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28 مرداد سال 1357 یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ برای مردم 
ایران است؛ روزی که 370 زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودک آبادانی 
در ســینما رکس زنده زنده در آتش ســوختند تا در آستانه انقالب، 
یکی از بزرگترین جنایت های تاریخی در عرصه فرهنگ رقم بخورد.

امسال 37 سال از آن حادثه جانخراش می گذرد، سالی که خیلی 
از کودکان آبادانی بی پدر شــدند، سالی که خیلی از نوعروسان رخت 
سیاه برتن کردند. سالی که خیلی از مادران در عزای عزیزانشان خون 
گریستند. اما سال 57، سالی بود که مشعل انقالب با همین شعله هایی 
که مردم بی گناه را زنده زنده سوزاند در فضای کفرآلود ایران روشن 
شد و با آتشی که از سینمارکس برخاسته بود دامن شاه و ایادی او را 
فرا گرفت و باعث شد مردم ایران با چشیدن طعم آزادی برای جهان 

اسالم و بلکه کل بشریت الگو شوند.
 بســیاری از هموطنانمان در آتش ســوختند و شعله آتش آنها 
هم دامن شــاه را گرفت و او را به جهنم فرستاد.وقتی سینما رکس 
در آبادان با تماشاچیانش سوخت، خیلی ها تصمیم گرفتند دیگر به 
سینما نروند. سال 57 بود و مردم هنوز نمی دانستند شش ماه بعد قرار 
است همه چیز زیر و رو شود. قبل از انقالب، آبادان را شهر سینماها 
می گفتند. قلب نفتی ایران، آن ســال ها بعد از تهران بیشترین تعداد 
ســینماها را داشت. سینما رکس که سوخت بقیه سینماهای آبادان 
هم یواش یواش تعطیل شدند: نه مردم مثل قبل به سینما می رفتند 
و نه شهر، تاب سینما داشت.عمر سینما در آبادان برابری می کند با 
عمر بلند پاالیشــگاه نفت. انگلیسی ها در سال های اول ورودشان به 
آبادان یک دستگاه آپارات برای نمایش فیلم آوردند و در محله »بریم« 
یک ســینمای روباز بســیار کوچک خاص خودشان ساختند. محله 
»ابو ابراهیم« که انگلیسی ها به دلیل سختی تلفظش به آن »بریم« 
می گفتند، ویژه خود انگلیسی ها و البته کارکنان رتبه باالی شرکت 
نفت بود. هنوز هم همین طور است؛ با این تفاوت که از انگلیسی ها فقط 
معماری خانه هایشان بجا مانده و از خودشان اثری نیست. ایرانی ها و 
هندی های آن موقع آبادان از تماشای فیلم در این فیلمخانه محروم 
بودند و آنها را به این سینما راه نمی دادند. بعدها یک سینمای سیار 
به آبــادان آوردند که »... نقاط مختلف آبادان آن روز، به میدان ها و 
کوچه ها می بردند و فیلم های بهداشتی را نشان می داده اند و ترقیات 
بریتانیای کبیر را« ! به نمایش می گذاشتند.سال 1311 هجری شمسی 

 ایــن شــبها شــاهد پخــش 
مجموعه ای هستیم از شبکه سراسری 
رسانه ملی با عنوان »تعبیر وارونه یک 
رویا«. یک درام امنیتی چند وجهی 
در قالب یک منشور چند الیه و در 
عین حال شفاف که می توان سطوح و 
ابعاد مختلف آن را از زوایای مختلف 

