده را در موقعیت عدم قضاوت قرار می دهد؛ 
در حالی که، خود قصه در الیه های پنهان در حال قضاوت کردن می باشد. پرش های 
زمانی که به ظاهر در تدوین انجام شده، در اصل در فیلمنامه ذکر شده و به درستی 
در ابتدای داس��تان قرار می گیرند. به عنوان مثال، در قسمت های آخر فیلم از فصل 
سوم، فیلم از جایی آغاز می شود که نشان می دهد »گیل« در حال باز کردن جعبه 
وسایل آزمایشگاه به وسیله کاتر است. او که در قسمت قبل توسط »جسی« به قتل 
 رسیده؛ اما ناگهان فیلم به تیتراژ اول، یعنی به زمان حال باز می گردد که »گاس« وارد 
آزمایشگاه می شود، لباسش را عوض می کند و با همان کاتر، رگ گردن دستیارش را 
می برد. او با این کار نشان می دهد که مرگ »گیل« به واسطه بی عرضگی دستیارش 
بوده و او را مقصر می داند. وقتی می خواس��تم یادداشتی بر موسیقی آن بنویسم؛ هر 
چه فکر کردم احس��اس کردم که موسیقی آن  را نشنیده ام؛ اما می دانیم که به ترین 
موس��یقی روی یک فیلم، آن است که شنیده نشود؛ آنچه که مورد نظر است اینکه، 
موس��یقی به همراه فیلمبرداری، تدوین و دیگر اجزای در س��ریال دیده و ش��نیده 
نخواهند ش��دو فصلهای ابتدایی به دلیل وس��واس در جزئیات و شخصیت پردازی، 
کندتر از فصل های بعدی  انجام می گیرد. اما پایان قسمت ها نفس گیر و پر تنش بوده 
و بیننده را تا قسمت بعد رها نمی کند. شاید بتوان گفت که بزرگ ترین نقطۀ ضعف 

این سریال، در کم ایراد بودن آن است. 

 انحراف از مسیر اصلی
یادداشتی بر سریال »افسارگسیخته«

 حمید سلیمیان
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هدف وسیله را توجیه می کند!
نگاهی به مقوله  گناه کردن و توجیح آن در سریال »افسارگسیخته«

موض��وع پاک ک��ردن فعل »گناه کردن« در س��ریال 
»بریکینگ بد« ش��اید به نظر مخاطب غربی، به اندازۀ 
مخاطبان مسلمان، اهمیت بسیار باالیی نداشته باشد؛ 
اما به طور قطع مشروع جلوه دادن، کار اشتباه و گناه با 
نیت اولیه خوب، می تواند یک اثر اجتماعی منفی را در 
جامعه غربی را در پی داش��ته باشد. والتر راه انحرافی، 
یعنی تولید و توزیع ماده مخدر »شیشه« را برای نیت 
صحیح خ��ود، یعنی برای تأمین امنیت مالی خانواده، 
انتخاب می کند و باب��ت همین انحراف نیز، به تباهی 
کشیده می شود؛ اما مسیر فرایند والتر در آخر داستان 
یا همان تباهی او، برای مخاطب بس��یار لذت بخش به 
تصویر کش��یده ش��ده اس��ت. والتر در یک سیر تطور 
ش��خصی، از یک ش��خصیت ب��زدل و ترس��و به یک 
ش��خصیت »هایزنبرگ« بی رحم اما، بسیار قدرت مند 
تبدیل می ش��ود و تا رس��یدن به این قدرت، گناهان 
زیادی مرتکب می گ��ردد و حتی تا حدی که، محیط 
اجتماعی، او را مس��بب گناه��ان و جنایت های جدید 
معرفی می کند.در واقع، این جواز گناه برای والتر بسیار 
لذت بخش است که در داستان به تصویر گشیده شده 
اس��ت و او از این زندگی جدید، یعنی دنیای تبهکاران 
بسیار خوشحال و راضی است. این رضایت در زندگی 
پ��ر از گناه و جنایتش، می توانی��د در لبخندی که در 
انتهای داستان در وسط آزمایشگاه تولید »شیشه« در 

حال مردن اس��ت نیز؛ دیده شود.»بریکینگ بد« بارها 
مخاطب را به این فکر می اندازد که جمله »هدف وسیله 

را توجیه می کند« آن قدرها هم بد به نظر نمی رسد!
 طغیان در برابر تقدیرگرایی

در همه تقدیرات بد زندگی، والتر وایت در این سریال 
بی تقصیر نش��ان داده می ش��ود؛ از خیانت معش��وقه 
س��ابقش در ازدواج با به ترین دوس��تش و دزدی ایده 
ش��رکت گرفته تا فلج مغزی فرزندش و س��رطان ریه 
خ��ود. در جهان »بریکینگ بد« یا خدایی وجود ندارد 
و یا اگر وجود دارد، پس خدای ناعادل اس��ت که این 
انس��ان خ��وب را در زندگی له ک��رده و جز تحقیر و 
مصیبت در برابر مس��ئولیت پذیری و فروتنی او، چیز 
دیگری نصیبش نکرده است. در واقع، سرنوشت طوری 
رقم خورده که حق والتر با استعداد فراوان، در زندگی 
گره خورده ش��ود و او هیچ نقش��ی در به وجود آمدن 
این همه، مشکالت نداشته است؛ پس همه مخاطبان 
در این س��ریال، به والت��ر وایت حق می دهند که پس 
از اطالع از بیم��اری اش، این تقدیرگرایی را به چالش 
بکش��اند و راهی جز طغیان در برابر این تقدیر برای او 
باقی نمی گذارد. اولین نمود این طغیان، از فروشگاهی 
که دو پس��ر ج��وان، جونی��ور، فرزندش را مس��خره 
می گیرند، ش��روع می ش��ود و والتر اولین عرضه اندام 
ج��دی خود را در برابر آن دو جوان در زندگی به اجرا 

می گذارد؛ هرچه که سریال جلوتر می رود، این طغیان 
بزرگترش��ده تا به جایی که والتر به علت عطش��ی که 
نس��بت به قدرت دارد، در برابر خدا طغیان می کند و 
خ��ود می خواهد با برپایی یک امپراطوری ش��خصی، 
ب��رای اطرافیانش خدای��ی کند. »بریکین��گ بد« به 
صورت غیرمس��تقیم این پیغام را به مخاطب می دهد 
که: »انس��ان ها در گناه خود تقصیری ندارند، هرچند 
که به س��زای اعمال ش��ان می رسند. پس اگر سیستم 
جهان مخلوق خدا مبتنی بر ظلم اس��ت؛ پس طغیان 
کردن هم جایز است و اگر نمی توانی جلوی مرگ خود 
را بگی��ری، الاقل می توانی آن جور که دوس��ت داری 

زندگی کنی«.
 »شیشه« یا »متامفتامین«

خط اصلی داستان مربوط به تولید شیشه )متامفتامین( 
با درجه خالصی 99 درصد به رنگ آبی اس��ت که این 
موضوع هم روی قاچاق چیان »شیش��ه« در آمریکا و 
هم چنین، در ش��یوع مصرف این ماده مخدر در اروپا 
تاثیرگذار بوده اس��ت. پس از پخش این س��ریال، در 
نش��ریات آمریکایی نوش��تند قاچاق چیان شیشه در 
آمریکا، با اس��تفاده از رنگ ه��ای خوراکی، محصوالت 

خود را به رنگ آبی درمی آورند! 
در س��ال 1933، در رابط��ه با پخش این س��ریال در 
مرکز مانیتورین��گ )نظارت( مواد مخ��در اروپا نیز با 
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انتشار یک گزارش کامل از شیوع متامفتامین، که در 
بازار س��یاه به نام »شیشه« معروف شد، هشدار جدی 
دادن��د. هم چنین طبق گ��زارش ارائه ش��ده، مصرف 
»شیش��ه« در کشور انگلیس نس��بت به سال قبل آن 
4۰۰درصد، پیش��رفت داشته است. »الیس کشفورد« 
استاد دانشگاه »استفوردشیر« نیز درباره اثرات مخرب 
س��ریال»بریکینگ بد« گفت: »اگرچ��ه بحث هنری 
و جذابیت های بصری این س��ریال ک��ه جوایز زیادی 
در برنام��ه »گلدن گل��وب« و »امی« کس��ب کرد را، 
می توان تحس��ین کرد، اما از تاثیرات بد این س��ریال 
نمی ت��وان غافل مان��د. نمایش آن، تأثیر وحش��تناک 
ماده مخدر »شیش��ه« می تواند اثر بومرنگ داش��ته و 
موجب کنجکاوی در میان برخی از بینندگان شود که 
حتی برای یک بار هم شده این ماده را آزمایش کنند. 
حتی اگر در این س��ریال جل��وه ای بدی از ماده مخدر 
»شیشه« یا »متامفتامین« را به نمایش بگذارد؛ بازهم 
برای عده ای این، مسئله تاثیر معکوس خواهد داشت«.

 اهمیت خانواده
مفهوم دوست داشتن و عش��ق در چارچوب خانواده، 
در اکثر ش��خصی  های مثبت و منفی سریال به حدی 
وجود دارد که شاید در سریال های ایرانی نظیر آن کم 
بوده و یا اصالً وجود نداس��ته اس��ت! درست است که 
والتر وایت به بهانه تولید شیشه کسب و کار خالفش 
را مهم تر از خانواده اش می دانست، اما در طول سریال، 
توجه به خانواده اش همیش��ه وجود داشت و حتی در 
اپیزود آخرش با این که می دانست خطر دستگیری اش 
وجود دارد، اما، ریس��ک کرد تا بتواند برای آخرین بار 
خانواده اش را ببیند. از طرفی، هنک شرایدر، باجناقش 
که ش��خصیت خوب داستان است، از عالقه زیادی که 
به همسرش ماری که دارای مشکالت روانی دارد و از 

از مغازه ها دزدی می کند، دارد؛ سعی می کند جلوی از 
هم پاش��یدگی رابطه با همسرش را بگیرد و ماری نیز 
در زمانی که هنک بر اثر جراحات فلج شده بود، خود 
را وقف بهبود او می کند. شخصیت دیگری به نام جسی 
پینکمن که بسیار فرد الابالی است نیز، در قسمت هایی 
از س��ریال به خانواده خود باز می گردد و به برادر خود 
محبت می کند و هم چنین، عالقه او به تشکیل خانواده 
با ازدواج با جین در سریال گنجانده شده. حتی عالقه 
به خانواده آن هم از نوع افراطی، در شخصیت »هکتور 
س��االمانکا« که فردی بی رحم از قاچاق چی های مواد 
مخدر مکزیک است نیز؛ در پالن های مختلف سریال 

به نمایش درمی آید. 
 واقعیت های جامعه آمریکا

یکی از دالیل استقبال مردم از این سریال در آمریکا، 
نزدیکی واقعیت های جامعه آمریکا با رویدادهای مطرح 
شده در این سریال است. برخی نمونه های منطبق بر 
جریانات اجتماعی در کشور ایاالت متحده در سریال 

می توان به این موارد اشاره کرد:
در جامعه آمریکا که مبتنی بر مکتب سرمایه داری در 
حرکت است، شرایط برای پیشرفت مالی در چارچوب 
ضوابط مشخص، چه به صورت قانونی و چه به صورت 
غیرقانونی، تا حد زیادی فراهم شده است. در »بریکینگ 
بد« هم »گرچن« معش��وقه سابق والتر به همراه یکی 
از به ترین دوستانش، او را دور می زنند و شرکتش را به 
نام Gray Matter را از چنگش در می آورند و به س��ود 
باالیی می رسند. از این دست اتفاقات در جامعه آمریکا 
زیاد اس��ت که می توان ب��ه دادگاه »مارک زوکربرگ« 
طراح شبکۀ فیسبوک اش��اره کرد که متهم به دزدی 
ایده فیسبوک از یکی از هم دانشگاهی خود شده است.

نشان دادن هزینه های سرس��ام آور درمانی پزشکی و 

هم چنین، نقش کمرنگ بیمه در تأمین این هزینه ها، 
یک��ی دیگر از واقعیت های موج��ود در ایاالت متحده 
آمریکا اس��ت که اوباما با طرح جنجالی سالمت خود، 
درصدد جبران بخش کمی از این هزینه های هنگفت، 

از سبد زندگی مردم آمریکا شده است.
جایگاه استراتژیک دو شغل »وکالت« و »روانشناسی« 
را در زندگ��ی مردم آمریکا، نمی ت��وان از نظر دور نگه 
داشت »بریکینگ بد« به زیبایی هرچه تمام تر، توانست 
از چه��ره واقعی وکیل ها را با نقش س��ول گودمن1 در 
آمری��کا به نمایش بگ��ذارد. گودمن در این س��ریال، 
با ش��عار »بهتره با س��ول تماس بگیری«2 وارد سریال 
می شود که البته این ش��خصیت آن قدر خوب از آب 
درآمده که تهیه کنندگان شبکه AMC، تصمیم گرفتند 
با »وینس گیلیگان« یک سریال جداگانه با محوریت 
همین موضوع فیلم بسازند نقش های این گونه طراحی 
کنند. »گودمن« در این س��ریال همه کار از راه قانونی 
و غیرقانون��ی برای موکل های خالف کار و غیرخالفکار 
خ��ود انجام می ده��د؛ در آمریکا ب��ه دلیل پیچیدگی 
سیس��تم و وجود قانون های متعدد، که خود محصول 
»البی بازی« در سیسم حکومتی ایاالت متحده است؛ 
مردم بدون وکیل نمی توانند به خواس��ته خود برسند 
و این موضوع در آمریکا مش��هور و عمومی شده است 
ک��ه وکال برای موکالن خود ح��ق را به جای ناحق و 

برعکس، جا می زنند. 

 پاورقی:
1. با بازی باب اُدنکیرک

2. Better Call Saul

جهـــان| سریـــال ݤݤݤ

شهریور 1394 / شماره 63459



شخصیت های مکمل تأثیرگذاردر سریال افسارگسیخته
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 جسی پینکمن 
»جس��ی پینکمن« با بازی تأثیر گذار »آروآن پاول«1، یک دانش آموز دبیرس��تانی عوضی اس��ت که تحت نام 
»کاپیتان کوک« مادۀ مخدری به نام »شیش��ه« تولید می کند و خود نیز، مصرف کننده آن اس��ت. اما، با تهدید 
والتر وایت، مبنی بر معرفی به پلیس، او را مجبور به همکاری با خود یعنی پخت »شیش��ه« می کند. جس��ی در 
ظاهر، یک آدم الابالی و بی خیال اس��ت که لباس های بیش از حد گش��اِد، در رنگ های زرد و قرمز و با تصاویر 
و زرق و برق های عجیب  و  غریب می پوش��د و هر وقت وضعیت روحی بهتر و مناس��بی پیدا می کرد؛ لباس های 
به نس��بت رس��می تر می پوشد. در واقع، جسی یک معتاد به شیشه  و با قلبي مهربانی و نرم خوست. زیرا، هرگاه 
اتفاق دردناکی می افتاد و یا کس��ی کش��ته می شود؛ بسیار ناراحت شده و عذاب وجدان می گیرد و جالب آن که، 
بیش ترین قسمت های عاطفی این سریال خشن، به روابط جسی و جین برمی گردد که با مرگ جسی که والتر 
نیز به عمد جلوی مردن آن را نگرفت، زخم ها و جراحت های احساسی نیز، تا آخر سریال بر جسی دیده می شود. 
والتر، همیشه به جسی نگاه پدرانه دارد؛ اما به دلیل جاه طلبی زیادش، نگاه ابزاری اش به جسی پرنگ تر شده و 
به همین دلیل نیز، بالهای بسیاری بر سر او می آورد. طوری که، جسی پینکمن با عشق گنگستری فصل یک، 

به یک قاتل محتاط، با وجدان و سرسخت تبدیل می گردد. 

 اسکایلر وایت
»اسکایلر وایت« با بازی بسیارخوب و طبیعی »آنا گان«2، همسر غرغرو والتر است که با بی توجهی اش نسبت 
به او، یکی از عوامل به انحراف کشیده شدن والتر محسوب می شود. اسکایلر نیز در این سریال، بسیار باهوش 
اس��ت؛ اما همیش��ه کار درس��ت را انجام نمی دهد. برای نمونه، زمانی که واقعیت را دربارۀ خالف کاری والتر 
می فهمد، برای نش��ان دادن ناراحتی خود و انتقام از او، به رابطه اي نامش��روع با کس دیگری دست می زند؛ اما 
باز به دلیل عالقه به خانواده، دوباره رابطۀ خود را هرچند ضعیف با والتر از سر می گیرد. در این مسیر، اسکایلر 
چندین بار س��عی می کند مس��یر زندگی همس��رش را تغییر دهد؛ اما در مراحل دیگر با والتر همکاری کرده و 
ش��خصیت جدید او را می پذیرد. حتی در به دس��ت آوردن کارواش و پول ش��ویی نیز، به والتر کمک می کند. 
اس��کایلر همیش��ه و در رابطه با قبول و همکاری با هایزنبرگ دودل و درگیر است. در نهایت، والتر با اینکه به 
اسکایلر هم نگاه ابزاری برای تجارت »شیشه« دارد؛ اما در آخر به او پول هنگفت و بی دردسر داده و به همراه 

آن  گناهش را می بخشد.