آنالیز و واشکافی کرد.
ســاخت آثار نمایشی مطول با 
تم جاسوســی یکی از متداول ترین 
و پر طرفدارترین ژانرهای تلویزیونی 
در سراســر جهان است، چنان که 
در صورت توفیق یک قصه امنیتی 
فصــول بعدی آن به تنــاوب تولید 
می شــوند و بــه عنوان یــک برند 
به ثبت رســیده در ســایر کشورها 
نیز توزیع می شــوند. امــا در ایران 
به رغم پیشــرفت های چشمگیر و 
مختلف  فضاهای  در  حیرت انگیــز 
اطالعاتــی و تربیت نیروهای زبده و 
مومن و بهره گیری از تکنیک های 
نویــن و فوق ســری در این عرصه 
تعداد مجموعه آثار ســاخته شده با 
این مضمون در قالب یک ســریال 
نمایشی به انگشتان یک دست نیز 
نمی رسد که البته می توان علت های 
متعــددی را برای آن برشــمرد از 
جمله احتیاط بیش از حد فیلمنامه 
نویســان و تهیه کنندگان از نزدیک 
شدن به این فضا به دلیل حساسیت 
موضوعی، عدم دسترسی به بخش 
عمــده ای از پرونده های موجود در 
وزارت اطالعــات از خنثی ســازی 
عملیات هــای مختلف جاسوســی، 
خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی 
به دلیل رویکردهای استحفاظی در 
فضای موجود و موقعیت استراتژیک 
ایران در منطقه و همچنین ضرورت 
حضورکارشناسان فن به عنوان ناظر 
از زمــان شــکل گیری فیلمنامه تا 
انتهای ســاخت عواملی هستند که 
سبب می شود ساخت چنین آثاری 
دشواری مضاعفی را به همراه داشته 
باشــد. از ایــن رو در صورت اظهار 
تمایل یک فیلمســاز و سناریست 
بــرای ورود به این حوزه قطعا نقش 
تخیل نویســنده به شــدت پررنگ 
است و باید تنها با استناد به سوژه ای 
تک خطی برگرفتــه از یک رویداد 
واقعی و بهره گیری از منابع محدود 
قابــل انتشــار و بازخوانی، به خلق 
اثری بپردازد که عــالوه بر انطباق 
با تکنیک هــا و روش های اطالعاتی 
تایید شده، برای خنثی سازی نقشه 
عملیات هــای به اصطــالح ایذایی 
منافقین و معاندین، از جذابیت های 
بصری و دراماتیک قوی نیز برخوردار 

* از مســتند »تولد یک 
پروانه« به عنوان نخســتین 
فیلم آنامورفیک در ایران یاد 
با  آنامورفیک  فیلم  می شود. 
فیلم های معمولی چه تفاوتی 

دارد؟
آنامورفیک، اشاره به یک قطع 
عریض است. این قطع از ترکیب 
لنزهای 1980 اولترا اســکوپ و 
نیز مبدل هــای آنامورفیک روی 
دوربین های دی اس ال آر ایجاد 
شده اســت که مي تواند تصاویر 
نابي را ثبت کند. در این شــیوه، 
تصاویر، با عرضی دو برابر تصاویر 
معمول دیده می شود. به طوری که 
باعث عظمت و زیبایی خیره کننده 
صحنه ها می شود. االن فیلمسازان 
مطرح و برجســته هالیوود اغلب 
از ایــن شــیوه برای آثــار خود 
اتفاق یک  استفاده می کنند. این 
جهش تکنیکی در سینمای ایران 

محسوب می شود. 
* چطور شــد کــه گروه 
تلویزیونی سپاه به دنبال ابداع 

چنین کاری رفت؟
اولین بار نیســت که در این 
گروه چنین اتفاقــی افتاده؛ قبال 
هــم کارهای جدیــدی در گروه 
تلویزیونــی ســپاه انجام شــده 
بود. مثال اولیــن فیلم با موضوع 
خنثی ســازی میادین مین با نام 
»مزدور خاموش« که فیلم بسیار 
دشواری بود در این گروه ساخته 
شــد. صحنه های کم نظیر نبرد با 
پژاک در شــمال غرب کشور و یا 
رزمایش  خیره کننده  صحنه های 
پیامبر اعظــم)ص( پنج، همه در 
این گروه اتفاق افتاده است. همه 
ایــن کارها از زمانــی رخ داد که 
مدیری نوگــرا و جســور به نام 
حسین ســاختمانیان وارد گروه 
تلویزیونی سپاه شد. سردار رمضان 

گفت وگو با داوود مرادیان، کارگردان نخستین فیلم آنامورفیک در ایران

گامی برای جهش تکنیکی سینمای ایران
ثبت و ضبط تصاویر به شیوه آنامورفیک، تاکنون در انحصار سینمای آمریکا )هالیوود( بود. شیوه ای که طی آن تصاویر فیلم ها، 
فضایی بیش از اندازه رایج را نمایش می دهند. با این حال، گروهی از جوانان ایرانی مدتی اســت که دست به ابداع این شیوه در 
داخل کشور زده اند. حاصل نخستین تجربه تولید فیلم دیجیتال آنامورفیک، فیلم مستند »تولد یک پروانه« است که به کارگردانی 
داوود مرادیان و در گروه تلویزیونی سپاه ساخته شده است. بخش هایی از این فیلم مستند که به روایت پرورش پاسدار و مراحل 
مختلف آن می پردازد، در پنجمین جشنواره فیلم عمار رونمایی شد. ضمن اینکه وی به زودی اولین فیلم داستانی نیمه بلند را هم 

با این سیستم تولید خواهد کرد. با کارگردان این فیلم درباره جزئیات این ابداع گفت وگو کردیم.