»وينس گيلي�گان« در اين س�ريال به غير 
از ش�خصيت اول يعنی والتر وايت، با بازی 
»براي�ان کرانس�تون«، نقش ه�ای مکم�ل 
ديگری ک�ه تاثيرگذار نيز بودن�د، هرکدام 
به خوبی ش�خصيت پردازی شده و به شکل 
مناس�ب و با نقشی خاص در جهت پيشبرد 
داس�تان اس�تفاده ک�رده اس�ت. در اي�ن 
يادداشت، به 5 شخصيت تأثيرگذار ديگر در 

اين سريال می پردازيم.
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 هنک شریدر
»هنک ش��ریدر« با بازی تحس��ین برانگیز»دین نوریس«3، باجناق والتر است که افس��ر اداره  مبارزه با مواد مخدر 
نیز محس��وب می شود. هنک کارآگاهی اس��ت که در کار خود بسیار باهوش است و رابطۀ بسیار نزدیکی با والتر و 
خانواده اش دارد و سبب می شود که والتر، اطالعات خوبی از هنک به نفع خود کسب کند که البته، همین نزدیکی 
و غرور بسیار زیادش بعد از تبدیل شدن به »هایزنبرگ« بی رحم، او را به دام می اندازد و باجناقش متوجه می شود 
که »هایزنبرگ« بزرگ در واقع، همان والتر اس��ت. ش��خصیت مسئولیت پذیر و آرمان گرایی اش در این سریال کم 
دیده شده که البته این سریال با همین شخصیت آرمانگرا به دست همکاران جدید والتر یعنی نئونازی های وحشی 
می کشاند. هنک یکی از دوست داشتنی  ترین و بامزه  ترین شخصیت های داستان است که بسیار خانواده دوست، نشان 
داده  شده و در کنار همسرش، ماری با بازی خوب »بتسی برندس«4، در نقش خواهر اسکایلر زندگی می کند؛ ماری 
مشکل جنون دزدی دارد و هنک به دنبال درمان وی است. البته ماری روان پریش نیز، خانواده دوست معرفی شده 

و زمانی که هنک دچار معلولیت موقت می شود؛ عاشقانه از شوهرش پرستاری می کند.

 گاس
»گوس��تاوو فرینگ« یا همان »گاس« با بازی بس��یار دیدنی »گیانس��ارلو اس��پوزیت«5، در نقش یک رستوران دار 
زنجیره ا ی اس��ت که با سیاس��ت مداران خاصی رابطه دارد و از حامیان مالی اداره مبارزه با مواد مخدر است؛ اما در 
عین حال، جزء یکی از بی رحم  ترین سرکرده های توزیع »متامفتامین« یا همان »شیشه« می باشد. او که در ظاهر، 
فردی بس��یار آرام و مودبی اس��ت، به والتر و جسی پیشنهاد همکاری مبنی بر تولید »شیشه« مرغوب را می دهد، 
غافل از این که، والتر جاه طلب، او را نیز به کام مرگ می کشاند تا خود بر مسند قدرت او بنشیند. در فصل چهارم 
س��ریال، درگیری های والتر و گاس بسیار جذاب نش��ان داده می شود؛ طوری که در اپیزود آخر این فصل، با مرگ 
گاس، یکی از دیدنی  ترین مرگ های تاریخی سریال های تلویزیونی شکل می گیرد. گاس یک زیردست وفادار به نام 
»مایک ارمانترات« با بازی دلچسب »جاناتان بنکس«6 دارد که وظیفۀ کشتن، پاک کردن آثار جنایت ها و یا از بین 
بردن موانع توزیع »شیشه« را بر عهده دارد. مایک پیرمردی است که یک نقطۀ اشتراک با والتر دارد؛ او نیز مانند 
والتر می خواهد پول زیادی را بعد از مرگش برای نوه خود باقی بگذارد و حتی بعد از مرگ گاس، با والتر و جسی 

همکاری می کند؛ اما این همکاری نیز، موجب کشته شدن او به دست والتر می گردد.

  سول گودمن
»س��ول گودمن« با ب��ازی جذاب »باب ادنکریک«7، در نقش یک وکیل هم��ه کاره در »بریکینگ بد« نقش بازی 
می کند که دایره فعالیتش از وکالت گرفته تا همکاری با مجرمان و پول شویی است. در این سریال، او نماد وکال ی 
ایاالت متحده است که تخصص خوبی در دور زدن قانون دارد و برای حفاظت از والتر و جسی، هر کاری که الزم 
باشد برای آنها انجام می دهد تا از مخمصه های مختلفی که آنها درگیرش هستند؛ نجات یابد. البته راه های نجات او 
غیرقانونی، اما عقالنی است! برای همین مورد اعتماد والتر است و در قسمت های زیادی از سریال، می تواند تغییر 
جهت داستان نقش پرزنگی را ایفا کند. این شخصیت جذاب و البته تا حدی طناز، آن قدر پتانسیل، توانایی و انرژی 
دارد که وینس گیلیگان تصمیم گرفت بعد از »بریکینگ بد«، سریالی را با محوریت این وکیل و با اسم »بهتر است 

که از سول بپرسی«8 برای مخاطبان شبکه AMC بسازد.

 پاورقی:

1. Aaron Paul  2. Anna Gunn  3. Dean Norris 4. Betsy Brandt  5. Giancarlo Esposito 6. 
JonathanBanks 7. Bob Odenkirk  8. Better Call Saul
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 جایزه امی )بخش سریال در ساعات پر بیننده(

نتیجهفرد نامزدبخشسال

2008
نامزدوینس گیلیگانبه ترین کارگردانی سریال درام

برندهبرایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

2009

نامزد گروه کارگردانان و »نویسندگان« به ترین سریال درام 

برنده برایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

نامزد آرون پالبه ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام

2010

نامزد گروه کارگردانان و »نویسندگان«به ترین سریال درام

نامزد میشل مکالرن به ترین کارگردانی سریال درام

برنده برایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

برنده آرون پالبه ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام

2012

نامزد گروه کارگردانان و »نویسندگان« به ترین سریال درام

نامزد وینس گیلیگان به ترین کارگردانی سریال درام

نامزد برایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

به ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام
برنده آرون پال

نامزدجیانکارلو اسپوسیتو

نامزد آنا گان به ترین بازیگر نقش مکمل زن سریال درام

نامزد مارک مارقولیس به ترین بازیگر میهمان مرد سریال درام 

2013

برنده " گروه کارگردانان و نویسندگان “ به ترین سریال درام

نامزد میشل مکالرن به ترین کارگردانی سریال درام

به ترین نویسندگی سریال درام 
نامزد جورج مستراس 

نامزدتوماس شناوز

نامزد برایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

به ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام
نامزد آرون پال 

نامزدجاناتان بنکز

برنده آنا گان به ترین بازیگر نقش مکمل زن سریال درام 

2014

برنده" گروه کارگردانان و نویسندگان “به ترین سریال درام

نامزدوینس گیلیگان به ترین کارگردانی سریال درام

به ترین نویسندگی سریال درام 
نامزدوینس گیلیگان 

برندهموریا ولی-بکت

برندهبرایان کرانستون به ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

برندهآرون پال به ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام

برندهآنا گان به ترین بازیگر نقش مکمل زن سریال درام

 جایزه گلدن گلوب

نتیجهفرد نامزدبخشسال

نامزدبرایان کرانستونبه ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام2011

نامزد برایان کرانستونبه ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام2012

2013
نامزد -به ترین سریال درام

نامزد برایان کرانستونبه ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

2014

برنده _به ترین سریال درام

برنده برایان کرانستونبه ترین بازیگر نقش اصلی مرد سریال درام

نامزد آرون پالبه ترین بازیگر نقش مکمل مرد سریال درام

topmovies.blog.ir جدول جوایز برگرفته شده از 

»بریکینگ بد« که یک ژانر درام جنایی، در 5 فصل برای شبکۀ AMC آمریکا، از سال 
2۰۰8 میالدی تا 2۰13 میالدی ساخته شد، که به شدت مورد استقبال و تحسین 
مخاطبان و اکثر منتقدان سینمایی قرار گرفت. فصل به فصل این سریال، از منتقدان 
و کاربران در س��ایت »متاکریتیک«)Metacritic (امتیاز بیشتری دریافت می کرد؛ به 
طوری که کاربران در فصل آخر این فیلم، حدود 97 امتیاز را کس��ب کرده و امتیاز 
منتقدان میانگین امتیاز 99 امتیاز از 1۰۰ امتیاز به خود اختصاص داده  اند. در سایت 
آی  ام دی بی)IMDB( نیز امتیاز 9.5 از 1۰ امتیاز ر دریافت کرده است و به گفته نشریۀ  
»هالیوود ریپورتر« این سریال به دلیل داشتن امتیاز باال و نقدهای مثبت فراوان )تقریباً 
نقد منفی در آن نوش��ته نشده است( به عنوان »ارزشمند ترین سریال تاریخی« وارد 
کتاب رکوردهای گینس شده است. از موفقیت های دیگر این سریال، در طول 6 سال، 
نامزد 3۰۰ جایزه در جشنواره های مختلف بود که توانست 94 تای آنها را کسب کند.

در جدول ه��ای زیر نامزدی و جوایز س��ریال »بریکینگ بد« در بخش های مختلف 
»گلدن گلوب« و »جایزه امی« را مشاهده خواهید کرد 

جوای��ز و امتی��ازات س��ریال 
تلویزیونی »افسارگسی����خته«

سریــال| جهــــان ݤݤݤ

66 شهریور 1394 / شماره 459



برنامه »به عبارت دیگر«، از جمله برنامه های شبکه بی بی سی فارسی است که بخشی 
از جریان سازی اصلی این شبکه را درخصوص سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان 
و تاجیکستان بر عهده دارد. این برنامه هفتگی، همانطور که از نامش پیداست، سعی 
دارد ابعاد تازه و متفاوتی از موضوعات یا پدیده  سیاسی مرتبط با کشورهای ذکر شده 
را برای مخاطبانی که منتظر شنیدن حرف ها و روایت های ناگفته ای از این کشورها 
هس��تند، بیان کند. در واقع، این برنامه که س��اختار اصلی آن را مجری و میهمانی 
سرش��ناس از کشورهای فارسی زبان تشکیل می دهد و سعی دارد شبکه بی بی سی و 
مجری برنامه را در مقام یک پرسشگر بیطرف معرفی نماید، موضوعات گزینش شده 
خود را براساس اهداف، مأموریت ها و سیاست های این شبکه بر علیه کشورهای مزبور 
روایت می کند. انتخ��اب مجری توانمندی همچون »عنایت فانی« نیز در این برنامه 
به همین منظور صورت گرفته اس��ت؛ زیرا، از یکسو کنترل و هدایت بحث براساس 
اهداف مطلوب این شبکه کاری دشوار است و از سوی دیگر پرسش های مطرح شده، 
چالشی تر و جنجالی تر از سؤاالت مطرح شده در دیگر برنامه های گفت وگو محور این 

شبکه فارسی زبان است.
تفاوت این برنامه با دیگر میزگردها و گفت وگوهای شبکه بی بی سی فارسی، از جمله 
پرگار و صفحه 2 نیز، در این است که میهمانانی سرشناس در جایگاهی فراتر از یک 
کارشناس قرار می  گیرند و قرار است خود به عنوان موضوع برنامه ایفای نقش کنند. 
شکل و روند اجرای برنامه، و حتی آنچه در آنونس هر هفته آن به چشم می  خورد نیز، 
حکایت از میهمانی دارد که قرار است در جایگاه محوری  ترین موضوع به بوته نقد و 
بررسی کشیده شود؛ اما نگاهی عمیق تر به محتوا و روند هدایت برنامه، نشان می  دهد 
که باز هم موضوع یا موضوعاتی از پیش طراحی شده اصالت دارند و میهمان برنامه 
نیز بر اثر نگاه سیاسی و اعتقادی اش دعوت شده تا پاسخ هایش، با آنچه که بی بی سی 
به دنبال آن اس��ت، هم جهت شود. به بیانی دیگر، طراحی سؤاالت، هدایت موضوع و 
حتی چالش های موجود در پرس��ش ها به گونه ای طراحی می  شود تا نتیجه مطلوب 

شبکه بی بی سی از این برنامه حاصل شود.
همچنی��ن، برنامه »به عب��ارت دیگر« مانند س��ایر برنامه های ترکیب��ی، معموالً 
از ی��ک گزارش در ابتدای برنامه اس��تفاده می  کند که مقدم��ه ای بر موضوع و بحث 
اصلی برنامه اس��ت و از این طریق س��عی دارد نظر مخاط��ب را برای آنچه برنامه به 
دنبال آن اس��ت، جل��ب و آماده نماید. بر همین اس��اس، هم گ��زارش ابتدایی، هم 
س��ؤاالت آغازین و هم عناوینی که برای معرفی میهمان برنامه به کار برده می شود، 
همه در قالب تکنیک تقابل گفتمانی اس��ت و س��عی در تعری��ف دو قطب خودی و 
 غیر خ��ودی دارد؛ ای��ن قطب بندی در م��ورد برنامه هایی با موضوع ای��ران، همواره 

بدینگون��ه اس��ت که جبه��ه حاکمی��ت نظ��ام و طرف��داران گفتمان انق��الب در 
یکس��و، و میهم��ان برنام��ه و احتم��االً عناص��ری از بی��رون ی��ا داخ��ل کش��ور و 
 حت��ی از درون نظ��ام، ک��ه طی��ف مخالف��ان و منتق��دان حاکمی��ت را تش��کیل 
میدهند، در سوی دیگر قرار می  گیرند. حال، در این تحلیل تقابل که در ابتدای برنامه 
و بر مبنای طراحی خود بی بی س��ی شکل گرفته است، مجری سعی دارد به صورت 
محدود و البته ظاهری، س��ؤاالت چالشی طرح شده را به گونه ای مطرح کند که در 
جایگاه دف��اع از عملکرد و مواضع حاکمیت نظام قرار گیرد، و به نوعی هنرمندانه و 
هوش��مند، خود را به عنوان عامل ایجاد تعادل در بحث ق��رار داده، و بدین صورت، 
القای بی طرفی نماید. کاربرد این روش در ارائه تصویری بی طرف در برخی از برنامه ها، 
حتی موجبات اعتراض طرفداران جریان سیاس��ی منتسب به میهمان برنامه را نیز 
ایجاد کرده اس��ت. به عنوان نمونه، در برنامه  جنجال��ی »به عبارت دیگر« با حضور 
»رضا پهلوی«، چالش های مطرح ش��ده از سوی فانی، مجری برنامه، به جایی رسید 
که طرفداران جریان سلطنت طلب که رضا پهلوی را رهبر این جریان می  دانند، لب 
به اعتراض گش��وده و بی بی س��ی را به اتخاذ رویکرد جانبدارانه علیه جریان سیاسی 
س��لطنت طلبان متهم کردند، و رفتار مجری برنامه با رضا پهلوی را نیز دور از ش��أن 
و جایگاه میهمان برنامه خواندند. این در حالی بود که، برنامه »به عبارت دیگر« باز 
هم به اهداف مورد نظرش در برنامه مذکور دست یافت و اعتراضات بوجود آمده بعد 

از برنامه را نیز، با کمال میل به عنوان شاهدی بر ادعای بی طرفی خود پوشش داد.
تکنیک تقویت جایگاه و اعتبار میهمان برنامه نیز، از دیگر مأموریت های عنایت فانی 
در این برنامه اس��ت. وی س��عی دارد، میهمانش را در جایگاه کنش گر بی غرض برای 
مخاطب برنامه تعریف نماید و بدین شکل، اعتبار و بی طرفی ماهیت برنامه را به تصویر 
بکشد. در این تکنیک نیز مش��اهده می  شود، برخی عناصر فراری از کشور همواره با 
عناوین و مسئولیت هایی مورد خطاب قرار می  گیرند که دهه ها پیش در ایران داشته اند.

آخرین نکته برجسته »به عبارت دیگر« را، می  توان روایت تاریخی آن از موضوعات 
و اتفاقات سیاسی دانست. در این برنامه، به خصوص در موضوعات مرتبط با ایران، 
تریبون بی بی س��ی در اختیار عناصر شکس��ت خورده ای قرار می  گیرد که اغلب در 
عین ادعای مبارزه سیاسی و آزادی خواهی، به کشورهای غربی فرار کرده و پناهنده 
ش��ده اند و قرار است مطابق میل و مطلوب سیاس��ت های انگلیس تاریخ را روایت 
کنند. به هر حال، برنامه »به عبارت دیگر« با تمام نواقص و ایراداتش در محتوا، به 
لطف تکنیک های رسانه ای و عملیات روانی، به عنوان یکی از برنامه های پر مخاطب 
بی بی س��ی شناخته می  شود که بخشی از جریان سازی اصلی این شبکه را بر علیه 

کشورهای فارسی زبان از جمله ایران بر عهده دارد. 

جهـــان| سریـــال ݤݤݤبه عبارت عنایت

نگاهی به برنامه هفتگی»به عبارت دیگر« شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی
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بررسی برنامه »نوبت شما« شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی
 علی قاسمیان

ام��روزه، تعری��ف درگاه های مختل��ف و متعدد برای 
ارتباط ب��ا مخاطبان یکی از مهم  تری��ن نیازهای هر 
رس��انه اس��ت. این اقدام، نه تنها نوعی نظرس��نجی 
درخصوص بازخورد تولیدات و روش��ی برای دریافت 
نظرات مخاطبان دائم و موقت یک ش��بکه محسوب 
می ش��ود، بلکه با ایجاد نوعی مشارکت در مخاطبان، 
باعث ایجاد ارتباطی محکم تر میان رسانه و مخاطبان 
آن اس��ت. بی بی س��ی فارس��ی نیز ب��رای ارتباط با 
مخاطبان خود، درگاه ه��ای متفاوتی را تعریف کرده 
است که از جمله آنها می  توان به صفحات این شبکه 
ماهواره ای در ش��بکه های اجتماع��ی، کامنت گذاری 
در س��ایت، ایمیل، ش��ماره تماس و... اشاره کرد. اما 
آنچه در بی بی س��ی اتفاق افتاده اس��ت، طراحی یک 
برنام��ه ثابت ب��رای بهره گیری از نظ��رات مخاطبان، 
توأم با هدایت این رسانه است. »نوبت شما« فرصتی 
اس��ت برای بینندگان این ش��بکه ماهواره ای، که با 
نظرات خود، مش��ارکتی نزدیک در تحلیل و بررسی 
موضوعات منتخب روز از نگاه بی بی سی داشته باشند. 
5۰ دقیقه گپ وگفت میان بینندگان بی بی سی، که 
5 روز در هفته در قالب یک برنامه زنده همانند یکی 
از بخش های خبری بر روی آنتن می  رود، فرصت ابراز 

عقیده و نظر را برای بینندگان این شبکه فراهم کرده 
است. بی بی سی نیز به نوبه خود، استفاده تبلیغی اش 
از این برنامه را به منظور نمایش وس��عت جغرافیایی 
بینندگان فارس��ی زبان این شبکه و تعدد مخاطبان 

آن می  کند.
ام��ا، رویکرد این برنامه برخ��الف آنچه در ظاهر از 
کل مجموعه بی بی س��ی به عنوان یک رسانه خبری 
ب��ا اولویت موضوعات سیاس��ی دریافت می  ش��ود، با 
نسبتی تقریباً 3۰ به  7۰، به سود موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی اس��ت. این مهم از یکسو، فرصت تمایل و 
انگیزه مشارکت بیشتر را به مخاطبان داده و از  سوی 
دیگر، فرصت تأثیرگذاری فرهنگی و ایجاد نارضایتی 
اجتماعی در مخاطبان این رسانه به ظاهر بی واسطه 

را فراهم می  کند.
بی بی سی فارسی به عنوان یک رسانه  فارسی زبان، در 
تعریف مخاطبان خود غیر از ایران، جامعه فارسی  زبانان 
تاجیکستان و افغانستان را نیز گنجانده است؛ اما آنچه 
در بررسی آماری موضوعات برنامه به  دست می  آید، این 
است که بیش از 7۰ درصد موضوعات این برنامه مرتبط 
با ایران بوده و کشورهای تاجیکستان و افغانستان، نه در 

اولویت بعدی، که در حاشیه قرار دارند.

رویک��رد برنامه های نوبت ش��ما، قریب ب��ه اتفاق 
رویکرد انتقادی می  باش��د و در واقع، انتخاب موضوع 
و طراحی سؤاالت و فضای بحث به گونه ای است که 
برنامه به  س��مت انتقاد منف��ی از یک اتفاق، رویکرد، 
رفتار یا نگرش حرکت می کند. در این حالت، نه  تنها 
مش��ارکت برای مخاطبان راحت تر و البته جذاب تر، 
بلک��ه القاء گفتمان و اهداف مس��تتر بی بی س��ی نیز 

سهل تر خواهد بود. 
گفتم��ان مورد اس��تفاده در این برنامه نیز بر س��ه 
محور اصلی برجسته سازی و القاء عدم رضایت افکار 
عمومی از عملکرد مس��ئوالن و نظ��ام، دامن زدن به 
ش��کاف های نس��لی و وارونه نمایی مسائل فرهنگی و 
اجتماعی اس��توار شده است. براس��اس یک بررسی 
محتوایی صورت  گرفت��ه از 25 برنامه انتخابی نوبت 
 ش��ما، گفتمان متهم سازی مس��ئوالن و نظام حاکم 
بر جمهوری اس��المی ایران در این برنامه با درصدی 
حدود 73 درصد، در رتب��ه اول قرار دارد و این رویه 
با هدف زیر سؤال  بردن و ناکارآمد نشان  دادن دولت 

و همچنین نظام حاکم بر ایران طراحی شده است.
در خص��وص تکنیک های م��ورد اس��تفاده  در القاء 
گفتمان نوبت ش��ما نیز در مرحل��ه اول، به تکنیک 

مــاهـــواره

نوبتی هم باشه نوبت ماست
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 گفتمان مورد استفاده در برنامه »نوبت 
شما« بر سه محور اصلی برجسته سازی و القاء 

عدم رضایت افکار عمومی از عملکرد مسئوالن 
و نظام، دامن زدن به شکاف های نسلی و 

وارونه نمایی مسائل فرهنگی و اجتماعی استوار 
شده است. براساس یک بررسی محتوایی 

صورت  گرفته از 25 برنامه انتخابی نوبت  شما، 
گفتمان متهم سازی مسئوالن و نظام حاکم بر 

جمهوری اسالمی ایران در این برنامه با درصدی 
حدود 73 درصد، در رتبه اول قرار دارد و این 

رویه با هدف زیر سؤال  بردن و ناکارآمد نشان 
 دادن دولت و همچنین نظام حاکم بر ایران 

طراحی شده است.

مــاهـــواره

تقاب��ل گفتمانی می  رس��یم که می  کوش��د با درگیر 
کردن مخاطبان به جذابیت برنامه کمک کند. ناگفته 
نمان��د که در بهره گیری از تکنی��ک تقابل گفتمانی، 
تالش می  شود مرزبندی گفتمان خودی و غیرخودی 
با تعریف و هدایت خود ش��بکه صورت گیرد. در این 
حالت، هرگونه مخالفت با نظرات القائی بی بی س��ی و 
برنامه نوبت شما، به راحتی در فضای افکار مخاطبان 

برنامه محکوم می  شود.
رفتار مجریان برنامه نی��ز از دیگر بخش های مهم  
برنامه نوبت شماس��ت؛ مجریان در برنامه نوبت شما، 
بخش مهمی از سیاس��ت رس��انه ای ای��ن برنامه را 
تشکیل می  دهند. آنها در بیش از 75  درصد برنامه ها 
وظیفه دارن��د رویکردی منفی و مخالف نس��بت به 
موضوع اتخاذ ش��ده داشته باشند و طراحی سؤاالت 
و نحوه پرس��ش آنها نیز ب��ا مهارتی خاص در همین 
راس��تا طراحی ش��ده اس��ت. رویکرد انتقادی منفی 
اتخاذ ش��ده نیز به همان دالیل ذکر  شده در قسمت 
رویک��رد برنامه صورت می  گیرد. اس��تفاده از ادبیات 
عامیان��ه، دیالوگ های کوچه ب��ازاری، مخاطب قرار 
دادن تماس گیرندگان برنامه با نام کوچک، استفاده 
از ضرب المثل ها و بری��ده کالم های رایج امروزی، از 
دیگر تکنیک های استفاده شده توسط مجریان برنامه 
نوبت شماست. آ ن ها با استفاده از این روش مکالمه، 
سعی در ایجاد روابطی مبتنی بر صمیمیت و همدلی 
ب��ا مخاطبان عام دارند و ای��ن مهم، جذب مخاطب 
و پذی��رش نظرات این برنامه از س��وی مخاطب را با 

درصد قابل توجهی افزایش داده است.
در کن��ار ویژگی ه��ای ذکر  ش��ده در ای��ن برنامه، 
اع��م از گفتم��ان، تکنیک و رویک��رد، مرحله اجرا با 
کاس��تی هایی روبه روس��ت که هر از چند گاهی خود 
را نش��ان می  دهد. به عنوان مثال، ش��واهد به دست 
 آم��ده از برنام��ه نوبت ش��ما در ط��ول دوره پخش 
نش��ان می  دهد که دس��ت کم در برخی از برنامه ها با 
موضوع سیاس��ی، به منظور کنترل و هدایت دقیق تر 
موض��وع و نتیجه گی��ری در ذهن مخاط��ب، برخی 
تماس گیرن��دگان و مکالمات صورت  گرفته، صوری و 
از پیش تعیین شده هستند. این مسئله با نمونه های 
قابل مالحظه ای از اش��تباهات صورت گرفته در این 
برنام��ه زنده، از قبیل آنکه دو تماس  گیرنده تلفنی از 

دو کش��ور متفاوت، به  اشتباه در بیان نظر خود عیًن 
یک نظ��ر را با جزئیات کامًل یکس��ان بیان کرده اند 
)گویی دو ش��خص متف��اوت یک متن مش��ترک را 
خواندهاند(، ش��اهدی ب��ر هدایت مس��تقیم نظرات 
مخاطبان و تماس گیرنده ها اس��ت و به  نوعی، نظرات 
مکتوب ارسال شده به برنامه را نیز زیر سؤال می  برد. 
ناگفته نماند که مسئوالن و تصمیم گیران بی بی سی 
فارسی بعد از مدتی بی توجهی و عدم واکنش به این 
اتفاق که بازخورد گس��ترده ای در فضای مجازی پیدا 
کرده بود، در نهایت باعث تغییر دو تن از مجریان این 

برنامه شدند. 
در کنار این اتفاق، تجربه برخی تماس گیرنده ها با 
برنامه نوبت ش��ما که اتفاقاً به قصد اعالم نظر مخالف 
با خطوط القائی برنامه صورت گرفته اس��ت، نش��ان 
می  ده��د که تماس گیرنده ها طی روندی طوالنی و با 
معطلی قب��ل از قرارگیری بر روی آنتن زنده، مجبور 
به پاس��خگویی به برخی س��ؤاالت ش��فاهی به قصد 
تفتیش عقاید می  ش��وند و نظرات و عقاید مخالف و 
مش��کوک هیچ گاه فرصت اعالم نظ��ر در برنامه زنده 
را نخواهند داش��ت. این در حالی است که، در برخی 
برنامه ها تماس ه��ای تلفنی پخش  ش��ده با نظراتی 
کام��اًل مخالف با خط��وط موردنظر بی بی س��ی، این 
مس��ئله را به ذهن متبادر می  کند که نظرات مخالف 
با درصد بس��یار باالیی به شکل صوری تهیه و پخش 
می  ش��وند تا مخالفت ها به شکلی هدایت  شده و غیر 
تأثیرگ��ذار و فقط به  منظ��ور القاء بی طرفی و صحت 

هویت تماس گیرنده ها ارائه شوند.
در نهای��ت، می  ت��وان گفت که نوبت ش��ما یکی از 
برنامه های پرمخاطب بی بی س��ی فارس��ی بوده که از 
طریق ارتباط مستقیم و بی واسطه با مخاطب، سعی 
دارد ضمن پیگیری اهداف کلی این ش��بکه از قبیل 
الق��اء ناامیدی در جامعه ایران ب��ه  خصوص جوانان، 
دامن  زدن ب��ه اختالفات مذهبی، ش��بهه  افکنی در 
افکار عمومی، مالک قرار دادن روش��نفکری به  جای 
ارزش های دینی، ارائه تعریفی اش��تباه از آزادی و...، 
در عین حال که چه��ره ای پرمخاطب، مخاطب محور 
و آزاداندی��ش از بی بی س��ی ارائ��ه می  ده��د، اهداف 
اجتماعی و فرهنگی و یا سیاس��ی این ش��بکه را در 

عرصه عملیات روانی در رسانه دنبال کند. 
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 مصطفی اکبرزاده

نقدی بر برنامه خبری»60دقیقه« شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی

مــاهـــواره

 یک ساعت شصت دقیقه  ای
اصالت شبکه بی بی سی فارسی بر پایه خبر بوده و اخبار 
در این شبکه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، 
نقد و بررس��ی یکی از بخش های خبری این شبکه در 
مقام نقد و بررس��ی بی بی س��ی مهم به نظر می  رسد. 
انتخ��اب بخش خب��ری »6۰ دقیقه« در بی بی س��ی 
فارس��ی به دلی��ل طراحی نرم این برنام��ه و محتوای 
آن ک��ه از مجموعه ای گزارش��ات خبری با موضوعات 
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... تشکیل شده 
است، می  تواند نمونه خوبی برای بررسی بی بی سی در 

حوزه خبر و خبررسانی باشد.
»6۰ دقیقه« را می  توان جذاب  ترین بخش در میان 
بخش های خبری بی بی س��ی فارس��ی دانست و این 
همان دغدغه مهم امروز رس��انه های بزرگ دنیاست 
که قصد دارند در خبررس��انی ش��یوه ای جذاب ارائه 
کنن��د و مخاطبان بیش��تری جذب نماین��د. البته، 
بای��د توجه داش��ت که ام��روزه رس��انه های مختلف 
دنیا با الگوبرداری تکنیک ها، روش های مش��ابهی را 
برای جذب مخاطب اس��تفاده می  کنن��د، اما همین 
روش های مش��ابه نیز گاه در برخ��ی جزئیات تفاوت 
دارند که گاهی حاصل شناسنامه یا الگوهای منحصر 
به فرد یک رس��انه است و گاه نیز از جامعه مخاطبان 
و سالیق آنها برداشت شده است. به هر جهت، آنچه 
در این مقال تحت عنوان بررسی برنامه »6۰ دقیقه« 
ارائه می  شود، روش ها و تکنیک هایی است که الگوی 

خبررسانی بی بی سی فارسی را تشکیل می  دهد.
همانط��ور که گفته ش��د، ام��روزه در عرصه خبر و 
خبررس��انی، افزایش جذابی��ت  در برنامه های خبری 
یک��ی از مهم ترین اصول جذب مخاط��ب و برقراری 

ارتباط مس��تمر با آن اس��ت. این مهم در برنامه های 
خبری بی بی سی فارسی و به طور مشخص در برنامه 
»6۰ دقیقه« از دو الگو پیروی می  کند که یکی »نرم 
کردن خبر« و دیگری »ارائه نرم خبر« اس��ت که در 
هر دو اینها س��عی می  ش��ود ذات خشک خبررسانی 
از بی��ن رفته و برنامه حالتی س��رگرم کننده به خود 

بگیرد. 
ن��رم کردن خبر ی��ا همان خبر نرم از نش��انه هایی 
در تنظیم خبر اس��تفاده می  کند که ش��امل استفاده 
از افع��ال عامیان��ه، اصطالح��ات رای��ج در فرهن��گ 
جامع��ه مخاطبان، تنظیم داس��تان گونه گزارش های 
خب��ری و اس��تفاده هماهنگ و هدفمن��د از تصاویر 
و ص��دا برای افزایش هیجان و جذابیت خبر اس��ت. 
خبر نرم سال هاس��ت که وارد عرصه خبررس��انی در 
رس��انه های مختلف دنیا شده است و معموالً تعریفی 
مشخص دارد و در خبرهایی با موضوعات اجتماعی، 
فرهنگی یا ورزشی مورد استفاده قرار می  گیرد، اما در 
بی بی سی، این مس��ئله به شکل یک ادبیات در همه 
موضوعات اعم از سیاسی و حتی نظامی مورد استفاده 

قرار می  گیرد. 
خبرهایی که در در بی بی سی فارسی به شیوه نرم 
تنظیم می  ش��وند، به ش��یوه نرم نیز ارائه می  گردند؛ 
این مه��م، تکنیک های��ی از تهیه و تدوی��ن و ارائه 
گزارش را دربر می  گیرد که البته امروزه در بسیاری 
از رس��انه های قدرتمن��د دنی��ا مورد اس��تفاده قرار 
می  گیرد. با این حال، بی بی س��ی فارس��ی جزئیاتی 
را رعای��ت می  کند که با فرهنگ مخاطبان فارس��ی 
زبان آن همسانی دارد. ارائه خبر به شیوه نرم شامل 

م��واردی همچون طراحی جذاب و س��رگرم کننده 
صحن��ه و فضای ارائه خبر، اس��تفاده از لحن توأم با 
احس��اس که در حین ارائه خبرهای ناراحت کننده 
غمگین است و در حین ارائه خبرهای جالب و شاید 
طنزآلود، همراه با خنده اس��ت، نش��انه های رفتاری 
گزارش  گر و بس��یاری موارد دیگر که باز هم به یک 

برنامه سرگرمی شباهت دارد. 
در ای��ن میان، خبره��ای اجتماع��ی و فرهنگی با 
موضوع��ات ج��ذاب و البته س��رگرم کننده، با برخی 
خبرهای سیاسی، نظامی و امنیتی ارائه شده توسط 
این رس��انه، به لحاظ میزان ارتباط با مخاطب تفاوت 
دارند. برای حل این مش��کل ترکیب چیدمان خبرها 
در »6۰ د قیق��ه« ب��ه گونه ایس��ت ک��ه در البه الی 
گزارش��ات ج��ذاب و س��رگرم کننده، خبره��ای روز 
گنجانده می  شوند. دقیقاً مشابه با پیام های بازرگانی 
ک��ه در زمانی کوتاه و مح��دود در البه الی یک فیلم 
تلویزیونی پخش می  ش��وند و مخاط��ب نیز به امید 
تماش��ای ادامه فیلم، حاضر به تماش��ای چند دقیقه 
پیام بازرگانی می شود! زمان بندی ترکیب گفته شده 
به گونه ایست که خبرهای روز با مدت  زمانی حدود 2 
تا 4 دقیقه در میان گزارشهای خبری و مفرح مفصل 
ق��رار می  گیرن��د. ذکر این نکته نیز ضروریس��ت که، 
دیدگاه ها و خطوط خبری بی بی س��ی فارسی بیشتر 
در هم��ان اخب��ار روز نهفته ش��ده و در واقع همانند 
مثال پیام های بازرگانی در البه الی برنامه به مخاطب 

تحمیل می شود.
نکت��ه دیگر در م��ورد اخبار و گزارش��های خبری 
اس��تفاده ش��ده در بخ��ش خب��ری »6۰ دقیق��ه« 
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 بحث های تئوریک و کارشناسی »پرگار«، که 
هر از گاهی به شکل جدی یا گذرا، به موضوع 

دین مداری و گرایشات مذهبی در جامعه 
می  پردازد، تالش می  کند حکومت ایران را به 

عنوان یک حکومت متظاهر به دین که سعی در 
استفاده ابزاری از باورهای مذهبی مردم دارد، 

معرفی کند. در این راستا، همواره بر حضور دین 
در حوزه عمومی و نه حاکمیت تأکید می  شود.