شــریف هم با ایــن کار موافقت 
کرد. چون ایــن دو نفر )رمضان 
شریف و ســاختمانیان( یک تیم 
عملیات روانی خیلی قوی در سپاه 
تشکیل داده اند که بی نظیر است. 
به طوری کــه در همه فتنه ها و 
نبردها، از تقابل با پژاک گرفته تا 
جنگ های جنوب غرب، چهره ای 
ســربلند و موفق از سپاه در نظر 
مردم نشسته است که این نتیجه 
عملکرد این مدیران است. وقتی 
موضوع جدیدی مطرح می شــود 
او استقبال می کند. درباره »تولد 
یک پروانه« ما با یک مســتندی 
ســر و کار داشتیم که بودجه اش 
محــدود و ناچیز بود اما عواملش 
بیــش از هزار نفــر بودند. یعنی 
بایــد به تصویر  رزمایش هایی را 
می کشیدیم که گاهی بیش از هزار 
نفر در آنها حضور داشــتند. البته 
این افراد نباید ما را می دیدند. به 
طور مثال، اگر در کمین ها، دوربین 
و دست اندرکاران تولید فیلم دیده 
می شدند همه چیز لو می رفت. در 
عین حال باید عظمــت مانورها 

نمایش داده می شد. بهترین قطع 
برای نمایــش عظمت یک گروه 
نظامی در بیابان و دریا و جنگل، 
قطع آنامورفیک اســت. این قطع 
هم تا قبــل از این فیلم در ایران 
امتحان نشده بود. ما به مدیریت 

گروه تلویزیونی سپاه تأکید کردیم 
که ریسک این کار خیلی باالست 
و ممکن اســت به نتیجه مطلوب 
نرسیم. اما قبول کردند و پای این 
مسئولیت، بارها و بارها ایستادند و 
پیش رفتند. چون خیلی ها تا قبل 
از دیدن تصاویــر متوجه نبودند 

کــه ما چه کرده ایم و معنای کار 
ما چه بود. االن ســپاه دارای یک 
دوربین کوچــک و جمع و جور 
اما با تعــداد باالیی لنز و در انواع 
قطع ها است. به همین دلیل االن 
گروه تلویزیونی سپاه قادر به ضبط 

واقعیــت این اســت که االن 
محتوای بدون ساختار و تکنیک 
زیبا و خیره کننده به شکست در 
منجر می شــود؛  جذب مخاطب 
چه در سینما و چه در تلویزیون. 
دیگر نمی تــوان مردم را با ابتذال 

سپاه برای سینمای ایران است.
* بعد از »تولد یک پروانه« 
تکلیف کار با سیستم دیجیتال 

آنامورفیک چه شد؟
قرار است که یک فیلم داستانی 
نیمه بلند با این روش بســازیم. 
با توجه به حســاس بودن سوژه، 
اجــازه بدهیــد که فعــال درباره 
مضمــون این فیلم حــرف نزنم. 
اما این فیلم هم اکنون در مرحله 
بازنویســی فیلمنامه قرار دارد و 
اگر خــدا بخواهد قصد داریم کار 
تصویربرداری را از اواخر شهریور 
کلید بزنیم. این فیلم در دوره آینده 
جشنواره عمار رونمایی خواهد شد. 
بعد از این فیلم، سیستم دیجیتال 
آنامورفیــک را در اختیــار همه 
سینماگرانی که مایل به کار با آن 
باشند و از شرایط ساختاری الزم 
برخوردار باشند قرار خواهیم داد. 
* مردم اطالعات بســیار 
اندکی درباره گروه تلویزیونی 
چه  گروه  این  دارند.  ســپاه 

فعالیت هایی دارد؟
گــروه تلویزیونی ســپاه یکی 
از گروه هــای قدیمــی تلویزیون 
است. این گروه تا سال ها سینما و 
تلویزیون ایران را پشتیبانی می کرد. 
منتها چند سالی است که به حاشیه 
رانده شده است. مردم شاید خود 
این گروه را نشناسند اما تأثیرات آن 
را به خوبی دیده اند. در درگیری های 
اگر تصاویر ســپاه  شــمال غرب 
نبود، دروغ های بی بی ســی تاریخ 
را وارونه جلوه می داد. در رزمایش 
پیامبر اعظــم)ص( پنــج، تصاویر 
کم نظیــری را دیدیم که گاهی از 
11 زاویه متفاوت، لحظه اصابت یک 
موشک ضبط شده بود. این کارها، 
ثمره نیروهای گمنامی است که نام 
آنهــا را نمی دانیم، اما مایه آرامش 

روانی ما هستند.