مــاهـــواره

مربوط ب��ه ارزش های خبری و اولویت برخی از آنها 
در ترکی��ب انتخاب ش��ده برای ای��ن بخش خبری 
اس��ت که ش��امل »تازگی«، »درگیری« و »عجیب 
و غریب ب��ودن« می ش��ود. »تازگی« را ب��ه عنوان 
مهم تری��ن ارزش خب��ری می  توان ارزش��ی عمومی 
برای خبررس��انی در همه رس��انه های دنیا دانست 
که البته، در ای��ن بخش خبری اولویت باالیی دارد. 
طبیعی اس��ت، که ارزش »تازگ��ی« در جلب توجه 
مخاط��ب اهمیت دارد و رعایت آن نیز می  تواند یک 
بخ��ش خبری را به عنوان تنها درگاه ورود خبرهای 
روز جه��ان برای عده ای از مخاطب��ان قرار دهد. اما 
ارزش��های »درگیری« و »اولویت دار بودن خبرهای 
عجی��ب« نیز، از این لحاظ اهمیت دارد که می  تواند 
جامع��ه ای از مخاطب��ان بیگانه با خبر را به س��وی 
این بخش خبری س��رگرم کننده و ج��ذاب هدایت 
نمای��د. ب��ه عبارت دقیق ت��ر، در جامع��ه مخاطبان 
ایرانی افرادی از گروه های س��نی ج��وان و نوجوان 
هیچ عالقه ای به تماش��ا ی��ا مطالعه خبر ندارند و به 
همین دلیل، از هیچ دیدگاه سیاس��ی، اجتماعی یا 
تحلیل مشخصی برخوردار نیستند؛ بنابراین، بخش 
خبری»6۰ دقیقه« س��عی دارد، این قشر از جامعه 
مخاطب��ان را نیز با تکنیک های خاص خود، به گروه 
مخاطبان خ��ود، اضافه و دیدگاه سیاس��ی و جهت 

فکری مطلوب خود را در این گروه ایجاد نماید.
آخری��ن بخش از بررس��ی برنام��ه »6۰ دقیقه« را 
نی��ز  باید، ب��ه روش های غیر مس��تقیم و پنهان القاء 
دیدگاه های سیاس��ی این شبکه در این بخش خبری 
اختص��اص داد. هرچن��د خبرهای سیاس��ی و حتی 
اجتماعی و فرهنگی ش��بکه بی بی س��ی فارس��ی به 
گونه ای جهت دار برای القاء دیدگاه های این شبکه به 
مخاطب تنظیم می  شوند، اما بخشی از این جهت دهی 
فکری، ب��ه روش های گوناگون در البه الی المان های 

تهیه یک گزارش خبری گنجانده می  شوند. 
ص��دای محیط، تصاوی��ر آرش��یوی، تصاویر خبر، 
انتخاب پش��ت صحنه گزارش��گر، پش��توانه صوتی و 

تصوی��ری گ��زارش را می  توان از المان های اساس��ی 
تولید یک گزارش خبری دانست که به طور معمول، 
گزارش��گران و کارگردانان خبری ب��ا در نظرگرفتن 
افزایش جذابیت و تأثیرگذاری، به انتخاب و گزینش 
آنها ب��رای تولید گزارش خبری می  پردازند. اما توجه 
به این مهم در گزارش های خبری بی بی سی فارسی، 
غی��ر از معیار جذابیت، به القاء خطوط سیاس��ی نیز 
می  پ��ردازد. به عن��وان مثال، در گزارش��ی با موضوع 
احتمال درگیری میان ایران و آمریکا در خلیج فارس، 
تصاویر نمایش داده شده از ناوگان دریایی آمریکا، توأم 
با بزرگنمایی و نمایش قدرت و اقتدار است؛ در حالی 
که برای نمایش نیروهای دریایی و قایق های تندروی 
ایرانی سعی می  شود تصاویری تحقیرکننده گزینش 
ش��وند؛ که به طور مث��ال، حکایت از سراس��یمگی، 
بی برنامگ��ی و پراکندگی نیروه��ای ایرانی حاضر در 
خلیج فارس دارد. همچنین، مثال های بی شماری از 
گزارش های خبری بی بی س��ی فارسی از ناآرامی های 
ایران پ��س از انتخابات در س��ال 88 وجود دارد که 
با وجود حضور دس��ته های گوناگ��ون در خیابان ها، 
صدای محیط و تصاویر پشت صحنه گزارش از میان 
معترضان به نتیجه انتخابات گزینش می  ش��د که در 
بیش��تر مواقع نیز ش��عارهایی تند و مخالف با اصول 

انقالب سر می  دادند.
در پای��ان، می ت��وان بخ��ش خب��ری »6۰ دقیقه« 
بی بی سی فارسی را به عنوان یک بخش خبری جذاب، 
با رویکردی کاماًل نرم و سرگرم کننده معرفی کرد که 
قصد جذب مخاطبانی از طیف های گوناگون، به خصوص 
بیگانه با خبر را دارد و تالش می کند به صورت بسیار 
پنهان و غیر مستقیم به انتقال دیدگاه های سیاسی این 
ش��بکه بپردازد. این مهم، در مواقعی به نتیجه بسیار 
مطلوب برای بی بی سی می  انجامد که متأسفانه برخی 
مخاطبان این شبکه، از جمله این بخش خبری، فقط 
اخبار و اطالعات روز خود را از همین برنامه دریافت و 
بدون هیچ گونه بررسی از تماشای خبرهای رسانه های 

داخل کشور پرهیز می  کنند. 
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برنامه ه��ای گفت وگومح��ور همواره بخش��ی از تولی��دات ش��بکه های تلویزیونی، 
به خصوص بخش های خبری را تش��کیل می  دهند. هدف از این برنامه ها، که اغلب 
در قالب میز گرد یا مصاحبه های تلویزیونی است، پاسخگویی به سؤاالت مخاطبان 
و موضوع��ات مطرح جامعه در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاس��ی و 
اقتصادی اس��ت. در واقع، این نوع از برنامه ها که به ظاهر قرار اس��ت با تعمیق در 
یک یا چند موضوع ابعاد مختلفی از آن را تحلیل و بررسی نمایند، فرصت مناسبی 
را برای انتقال ایده ها و دیدگاه های یک رس��انه فراهم می کند؛ زیرا اضالع هندسی 
برنامه های گفت وگو محور به گونه ای توسط رسانه ها هدایت و طراحی می شوند که 
بتوانند نتیجه دلخواه آن رسانه را کسب کنند. به عبارتی، شبکه بی بی سی فارسی 
برای انتقال دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تحت تأثیر قرار 
دادن مخاطبان خود، از شیوه های مختلف برنامه سازی بهره می گیرد و برنامه های 
گفت وگو محور نیز از جمله شیوه های مورد عالقه و پرکاربرد در این شبکه است. 

»پرگار« یکی از این برنامه ها در شبکه بی بی سی فارسی است، که از جمله مهم  ترین 
برنامه های این شبکه نیز محسوب می  گردد. این برنامه، از سال دوم آغاز به کار این 
ش��بکه به روی آنتن رفت و با دعوت از صاحبنظران، اس��تادان، منتقدان و مخالفان 
نظام، یا به عبارتی اپوزس��یون خارج از کشور، در راستای سیاست رسانه ای خود، به 
تحلیل و بررسی مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسائل 

روز داخلی کشور پرداخت.
ش��کل هندسی این برنامه، همانند دیگر برنامه های گفت وگو محور، بدین شکل 
است که یک مجری به عنوان هدایت کننده و پیش برنده، روند گفت وگو را در کنار 
چند کارش��ناس که معموالً از دو طیف موافق و مخالف موضوع هس��تند، بر عهده 
می  گی��رد. در واقع، رعایت ت��وازن آماری میان میهمان��ان برنامه و حتی چیدمان 
صحن��ه، که میهمانان دارای دو دیدگاه متف��اوت را در مقابل و هم فکران را نیز در 
کنار هم قرار می  دهد؛ به عالوه، جایگاه مجری در مقام صدای بی بی سی، که قصد 
دارد خود را در موضعی کاماًل بی طرف و صرفاً مطرح کننده موضوع و جس��تجو گر 

واقعیت نشان دهد، شکل و فضای برنامه را به یک مناظره شبیه ساخته است.
به عبارتی، بررس��ی و دقت هوش��مندانه در ترکیب طراحی این برنامه، در همان 
ابتدای ام��ر، عدم بی طرفی و جهت دار بودن بحث را به مخاطب القاء می  کند. بدین 
معنی که، در ابتدا و با معرفی میهمانان در هر موضوع متوجه می  شویم که با وجود 
تفاوت در دیدگاه دو طیف حاضر در برنامه، نقطه اشتراک بزرگی میان میهمانان نیز 
وجود دارد که آن مخالفت با نظام جمهوری اسالمی است. به عبارت دیگر، قرار است 
برنامه یک مسئله سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا اعتقادی در جمهوری 
اس��المی ایران را به نقد بکش��د و به عملکرد نظام ایران اعتراض کند؛ اما یک طرف 
مناظ��ره که همان مدافع عملکرد نظام اس��ت، در برنامه حضور ندارد. نکته جالب تر 
اینکه در خالل برنامه، برخی مواقع مجری به ش��کلی هوشمندانه و زیرکانه در مقام 
دفاع از نظام ایران برمی آید که از یکس��و، القاء کننده بی طرفی بی بی س��ی است و از 
س��وی دیگر، این دفاع بد، فرصت را برای تاخت و تاز بیشتر میهمانان بر علیه نظام 

فراهم می  کند. 
ش��اخصه دیگر این برنامه نیز، که از همان ابتدا قابل ردگیری اس��ت، شیوه طرح 

سوزن پرگار 
بر جغرافیای اندیشه

تحلیلی بر برنامه »پرگار« شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی

پرسش هاس��ت که ش��کلی خط دار و هدایت کننده دارد. به عبارت دقیق تر، در طول 
بحث هیچ گاه مسائل و سؤاالت عمیق و چالش برانگیز که ممکن است اصل موضوع 
و اهداف پنهان برنامه را زیر سوال ببرد، مطرح نمی گردد. همچنین، اسناد و اطالعات 
متقن پیش تر فاش ش��ده در مورد موضوع، که ممکن است جهت بحث را به سمت 
نامطلوب برای بی بی س��ی هدایت کند، هیچگاه مورد استناد قرار نمی گیرند و حتی 
از گس��ترش بیش  از حد بحث نیز جلوگیری می  ش��ود تا سمت و سوی گفت وگو به 
سوی ابعاد غیرقابل دفاع برای بی بی سی پیش نرود. در واقع، »پرگار« علی رغم نامش، 
هیچ گاه همه ابعاد حول یک موضوع را بررس��ی نمی کند و این مس��ئله خود نوعی 
سانس��ور در یک برنامه گفت وگو محور اس��ت که باید به شکلی عمیق به تحلیل و 

بررسی یک موضوع بپردازد. 
هرچند این نوش��تار، مجال بررسی    موضوعی برنامه های متعدد پرگار را نمی دهد، 
اما نگاهی گذرا به یکی از نمونه های اخیر این برنامه، با موضوع ساواک و فعالیت های 
آن پیش از انقالب و شیوه های مبارزه با وقوع انقالب، تقریباً همه مصادیق گفته شده 

را دربر می  گیرد. 
ابتدا در آغاز بحث در دوس��وی میز گفت وگ��و دو طیف متفاوت را می  بینیم؛ در 
یکس��و یکی از مسئولین اداره امنیت داخلی س��اواک قرار گرفته و درکنار وی نیز 
پژوهش��گری جوان اس��ت که اخیراً کتاب��ی را در مصاحبه با پروی��ز ثابتی، رئیس 

 سمانه شیخی نارانی

مــاهـــواره
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 بحث های تئوریک و کارشناسی »پرگار«، که هر از گاهی به شکل جدی 
یا گذرا، به موضوع دین مداری و گرایشات مذهبی در جامعه می  پردازد، تالش 

می  کند حکومت ایران را به عنوان یک حکومت متظاهر به دین که سعی 
در استفاده ابزاری از باورهای مذهبی مردم دارد، معرفی کند. در این راستا، 

همواره بر حضور دین در حوزه عمومی و نه حاکمیت تأکید می  شود.

ساواک، به چاپ رسانده که در آن منکر شکنجه ها و رفتارهای خشونت آمیز ساواک 
با انقالبیون شده است؛ در سوی دیگر، نماینده انقالبیون قرار دارند که یکی از آنها، 
از اعضای س��ازمان مجاهدین خلق )منافقین( و دیگ��ری عضو چریک های فدایی 
خلق است. در همین مرحله اول، نگاهی به چیدمان میهمانان برنامه، نشان از عدم 
توازن برای پردازش صحیح بحث دارد، زیرا مجاهدین و چریک ها هیچ گاه نماینده 
انقالبیون نبوده اند و این انقالب اسالمی بود که در ایران به پیروزی رسید، نه انقالب 
کمونیس��تی! طراحی جهت دار در همین آغ��از بحث، ادامه گفتگو را نیز به راحتی 
با چالش��ی اساس��ی روبه رو می  کند؛ زیرا به عنوان مثال، در جایی که عضو ساواک 
مدعی می  ش��ود در مقابل اقدامات بمب گذاری، تروریس��تی و مس��لحانه گروه ها، 
مجبور به اس��تفاده از زور و خش��ونت بوده اند!، می  شد این سؤال را مطرح کرد که، 
اساساً اکثریت انقالبیون مردم عادی کوچه و بازار بوده اند که به تبعیت از امام )ره( 
بدون س��الح و خشونت مس��یر انقالب را پیش برده اند و حال چرا این عده سال ها 
هدف کشتار وحشیانه و سخت  ترین ش��کنجه های ساواک بوده اند؟! نمونه کنترل 
بحث در محدوده ای مشخص نیز، شواهد بسیاری دارد که یک مثال آن، پرهیز از 

کوچک ترین اشاره به اسناد و مدارک کشف شده از زندان های ساواک است.
به طور کلی، برنامه »پرگار« غیر از ساختار و طراحی مشخص و هدایت  شده آن، 
چ��ه در موضوع و چه در اهداف، در مقام یک برنامه به ظاهر عمیق و علمی، اهداف 

سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کلی ذیل را در قالب یک گفتمان تلویحی 
دنبال می  کند:

 نظام غیر دموکراتیک در ایران
نمایش چهره غیر دموکراتیک از ایران، موضوعی است که در بسیاری از بحث های 
مطرح ش��ده این برنامه بدان پرداخته می  ش��ود. طرح این مس��ئله هماهنگ با ارائه 
نوعی دموکراس��ی غربی، ب��ه عنوان الگوی صحیح که مردم ای��ران در فرآیند تاریخ 
برای دس��تیابی بدان تالش کرده اند، مورد توجه ق��رار می  گیرد. از مباحث ذیل این 
موض��وع، که به عنوان نتایج نظام دموکراتیک ایران الق��اء می  گردد نیز، می  توان به 
نقض حقوق بش��ر در ایران، مقایسه وضعیت مردم قبل و بعد از انقالب با هدف ارائه 
چهره دموکراتیک از رژیم گذشته، معرفی عواملی همچون استبداد شیعی و نفت به 
عنوان عوامل استمرار نظام غیر دموکراتیک ایران، نبود نهاد های مدنی و نبود فرهنگ 

دموکراسی در ایران اشاره کرد.
 استفاده ابزاری از دین

بحث های تئوریک و کارشناسی »پرگار«، که هر از گاهی به شکل جدی یا گذرا، به 
موضوع دین مداری و گرایشات مذهبی در جامعه می  پردازد، تالش می  کند حکومت 
ایران را به عنوان یک حکومت متظاهر به دین که سعی در استفاده ابزاری از باورهای 
مذهبی مردم دارد، معرفی کند. در این راستا، همواره بر حضور دین در حوزه عمومی 
و نه حاکمیت تأکید می  شود. القاء روایت های بنیاد گرایانه از دین و القای تعارض آن با 
روح دموکراسی، در حاشیه قرارگرفتن نخبگان و روشنفکران جامعه نسبت به مسائل 
مهم کشور و حضور روحانیون و مذهبی های ناکارآمد از دیگر محورهای مطرح شده 
در این برنامه هس��تند، که تقریباً در همه موارد، نسخه جدایی دین از سیاست را به 

عنوان راه کار برون رفت و نجات از این وضعیت ارائه می  کنند.
موارد ذکر شده، فقط بخشی از اهداف پنهان این برنامه است که در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نقد جهت دار علیه نظام اس��المی ایران 
طراحی و اجرا می  ش��وند. در این میان، همانطور که گفته شد، انتخاب گزینشی 
کارشناس��ان و تعریف جایگاهی حتی ورای س��طوح علمی و محتوایی این افراد، 
به عالوه تعریف جایگاهی قابل اس��تناد و مؤثق به کارشناسان مدعو، به مخاطب 
اینگونه القاء می  کند که در حال تماش��ای یک نق��د منصفانه، بی طرفانه و کاماًل 
 علمی از موضوع است که می  توان به آن اعتماد کرد؛ این مسئله، در خالء بوجود 
آمده از عدم توجه، کم کاری و مالحظات صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران 
به بس��یاری از موضوعات مطرح ش��ده در برنامه »پرگار«، به خصوص با محتوای 
سیاس��ی و اعتقادی، فرصتی برای جذب بیش��تر مخاطبان ب��ه این برنامه فراهم 

کرده است. 

مــاهـــواره
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مــاهـــواره

کوک و ناکوک
دنی��ای فیل��م و موس��یقی و عناص��ر آن، از جمله 
ش��بکه های  مخاطب��ان  موضوع��ات  محبوب  تری��ن 
ماهوارهای و تلویزیون را تش��کیل می  دهند. به همین 
دلی��ل، برخی ش��بکه های ماه��واره ای کل موضوع و 
برنامه ه��ای خود را به موس��یقی یا فیل��م اختصاص 
می  دهند. بی بی س��ی فارس��ی یکی از این شبکه های 
ماهواره ای اس��ت که در کنار مأموریت اصلی خود، در 
حوزه خبررسانی، برنامه هایی را با قالب فیلم و موسیقی 
در کنداکتور خود گنجانده تا بتواند مجموعه بیشتری 

از مخاطبان را در دایره بینندگان خود قرار دهد.
»ک��وک« از جمله برنامه های هفتگی این ش��بکه 
فارس��ی زبان، درباره دنیای موس��یقی اس��ت که به 
پخ��ش رویدادهای مهم و جالب توجه در این عرصه 
می  پردازد و پخش تازه  ترین موزیک ها و ویدئوهای روز 
بخش هایی از این برنامه را تش��کیل می دهد. در این 
برنامه، با خوانندگان و نوازندگان معروف و همچنین 
نوپ��ای ایرانی، افغ��ان و تاجیک گفت وگو می  ش��ود، 
ترانه هایش��ان پخش می  شود و جدول پرطرفدار ترین 
ترانه های هفته نیز ارائه می  گردد. »کوک« براس��اس 
تکنیک الگوس��ازی، شلوغ نمایی و تمرکز بر مخاطب 
جوان فعالیت می  کند؛ فضا، موسیقی و حتی آرایش 
و پوش��ش مجری برنامه نیز برای ارتباط با مخاطب 

ج��وان طراحی ش��ده و ام��کان برق��راری ارتباط با 
مخاطبان مسن را کمتر فراهم می  کند.

بخش��ی از این برنامه به جوان��ان ایرانی اختصاص 
دارد، ک��ه در ح��وزه موس��یقی، در خارج از کش��ور 
فعالی��ت می  کنن��د. در این برنام��ه، نمایش وضعیت 
زندگ��ی، کار و درآم��د این افراد ب��ه گونه ای صورت 
می  گیرد، که این قشر را افرادی موفق نشان می دهد 
ک��ه بخش اعظم موفقیت آنها در خروج از کش��ور، و 
استفاده از فضای بی قید و بند غرب برای فعالیت در 
حوزه موس��یقی فراهم شده است. همچنین، در این 
برنامه  سعی می  ش��ود حکومت ایران و فضای حاکم 
بر کش��ور را در تقابل با موس��یقی و حتی رشد هنر 
نشان دهند و تنها راه موفقیت و شهرت را در خروج 
از کشور معرفی کنند. عالوه بر آن، موفقیت در حوزه 
موس��یقی را فقط محدود به ورود ابتذال به این هنر 
نشان می دهند، که ش��امل خوانندگی زنان، رقص و 
برگزاری کنسرت  در فضاهای بی بند و بار، برهنگی و 
عدم محدودیت در پوشش و استفاده از اشعار مبتذل، 
ولو بی محتوا، اس��ت. این درحالی است که نمونه های 
موفق عرصه موسیقی در کشور، که با رعایت اصول و 
قوانین مربوط به موسیقی در ایران فعالیت می  کنند 
و با اتکا به جنبه های محتوایی، هنری و تکنیکی این 

هنر حتی شهرت بین المللی نیز پیدا کرده اند، سانسور 
می  شود.

برنام��ه »ک��وک« همچنین می  کوش��د، در خالل 
توصیف چنین فضایی، فعالیت موس��یقی در غرب را 
محیطی کاماًل ش��اد و با انگیزه ب��رای مخاطبان این 
هنر ترس��یم کند و این مس��ئله را در مقابل وضعیت 
موس��یقی در ایران قرار دهد. نمای��ش نمونه هایی از 
فعالیت فعاالن موس��یقی و آثار تولید شده در ایران 
نیز، محدود ب��ه آثار زیرزمینی و غیر قانونی اس��ت. 
در دل این توصیفات، و انتخاب گزینش��ی و هدفمند 
سوژه ها، گریزی غیر مستقیم به فضای سیاسی ایران 
نیز در این برنامه مش��هود اس��ت. به این صورت که، 
وقوع انق��الب در ایران ب��ه عن��وان اصلی  ترین مانع 
برای پیش��رفت هنر موس��یقی و به دنبال آن شادی 
در جامع��ه نمای��ش داده می  ش��ود؛ و در مقابل، آثار 
زیرزمین��ی و هرگونه تولید در ای��ن حوزه را، مدیون 
مقاومت جوانان ایرانی در برابر محدودیت های اعمال 
شده در نظام اس��المی ایران توصیف می کند. برنامه 
»کوک« با پرداختن به این موضوع س��عی دارد، تنها 
راه دس��تیابی به فضای باز در موسیقی را مقاومت در 
برابر محدودیت ه��ای اعمال ش��ده در ایران معرفی 
کن��د و فعالیت موس��یقی در ای��ران را نوعی مبارزه 
سیاسی در برابر حکومت ایران نشان دهد. به همین 
منظور، آثار سیاس��ی و ضد انقالب��ی و برخی نظرات 
س��وژه های این برنامه، در خص��وص مخالفت با نظام 
حاکم بر ایران، هیچ گاه از قلم نمی افتد و در این بین، 
بی بی س��ی با نمایش این برنامه خود را یک روایت گر 
بی طرف در حوزه موس��یقی نش��ان می  دهد که فقط 

نظرات سوژه های خود را منتقل می  کند! 
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مش��ابه این ن��گاه و رویکرد در حوزه موس��یقی، در حوزه فیلم و مس��تند نیز، در 
برنامه ای به نام »آپارات« به وقوع می  پیوندد. »آپارات« هم برنامه ای هفتگی است 
که آثار مستندس��ازان ایرانی، افغان و تاجی��ک را به نمایش در می  آورد و به نقد و 
بررسی آن آثار می  پردازد. این برنامه در وهله اول، در عین حال که، سعی بر نمایش 
رویکردی غیر سیاسی و کاماًل فنی و هنری دارد، با انتخاب گزینشی آثار تولید شده 
در ایران، افغانس��تان و تاجیکس��تان به تریبونی برای آثار و محصوالت زیر زمینی 

تبدیل شده است.
موضوع��ات اجتماع��ی، اکثریت موضوعات مس��تندها و فیلم ه��ای نمایش داده 
ش��ده در این برنامه را تش��کیل می  دهند ک��ه با دیدگاه سیاس��ی دولت انگلیس 
علیه کش��ورهای فارس��ی زبان و به خصوص ایران، همخوان��ی دارد. موضوع عدم 
وجود آزادی برای زنان در ایران که گاهی در مقام مقایس��ه با زن غربی نیز مطرح 
می  شود، از موضوعات اصلی یا فرعی، اما پرکاربرد این مستندها است. القای یأس و 
ناامیدی در میان جوانان به خصوص قشر تحصیل کرده ایران، القای عدم آزادی های 
اجتماعی، خفقان سیاس��ی و محدودیت های حاص��ل از جامعه دینی و مذهبی از 
دیگر موضوعاتی هستند که محور مستندهای تولید شده این برنامه را درباره ایران 
تشکیل می  دهند. مستندهای گزینش شده در برنامه  »آپارات«، غیر از انتخاب یک 
موض��وع محوری که عموماً به تعریف یک چالش، محدودیت یا مصیبت در جامعه 
اس��المی ایران می  پردازد، نماهایی مش��خص و جهت دار از جامعه ایران را نمایش 
می  دهد که تقریباً در همه فیلم ها و مس��تندها وجه اش��تراک دارند. سیاه نمایی از 
جامعه و فضای سیاسی و آینده نسل جوان، القاء مشکالت و سختی های اغراق آمیز 
در جامع��ه ایران و... از جمله این موارد هس��تند. این مس��تندها، حتی از نمایش 
تصاویر زیبا و مدرن از ش��هرهای ایران به ش��دت پرهیز می  کنند تا به هیچ عنوان 
روایتگر موفقیت یا پیش��رفت در ایران نباشند. این ویژگی مشترک باعث می  شود 
در مس��تندهای پخش شده این برنامه هیچ گاه سوژه ای که روایتگر یک فرصت یا 
موقعیت برتر در جامعه ایران اس��ت، مش��اهده نگردد و اساساً این نوع از فیلم ها و 
مستندها که روایتگر وضعیتی مطلوب از جامعه ایران است، در آپارات جایی ندارد.

از دیگ��ر اهداف قابل پیگیری در مس��تندهای پخش ش��ده برنامه  »آپارات« را 

می  توان در سیاس��ت ها و مأموریت های کالن انگلیس��ی محول ش��ده به ش��بکه 
بی بی سی فارسی جس��تجو کرد، که مواردی مانند دامن زدن به اختالفات قومی 
و مذهبی، گس��ترش اندیشه سکوالریسم، تغییر سبک زندگی ایرانی و اسالمی و 
معرفی س��بک زندگی غربی به عنوان الگو و ترویج الابالی گری و فساد اخالقی به 

عنوان آزادی های اجتماعی، از جمله آنهاست.
»آپارات« به عنوان یک برنامه مدعی نقد و بررس��ی فیلم از نگاه هنری، از سوی 
دیگر، به شدت درگیر موضوعات و مسائل سیاسی است که این مسئله در انتخاب 
مستندها و فیلم های نمایش داده شده در این برنامه متجلی شده است. به عنوان 
مثال، همزمان با برگزاری انتخابات در افغانستان و دقیقاً زمانی که دولت انگلیس 
در حال فعالیت و تبلیغات رس��انه ای برای پی��روزی جریان یا نامزدی خاص برای 
دس��تیابی به اهداف سیاس��ی خود در این کش��ور بود، این برنامه نیز به نوبه خود 
مانند دیگر بخش های بی بی سی، با گزینش مستندهایی درباره جامعه افغانستان و 
القائات سیاس��ی و اجتماعی هماهنگ با خواسته های سیاسی غرب در این کشور، 
قصد کمک در دستیابی به اهداف غرب را در این کشور داشت. پخش مستندهایی 
با موضوع جامعه افغانس��تان طی چند هفته متوال��ی و در بره های نزدیک به یک 
تحول سیاس��ی در افغانستان، از شواهد این ادعاست که در مورد جامعه ایران نیز 

کاربرد داشته است.
بخش مهم دیگر، اما کوتاه »آپارات«، اجرای این برنامه توس��ط مجری با کمک 
برخی میهمانان یا عوامل تولید مس��تند است که با یک مقدمه کوتاه برای جهت 
دادن به فکر بیننده آغاز می  شود؛ و در پایان نیز نقدی به ظاهر هنری و فنی ارائه 
می ش��ود که هدف آن، هدایت بیننده برای دریافت خطوط مطلوب بی بی س��ی از 

مستند پخش شده است.
در پایان، ذکر این نکته الزم به نظر می  رسد که برنامه های هنری شبکه بی بی سی 
فارسی، از قبیل »کوک« و »آپارات«، ضمن آنکه همان رویکرد سیاسی این شبکه 
انگلیسی فارسی زبان را علیه جمهوری اسالمی و جامعه ایران دنبال می  کنند، اما 
در ظاهر، حکایت از تمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی و اندیشه ای دارند که 

عموماً کمتر حساسیت و مقاومت مخاطب ایرانی را برمی انگیزانند. 

 مصطفی قاسمیان

نقدی بر »آپارات« ویژه برنامه   هنری شبکه بی بی سی فارسی

مــاهـــواره

فارسی به زبان مستند
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 درباره نمایش»شنیدن« به کارگردانی
»امیررضا کوهستانی«

 رضا خیری
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»شنیدن« نمایشی است که در یک نگاه کلی، فارغ 
از هر نوع قصه گویی، قصد دارد با روایتی فرمالیستی 
به طرح مسئله بپردازد. مسئله نمایش »شنیدن« از 
دریچه نگاه نویس��نده مس��ئله بخش قابل توجهی از 
نسل جوان اس��ت که باید همواره پاسخ گوی افراد و 
پرس��ش هایی باش��ند که صرف نظر از درست یا غلط 
 بودنش��ان، ارزش و صالحی��ت پاس��خ گویی ندارند. 
ط��رح این مس��ئله در ن��گاه اول، فارغ از درس��ت یا 
غل��ط بودن اصل آن، به مثابه عنصر محتوایی در یک 
نمایش، چنانچه به درس��تی دراماتیزه شود، می  تواند 
جذابیت نمایش��ی اثر را تضمین کند که این موضوع 
در نمایش »ش��نیدن« به خوبی مشهود است. وقتی 
که دو دانش��جوی دختر ج��وان، به دلیل انجام دادن 
کارهایی مثل آوردن پسر به خوابگاه توسط یک دختر 
و لو دادن او توس��ط دوست دیگرش، یا کارهایی که 
انجام نداده اند، مثل رد هر آنچه مس��ئوالن انضباطی 
و حراس��تی- با بازی مهین ص��دری- در مورد دختر 
دانش��جو می  گوین��د، رابطه ش��ان ب��ا خودش��ان، با 
جامعه ش��ان و حتی ب��ا فرجام زندگی ش��ان تخریب 
می  ش��ود. مس��ئله »ش��نیدن«، مس��ئله کنجکاوی 
مداخله گ��ر مردان و زنانی از جامعه اس��ت که صرفاً 
براس��اس ش��نیدن ها و دیدن های سطحی، که اغلب 
به صورت دلس��وزانه است، حکم صادر می  کنند؛ ولی 
درواقع، این اقدام تالش برای ارضای خودشان است؛ 
زیرا در نهایت، نتیجه این اقدام، خراب کردن روابطی  
است که روان های افراد را به صورت بیمارگونه ای  شاد 

می  کند.
طرح این مسئله، در یک اثر نمایشِی غیرکلیشه ای 

با کشش دراماتیک مناسب، اثر را دیدنی تر می  کند و 
نمایش »شنیدن« به این موفقیت دست یافته است؛ 
با آنکه نمایش »ش��نیدن« در تالش برای نشان دادن 
عاقبت تراژیک دو دانشجوست؛ یکی ندا )با بازی آیناز 
آذرنوش(، که در زمانی دیگر به زنی مرده تبدیل شده 
)ب��ا بازی مهین صدری( و یکی س��مانه )با بازی مونا 
احم��دی(، که در زمان��ه ای دیگر به یک زن معمولی 
خانه دار تبدیل شده است )با بازی الهام کردا(، موفق 
ش��ده عاقبت تراژیک همان مسئله را نیز نشان دهد؛ 
اما نتوانس��ته فراتر از آسیب شناس��ی مسئله برود. به 
عب��ارت دیگر، نمایش »ش��نیدن« نتوانس��ته به نقد 
همان مس��ئله نیز در حین نمایش بپردازد. به  همین  
دلیل، مس��ئله  محوری نمایش »شنیدن«، به لحاظ 
محتوایی، نوعی آسیب شناسی اجتماعی )پاتولوژی( 
باق��ی می  ماند.)تبدی��ل آسیب شناس��ی مس��ئله به 
نقد مس��ئله، نیازمن��د تمهیدات تئوری��ک و اجرائی 
دیگری  اس��ت که حض��ورش در اغل��ب نمایش های 
صحنه ای امروز ایران خالی  است، از جمله در نمایش 

»شنیدن«( 
»ش��نیدن« ام��ا به لحاظ ف��رم هم با اتخ��اذ روش 
غیرخط��ی در روایت، س��عی در جذاب ک��ردن روایت 
داش��ته است؛ فرمی که از زمان حال آغاز می  شود، اما 
پس از مدتی با بزرگ تر نشان دادن دو دختر دانشجو، 
آنچه از قبل به بازی درآمده را، زمان گذش��ته نش��ان 
می  دهد و سپس بار دیگر از زمان حال به زمان گذشته 
بازمی گردد؛ اما دیگر نه آن دو دختر همان دخترهای 
س��ابقند و نه مخاطب نگاهش به آنها، و مسئله ش��ان 
همان نگاه آغاز نمایش است و این از ویژگی های فرمال 

اثر اس��ت که توانس��ته خود را با مسئله محتوایی اش 
همراه کند.

اس��تقبال از نمای��ش »ش��نیدن«، فق��ط بیانگ��ر 
تأثیر ماندگار کارهای س��ابق کوهس��تانی در اذهان 
مخاطب��ان نیس��ت، بلکه بیش��تر مربوط به مس��ئله 
درس��ِت درون نمایش��ی است؛ مس��ئله ای که با فرم 
»س��یاِل ذهن« و غیرخطی و ب��ا تمهیدات بصری و 
ف��رم بازیگرانه متفاوتش، اث��ر را دیدنی تر و جذاب تر 
کرده است و می توان مسئله محوری غیرایدئولوژیک، 
آسیب شناسی درست از یک مسئله شایع و فرم  روایی 
جذاب ب��رای طرح مس��ئله را از ویژگی های نمایش 
»ش��نیدن« عنوان کرد؛ اما با ای��ن وجود، نمایش از 
نقطه ضعفی رنج می  برد که خطرش اغلب هنرمنداِن 
نوگ��را در حوزه آثار نمایش��ی را تهدید می  کند؛ این 
خطر و آسیب که آثارشان به دلیل »نقدناپذیر ماندن 
مس��ئله در درون نمای��ش«، به یک اث��ر جذاب ولی 
عامه پسند تبدیل می شود، اثری است که هم هنری، 
هم جذاب و هم پرفروش اس��ت، اما از تئاتر اندیش��ه 
)تئاتر نقاِد مس��ئله محور با فرم آوانگارد( فاصله دارد؛ 
هم��ان فاصله ای که در اغلب نمایش های امروز ایران 
ب��ه  طور عام و در نمایش »ش��نیدن« به طور خاص، 

عالوه بر حس، دیده و شنیده هم می  شود.
همان طور که نقد، ش��نیده ها و دیده ه��ا را به فهم، 
دانش و معرفت تبدیل می  کند، شنیدنِ  نقد محور هم، 
دیدنی دانش محور است؛ یعنی همان عنصر مفقوده ای 
که فرهنگ ما سال هاس��ت نیازمند آن اس��ت؛ همان 
فرهنگی که ش��نیدِن ساده را به شنیدِن پخته تبدیل 

کند؛ یک شنیدن دیدنی. 

تئــــاتـــر
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افشاگری
 برای یک عمر 

ترسیدن
بررسی وجوه مشترک آثار امیررضا کوهستانی 

به بهانه اجرای »شنیدن«

 علیرضا بخشی استوار

امیررضا کوهس��تانی طی 1۰ سال گذشته رکورد 
اجرای نمایش هایش در خارج از مرزهای ایران را به 
 دست آورده است. کوهس��تانی که بعد از »در میان 
ابرها« کار تازه ای در تئاتر ش��هر روی صحنه نبرده، 
این ب��ار با یک ایده تازه به اس��توانه چهارراه ولیعصر 
بازگش��ته اس��ت. نمایش��ی که وی ب��ه روی صحنه 
آورده اس��ت، با یک دوربی��ن Go pro و یک صفحه 
اسکرین بزرگ نمایشی که هیچ دکوری ندارد، برپایه 
کارگردان��ی و مت��ن و بازی، به م��دت 8۰ دقیقه در 
معرض دید تماشاچی قرار می  گیرد که او را در ورای 
این فرمگرایی به خوانش��ی دیگر از جهان پیرامونش 

دعوت می کند.
»شنیدن« در نگاه اول، با رویکردی تازه و متفاوت 
به اجرا، روی صحنه آمده اس��ت. م��ا در این اجرا با 
یک تئاتر صرف روبه رو نیستیم؛ تئاتری که صرفاً، نه 
اینستالیشن یا پرفورمنس است و نه گونه ای از تئاتر 
که بتوان آن را تئاتر کالسیک مبتنی  بر قصه دانست.