* واقعیت این است که االن محتوای بدون 
ساختار و تکنیک زیبا و خیره کننده به شکست 
در جذب مخاطب منجر می شود؛ چه در سینما 
و چه در تلویزیون. دیگر نمی توان مردم را با 

ابتذال به سینما کشاند و این کار، توهین به شعور 
مخاطب هم محسوب می شود. به همین دلیل 

برای جذب مخاطب چاره ای جز رفتن به سمت 
تمهیدات تکنیکی و جذابیت بصری نداریم. این، 

حداقل دستاورد ابداع شیوه آنامورفیک در
 سپاه برای سینمای ایران است.

»نیمی از حقیقت، یک دروغ کامل است« این جمله معروف لودویک 
ویتگنشتاین زبان شناس اتریشی مصداق بارز مستند »سمفونی استیضاح« 
ساخته محمدعلی شعبانی است که به بخشی از فعالیت های مبارزاتی شهید 
عبدالحمید دیالمه می پردازد. شهید دیالمه از شهدای هفتم تیر 1360 است 
که در دوره نخست مجلس شورای اسالمی نماینده مردم مشهد بود. البته 
جریان اســتیضاح بنی صدر و همچنین ایجاد نوعی همانندانگاری از تقابل 
شــهید دیالمه با جریان قدرت گیری میرحسین موسوی در پست نخست 
وزیری با حضور وی در انتخابات سال 1388 نیز از نظر کارگردان دور نمانده 
است و این امر اثر را از یک مستند - بیوگرافی به اثری مغشوش مبدل نموده 
است. ابتدا باید بدانیم که مخالفت جریان شهید دیالمه و دکتر حسن آیت با 
جریان میرحسین موسوی در حزب جمهوری اسالمی هیچ ارتباط تاریخی، 
سیاسی و حتی نظری با تقابل جریان محمود احمدی نژاد با وی در رقابت 
انتخاباتی سال 88 ندارد و ایجاد هر گونه قیاس و همانند انگاری بیش از اینکه 
بی طرفی سازندگان مستند را نمایان سازد، جانبداری محسوس فیلم را در 
الیه های زیرین آن عیان می کند. جانبداری فیلم تا آنجاست که در نهایت 

نگاهی به فیلم مستند »سمفونی استیضاح« 

جانبداری و تحریف واقعیت
مسعود قدیمی

عدم اســتخدام رسمی( به ثمر رسیدن جملگی تالش هایی بود که جریان 
عمدتــاً فکری - فرهنگی لیبرال از فردای انقالب آن را پی گرفت. لذا این 

امر یک جریان کامال هدفمند است.
کودتای ســال 1388 را باید مهم ترین فرصت در تکاپوی این جریان 
برای یک برانداز رنگی دانســت که مســتقیما مورد حمایت 400 میلیون 

دالری کنگره آمریکا بود.
)رجــوع کنید به مقالــه preparing the battlefield  مجله نیویورکر به 

تاریخ 7 جوالی 2008(
مجال آن نیست که به طور مستقیم و مفصل به پیشنه فرهنگی این 
جریان نگاهی بیندازیم، زیرا اتکای این جریان برانداز به پشتوانه فرهنگی 
طبقه متوسط شبه مدرن بسیار قابل توجه بود و این طبقه یک مبانی فلسفی 
و فرهنگی را دنبال می کرد که از درون جریان نفوذ یافته در شورای انقالب 

فرهنگی )با عبدالکریم سروش( بیرون آمد.
تاریخ نگاری معاصر که اغلب در کانون های یهودی و ماسونی غرب نگاشته 
شده اند هر گونه جریان پنهانی مرتبط به کانون های اطالعاتی عمدتا یهودی 

* »سمفونی استیضاح« با جملگی روایت مغشوش و 
عوام زده اش یک تفارق بنیادین در بازخوانی تاریخ 
معاصر ایران با جریان شهید دیالمه و آیت دارد. در 
واقع فیلمساز از یک نسبت نظری کامال متباین از 

جریان رادیکال انقالبی شهید دیالمه و آیت به وقایع 
سال 60 نظر افکنده است.

میرحسین موسوی را قربانی یک 
جریان به اصطالح مرتجع، تندرو و 
افراطی معرفی می کند و از آن جا 
که امروز بازار اتهام افراطی بودن 
به هر منتقدی داغ است ارزش این 
مستند را تا حد یک فیلم تبلیغاتی 

تنزل می دهد.  
»ســمفونی اســتیضاح« بــا 
و  مغشــوش  روایــت  جملگــی 
عوام زده اش یک تفــارق بنیادین 
در بازخوانی تاریخ معاصر ایران با 
جریان شهید دیالمه و آیت دارد. در 
واقع فیلمساز از یک نسبت نظری 
کامال متبایــن از جریان رادیکال 
انقالبی شــهید دیالمه و آیت به 
وقایع سال 60 نظر افکنده است. لذا 
بحث در خصوص این فیلم به نوعی 
بازخوانی مبانی نظری تاریخ معاصر 
ایران است. این که فیلم مبدل به 

و ماســونی را با اصطالح »توهم 
توطئه« پس می زنند و تمســخر 
می کننــد. امروزه ایــن اصطالح 
آنچنان رایج شــده کــه هر گونه 
پنهان  جریان های  تاریخ نــگاری 
اطالعاتی از ســوی برخی، نوعی 
توهم و خیال دانســته می شود. 
این اصطالح در ایران نخســت با 

عبدالکریم سروش مطرح شد.
 )در این خصوص خوانندگان 
محترم را ارجاع می دهیم به کتاب 
»نظریه توطئه  و فقر روش شناسی 
در تاریخ نــگاری معاصــر ایران« 

نوشته دکتر عبداهلل شهبازی.(
»ســمفونی  مســتند  در   
اســتیضاح« اصطــالح »توهــم 
توطئــه« چندین بار به شــهید 
دیالمه نســبت داده شد که این 
امر خود نشــانه ای از بی سوادی و 

بی خبری اشخاصی است که به این اصطالح  استناد می کنند.
وقایع ســال 1360 به ویژه حذف شــدن منتقدان جریان نئولیبرال 
میرحسین موسوی امروز همچنان در پرده ابهام قرار دارد. لذا بدون استناد 
به منابع معتبر تاریخی نمی توانیم هر گونه نقل قولی را حقیقی بدانیم. اما 
مستند »سمفونی استیضاح« بدون اتکا به هر گونه منبع تاریخی معتبری 
جریان شهید دیالمه و آیت را تندرو و افراطی می داند و در مقابل، جریان 

میرحسین موسوی را قربانی این افراطی گری.
مسئله دیگری که در این مستند مطرح شده و بدون هیچ گونه استناد 
تاریخی رها می شود رابطه شهید حسن آیت با مظفر بقایی کرمانی رئیس 
حزب زحمتکشان ملت ایران و از امضا کنندگان قرارداد عدم تعرض به مواضع 
صهیونیست است. آیت در سال 1339 به عضویت حزب زحمتکشان درآمد. 
این حزب که در ابتدا مظفر بقایی  و خلیل ملکی از اعضای اصلی آن بودند 
اصلی ترین جریان مخالف نهضت آزادی و محمد مصدق بود. در این میان 
جریان آیت اهلل کاشانی نتوانست به یک انسجام سیاسی تحت عنوان حزبی 
برســد لذا حزب زحمتکشان خواســته یا ناخواسته تنها جایگاهی بود که 
می توانست مخالفان مصدق را با هرگونه گرایش ایدئولوژیکی گردهم آورد و 
عضویت شهید آیت در این حزب آن هم در زمانی که مظفر بقایی در زندان 
بود تنها به دلیل مخالفت جدی او با دولت مصدق بود. مهم ترین سند این 
وقایع، نامه 94 صفحه ای شهید آیت به مظفر بقایی در تاریخ 1342/9/3 
است که هیچ اشاره ای به آن در مستند نشده است. اختالف عقیدتی آیت 
با بقایی آنچنان جدی بود که منجر به دستور مستقیم بقایی برای اخراج 
آیت از حزب گردید. کامال واضح است که جریان حامی میرحسین موسوی 
قصد آن دارد که چهره ای غیرانقالبی از شهید آیت طراحی کنند تا ماجرای 
مخالفت بی پــرده او با جریان حبیب اهلل پیمان در پرده رابطه اش با مظفر 
بقایی مغفول بماند. اما در جریان آغاز وقایع انقالب اسالمی، شهید آیت از 
حزب زحمتکشان که مخالف مبارزه مسلحانه علیه شاه بود جدا شد و به 

یکی از اصلی ترین عناصر مبارزه علیه رژیم پهلوی مبدل گردید.

سینمایی که آتش انقالب را 
شعله ورتر کرد

سینما »شیرین« در منطقه شهری آبادان تاسیس شد و از همان آغاز 
دیدن فیلم در آبادان طرفداران زیادی پیدا کرد. سال 1324 هم شرکت 
نفت، ســینما تاج را ساخت. سینما تاج سابق که اکنون هم در آبادان 
پابرجاست، معماری انگلیسی دارد. برای ساختن این سینما همه چیز 

حتی آجرهایش را هم از لندن آوردند.
حسین تکبعلی زاده، متهم ردیف نخست دادگاه عامالن آتش سوزی 
ســینما رکس که اعدام شــد، در اعترافاتش عنوان کــرده بود که با 
همدستانش می خواستند سینما سهیال را آتش بزنند. اما »تینر فوری 
بود« و قبل از آنکه آتش بگیرد، بخار شد. برنامه ها به هم خورد و عاقبت 

رکس آتش گرفت.
آری! حادثه سینما رکس آبادان 37 سال پیش اتفاق افتاد. برخی از 
بزرگان مثل آیت اهلل جمی آن را موتور انقالب نامیدند، امام امت برای 
مردم آبادان پیام تسلیت فرستاد. حجت االسالم دهدشتی آن را روز ملی 
و سند تاریخ انقالب می دانستند ولی این حادثه مدت هاست که از تقویم 
کشورمان حذف شده، احتماال عمدی در کار نبوده شاید چاپخانه چی 
یادش رفته باشــد، به جز اینها یک سری مزایایی که به خانواده شهدا 
تعلق می گیرد به شهدای رکس تعلق نگرفته یا کمتر تعلق گرفته، در 
واقع آنها را شهید درجه دو حساب کرده اند. مزار آنها درست کنار مزار 
شــهدای دفاع مقدس قرار دارد اما کاروان های راهیان نور وقتی آنجا 
می روند بدون اطالع، از کنارش فقط رد می شوند. این برای مردم آبادان 
خیلی آزاردهنده است که چرا کسی سراغی از عزیزانی که بی گناه از بین 
رفتند را نمی گیرد؟ به نظر من این به سوء مدیریت شهر برمی گردد که 

نتوانسته یاد این جان باختگان را زنده نگه دارد.
سیدکریم بحرینی

تاملی بر سریال »تعبیر وارونه یک رویا«

این خانه، امن است

*» تعبیر وارونه یک رویا« شاید اثر کاملی در به تصویر کشیدن زحمات افراد 
و جریانهای مختلف در حرکت ایران بزرگ به سمت رشد، تعالی و تمرد از تفکر 

استعماری و استکباری نباشد اما یک گام در عرصه تولید آثاری با مضامین سیاسی 
و جاسوسی محسوب می شود و می تواند زمینه ساز تولید آثاری با موضوع مشابه و 

ساختار قدرتمندتر در رسانه ملی شود.

باشد.
در خــالل ســال های پــس از 
پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز 
امنیتی  بــا مضامین  معدود آثاری 
در تلویزیون ایران ســاخته و ارائه 
شده اند که عمدتا در قالب فیلم های 
90 دقیقه ای و یا مینی سریال های 
چند قسمتی تولید شده اند و شاید 
بتوان گفت سریال »تعبیر وارونه یک 
رویا« با نام قبلی »خانه امن« پس از 
مجموعه »آینه های نشکن« دومین 

اثر بلند جدی در این حوزه اســت. 
»آینه های نشکن« که در سال 87 در 
گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به 
تولید رسید کارشکنی های گروه های 
ترورریستی به سرپرستی موساد را در 
دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز 
هسته ای به تصویر می کشید که در 
بطن خط اصلی داســتان ،یک درام 
اجتماعی- خانوادگی نیز درساختاری 
فرعی و کم رنگ روایت می شد و به 
رغم تالش گروه ســازنده در خلق 
اثــری اســتاندارد و آگاهی دهنده 
ماحصل این تالش محصولی متوسط 
بود کــه در جــذب مخاطبان نیز 
چندان موفق عمل نکرد و حال بعد 
از گذشت چند سال »تعبیر وارونه 
یــک رویا« با این رویکرد و با توجه 
به جدی تر شــدن مبحــث انرژی 
هسته ای در ایران و ترور نخبه ترین 
و کارآمد ترین دانشمندان این عرصه، 
بر بســتری از یک درام چند الیه به 
تالش و مراقبت های هوشــمندانه 
نیروهای وزارت اطالعات در کشف 

عامالن توطئه و ترور می پردازد. 
ما در ایــن مجموعــه با چند 
داستان و شــخصیت اصلی مواجه 
هستیم که به فراخور توالی حوادث 
و رخدادها، رفته رفته در یک نقطه 
تالقی به هم می پیوندند و داســتان 

»اصلی تری« را رقم می زنند. 
محسن روانبخش کارمند ساده 
سازمان انرژی هسته ای در معرض 
ترور قــرار می گیــرد. او در همین 
حین از ژاله موید رئیس کارگزینی 
سازمان می خواهد که بنا به سابقه 
کار و شایستگی های او پست باالتری 
را برایش در نظر گیرد. ترور توسط 
ناصر و گروه تحت امرش از نیروهای 
وزارت اطالعات که در خارج از کشور 
طراحی و برنامه ریزی شــده است 

خنثی می شــود. به دنبال این ترور 
نافرجام محســن روانبخش تبدیل 
به شــخصیت محبوبی در سازمان 
انرژی اتمی می شود و زمینه ارتقای 
شغلی او فراهم می شود. او در نهایت 
در بخشی که موید مسئولیت آن را 

بر عهده دارد مشغول به کار می شود 
و رفته رفته پیرو یک عشق قدیمی 
به ثمر ننشســته به رغم داشتن زن 
و فرزند از او خواستگاری می کند و 
در نهایت این رابطه به ازدواج ختم 
می شود. ماموران وزارت اطالعات به 
این فرآیند از ابتدا شک می کنند و 
درنهایت در می یابند که طراحی ترور 
تنها یک نقشــه برای انحراف افکار 
بوده است و روانبخش خود جاسوس 
موساد است. هاشــم جاوید جوانی 

عامی که به تازگی به ایران بازگشته 
اجیر می شود تا با همراهی رویا یک 
خالفکار حرفه ای را شناسایی کنند 
اما در حقیقــت او مهندس برازنده 
یکی از نیروهای ضد خرابکاری انرژی 
اتمی است که در شناسایی قطعات 

تخصصی مرتبط با ســازمان، بسیار 
زبده است. برازنده شباهت بسیاری 
با یکی از کارگردانان و بازیگران جوان 
تئاتر که با دختر ناصر در نمایشــی 
مشــغول همکاری است دارد و این 

شباهت سبب می شود....
آنچه این مجموعه را از سایر آثار 
نمایشــی پرکاراکتر متمایز می کند 
فرعی  نبود شــخصیت های  همین 
نه چندان زیاد در قصه است. عمده 
پرسوناژها اصلی هستند و قصه فرعی 

در اینجا وجود ندارد.
همچنین  خطر »تیپ زدگی« 
که معموال آفت این نوع کارهاست 
در ایــن درام وجود نــدارد و آدمها 
ملمــوس ،واقعــی و مهمتر از همه 
»عادی« هســتند. نیروهای وزارت 
اطالعــات با درایت و هوشــمندی 
قدم به قدم به زوایای پنهان عملیات 
طراحی شــده پی می برند. محسن 
روانبخش به خوبــی نقش خود را 
در ایــن توطئه بازی و نقشــه اش 
را پیاده می کند. رویا و هاشــم آرام 
آرام وارد ماجــرا شــده و متمرکز 
اعم  کاراکترهای خارجی  می شوند. 
از مثبــت و منفــی علی الخصوص 
هدایت کنندگان عملیات و شخصیت 
»آورام« به عنــوان عامل تقابل به 
درســتی وارد درام شده و به تدریج 
خارج می شوند و نکته جالب توجه 
اینکه همه اینها در عین حال زندگی 
می کنند. فرمانده عملیات در خارج از 

کشور از بیماری سرطان رنج می برد. 
دستیار او زنی الکلی است. پدر هاشم 
جاوید هم الکلی است. رویا با شنیدن 
یک آهنگ نوستالژیک اشک می ریزد 
و از ابراز عشق هاشم درعین مقاومت 
چندان هم بدش نمی آید. روانبخش 

بــه رغم ماموریتی کــه دارد تالش 
می کند با چنــگ و دندان زندگی 
خانوادگیش را حفظ کند و در نهایت 
ناصر در اوج حساسیت شغلی به فکر 
بازنشستگی و آسودگی است و شاید 
بتوان گفت تمام این فرآیند یکی از 
اصلی ترین دالیل توفیق نسبی این 
اثر بوده است »افرادی که باورشان 
می کنیم«. قصه هم به ریشــه های 
شــکل گیری ترور در سرویس های 
جاسوسی موساد می پردازد و هم به 
اجیر شدگان بی خبری چون هاشم 
جاوید که ناخواسته در مسیر نابودی 

قرار می گیرند. 
داستان علیرغم ضعف هایی که 
در حفظ ریتــم دارد و این نقص 
در قســمت های نخســتین کار و 
در فصول خارج از کشــور بیشتر 
به چشــم می خــورد و همچنین 
ضعف در نگارش برخی دیالوگ ها، 
مجموعــا در روند منطقی روایتها 
درســت عمل می کند. نوع دکوپاژ 
طراحی شده برای کار نیز مطلوب 
اســت، کما اینکه نماها بیشــتر 
سینمایی است و با مدیوم تلویزیون 
فاصله دارد اما بیننده را خســته 
نمی کند. بازیها نیز در حد استاندارد 
و قابل قبولی اســت، به ویژه بازی 
امیر جعفری در نقش ناصر، فرهاد 
قائمیان به نقش روانبخش و فرزین 
صابونی از بازیگران توانمند تئاتر در 
قالب هاشم جاوید اما در این بین 
بازیگری چون داریوش ارجمند در 
حد و انــدازه ای به مراتب کمتر از 
توان خود ظاهر می شــود و اینکه 
آیا او مناسب این ایفای این کاراکتر 
بوده است یا نه بحث دیگری است. 
و در نهایت نقطه مثبت دیگر این اثر 
که بسیار مشهود است این است که 
نوع عملکرد گروه عملیات وزارت 
اطالعــات در شناســایی مخالن 
امنیت ملی به گونه ای اســت که 
به دور از اغراق حسی از آرامش را 
در مخاطب ایجاد می کند آرامش 
و امنیتی که آسان به دست نیامده 
اســت.»تعبیر وارونه یــک رویا« 
شــاید اثــر کاملی در بــه تصویر 
کشیدن زحمات افراد و جریانهای 
مختلف در حرکت ایران بزرگ به 
سمت رشد، تعالی و تمرد از تفکر 
استعماری و استکباری نباشد اما 
یــک گام در عرصــه تولید آثاری 
با مضامین سیاســی و جاسوسی 
محسوب می شود و می تواند زمینه 
ساز تولید آثاری با موضوع مشابه 
و ســاختار قدرتمندتر در رســانه 

ملی شود.

به سینما کشاند و این کار، توهین 
به شــعور مخاطب هم محسوب 
می شــود. به همیــن دلیل برای 
جذب مخاطب چاره ای جز رفتن 
به ســمت تمهیــدات تکنیکی و 
جذابیت بصری نداریم. این، حداقل 
دستاورد ابداع شیوه آنامورفیک در 

برترین تصاویر در مقایسه با همه 
گروه های سینمایی و تلویزیونی در 

ایران است. 
* اهمیت این کار چیست؟ 
چــون معمــوال گروه هایی مثل 
گروه تلویزیونی ســپاه در پی آثار 

محتوا  محور و ارزشی هستند. 

تریبونی یک طرفه و برای صادق زیباکالم و ابراهیم اصغر زاده و بدون حضور 
حتی یک نظر مخالف با این دو  شــده تا به حمایت از میرحسین موسوی 
پرداخته و شهید دیالمه و شهید آیت را هدف حمله قرار دهند، به خودی 

خود، میزان عظیم اختالف دو جریان را نمایان می سازد.
 پرسش اصلی این است که میرحسین موسوی درون چه جریانی بود 
که منجر به تقابل آن با جریان دیالمه و آیت شد؟ این پرسش کامال درون 
فیلم مغفول مانده و دلیل آن نیز این اســت که »ســمفونی استیضاح« با 
جانبداری و ســمت گیری خاصی تنها به یک پروپاگاندای رسانه ای عمدتا 

علیه دیالمه بسنده نموده است.
 میرحسین موسوی از اصلی ترین مریدان حبیب اهلل پیمان بود. حبیب اهلل 
پیمان موسس و دبیر »جنبش مسلمانان مبارز« از اعضای پیشین جنبش 
التقاطی »نهضت خداپرستان سوسیالیست« بود که نزدیکی فکری - سیاسی 
بسیاری به نهضت آزادی و محمد مصدق داشت.جریان لیبرالی نفوذ یافته 
در کانون انقالب اسالمی که اشخاصی همچون مهدی بازرگان، ابوالحسن 
بنی صدر، یداهلل و عزت اهلل سحابی، ابراهیم یزدی و... را در اختیار داشت در 
سال های دهه 60 در مواجهه مستقیمی با جریان تا حدودی رادیکال انقالبی 
و اشخاصی همچون شهید دیالمه، شهید آیت و... قرار گرفت. فارغ از اینکه 
در این میان کدام جریان چیره گردید باید بدانیم که بازســازی لیبرالیسم 
در عرصه اقتصاد و فرهنگ پس از انقالب اسالمی از اصلی ترین اهداف یک 
جریان رفورمیستی بود که مبانی فکری خود را بر پایه  نوعی از سکوالریسم 
بنا نهاد که در مواجهه با جریان انقالبی، قصد بازخوانی دین اسالم را جدا از 
مبانی سیاســی و حتی اجتماعی آن خواستار بود )سکوالریسمی که حتی 
دین را بدون احکام دینی بازخوانی می کند(، این جریان مستقیما با بازرگان 
آغاز شد و پس از آن در آرای موسوی، رهنورد، سروش، حجاریان )با تئوری 
الئیسیته( و... از سر گرفته شد. این جریان سرانجام توانست مبانی اقتصاد 
آزاد را تحت پیروی از احکام اقتصادی نئولیبرالی در دولت سازندگی احیا 
کند. سیاست های نئولیبرالی دولت سازندگی )به عنوان مثال تصویب قانون 

سهیال قوسی