ب��ا همه ای��ن مس��ائل و نوآوری های کوهس��تانی 
در »ش��نیدن«، آنچ��ه بیش از هر چی��ز ذهن را به 
خود درگی��ر می کند، وام گرفت��ن و رابطه فرمی، و 
ت��ا حدودی محتوایی آثار ای��ن کارگردان از یکدیگر 
است. بنابر این مس��ئله، پیداست که »شنیدن« نیز 
در راستای دیگر کارهای اوست. در آغاز بحث و برای 
روش��ن شدن مس��ئله، به نمایش »ایوانف« امیررضا 
کوهس��تانی رجوع می  کنیم. یکی از خصوصیاتی که 
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در ش��خصیت های »ایوانف« وجود دارد، حس گناه 
اس��ت. آنجا دائماً درب��اره یک حس گن��اه صحبت 
می  شود و ش��خصیت »ایوانف« به  واسطه یک حس 
گناه دائمی که همیش��ه ب��ا او ب��وده، در نهایت، به 
یک انفعال یا افس��ردگی  می رس��د ک��ه اطرافیانش 
را نیز تح��ت  تأثیر قرار می دهد؛ اما این مس��ئله در 
آثار کوهس��تانی، در همین س��طح باقی نمی ماند و 
سطوح مختلفی را برای تماشاگر به تصویر می کشد 
که به او برای درک ماهیت آنچه نویس��نده در ذهن 

می  پروراند، کمک می  کند.
در »شنیدن« عالوه  بر حس گناه، نوعی ترس نیز 
احس��اس می  شود. ترس��ی که باعث می  شود، آدم ها 
در مواق��ع بحران��ی تصمیم های اش��تباهی بگیرند 
که ت��ا آخر عمر با حس گن��اه آن مجبور به زندگی 
کردن هس��تند؛ ترسی که ممکن است، صرفاً ذهنی 
و بدون علتی حقیقی باش��د. اگر بنابر همین فرضیه 
به نمایش »ش��نیدن« برگردیم، ماجرا اینگونه است 
ک��ه یکی از دخترها به  دلیل ت��رس از اینکه مبادا از 
خوابگاه بیرونش کنند، تصمیم اش��تباهی می  گیرد 
که تا مدت ها باعث عذاب وجدان او می  ش��ود و این 
عذاب وج��دان، تم دیگری را ایج��اد می  کند که تم 
گذر زمان اس��ت. این تم در حقیقت تمی اس��ت که 
در »سالگش��تگی« و »تجربه ه��ای اخیر« هم وجود 
داش��ت؛ این که آدم ها چگونه در گذر زمان با حس 
گناهشان کنار می  آیند. امیررضا کوهستانی برای به 
تصویر کشیدن این گذر زمان، به سراغ اینستالیشن 
می رود و دوربین به عنوان یک عنصر پر اهمیت برای 
مخاطب، در ایجاد اتمسفر گذر زمان دخالت می کند.

ب��ه  لحاظ فرم��ی، تجربه ای را که کوهس��تانی در 
»سالگشتگی« در استفاده از دوربین و ویدئو داشته، 
در »ش��نیدن« خیلی بس��ط یافته تر و کامل  شده تر 

استفاده می  کند.
کوهستانی در متن »ش��نیدن« دو ارجاع اساسی 
به »تجربه های اخیر« نی��ز دارد؛ آنجا که یکی از دو 
خواهر دو قلو کش��ته می  شود و دیگری، با آن مردی 
که عاشق خواهرش بوده اس��ت، ازدواج می  کند؛ اما 
دچ��ار عذاب وجدان و نارضایتی می  ش��ود. او بعد از 
9 س��ال خواه��رش را در خیابان می  بیند و ش��روع 
به صحبت ک��ردن با او می  کند ک��ه در واقع، با این 

گفت وگو دیالوگ های »شنیدن« آغاز می  شود.
البت��ه، کوهس��تانی در ادام��ه نمایش به مس��ئله 
مهاج��رت و پناهندگی هم نظ��ر دارد؛ همچنان که 
پیش از این نیز در بیشتر کارهای خود، به طور جدی 
و دغدغه مند این مسئله را گنجانده است. مهاجرت به 
معنای پناهندگی و البته از نوع سیاس��ی آن. هرچند 
ش��کل و اندازه این مسئله به اندازه تم هایی که پیش 
از این راجع  به آن صحبت ش��د، نیس��ت، و او در هر 
نمای��ش با توجه ب��ه متن و فض��ای اجرایی نمایش 
ای��ن دغدغه خود را مطرح می  کن��د؛ تا جاییکه بیان 
این مس��ئله در نمایش »شنیدن« به دو سه دیالوگ 
رسیده بود و همین چند دیالوگ به وضوح در ادراک 

مسئله ذهنی کوهستانی راه گشاست.

در اینجا، این س��ؤال مطرح می  ش��ود که، با توجه 
به اینک��ه امیررضا کوهس��تانی معراّف س��بک های 
متف��اوت تئاتری اس��ت، چرا تا این ان��دازه به طرح 
این قبیل مس��ایل اجتماعی می  پ��ردازد و در نظر او 
آیا فرم مهمتر اس��ت یا محتوا؟ شاید پاسخ دادن به 
این س��ؤال اندکی سخت باشد، اما آنچه که در اغلب 
آثار کوهس��تانی به چش��م می  خورد، توجه به فرم و 
محتواست و بدون شک او ترجیح می  دهد برای بیان 

دغدغه اش از فرم های مختلفی استفاده کند. 

 در »شنیدن« عالوه  بر حس گناه، نوعی ترس 
نیز احساس می  شود. ترسی که باعث می  شود، 
آدم ها در مواقع بحرانی تصمیم های اشتباهی 

بگیرند که تا آخر عمر با حس گناه آن مجبور به 
زندگی کردن هستند؛ ترسی که ممکن است، صرفاً 

ذهنی و بدون علتی حقیقی باشد.

 نمايش »ايوانف«

 نمايش »سالگشتگی«

 نمايش »تجربه های اخير«
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نق�دی ب�ر نمای�ش »فص�ل ش�کار 
بادبادک ها« اثر »جالل تهرانی«

»تقدیر بش��ر مدرن، بی خانمانی است«؛ این جمله 
هایدگر ش��اید مبنایی باشد برای آن که بتوان به دنیای 
نمایش »فصل شکار بادبادک  ها« وارد شد. این نمایش، 
کنایه از گمگش��تگی های بشر در قرن حاضر دارد که 
در یک دور تسلسل، با سرگرمی های روزمره و بی  پایه، 
خود را گم کرده اس��ت. به طوری  ک��ه، با یافتن یکی، 
دیگری را از دس��ت می   دهد. این تقدیر بشر است، که 
مدام باید بگردد و به دنبال خودشناس��ی و ش��ناخت 
هستی پیرامونش باش��د و هرگز، از جستجو و کشف 
و شهود دست برندارد. در نهایت، این بی  خانمانی های 
پی  درپ��ی نیز باعث فراموش��ی خودش��ان در البه الی 

مشغله ذهنشان می   شود.
جالل تهرانی در »فصل شکار بادبادک  ها«، به معنای 
واقعی کلمه، انگار به اوج آن چه که می   خواسته، رسیده 

است. 
روایت نمایش »فصل ش��کار بادبادک  ه��ا«، از زبان 
روح دختری مرده اس��ت که داس��تان زندگی خود را 
در بخش های مختلف بازگو می   کند. او خودش را گم 
کرده و در پی خود، س��ال ها را نیز طی کرده اس��ت؛ اما 
نتوانسته، خود گمشده اش را که در گذشته جا گذاشته 
اس��ت، پیدا کند. پس از مدتی، نسرین دختر عمویش 
را نیز که برای تحصیل به تهران رفته بود، گم می   کند. 
او به دنبال نسرین به تهران می   آید. پس از جستجوی 
زیاد، دختر عمویش را با لباس صورتی رنگ، در  حالی-

که در ترمینال جنوب روی صندلی نشس��ته اس��ت، 
پیدا می  کند؛ اما کس��ی آنها را نمی  بیند، چراکه هر دو 
مرده  اند. نسرین بنا به عللی دستگیر و پس از گذراندن 
حبس، اعدام می   ش��ود. س��پس او پس از پیدا کردن 
نسرین، خانواده اش را گم می  کند. چون هر دو به عالم 
متافیزیک رفته و از موجودات زمینی جدا ش��ده  اند و 
قاعدتاً زمینی ها را گم خواهند کرد و چش��م معمولی 

قادر به دیدن آنها نیست. 
نمایش »فصل ش��کار بادبادک  ها«، با تک بازیگری 
بهنوش طباطبایی آغاز می  ش��ود. او در گوش��ه سمت 
چپ س��الن، با نور موضعی شروع به دیالوگ می   کند؛ 
گویا قرار است روایتی از زندگی این دختر را بشنویم. 
در لحظه اول، طراحی صحنه که بادبادک بزرگی است 
و بازیگر روی آن باال و پایین می   آید، به همراه طراحی 
نور چش��م  نواز، بس��یار زیبا به نظر می   آید و اش��تیاق 

 رضا اخگری

تئــــاتـــر

تک خوانی
انسان 
بی هویت

تماشاگر را برای دیدن نمایش دوچندان می   کند.
تصاویر زیبا به همراه موس��یقی لذت بخش، در کنار 
بازی گرم و پرانرژی و بیان یکنواخت طباطبایی، که با 
طراحی ظریف کارگردان برای انتقال شاعرانه دیالوگ -

ها و تصویرس��ازی ذهنی مخاطب به کار گرفته شده، 
انس��جامی را در نمایش به وجود آورده و همه چیز را 
در هم تنیده است. برخالف این که مخاطب می  پندارد، 
زمانی که یک سالن بسیار بزرگ و طویل، مانند سالن 
اصلی تئاتر شهر را برای اجرای تک نفره انتخاب می -

کنیم، بیان و حرکات بازیگر به همراه داستانی جذاب، 
ح��رف اول را برای تحمل مخاط��ب می  زند. در اینجا 
داس��تان از انس��جام خاصی برخوردار نیست، مسائل 
گنگ زیاد هس��تند. این دختر مدام می  گوید خودش 
را گم کرده اس��ت؛ از عش��ق دوره جوانی  اش با موسی 
ح��رف می  زند و عمویش به دفعات نیز به او می  گوید: 
»تمام راه ه��ا به رم ختم می  ش��ود«. این تکرار چنان 
اس��ت که در اواس��ط کار با تکرار این دیالوگ، خنده 
را از مخاط��ب می  گیرد و در پایان، هر زمان که بازیگر 
این دیالوگ را می  گوید، سالن غرق در خنده می  شود! 
در ن��گاه اول، ممکن اس��ت منظ��ور از رم نماد جهان 
دیگر باش��د. انسان هر کاری را که انجام دهد و به هر 
جایگاهی که برسد، الجرم، سرنوشتی جز رم که همان 
مرگ است، در انتظارش نخواهد بود. اما با ارجاعی به 
سینمای دهه هفتاد میالدی در ایتالیا و اروپا و افرادی 
مثل فلینی، نقد یک مسئله و آن هم نقد توتالیتاریسم 
اس��ت و از منظر او این اتفاق را این گونه می  بیند که در 
یک حکومت توتالیتر همه چی��ز در انتها به خروجی 
حکومت ختم می  ش��ود و غیر از آن هیچ چیزی معنا 
ن��دارد. از این منظر، منطقی اس��ت ک��ه بادبادک ها در 
هیئت آرزوهای یک نسل و یا مردم یک کشور محکوم 
به فناست. حتی، ترسیم موشکافانه ساختن بادبادک و 
بعد رها شدن آن و گم شدنش در آرزوها، همه و همه 
نش��انه هایی است که می  خواهد، نقد وضعیت سیاسی 
یک ساختار به ظاهر بسته را به تصویر بکشد و در انتها 
بادبادک  هایی که با تیر از بین می  روند، همه نش��انه-

 ای است برای مرگ آرزوها در جامعه  ای که همه چیز 
محکوم به فناست.

از طرفی، این دختر که از طبقه ارباب و اشراف بوده، 
از نوکر خانه  زادش��ان نیز س��خن می   گوید، اما اکنون 
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 تقدیر بشر مدرن، بی خانمانی است«؛ 
این جمله هایدگر شاید مبنایی باشد برای 
آن که بتوان به دنیای نمایش »فصل شکار 

بادبادک  ها« وارد شد. این نمایش، کنایه از 
گمگشتگی های بشر در قرن حاضر دارد که 

در یک دور تسلسل، با سرگرمی های روزمره و 
بی  پایه، خود را گم کرده است. به طوری که، با 
یافتن یکی، دیگری را از دست می   دهد. این 
تقدیر بشر است، که مدام باید بگردد و به 

دنبال خودشناسی و شناخت هستی پیرامونش 
باشد و هرگز، از جستجو و کشف و شهود 

دست بر ندارد. 

در خانه ارباب دیگری کنیز ش��ده اس��ت. چه اتفاقی 
افتاده؟ حرکات بازیگر به صورت مکانیکی است. گویا 
او در خواب��ی عمیق فرورفته اس��ت، او مرده و اکنون 
جس��دی بی  روح اس��ت که برای ما تصاویری را که در 
خوابش دیده، بازگو می  کند. حرکاتش تماش��اگر را به 
یاد شخصیت کارتونی لوس��یمی، دختری در کارتون 
مهاج��ران می  ان��دازد. او نیز وقتی خ��واب می  دید، به 

همین شکل راه می  رفت و حرف می  زد.
اگر با شیوه اجرائی جالل تهرانی آشنا نباشید، ممکن 
اس��ت حرکات بازیگر و ش��یوهایی را که او برای بیان 
بازیگر انتخاب می  کند، هرگز نپسندید. باید اشاره کنم، 
بازیگر از همان ابتدا در هنگام توصیف ش��رایطش به 
گنگ بودن کلمات اعتراض می   کند و می   گوید: »چرا 
باید هرچه می  گوییم هزار معنی داشته باشد«؛ اشاره -

ای که به درستی ش��رایط متن را به تماشاگر متذکر 
می   شود، چراکه در این نمایش باید به دنبال نشانه ها و 
اشاراتی باشیم که رموز متن را برایمان باز می   گشاید و 
گویا جالل تهرانی به سرانجام طی طریق خود رسیده 
و در معنای واقعی آن، فضایی را که برای ایرانیزه کردن 
س��بک ابزورد به کار می  برد، در یک کالم شاعرانه این 

بار به خورد مخاطبانش می   دهد.
در این نمایش، بیان س��ه ب��اره این جمله که »من 
ق��وی  ام، من مهم  ام، من ب��ا اراده  ام«، بخش دیگری از 
ماهی��ت فکری جالل تهرانی را ب��ه نمایش می   گذارد 
که به نحوی دغدغه اوس��ت، و انگار ارجاعی اس��ت به 
سیندرال و آن، این مسئله است که فمنیسم و حرف-

هایی که بر این پایه و اس��اس هستند همه و همه جز 
گزافه  گویی و طرح یک مسئله اجتماعی برای منحرف 
کردن افکار جامعه و ایجاد پتانس��یل  هایی اس��ت که 

همواره توانسته  اند پول به آسیاب غرب بریزند.
صحن��ه  ای که تهرانی برای ای��ن کار طراحی کرده، 
انتزاعی از بادبادکی بزرگ در آسمان است که در پشت 
میله های زندان محصور ش��ده اس��ت. بادبادک هایی 
که هر روز در اطراف تیر خاکس��تری که وس��ط شهر 
برافراش��ته شده، پرواز می  کنند. این موضوع را، بازیگر 
در وصف لحظه پیدا کردن نس��رین به خوبی توصیف 
می   کند که گوش��ه چشم نسرین قطره ای خون بود و 
بر پیراهن صورت��ی رنگش چکید و بعد روی پاهایش 
و کنار کفش��ش ریخته ش��د. این متن گویای انسانی 
است که برای رسیدن به تعادل روحی و آرامش درونی 

خ��ود، با خودش حرف می   زن��د و مملو از دیالکتیک -
های تنهایی اس��ت که مخاط��ب را وارد دایره تنهایی 
خود می   کند تا خودِ گمشده  اش را بیابد؛ خودی که در 
گذشته مانده و نتوانسته است با او همسو شود؛ خودی 
که مفاهیم مهم انسانی، یعنی عشق، آزادی و هستی را 
گم کرده و می  خواهد در حوض فیروزه ای دراز بکشد، 

نه غرق شود.
لباس فیروزه ای رنگ دختر، از طرفی، گویای حوض 
فیروزه  ای اس��ت که یادآور گذش��ته اوست، و از سوی 
دیگر نماد آس��مان را دارد. نوری که تهرانی برای اجرا 
طراحی کرده، نش��انی اس��ت که مخاطب را به جهان 
پس ذهن و هزارتوی  مان می  برد. همچنین، موسیقی 
نمایش نیز بخشی از دیالوگ  های خاموش و پنهان متن 
است که با نوایی دلنشین در راستای حوصله تماشاگر 
و جلوگیری از یکنواختی اجراس��ت. این نت ها در واقع، 
فاصل��ه بین دیالوگ و مخاط��ب، یعنی همان خطوط 
سفید متن است. در پایان، سؤالی که مخاطب هنگام 
بیرون آمدن از س��الن ب��ه ذهنش خطور می  کند، این 
اس��ت که ضرورت اجرای چنین نمایشی در این برهه 
از زمان چیست؟ صرف نش��ان دادن بادبادکی عظیم 
و اش��غال کردن فضای سالنی بزرگ با تک  گویی های 

تخت، سرد و بی  روح و یکنواخت، چه لزومی دارد؟
شاید در جواب این سؤال بتوان گفت: »فصل شکار 
بادبادک ه��ا« قصد دارد به نوعی، با بازگش��ت به تفکر 
هایدگر، جهانی را به تصویر بکشد که بی  خانمان است 
و خودهایی که خودشان را گم کرده  اند نیز در آن پرسه 

می  زنند. 

تئــــاتـــر
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خبرنگاری
به سبک

شرلوک هلمز
journalism investigative روزنامه نگاری تحقیقی

 تعاریف و کارکردها 
از نظر بس��یاری از روزنامه ن��گاران، روزنامه نگاری تحقیقی، نقطه اوجی در این 
حرفه به ش��مار می  آید؛ زیرا که، سخت  ترین ش��اخه روزنامه نگاری محسوب 
می  ش��ود. روزنامه ن��گاری تحقیق��ی از نظر ماهیت، تفاوت چندانی با س��ایر 
شاخه های دیگر در این رشته ندارد؛ ولی آن چه که، آن را تا حدی متمایز و 
برجسته می  کند؛کارکرد، نوع سوژه ها یا موضوعات و روش های تحقیق در 

مورد آن است.
»هوگو دی برگ« از نظریه پردازان به نام در رش��ته ارتباطات و مؤلف 
کتاب »روزنامه نگاری تحقیقی«، معتقد است که: »غالباً روزنامه نگاری 
را، اولین پیش نویس تاریخ می  دانند و در مقام مقایس��ه می  توان گفت 
ک��ه روزنامه نگاری تحقیقی، در حکم اولین پیش نویس تثبیت قانون 

است.«
دی ب��رگ روزنامه نگاری تحقیق��ی را این گون��ه تعریف می  کند: 
»روزنامه نگاری تحقیقی، تالشی است برای دست یابی به حقیقت، 
در جایی که حقیقت پنهان ش��ده و دیگران نیازمند دانستن آن 
هستند. در ش��یوه روزنامه نگاری تحقیقی تالش می  شود نتایج 

بی طرفانه منعکس شوند.«
از تعری��ف که دی ب��رگ ارائه می  کند باید گفت که حداقل 
ی��ک نکته اصلی قابل درک اس��ت؛ موضوعاتی که توس��ط 
روزنامه ن��گاری تحقیق��ی م��ورد بررس��ی ق��رار می  گیرد، 
موضوعات��ی بس��یار ویژه، خاص و گاه��ی نامتعارف مانند 
جرایم  سازمان یافته، فساد های سیاسی بزرگ، خطاکاری 
ش��رکت ها، لغ��زش و سوءاس��تفاده های کالن از قدرت 

هستند.
آن چه روش��ن اس��ت آن که برای تحقی��ق در مورد 
چنین موضوعات��ی، اطالعات چندانی در دس��ترس 
نب��وده و اغلب هم��ان اندک اطالع��ات نیز به عمد 
از دس��ترس روزنامه ن��گاران پنهان می  مان��د. زیرا، 
روزنامه نگار تحقیقی، هیچ گاه نمی توانند اطالعاتی 

کامل را پیدا و افشا کنند.
روزنامه نگاران تحقیقی برای احاطه همه جانبه 
به س��وژه های خود و کش��ف الیه های پنهان 
آنها، مجبورند مدت های طوالنی، گاهی حتی 
چند س��ال از عمر خ��ود را صرف تحقیقات 
می دانی عمیق و مس��تمر ک��رده و در این 
راس��تا، مصاحبه های جامعی با افراد انجام 
دهند و در این مسیر، به خاطر حساسیت 
موضوع و ت��الش برخی نهادهای قدرت 
برای مخفی نگاه داشتن اطالعات، مجبور 
می  ش��وند از منابع اطالعاتی رسمی، فاصله 
گرفت��ه و س��رنخ های خ��ود را در بی��ن منابع 
اطالعاتی غیررس��می و گاهی از طریق کانال های 
ارتباطی پنه��ان و خبرچین های حرفه ای، پیگیری 

کنند.
از دی��دگاه او »روزنامه نگاران تحقیقی به تفس��یرهایی 
که نهاد قدرت یا صاحبان قدرت، س��عی دارند از هر واقعه یا 
رویداد به مردم بقبوالنند، کاری ندارند؛ بلکه همیش��ه به پشت 
این تفاسیر می  اندیشند و حس تشخیص درست و از نادرست را در 

مخاطب تقویت می  کنند.«

مستـــنـــد
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 از نظر دی برگ، روزنامه نگار تحقیقی، فردی است که »حرفه اش، 
کشف حقیقت، تشخیص خطا و انحراف است و در این راه، از رسانه ها 

برای رسیدن به هدف خود استفاده می  کند. روزنامه نگار تحقیقی، ما 
را مورد خطاب قرار می  دهد و می  پرسد: نگاه کن! آیا این تکان دهنده 

نیست؟«

باید گفت اهمیت روزنامه نگاری تحقیقی با تش��ریح کاربردهای آن، قابل دریافت 
اس��ت. شاید به جرات بتوان گفت که مهم  ترین دست آورد آن در هر جامعه، تقویت 
بنیان مردم ساالرانه و قانون ساالرانه آن جامعه خواهد بود. در واقع، روزنامه نگاران با 
طرح پرسش های بنیادین و تهیه گزارش در مورد دستگاه های دولتی و منابع قدرت 
در جامع��ه به نمایندگ��ی افکار عمومی و ناظران آن، وارد عمل ش��ده و فعالیت های 
دولت، شخصیت های سیاسی و بخش های خصوصی پرقدرت و مهم را مورد بررسی 
قرار می  دهند تا از نتیجه وقوع انحراف در مسیر حرکت دولت و یا بخش خصوصی، 

جلوگیری کرده و یا مردم را از آن با خبر کرده تا متوجه انحراف آنها شوند. 
روزنامه نگاری تحقیقی، خطاکاری هایی را بررس��ی می  کند که منافع عمومی را به 
خطر انداخته و یا آنها را تحت تآثیر قرار می  دهند. این نوع روزنامه نگاری، بر اساس 
منطق عمل کرده و نتیجه آن، ایجاد تعادل در سیستم است نه آشوب و هرج و مرج 
کاذب. اغلب روزنامه نگاران تحقیقی، سعی دارند تا از طریق اثر خود، در مرحله اول 
پرسش های الزم را در مردم ایجاد کنند و سپس در مرحله دوم، موجب برانگیختن 
تحقیقات قضایی و دولتی شوند. کارکردهای دیگر آن، گزارش هایی است که می  توان 
به مواردی مانند پرورش یا رشد شهروندان آگاه، گسترش آزادی بیان در بین افراد، 

پاسخگو بودن دولت، نظارت بر عملکرد دولت و در نهایت، نقد آن اشاره کرد.
 ویژگی های یک روزنامه نگار تحقیقی

با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شاخه در روزنامه نگاری، منطق ایجاب می  کند که 
افرادی که وارد این حرفه می  ش��وند از روحیه و توانایی های ویژه ای برخوردار باشند. 
از نظر دی برگ، روزنامه نگار تحقیقی، فردی اس��ت که »حرفه اش، کشف حقیقت، 
تش��خیص خطا و انحراف اس��ت و در این راه، از رسانه ها برای رسیدن به هدف خود 
استفاده می  کند. روزنامه نگار تحقیقی، ما را مورد خطاب قرار می  دهد و می  پرسد: نگاه 

کن! آیا این تکان دهنده نیست؟«
روزنامه نگاران تحقیقی بیش از هرچیز باید خالق، باپش��تکار، با جس��ارت و اهل 
ریس��ک باش��ند. آنها باید به خوبی بتوانند درون آن جامعه حرکت کرده و اطالعات 
را جس��تجو کند و بعد از دسترس��ی به اطالعات، آنها را با خلوص، صداقت شخصی 
و وجدان اخالقی مورد کنکاش قرار دهند. روزنامه نگار تحقیقی، قرار اس��ت وجدان 
بیدار جامعه باشد؛ پس باید بتواند در مورد سوژه خود، بدون جهت گیری سیاسی، با 
ع��دل و منطق قضاوت کند و از این طریق، بتوانند اعتماد مخاطبش را جلب نماید. 
او باید بیاموزد که سوء استفاده کردن از اقتدار رسانه خویش، تحریف عمدی حقیقت 
و هیجان آفرینی کاذب، بزرگ ترین آفت کار اوس��ت و او را به همان ورطه ای پرتاب 
می  کند که سعی دارد دیگران را از سقوط آن بازدارد. در کنار تمام ویژگی های ذکر 
ش��ده، یک ویژگی نهایی در روزنامه نگار تحقیقی وجود دارد و آن به نام »ش��جاعت 
پذیرش اشتباه« است. در هر زمانی که روزنامه نگار تحقیقی دریافت که مسیر تحقیق 
و اعالم نتایج آن، دچار اشتباه است؛ باید شجاعت پذیرش اشتباه و سپس برداشتن 

گام های الزم برای اصالح آن را نیز، داشته باشد.
 هفت قانون در روزنامه نگاری تحقیقی

»مالنهوف« در اثر معروف خود، روزنامه نگاری تحقیقی توصیه هایی را با عنوان هفت 
قانون اساسی برای روزنامه نگارانی که دراین زمینه فعالیت می  کنند؛ بر می  شمارد که 

عبارت اند از:
1. از دخالت دادن عالیق حزبی و سیاس��ی خ��ود در جریان تهیه گزارش تحقیقی 

پرهیز کنید.
2. هنگام طرح سوال ها با وجدان عمل نمایید و تالش کنید برخوردتان با طرف های 
درگیر ماجرا، اعم از آن که دوست شان دارید یا آنکه، به آنها اعتماد ندارید؛ برابر باشد.

3. موضوع خود را کاماًل بشناس��ید، محدوده آن را در نظر بگیرید، انگیزه خود را از 
انجام مصاحبه ها، طرح سوال ها، مطالعه اسناد و پیشینه موضوع مشخص کنید.

4. از اغراق، افراط، تفریط و تحریف حقایق دوری کنید.
5. با منابع و هم با موضوع تحقیق خود یکس��ان برخورد کنید؛ س��وال های خود را 
بی پرده بپرسید؛ از فریبکاری بپرهیزید، نام نادرست به کار نبرید، اگر قول داده اید که 

خبر محرمانه را حفظ کنید، به قولتان وفادار بمانید؛ حتی اگر این کار، شما را 
به مخاطره بیاندازد. احترام گذاشتن و جلب اعتماد منابع، اعتمادهای بعدی 

را به همراه خواهد داشت.
6. از قوانین تخطی نکنید؛ مگر آن که آماده پذیرش نتایج و پیامدهایش 

باشید.
7. هنگام نوش��تن گزارش، علیه یک شخص از مدارک اصلی استفاده 
کنید و به آن شخص فرصت دهید تا بتواند به سوال های مطرح شده، 
پاسخ کامل دهد. هیچ گزارشی ارزش آن را ندارد که اعتبار و شهرت 

خود را به خاطر آن به خطر بیندازید. 
به عقی��ده او، رعایت این قوانین باعث می  ش��ود که روزنامه نگار 
تحقیقی به عنوان یک فرد منصف و دقیق شناخته شده و در برابر 
حمله های جدی، آسیب پذیری کمتری داشته باشد. هم چنین، 
او ی��ادآوری می  کند که در چند مورد خطای جدی، به دیگران 
اجازه می  دهد مطبوعات را غیرمسئول نشان داده و نیز، ارزش 

کار روزنامه نگار را نیز پایین بیاورد.
 نمونه برجسته

سابقه روزنامه نگاری تحقیقی در آمریکا و انگلستان به اواخر 
قرن نوزدهم نس��بت داده می  شود؛ ولی کارشناسان حوزه 
علوم ارتباطات، تاریخ ش��کوفایی روزنامه نگاری تحقیقی 
و تح��والت آن را، اوایل ده��ه 197۰ میالدی می  دانند؛ 
یعن��ی زمانی ک��ه یک س��ری گزارش ه��ای مرتبط با 
رس��وایی »واترگیت« در روزنامه »واشنگتن پست« به 
چاپ رس��ید. واترگیت، نمونه دقیقی از روزنامه نگاری 
پژوهش��ی اس��ت و به اعت��راف هم��گان، نقطه اوج 
روزنامه نگاری تحقیقی محسوب می  شود. واترگیت 
به وقایعی اطالق می  ش��ود که در بین س��ال های 
1972 ت��ا 1975 میالدی در هتلی به همین نام، 
در واشنگتن اتفاق افتاده و در نهایت، به استیضاح 
و سپس اس��تعفای »ریچارد نیکسون« رییس 
جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا منجر ش��ده 
اس��ت. در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده، تعدادی از ماموران اف بی آی، 

وارد ساختمان هتل واترگیت، که محل استقرار 
س��تاد انتخاباتی حزب دموکرات بودند و در آنجا، 

دستگاه های شنود قرار داده و سپس اسناد و مدارک 
مورد نظر را برای اهداف مختلف، به سرقت بردند. این 

اقدام غیرقانونی با پیدا شدن یک نوار کاست، توسط مآمور 
حراس��ت هتل آن هم به طور تصادفی افش��ا شد و روزنامه 

واشنگتن پست، از طریق دو تن از روزنامه نگاران خود به نام های 
باب وودوارد و برنشتاین آن را به اطالع افکار عمومی رساند. واتر 

گی��ت به عنوان یک قله افتخ��ار، در تاریخ روزنامه نگاری تحقیقی 
مطرح می  شود. پس از آن زمان، روزنامه نگاری تحقیقی یا افشاگری با 

علنی ساختن افتضاحات، به عنوان یک سبک روزنامه نگاری مورد توجه 
رسانه ها، روزنامه نگاران و مردم قرارگرفته است. 

مستـــنـد
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  امیر حسین منصوری

رس��توران هایی بودند که ادعا کردن��د که برای تولید 
غ��ذا، می  توان مانند تولید ماش��ین های آمریکایی که 
به ص��ورت کارخانه ای بر روی خط مونتاژ قرار گرفته؛ 
عمل کنند. طراحان این رستوران، برای رسیدن به این 
هدف، ابتدا منوی غذای��ی خود را به همبرگر محدود 
ک��رده و یا یک فرآیند چند مرحله ای مکانیزه ش��دن 
تولید، مدل همبرگرهایی را طراحی کردند که به آنها 
اجازه می  داد با تولی��د انبوه و کاهش هزینه تولید، به 

سود بیشتری دست یابند.
با اثبات موفقیت رستوران مک دونالد، رستوران های 
دیگر نیز، بر آن ش��دند که این نسخه را بر روی سایر 
بخش های زنجیره غذایی در آمریکا انجام دهند و حاال، 
بعد از گذش��ت حدود نیم قرن، شاهد آن هستیم که 
به جای تعداد بی ش��ماری از م��زارع کوچک، با تعداد 
انگشت شماری از کمپانی های بزرگ چندملیتی روبرو 

از اف��راد در تالش اند تا هی��چ زمانی و در هیچ مکانی، 
تصاویری از تولید محصوالت، منتش��ر یا دیده نشود. 
زیرا، برخالف تصور افراد از تولید مواد غذایی، در طول 
زنجی��ره تأمی��ن غذایی به جای آن که ب��ا مزرعه های 
سرسبز با خانه های ییالقی روبرو شوند؛ به کارخانه هایی 
پر از خط های مونتاژ ت��و در تو، گاوداری های بزرگ و 

مرغداری های تاریک برخورد می  کنند.
 همه راه ها به مک دونالد ختم می  شود

»رابرت کنر« فیلم ساز و مستند ساز امریکایی، راهی 
را برای شروع سفرش به جهان کارخانجات تولید غذا 
پیدا کرد، و آن بازگش��ت به گذش��ته بود تا آن که به 
زمان افتتاح اولین شعبه رستوران های زنجیره ای مک 
دونال��د رس��ید. اولین ایده صنعتی ش��دن تولید غذا، 
زاییده رس��توران های زنجیره ای مع��روف مک دونالد 
اس��ت. رس��توران های زنجیره ای مک دونال��د، اولین 

تصور کنید در یک رس��توران ش��یک و فضایی آرام و 
دلنشین نشس��ته اید و به صدای موسیقی آرام گوش 
می  دهی��د و در حال خ��وردن غ��ذای مطبوعی خود 
هس��تید؛ ناگهان چیزی را در زیر دندان تان احساس 
می  کنی��د. ب��رای آن ک��ه بفهمید چه چی��زی در زیر 
دندان تان قرار گرفته، بشقاب را برمی دارید و به سمت 
آشپزخانه که در انتهای سالن قرار گرفته؛ می  روید. به 
احتم��ال زیاد با فضایی آکنده از ش��لوغی و پر از دود 
روبرو خواهید شد، بوهای تندی را استشمام می  کنید. 
با س��ر و صدای کارگران روبرو ش��ده و حتی عرق تن 
کارگران که هوای آنجا را آلوده کرده را حس می  کنید.

»مستند صنعت غذا« سعی دارد تا مخاطبانش را از 
پشت درهای سوپرمارکت های بزرگ و پر از محصوالت 
رنگارنگ و چشم نواز، بیرون برده و تصاویری را از نحوه 
تولیدشان به آنها نش��ان دهد. باید گفت که بسیاری 

مستـــنـــد
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هس��تیم که نتیجه آن که کارخانج��ات صنعتی، تمام 
مکانیزه صنعت غ��ذا را به انحصار خ��ود در آورده اند. 
امروزه، نه فقط غذای رس��توران ها، بلکه غذای موجود 
در آشپزخانه های شهروندان آمریکایی نیز، در بسیاری 
از کشورهای توس��عه یافته جهان در محدوده نظارت 

این کمپانی ها قرار گرفته است.
)الزم به ذکر اس��ت که با پدیدار شدن این چرخه 
فعالیت، مشتریان مزارع از خریداران متعدد با فروش 
خرد ب��ه خریداران مح��دود با فروش عم��ده تغییر 

یافته اند( 
 اربابان مزارع برده های کارخانه

باید گفت بزرگ ترین قربانیان صنعتی ش��دن تولید 
غذا، مزرعه داران هستند. شاید کنر نیز، پیش از ساخت 
مستند صنعت غذا، مانند بس��یاری از آمریکایی های 
شهرنش��ین این تصور اش��تباه را در ذهن خود داشت 
ک��ه هنوز مزرع��ه داران ب��ا کاله های کابوی��ی بزرگ، 
شلوارهای جین و چکمه های چرم شان، عاملین اصلی 
در تأمین غذای خود و همسایه هایش��ان هستند؛ ولی 
جس��تجوی در این راس��تا، با این تصویر ذهنی به هم 
ریخته اس��ت. در عصر جدید، بسیاری از کمپانی های 
تولیدکننده قطعات الکترونیکی و ماشین آالت صنعتی، 
برای کاهش هزینه های تولید، کارخانه های خود را در 
کشورهای توسعه نیافته، احداث می  کنند تا به نیروی 
کار و مواد اولیه ارزان  تری دست یابند. تولید کنندگان 
غ��ذا نیز، از این قافله عقب نمانده اند؛ ولی نکته جالب 
توجه آن که، استفاده از این راهکار در صنعت غذا، دامن 
خود ش��هروندان آمریکایی را نیز فرا گرفته اس��ت. در 
واقع، امروزه، بسیاری از مزرعه داران دشت های پهناور 
و حاصلخیز آمریکا نیز، به چرخ دنده های ماشین عظیم 

تولید غذا تبدیل شده اند. چرخ دنده هایی که با دریافت 
وام و تس��هیالت از جانب کمپانی ه��ای تولید کننده 
غذا، س��ند بردگی خود را امضا ک��رده، هیچ اختیاری 
از خود نداش��ته و مجبورند که در ملک خود هر آنچه 
را که اربابان جدیدشان طلب می  کنند؛ بی کم و کاست 
انجام دهند. زی��را، کوچک  ترین انحرافی از این برنامه 
سیس��تماتیک، دقیق و س��خت گیرانه منجر به فسخ 
ق��رارداد و ضرر هنگفت مالی ب��رای مزرعه داران را به 

همراه دارد.
 امپراطوری ذرتی

یکی از مسائل حائز اهمیتی که کنر در اثر خود بر آن 
تآکید داش��ت، جایگاه ذرت در صنعت تولید غذاست. 
بای��د گفت ک��ه ذرت حکم نف��ت را در صنعت تولید 
محصوالت پالستیکی دارد. در حال حاضر، بیش از 9۰ 
درصد از محصوالت غذای��ی در ایاالت متحده، حاوی 
فرآورده هایی مشتق از ذرت یا سویا هستند و دلیل آن 
نیز، تنها یک چیز است؛ »کاهش هزینه تولید و افزایش 
س��ود دهی«. ذرت دانه ای پر کالری است که می  توان 
به م��دت طوالنی آن را ذخیره کرد، اما برخالف نفت، 
می  ت��وان آن را خورد و یا مصرف نمود. امروزه، کنترل 
ذرت در صنعت غذا به معنای کنترل کل این صنعت 
اس��ت؛ زیرا ذرت و مش��تقات این ماده خام، منجر به 
تولید بسیاری از محصوالت غذایی به ویژه خوراک دام 
می  شود. نقش ذرت به قدری کلیدی و با اهمیت است 
که حتی ب��رای آن الیحه و قانون اختصاصی تصویب 

شده و برای تولید آن، یارانه تعلق می  گیرد.
ش��اید در نگاه اول، چنین رویکردی عاقالنه به نظر 
برس��د؛ ول��ی به عقیده کنر مش��کل از جایی ش��روع 
می  شود که تعادل طبیعت برهم می  خورد. قبل از پای 
گذاشتن انسان به کره خاکی، گاوها علف خوار بوده اند؛ 
اما، در طول 5۰ سال گذشته، مجبور به خوردن ذرت 
شده اند، تا زودتر پروار گردند. در سال های اخیر، گاوها 
زودتر چاق می  ش��وند و نیز، گوش��ت بیشتری تولید 
می  کنند؛ اما، بدان معنا نیس��ت که گوشت سالم تری 
تولید خواهند کرد. باید گفت که ذرت س��وخت و ساز 
دس��تگاه گوارش گاوها را برهم می  زند و زمینه خوبی 
برای رشد باکتری مولد اسهال خونی، باکتری اشریشیا 

فراهم می  کندو به تدریج، در تمام زنجیره غذایی انسان 
نیز، راه می  یابد. در حال حاضر، بسیاری از عفونت های 
کالیی یکی از ش��ایع  ترین بیماری های ناخواس��ته در 
صنعتی کردن تولید گوشت هستند که گه گاه، منجر 

به آسیب های جانی می  شود. 
 زمان��ی که پلی��س، قاضی، قانونگ��ذار و مجرم 

همه با هم یکی می  شوند.
در »مستند صنعت غذا«، او در سفرش از کارخانه ها 
نی��ز، عبور ک��رده و به تاالرهای ب��زرگ قانون گذاران، 
سیاس��ت مداران و دادگاه ها قدم می  گ��ذارد. این فیلم 
ساز در جستجوی اسامی مدیران برجسته کمپانی های 
تولی��د کننده غذا، به لیس��تی بلندب��اال از مدیران در 
دس��تگاه های تصمیم گیرنده، س��ازمان های نظارتی 
و مس��ئولین تنظیم مقررات و اس��تانداردهای صنایع 
غذایی برخورد می  کنند. این شبکه گسترده از مدیران 
با مسئولیت های دوگانه نیز، توانسته اند دولتی مخفی را 
درون دولت آمریکا ایجاد کنند تا در مواقع لزوم، موانع 
را از س��ر راه ش��رکای تجاری خود بردارند. بازوهایی 
قانونی هس��تند که به تولیدکنن��دگان صنایع غذایی 
امکان می  دهند تا قوانین جدیدی را به نفع کمپانی ها 
وض��ع کرده و از تصویب قوانین محدود کننده بر ضد 
آن ه��ا، جلوگیری کنند. نفوذ قانونی این کمپانی ها به 
حدی باالس��ت که تا چند س��ال قبل و پیش از مرگ 
یک کودک خردسال به خاطر خوردن همبرگر آلوده به 
باکتری مولد اسهال، وزارت کشاورزی حتی از تعطیل 
کردن کارخانه های آلوده نی��ز، ناتوان بود و در مقابل، 
کمپانی ه��ا از افرادی که علیه آنه��ا اعتراض کردند؛ از 
قانون »افترا به شهرت« استفاده کرده و از آنان شکایت 
می  کردند. برای کش��وری که مدعی مهد آزادی بیان 
است؛ بس��یار جای تاسف دارد و کمی به نظر عجیب 
می  رس��د. شرکت های تولید کننده با کمک رابط های 
خ��ود، الیحه هایی را به تصویب می  رس��انند که حتی 
ذخیره کردن بذر را برای کش��اورزان ممنوع می  کند. 
گاهی این افراد در هیب��ت مأموران اجرای قانون نیز، 
ظاهر ش��ده و با بهره گیری از آموزش های کارآگاهان 
خصوص��ی، کش��اورزان متخل��ف را شناس��ایی و به 

دادگاه های نمایشی می  کشانند.

  اولین ایده صنعتی شدن تولید غذا، زاییده 
رستوران های زنجیره ای معروف مک دونالد 
است. رستوران های زنجیره ای مک دونالد، 

اولین رستوران هایی بودند که ادعا کردند که 
برای تولید غذا، می  توان مانند تولید ماشین های 
آمریکایی که به صورت کارخانه ای بر روی خط 

مونتاژ قرار گرفته؛ عمل کنند. 

مستـــنـد
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 فیلم نگاری فیلم ساز
رابرت کنر در سال 1971 در ایالت نیویورک آمریکا 
متولد ش��د. او تاکنون در حوزه های مختلفی از جمله 
کارگردان��ی و تهیه کنندگ��ی س��ینما، تهیه کنندگی 
تلویزیون، فیلم نامه نویسی و نویسندگی برای تلویزیون 
فعالیت شایانی داشته است. وی فعالیت حرفه ای خود را 
با تهیه کنندگی مستند »ناوگان گمشده گوادال کانال« 
برای ش��بکه نش��نال جغرافیا آغاز کرد و پس از آن، تا 
سال 1996، به کارگردانی و تهیه کنندگی دو اثر دیگر 
به نام های »آخرین تزار روس��یه« )1994( و »گونه در 
معرض خطر آمریکا: هرگز نگو خداحافظ« )1996( را 
به عهده داش��ت. او در ادامه فعالیت های حرفه ای اش، 
بین سال های 1998 تا 2۰۰5 میالدی، به گروه تولید 
کننده مجموعه مستند »تجربه آمریکایی« پیوست که 
برای شبکه PBS تولید و پخش می  شد. از او آثاری مانند 
»آنفلوآن��زا: 1918«، »جنگ نامه ها«، »جنگ مقدس 
جان ب��راون«و »دو روز در اکتبر« که در این مجموعه 
ب��ه جای مانده اس��ت. هم چنی��ن، او در تولید اپیزود 
»جاده ممفیس« با ریچارد پیرس همکاری داشته که 
یکی از هفت قس��مت از مجموعه مستند Blues است 
که به تهیه کنندگی مارتین اسکورسیزی و در رابطه با 

تاریخچه موسیقی سبک Blues تولید شده است.
از آخرین ساخته های او، می  توان به مستند »صنعت 
غذا« )2۰۰8(، مس��تند »زمان��ی که بیگانگان کلیک 
می  کنند« )2۰11( و یک فیلم داستانی به نام »تاجران 
ش��ک« اش��اره کرد ک��ه در س��ال 2۰14 از کتابی به 
همین نام، اقتباس ش��ده و در مارچ 2۰15 راهی پرده 

سینماهای آمریکا شده است.
 جوایز

نامزد جایزه به ترین فیلم مستند آکادمی اسکار برای 	•
فیلم »صنعت غذا« )2۰1۰(.

برنده جایزه پرایم تایم امی برای مستند »دو روز در 	•
اکتبر« از مجموعه تجربه آمریکایی )2۰۰6(

برن��ده جایزه گاته��ام برای مس��تند »صنعت غذا« 	•
)2۰۰9(

برنده جایزه انجمن بین المللی مستند برای »گونه در 	•
معرض خط آمریکا: هرگز نگو خداحافظ« )1998(

برنده جایزه خبر و مستند امی برای مستند »صنعت 	•
غذا« )2۰11(

 از نگاه منتقدین
موضوع مستند صنعت غذا، موضوعی بسیار چالش 
برانگیز اس��ت؛ زیرا تمامی اعض��ای جامعه برای ادامه 
حیات خود، غالباًٌ به غذایی نیازمندند که از دل همین 
کارخانه ه��ای صنعتی خارج می  ش��وند ن��ه از مزارع. 
بسیاری از افراد، اثر کنر را به سبب جسارت و صداقت 
صاحب اثر، ستایش کرده اند و همگان را به دیدن این 
مستند تشویق می  کنند. اما، دسته دیگر از منتقدین، 
معتقدن��د ک��ه او با بهره گی��ری از ذوق هنری خود و 
با خل��ق قاب های تصویری بدیع و هنرمندانه، آهنگی 
مناس��ب و استفاده از داس��تان های کم و بیش جذاب 
و بدون آن که اصراری در تاثیر مخاطب داش��ته باشد؛ 
توانس��ته اشک های مخاطبان را درآورده، آنها را تحت 

تاثیر ق��رار دهد، با خود همراه کند و پرده از دلفریبی 
کارخانه ه��ا جلوی چش��مان مخاطب کن��ار می  زند و 
موضوعاتی را نمایش می  دهد که دانس��تنش حق هر 
فردی اس��ت. موافقین اثر او، معتقدند که نگاهش به 
معضل صنعتی ش��دن تولید غذا، نگاهی همه جانبه و 
جامع اس��ت و او تا آنجا که توانسته با همه گروه های 
درگیر مانند نویسندگان، محققین، وکال و مزرعه داران 
گرفته تا مدیران عامل صنایع غذایی و دست  اندرکاران 
تولید و توزیع غذا صحبت کرده اس��ت. »صنعت غذا« 
اص��اًل در تالش نبوده تا مخاطبان��ش را با اعداد، ارقام 
و اس��امی پیچیده گیج کند؛ اما، در مقابل تا آنجا که 
ممکن اس��ت حرفش را ساده بیان کرده تا تمام اقشار 
جامعه با همان قدر درک و فهم خود، منظور اثرش را 

دریابند و درک کنند. 
در مقاب��ل آن، مخالفین نیز در برابر صنعت غذا قرار 
گرفته ان��د که در میان آنه��ا، می  توان صاحبان صنایع 
غذایی نیز به چشم دید. بزرگ ترین ایراد وارد شده به 
او، نسخه جایگزینی است که برای حل این مشکل ارائه 
کرده اند. طیف گس��ترده ای از این مخاطبین معتقدند 
که با روش های قدیم��ی، غیرصنعتی و به قول خالق 
اثر، در تولید غذا کم خطرتر است و هیچ گاه نمی توان 
شکم هفت میلیارد انسان روی کره زمین را سیر کرد و 
با روش های فعلی، به ترین روش برای این کار هستند 
و عوارضی که او در اثرش به آن اشاره کرده؛ در صورت 
اثبات آن، هزینه کوچکی است که باید برای سیر شدن 
افراد بپردازد. برخی از منتقدین شامل فعاالن برجسته 
صنایع غذایی هس��تند؛ حتی آنها پا را فراتر گذاش��ته 
و بس��یاری از افرادی که در این مس��تند نام شان ذکر 
شد   ه اند؛ رد شده  اند به عنوان مثال، آنها مدعی اند که او 
که او روش های تولید گوش��ت مرغ به صورت مستند 
به تصویر کشیده؛ فاقد صحت و اعتبار است. هم چنین، 
آن ها برای اثبات حسن نیت خود در این حوزه، بر این 
مسئله تاکید دارند که صنعت تولید گوشت مرغ، برای 
حمایت از مصرف کنندگان به هیچ عنوان از روش های 
ژنتیکی نیز، استفاده نمی کنند. نسبت مزارع متعلق به 
کشاورزان و مزارع تحت مالکیت ابرشرکت های صنایع 
غذایی، تعداد کشتارگاه های مرکزی و صحت تغییرات 
فلور میکروبی در سیستم گوارشی گاوها با جیره غذایی 
مبتنی بر ذرت نیز، از جمله مواردی است که از سوی 

منتقدین مورد پذیرش قرار نگرفته است.
عالوه ب��ر موارد فوق، حرف های نگفته ای بس��یاری 
می  توانس��ت در اثر رابرت کنر دیده شود که مهم  ترین 
آنها تاکید بر تغییر س��بک زندگی انسان توسعه یافته 
غربی اس��ت. انس��انی که در هیاهوی زندگی س��ریع 
ماش��ینی خود، چنان غرق شده که برای جانماندن از 
آهنگ س��ریع زندگی، چاره ای جز تن دادن به سلطه 
غذاهای س��ریع و آماده کارخانه ای ندارد. انس��انی که 
خ��وردن را ابزاری برای رفع نی��از اولیه خود و آن هم 
در ح��د کفایت به تفریحی برای خود بدل می  کند که 
ک��ه برای لحظاتی کوتاه از زندگ��ی روزمره رها گردد. 
تفریحی که خود، نیاز کاذب تبدیل شده که روز به روز 

به یک ارضا ناپذیرتر مبدل می  گردد. 

مستـــنـــد

86 شهریور 1394 / شماره 459



به بهانه سال گشت تولدمهر ماهی هاِی
 سینمای ایران

   ابراهیم حاتَمی کیا
کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوینگر و بازیگر 

متولد 1 مهر 1340 / تهران

  مسعود اطیابی
تهیه کننده، کارگردان و مدیر تولید

 متولد اول مهر 1343 / گلپایگان 

  سیدافشین هاشمی
بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران

متولد 20 مهر 1354 

  یادتان زنده است  ///////////////////////////////////////

  سامویل خاچیکیان زاده
کارگردان، تدوینگر، نویس��نده، آهنگ س��از فیلم و تهیه کننده نامدار ایرانی ارمنی تبار بود. او یکی از تأثیرگذارترین کارگردان ها در 
س��ینمای ایران به ش��مار می رود، تا آنجا که به وی لقب »هیچکاِک ایران« داده شده است. همچنین از وی به عنوان »استاد دلهره و 

وحشت« سینمای ایران نام برده شده است.
متولد 29 مهر 1302 / تبریز - درگذشت 30 مهر 1380 / تهران

سالم و خداحافظی در یک روز
  هما روستا

 خواس��تیم س��ال گشت تولد بانوی پر افتخار سینما و تئاتر کش��ورمان را تبریک بگوییم که خبر در گذشت ایشان در همان تاریخ 
شگفت زده و متأسفمان کرد. یاد ایشان در خاطر هنر دوستان کشورمان زنده است. روحش شاد.

متولد 4 مهر 1325 -درگذشت 4 مهر 1394/تهران

  انوشیروان ارجمند
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود. امام علی، روزی روزگاری، مختارنامه و فیلم سینمائی دوئل از مهمترین مجموعه هایی بودند 

که او در آنها ایفای نقش کرد.
متولد 27 مهر 1320 / زاهدان  -  درگذشت 23 آذر 1393 / تهران

  تبریک ما را پذیرا باشید///////////////////////////////////

  لیال حاتمی
بازیگر سینما و تلویزیون ایران
متولد 9 مهر 1351/ تهران 

  سحر دولتشاهی
بازیگِر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران

متولد 16 مهر 1358/ تهران

  مهتاب کرامتی
بازیگر سینمای ایران 

متولد 25 مهر 1349 / تهران



 سید احسان باقری

 کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره
 عکاس،طراح، تهیه کننده و کارگردان
 تهیه و کارگردانی مستندهای متعدد

 طراحی و تولید کتاب های عکس مختلف
 برگزیده سه دوره دوساالنه عکس ایران

 برگزیده جشنواره های متعدد عکس داخلی
 برگزیده جشنواره عمار

 شرکت در بیش از 6 نمایشگاه گروهی عکس

  توصیح عکس روبرو

عکاس��ی صحنه پردازی شده )staged photography( یکی از سبک های عکاسی است 
که تفاوت آن با عکاسی مستند، مانند تفاوت فیلم داستانی و فیلم مستند است. گرچه امروز 
دیگر بر همه واضح و آش��کار است که مس��تند به معنای واقعیت نیست و هنرمند در هر دو 
س��بک می تواند حقیقت را کتمان و یا آشکار کند لکن در این نوع عکاسی همه چیز از قبل 
کارگردانی شده و در یک فریم به تصویر کشیده می شود. هیچ اتفاقی تصادفی و شکار لحظه 
نیست و مانند تفاوت کشف و اختراع در این نوع عکاسی همه اجزاء تصویر خلق می شود. از 
طراحی صحنه و نور گرفته تا طراحی لباس و محل عکاس��ی، همه به انتخاب عکاس صورت 

می گیرد.
 آثار معروف این سبک از عکاسی در دنیا خصوصا در آمریکا، گرچه از لحاظ فنی خیره کننده 
است ولی معموال محتوایی پوچ را به دنبال می کشد. در ایران این نوع عکاسی قدمت چندانی 

ندارد و در موارد نادر نیز معموال کپی صورت گرفته است.
تابلوی »عصر انتظار« اقتباسی است از مینیاتور»عصر عاشورا«  اثر استاد فرشچیان که به وسیله 

عکس به تصویر کشیده شده است و عکس صحنه پردازی شده محسوب می شود.

 ایده پرداز،عکاس و کارگردان:سید احسان باقری
 طراح لباس: مهرنوش شاه حسینی

 دستیار لباس: بانو مسافری
 طراح نور: یوسف شهیدی فر

 دستیاران نور: مهدی ریحانی، محسن خنگال
 طراح صحنه: سید احسان باقری

عصر انتظار
اقتباس از مینیاتور عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان






