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چندی پیش به هنگام تشییع پیکرهای پاک شهدای 
غواص که در گرمای شدید اواخر خرداد، مردم مسلمان 
تهــران را با زبان روزه بــه خیابان های داغ تهران آوردتا 
شهدای غیورشــان را بدرقه کنند، طبق معمول، همان 
شعارهای همیشگی را در مقابله و مبارزه با استکبار جهانی 
و در راس آنها آمریکا سردادند، چراکه عامل اصلی شهادت 
مظلومانه شهیدان غیور غواص )که در عملیات کربالی 4 
با دست های بسته و دسته جمعی زنده به گور شده بودند، 
آن هم در عملیاتی که توسط آواکس های آمریکایی لو رفته 
و تمامی نقشه های موقعیت نیروهای ایرانی را در اختیار 

صدام گذارده بودند( را آمریکا می دانستند. 
تا اینجا، همه ماجرا به روال همیشــگی بود تا اینکه 
فردای روز بدرقه شهدای غواص، غوغایی از سوی تعدادی 
از رسانه های دولتی و به اصطالح اصالح طلب و همچنین 
روزنامه های زنجیره ای برپا شــد که در مراســم تشییع 
پیکر شــهدای غواص همه جناح ها و گروهها با ســالئق 
و گرایش های  مختلف وجود داشته اند! ولی گویا اقلیتی 
در مراسم فوق، جناحی عمل کرده و شعارهای جناحی 

داده است!!
سوال این بود که مگر کدام شعار مراسم فوق جناحی 
بوده که این گونه گروهی را به خشــم آورده است؟! این 
کدام اقلیتــی بوده که شــعارهایش را همه جمعیت با 
خشم فریاد می زده اســت؟ آیا شعار »مرگ بر آمریکا« 
شعار جناحی بوده است؟!! این کدام جناح است که شعار 
»مرگ بر آمریکا« را برنمی تابد؟ البته پاسخ پرسش های 
فوق چندان دشوار نیست و می توان به سادگی آن را نزد 
جماعتی یافت که ذوق زده در مقابل هر ناز و عشوه سران 

جای شــگفتی اســت که چگونه فردی چون فریدون جیرانی با نیم قرن سابقه فعالیت نظری و عملی در 
عرصه سینما دچار چنین ضعف و گاف هایی در »تعبیر وارونه یک رویا« می شود؟!

پس از مدت ها، آغاز پخش یک سریال جاسوسی از تلویزیون، آن هم درباره یکی از مهم ترین مسائل روز 
کشــور باعث امیدواری و خوشحالی شــد. چه، ژانر جاسوسی یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین گونه های 
سینمایی-تلویزیونی در دنیا محسوب می شود. این نوع آثار از یک طرف قابلیت فراواني در سرگرم سازي و رونق 
اقتصادی رسانه ها دارند و از طرف دیگر مي توان در بستر جذابیت دراماتیک آنها، پي گیر تاثیرگذاري فرهنگي 
و سیاسی هم بود. همچنان که در سینماي جهان و به ویژه هالیوود، بخش قابل توجهي از اهداف اقتصادي 
و فرهنگي و ایدئولوژیک از طریق فیلم ها و سریال های جاسوسی پی گیری می شود. در فیلم ها و سریال هاي 
غربي، شخصیت هاي امنیتی و اطالعاتی عمدتا نمایندگان حاکمیت هاي این کشورها محسوب می شوند که در 
نقش منجي ملي و گاه نجات دهنده بشریت ظاهر می شوند. تقابل آنها با جاسوس ها، تروریست ها و خرابکاران 
به عنوان نمادهایی از دشمنان ملت و حاکمیت، روایتگر ماجراها و کشمکش هایی درباره رویارویی خیر و شر 
است. آثار جاسوسی در قالب چنین روایت هایی، حس وطن پرستی مخاطب را برمی انگیزند و همدلی مخاطب 
را با دولت و نهادهای حکومتی جلب می کنند. نمایش چنین سریالی آن هم درست در روزهای به اصطالح 
»پساتوافق« به موقع بود. چون برای همه یادآوری می کرد که ایران چه مسیری را برای رسیدن به یک حق 
طی کرد و چه کسانی و با چه روش هایی می خواستند و می خواهند این حق را از مردم این کشور سلب کنند.
نمایش ماجرایی درباره تالش موساد برای ترور نخبگان و دانشمندان ایرانی و تقابل دستگاه امنیتی ایران 
با آنها، حتما کار خوب و تحسین آمیزی است. به تصویر کشیدن جوانان متعهد و میهن دوستی که ایستادن در 
مقابل تروریست ها را بر بازی در صحنه تئاتر ترجیح می دهند هم یکی دیگر از اتفاقات مثبت »تعبیر وارونه یک 
رویا« است. به ویژه اینکه شخصیت »مشرقی« این سریال - به عنوان نقشمایه ثابت همه آثار جیرانی- واقعا 

مشرقی و به معنای حقیقی، ایرانی بود.
اما همه این خوبی ها در نهایت به بدی ختم شدند. در قسمت های آخر هم همه چیز از هم پاشید و در 
عمل، به جای تماشای یک سریال جاسوسی، یک طنز تلخ را دیدیم. اتفاق قابل تأملی که درباره این سریال 

به بهانه مصاحبه اخیر یک بازیگر سینما

سعید مستغاثی

حکایت آنان که
 هنوز دلبسته شاه ماهی هستند!

استکبار باال و پایین پریدند و پشتک و وارو زدند و البته 
کوچک ترین حرف درشتی را به جناب کدخدا برنتابیدند 

که نکند به ابروی نازکشان بربخورد!!!
اما این چه ربطی به مردم و شهداء دارد که با همین 
آرمان ها و شــعارها پای انقالب ایستاده و مبارزه کردند 
و شــهید شــدند! جالب تر آنکه جماعت فوق که برخی 
رســانه های دولتی را از کیسه مردم در دست دارند، دو 
روز بعد نامه ای انتشار دادند که گویا از سوی خانواده های 
175 شهید غواص امضاء شده و در آن به شعارهای مراسم 

بدرقه شهیدان اعتراض شده بود! 
این در حالی بود که براساس اظهارات یک منبع آگاه 
در کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح 
تا روز تشــییع پیکرهای شهدای غواص یعنی 26 خرداد 
هویت هیچ یک از شهداء مشخص نشده بود )و گفته شد 
که پس از مراسم فوق تشخیص هویت آن شهداء روندی 
یک ماه و نیمــه را الزم دارد(، چنان که هنوز هم هویت 
بســیاری از آنها معلوم نشده است. پس چگونه می شود 
که از میان صدها شهید غواص، ناگهان و در طی یک روز، 
175 خانواده با نام و عنوان مشخص به شعارهای مراسم 
معترض می شوند!! این هم از شاهکارهای رسانه های دولتی 

و به اصطالح  اصالح طلب است!!!
بگذریم، اما آنچه باعث شد پس از گذشت حدود سه 
ماه، یادی از آن گاف تاریخی بنماییم، اتفاقی بود که طی 
هفته گذشته در فضای رسانه ای افتاد و گفت وگویی که 
در نشــریه »عصر اندیشه« از سعید کنگرانی )هنرپیشه 
فیلم های سینمایی و تلویزیونی دوران پیش از انقالب( به 
چاپ رسید و طی آن اشاراتی به جو مفسده انگیز سینما و 

هنر دوران طاغوت شد. موضوعی که پیش از آن و در طول 
سال های پس از انقالب، بارها و بارها از سوی افراد مختلف 
اعم از دست اندرکاران سینمای طاغوت یا عوامل مختلف 
رژیم شاه مانند سرکردگان ساواک ویا کارشناسان سینما 
صورت گرفت. اما این گفت و گو هم موجب شد که برخی 
رسانه های دولتی و به اصطالح اصالح طلب برآشوبند و 

بازهم قضیه را جناحی تلقی کنند!! جل الخالق!!! 
اگر شــعار »مرگ بر آمریکا« باعث جریحه دار شدن 
احساسات جماعتی شد و شاید به امیدهای آنان نسبت به 
الطاف کدخدا خدشه ای وارد ساخت، ماجرای فساد سینما 
و هنر طاغوت دیگر کدام گوشــه از حس و حال آقایان 
را به هم می ریزد؟! اینکه دیگر اظهرمن الشــمس بوده و 
زمانی خود این حضرات در افشــاء و محاکمه و مجازات 

عوامل آن پیشتاز بودند!!!
یعنی می خواهید بگویید اشرف فرد تبهکار و فاسدی 
نبوده؟ یعنی بهمن فرمان آرا که امروز برایش فرش قرمز 
پهــن می کنید و عکس هایش بــا کاله آل کاپونی را بر 
صفحه اول نشــریات خود قرار می دهید تا به ریشــتان 
بخندد، مدیر تولید »شرکت گسترش صنایع فیلم ایران« 
متعلق به اشــرف تبهکار نبود؟مگر اشرف در بسیاری از 
استودیوهای فیلم سازی سازنده فیلم فارسی و سینمای به 
اصطالح موج نو شریک نبود و بسیاری از تولیدات یاد شده 
زیر نظر او و شــوهر سومش بوشهری ساخته نمی شده؟ 
یعنی بهــروز وثوقی و امثال او با همان اشــرف تبهکار 
هیچ رابطه ای نداشــته اند؟ مگر قمار و مشروب خواری و 
پارتی های آنچنانی یکــی از رایج ترین برنامه های  دار و 
دســته های به اصطالح  هنری سینمایی آن دوران نبود 

که به وفور هم در فیلم هایشان به تصویر کشیده می شد؟ 
مگر ارتباطات نامشــروع و روابط غیراخالقی از بارزترین 
و مشــخص ترین خصوصیات آن هنر و سینما محسوب 
نمی شد؟ یعنی مسعود کیمیایی آن صحنه های مستهجن 
هم خوابگی را در فیلم »بلوچ« نگنجانید؟ یعنی کیمیایی 
فیلم »غزل« را در ارتباط نامشروع دو برادر با یک فاحشه 
نســاخت؟ مگر احمد شاملو فیلمنامه تعداد معتنابهی از 
فیلم فارسی های مبتذل تاریخ این سینما را برای امثال 
ایرج قادری و دیگران ننوشت؟ )که خودش روزگار فیلم 

فارسی نویسی اش را دوران بردگی خواند!(
یعنی سینمایی که در جلوی صحنه و مقابل دوربینش 
به کرات صحنه های مســتهجن اجرا می شــد )در اغلب 
فیلم های تولیدی آن زمان این صحنه ها رواج داشــت( 
در پشت آن صحنه ها، طیب و طاهر بوده است؟ یا اینکه 
دختران و زنان و مردان آن فیلم ها فقط برای نمایش هنر 
و خدمت به ســینما در مقابل دوربین برهنه می شدند و 
روابط نامشــروع را به نمایش می گذاشــتند و در پشت 
صحنه کامال آدم هایی با رفتار و منش اخالقی بوده اند؟!!!
و اینکه بسیاری از دست اندرکاران سینمای طاغوت 
)مانند صابر رهبر و عباس شباویز و رضا کریمی و ...( از 
حد اعالی فســاد در آن ســینما گفتند و نوشتند، همه 
شــایعه و دروغ و صحنه ســازی بوده برای بدنام کردن 

سینما در دوران شاه؟!!!
مگر همان خواننده و رقاصه سینما و تلویزیون و به 
اصطالح هنر شاهنشاهی که به »شاه ماهی هنر« معروف 
بــود در اواخر رژیم طاغوت و در مصاحبه ای، با افشــای 
برخی مفاســد هنر آن روزگار نگفت که »شاه ماهی هنر 

ایران به گل نشسته«؟!
شاید در پاسخ ســواالت فوق، حتی برخی از همان 
افراد معترض به گفت و گوی کنگرانی هم تردید نداشته 
باشــند اما از طرف دیگر معتقدند کــه با این گفت وگو 
و این گونه افشای مفاسد ســینمای دوران طاغوت )که 
پیش از این بارها و بارها از ســوی افراد مختلف وابسته 
یا غیروابسته به آن سینما صورت گرفته بود( دفع فاسد 

به افسد انجام شده! 
حتی اگر برفرض محال چنین استداللی درست باشد، 
پس بایســتی تمامی افشاگری های ارتشبد فردوست در 
مورد ساواک و مفاسد رژیم شاه را باطل به حساب آورد 
یــا مثال پرویز ثابتی در کتــاب »در دامگه حادثه« حق 
نداشــته درباره فساد و اســتبداد دیگر عوامل رژیم شاه 
سخن بگوید!ضمن آنکه در یک نگاه واقع بینانه و منصفانه 
به نظر نمی رسد گناه و جرم آنها که آن گونه صحنه های 
مفســده انگیز و فیلم های مربوطه را ســاخته و پرداخته 
کردند، اگر بیشتر نباشد، کمتر از کسانی باشد که در آن 
فیلم ها و صحنه ها بازی کردند.علی رغم واقعیات فوق، باز 
هم همه اینها چه ارتباطی به جناحی بودن و خدشه دار 
کردن وحدت مردم و کاله بافتن از این نمد برای جناح 
خاصی در کشــور دارد؟ مگر در این کشور، جناحی هم 
وجود دارد که دلبسته سینمای طاغوت باشد و افشای 
آن را جریحه دار شدن احساساتش تلقی کند؟! در صورت 
این دلبستگی، بالتبع بایستی همه آن سینما و هنر را با 
تمامی بدی هایش بپذیرد )و البد براساس همان کلیت 
دلبسته شده!( که فساد و فحشاء نیز بخش مهمی از آن 

را تشکیل می داده است.

نگاهی به سریال »تعبیر وارونه یک رویا«

حیرانی از گاف های پی در پی جیرانی!
آرش فهیم

و بســیاری دیگر از آثار تلویزیونی ما به طور دائم تکرار می شــود، افول و ضعف قسمت به قسمت است! یعنی 
یک ســریال هر چه رو به پایان می رود، آشــفته و خراب می شود. به نظر می رسد که مسئوالن امر باید یک 
آسیب شناسی جدی درباره این مسئله انجام دهند و ببینند که مشکل از کجاست که سریال های ما، وقتی به 

قسمت آخر می رسند، خاطره بدی را از خودشان بجا می گذارند.
اما به ســوال اول برگردیم ؛ چرا کارگردان »تعبیر وارونه یک رویا« با 50 ســال سابقه کار تئوریک و فنی 
در زمینه سینما، همه را از خودش ناامید می کند؟ مشکل اصلی - حداقل در این اثر- در ناسازگاری »ذهن« 
و »عین« است. یعنی نویسندگان فیلمنامه و کارگردان سریال، با ایدئولوژی و شناخت شخصی خود به سراغ 
سوژه ای خاص رفته اند و چون ذهنیت آنها با واقعیات مرتبط با این سوژه در تضاد و تنافر است، نتوانسته اند 
به عینیت یا عمل مطلوب و آرمانی برسند. بطور مثال، در یک سریال با تم جاسوسی و توأم با تقابل خیر و 
شر، باید روح حماسی برقرار باشد. اما »تعبیر وارونه یک رویا« در بیشتر قسمت ها دچار فضایی رخوت ناک و 
مأیوس و افسرده بود. ببینید نویسندگان فیلمنامه این سریال چقدر از مرحله پرت هستند که نشان می دهند 
قهرمان داستان که از قضا یک مأمور ارشد اطالعاتی نظام جمهوری اسالمی و فرزند شهید هم هست، در اوج 
مبارزه و عملیات، ســر قبر همســر فقید خود می رود و در شمایلی که حاکی از اوج ضعف شخصیتی اوست، 
زارزار گریه می کند! سازندگان این سریال حتما سریال آمریکایی با موضوع مشابه یعنی »24« را دیده اند. در 
آن ســریال، حداقل قهرمان داســتان دارای خانواده کامل، یعنی همسر و فرزند است. اما جای شگفتی است 
که در ســریال »تعبیر وارونه یک رویا« همه خانواده ها از هم پاشــیده و ناقص هستند. حتی قهرمان سریال 
هم دچار چنین وضعیتی اســت. این درحالی است که نوع نمایش خانواده، یکی از شاخصه های اصلی سبک 
زندگی است. به طور معمول، خانواده های ناقص و از هم پاشیده و ناآرام، حاکی از سبک زندگی غربی و سکوالر 
است. قاعدتا در یک فیلم یا سریال ایرانی، حداقل شخصیت های مثبت و قهرمان داستان باید دارای خانواده ای 

بسامان باشند. اما در »تعبیر وارونه...« معکوس این اصل برقرار است. 
یکی دیگر از تبعات عدم تطابق ذهنیت و عینیت 
در این سریال، سرگردانی دوربین است. حرکت دوربین 
در خیلی از ســکانس های این ســریال، بین یک اثر 
شبه آوانگارد تجربی با یک اثر مهیج کالسیک جاسوسی 
توأم با تعقیب و گریز و تقابل در نوسان بود. مهم ترین 
اصل در یک فیلم یا سریال با چنین موضوعی، حرکت 
شتابناک دوربین، قطع سریع نماها و ضرباهنگ تند 
است. اما در »تعبیر وارونه...« وضعیت دوربین کامال 

برعکس اصول بود. ریتم کند، نماهای کشدار و طوالنی و آب بندی شدید در تصاویر، نفس کار را گرفت! در 
برخی از قسمت ها، بیشتر فضای سریال صرف چرخش دوربین در راهروها و راه پله های ساختمان ها می شد! 
مشکل اساسی دیگر این سریال که البته باز هم از فیلمنامه ناشی می شود، عدم همپوشانی دو روایت اصلی 
سریال است. »تعبیر وارونه...« دارای دو قصه موازی با یک موضوع واحد است؛ از یک طرف، ماجرای روانبخش 
روایت می شود. او، یکی از مدیران میانی سازمان انرژی اتمی ایران است که هدف ترور موساد قرار می گیرد که 
با هوشمندی محافظان ایرانی زنده می ماند. همین حادثه سبب می شود که روانبخش تبدیل به یک قهرمان 
شده و ارتقای پست پیدا کند. اما خیلی زود مشخص می شود که روانبخش خودش یک جاسوس است و این 
ترور،  نقشــه ای برای نفوذ بیشــتر او به برنامه هسته ای ایران بوده. موازی با این ماجرا، داستان برنامه یکی از 
شــاخه های تروریســتی برای ترور یکی از مهندسان نخبه کشور تعریف می شود. اما اشکال اساسی این است 
که این دو داســتان موازی، هیچ ارتباطی با هم پیدا نمی کنند. اگر کل قصه روانبخش را حذف کنیم، برای 
داستان موازی، هیچ خللی ایجاد نمی شود. همچنان که در صورت حذف داستان ترور نخبه نیز هیچ مشکلی 
برای ماجرای موازی پیش نمی آید! ضمن اینکه قصه روانبخش بســیار ابتر و ناقص است. پاسخ به این سوال 
که روانبخش چرا اجیر موساد شده تا پایان سریال بدون جواب می ماند. تنها کارکرد داستان روانبخش در این 
سریال، »ماهواره مآب« کردن شکل و شمایل کار بود. به طوری که فضای سریال را با »خیانت« و عشق چند 
ضلعی و تعامل هووها با هم آلوده کرد. نوع نزدیک شــدن روانبخش به موید و ارتباط این دو با هم در محل 

کارشان، صورتی مهوع و زننده داشت و بیشتر یادآور سریال های مبتذل ترکیه ای بود.
و اما گاف های حیرت انگیز و پی درپی جیرانی. همه دنیا از قدرت امنیتی ایران آگاه هستند. توان دفاعی 
دستگاه اطالعاتی ایران به قدری است که نفوذ و رسوخ تروریست ها به مرکز کشور برای دشمنان این سرزمین 
به یک رویای دســت نایافتنی تبدیل شده اســت. آن وقت در سریال »تعبیر وارونه...« دیدیم که یک دختر 
جوان، به راحتی مأموران زبده اطالعاتی ایران را فریب می دهد و یک به یک، آنها را می کشد و سوژه مدنظر 

خود را می رباید! 
وقتی ناصر)امیر جعفری( از انتقال دختر و داماد خودش به آن سوی مرز باخبر می شود، ناگهان تصمیم 
به استعفا می گیرد و بعد هم خودش به تنهایی و با پای پیاده به سوی مرز و خارج از کشور حرکت می کند! 
این ماجرا، بیشتر به یک کمدی شباهت دارد تا فیلم جاسوسی و پلیسی. در ادامه این مضحکه، ناصر تنها با 
مراجعه به یک رایانه، مخفی گاه تروریست ها را پیدا می کند! بعد هم تروریست های موساد، در مقر خود، جایی 
که قرار است از آنجا برنامه هسته ای ایران را فلج کنند و به زعم خودشان دنیا را نجات دهند، به راحتی و در 
مقابل پرسش آدرس، در را به روی مردی که چهره ای ایرانی دارد می گشایند! مضحک ترین اتفاق سریال هم 
آنجایی است که فرمانده تروریست ها، دقیقا و در حساس ترین موقع ممکن، یعنی زمانی که مأمور اطالعاتی 
ایران اسلحه به طرفش گرفته، ناگهان از حال می رود و در یک آن می میرد! این نوع قصه پردازی اگر توهین 

به شعور مخاطب نیست، پس چیست؟
این گونه مشکالت، آن هم در شرایط کمبود بودجه صداوسیما، باز هم این سوال را ایجاد می کند که آیا 
بر کار تولید برنامه های رســانه ملی، نظارت کیفی صورت نمی گیرد و اگر نظارت هست، ناظران از درک این 

ضعف های آشکار محتوایی و ساختاری ناتوان هستند؟

ســریال »تنهایی لیال« دارای موضوع مهمی اســت 
و می توانست با ســاختاری متناسب با مضمون، صورت 
متفاوتی از یک ملودرام عاشقانه را به منصه ظهور برساند. 
مبنای داستان این سریال، حدیثی نبوی است که به عنوان 
مطلع سریال نیز پخش می شود: »هرکه عاشق شود و عفت 
پیشــه کند و آنگاه جان دهد، چونان شهید از دنیا رفته 
اســت« به طور طبیعی، الگو قرار دادن این حدیث زیبا 
برای ساخت یک سریال، می توانست به نتیجه ای متفاوت از 
آنچه ملودرام خوانده می شود منجر شود. اما دستاویز قرار 
دادن برخی عناصر و ابزارهای پیش پا افتاده و کلیشه های 
کهنه رایج در فیلم فارســی، به ویژه در قسمت های آخر، 
کار دســت این مجموعه داد و نگذاشت تا به طور تام و 

تمام به ثمر برسد.
سریال »تنهایی لیال« تازه ترین همکاری محمدحسین 
لطیفی در مقام کارگردان و حامد عنقا به عنوان نویسنده 
فیلمنامه در تولید یک سریال است. این دو پیش از این 

نگاهی به سریال 
»تنهایی لیال«

سرگردان 
میان اثری

 فاخرو
فیلم فارسی

نیز سریال های مشهور »نردبام آسمان« و »قلب یخی« 
را ساخته بودند. لطیفی، کارگردان شناخته شده ای است 
که با آثاری چون »صاحبدالن«، »روز سوم«، »دودکش« 
و ... شناخته می شود. عنقا نیز بیشتر با ساخت درام هایی 
درباره تحول شــخصیتی زنان و دختران جوان شناخته 
می شود. این ویژگی در »قلب یخی« و »انقالب زیبا« به 
خوبی نمایان است. این بار هم در سریال »تنهایی لیال« 
به انقالبی زیبا در درون یک زن پرداخته است. با این حال 
»تنهایی لیال« پیشرفتی در کارنامه این فیلمنامه نویس 

محسوب نمی شود. 
»تنهایی لیال« استعاره ای است از یک سیر و سلوک 
عارفانه. داستان این سریال، برداشتی است از روایت هایی 
که به کرات در متون و آثار ادبی و عرفانی، درباره سالکان 
ترسیم شده است. لیال، قهرمان داستان این سریال، زن 
جوانی است که عشــق، زمینه ای برای دگرگونی روحی 
و اخالقی او می شــود. دختر به اصطالح امروزی و غرق 

در روزمرگی های بی خاصیت ســریال، در برخورد با مرد 
جوانی که ویژگی های شخصیتی منحصر به فردش او را 
از دیگران ممتاز و متمایز ســاخته، مسیر زندگی اش را 
تغییر می دهد. چنین ماجرایــی، در دنیای واقعی بارها 
رخ داده اســت. مثل مواجهه مولوی با شمس که جذبه 
روحانی شمس، روح حقیقت جوی مولوی را گداخته کرد 
و سرعت سیر او در سلوک معنوی را افزایش داد. در این 
سریال هم شخصیت روشن ضمیری به نام محمد )با بازی 
بهروز شعیبی( لیال را مجذوب خود ساخته و ازدواج با او، 
سبب می شود تا این زن، زندگی جدیدی را آغاز کند. او 
در سایه محمد، یک به یک پله های تکامل شخصیتی را 
می پیماید. ابتدا از اقوام و اطرافیانش که مانعی بر سر راه 
اعتالی او هســتند دل می برد. سپس معطوف به عبادت 
و راز و نیاز با خدا می شود. او در آمریکا و نزد خانواده ای 
غیرمذهبی بزرگ شــده، اما »محمد« باعث می شود که 
نماز خواندن را بیاموزد و نماز بخواند. همچنین در ادامه 

راه به ارزش حجاب و پوشش کامل پی می برد و نزدیک 
است که به رستگاری و سعادت کامل برسد. اما مطابق با 
روایت های عرفانی و ادبی، »که عشق آسان نمود اول، ولی 
افتاد مشکل ها«! سالک داستان »تنهایی لیال« درست در 
بهترین روزهای زندگی اش با دشوارترین بحران ها مواجه 
می شود و پی می برد که »هر شبنمی در این ره، صد بحر 
آتشین است«! تا در کوره این بحران ها، جوهر درونی اش 
بیش از پیش آزمایش شود و او را به منزلی باالتر برساند. 
همه این ماجراها به اضافه بازنمایی ســبک زندگی 
اسالمی و ایرانی و معرفی روحانیت به عنوان عامل خیر 
و نجــات، می رفت تا »تنهایی لیال« را به یکی از بهترین 
آثار سینمایی و تلویزیونی با مضمون عشق تبدیل کند. 
اما متأســفانه اســتفاده از برخی نشــانه ها و روش های 
متداول در فیلم فارسی، به ساختار و محتوای این سریال 
آسیب رساند. شاخصه هایی چون حضور یک زن مجرم و 
گریخته از زندان به عنوان یاری دهنده قهرمان داستان با 

پرداختی بسیار اغراق آمیز و به دور از باورپذیری، تالش 
مرد مسن متمول برای تصاحب زن بیوه، بدنام شدن لیال 
نزد مردم و حتی نزدیک ترین دوستانش و ... ازجمله این 

کلیشه ها هستند. 
ساختار بســیار لغزنده و سست روایت، عامل اصلی 
آسیب خوردن محتوا در این سریال است. به طور مثال، در 
طول سریال بارها تأکید می شود که لیال دختری است که 
همه دنیا را گشته و تجربه های بسیاری را در سر اندوخته 
اســت، اما همین دختر، نمی تواند از پس حیله های چند 
مرد روستایی بر بیاید و زندگی اش به طور دائم دستخوش 
محیرالعقول می شود! شگفت انگیزترین  دست اندازهایی 
جای داستان، وقتی است که لیال دچار حالت تهوع می شود 
و وقتی زن  همسایه  به او می گوید که احتماال باردار است، 
لیال کم مانده است که از تعجب شاخ در بیاورد! شگفتا، 
یعنی دختر عاقل و بالغی که همه عمرش را در ســیر و 
سفر در اقصی نقاط جهان گذرانده، در حد یک دختر بچه 

هفت ساله هم از نشانه های بارداری خبر ندارد! 
اما اوج ضعف روایت در »تنهایی لیال« جایی اســت 
که همه گره های داستان با یک حادثه حل می شود. این 
ساده ترین راه پیش پای فیلمنامه نویس بود که با کشتن 
»شــایان« به همه چیز ماله بکشد و کار را برای خودش 
و مخاطب راحت کند! این گونه عناصر روایی، معموال در 
فیلم های مبتذل و پیش پا افتاده به کار می روند و بیشتر 
به درد ســریال هایی با موضوع خیانت و روابط عاشــقانه 
ناســالم می خورند. یک داستان مذهبی و معنوی، باید با 
زبانی در شأن این نوع داستان تعریف شود. در واقع سریال 
»تنهایی لیال« میان اثری فاخر و فیلمی مبتذل سرگردان 
است.اما زننده ترین شــاخصه محتوایی سریال »تنهایی 
لیال« نحوه نمایش عامه مردم است. در این سریال، مردم 
بخت برگشته ای که لیال را پذیرفته اند، گاه به هیوالهایی 
بی شاخ و دم شباهت می یابند. آنها به لیالی پاک و همسر 
پاکیزه سرشتش بی اعتماد و بدبین می شوند، اما به راحتی 
دنبال مرد هوس پیشه و بدذاتی چون زرین می افتند و به 
هر اشاره اش با سر می دوند!آب بندی و ریتم کشدار هم به 
ویژگی مشترک همه سریال های اخیر ما تبدیل شده اند. 
گویی فیلمسازان ما با ریتم قهر کرده اند! شخصیت پردازی 
ضعیف و سطحی، دیالوگ های پیش پا افتاده، شعارزدگی 
در پرداخت به مضمون و ... نیز از دیگر نقاط ضعف سریال 

»تنهایی لیال« هستند. 

بیــش از نیم قرن از آغاز نهضــت انقالبی خمینی 
کبیر می گذرد. نهضتی که عالوه بر ایران، منشأ تحوالت 
عظیمی دردنیای اســالم و بسیاری ازکشورهای جهان 
شــد. نهیبی شگرف برای مردمان آزادیخواه که سکوت 
نابخشــوده ترین گناه در برابر استبداد و چپاول است و 

باید به پا خاست .
سیمای جمهوری اسالمی ایران به مناسب ششمین 
دهه شــروع این نهضت بزرگ اقــدام به تولید پروژه ای 
گسترده با عنوان »معمای شاه« کرده است. مجموعه ای 
که برای نخســتین بار در طول سالهای پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به تمامی زوایا و ابعاد شکل گیری قیام 
امام خمینی )قدس ســره الشــریف( از شروع تا مرگ 
محمدرضا پهلوی با فرمتی بســیار گسترده و چند الیه 

می پردازد. 
تا کنون ســریال های متعــددی در خصوص تاریخ 
معاصــر ایران در مقاطع مختلــف تولید و به روی آنتن 
رفته اند؛ آثاری که وقایع مربوط به دوره سلطنت قاجار تا 
زمان پیروزی انقالب را به صورت مقطعی در بر می گیرد، 
نهضت مشروطه، معاهدات مختلف، نفوذ افسار گسیخته 
سیاست کشــورهای خارجی در دربار شــاهان ایران، 
مقاومت و رشادت های مردمی در مقابله با تجاوز بیگانگان، 
ماجرای فدائیان اسالم، رخدادهای مهم دوران پهلوی اول 
و دوم و همچنین نحوه تاثیرگذاری خادمین و خائنین به 

ایران در برهه های مختلف .
اما ســریال »معمای شاه« که برای اولین بار فاصله 
زمانی بازگشــت محمدرضا از ســوئیس، تا زمان مرگ 

پیش درآمدی بر مجموعه تلویزیونی »معمای شاه«

سهیال قوسی

پهلوی دوم در قاهره را شامل می شود به تمامی حوادث 
و رویدادهــای ایــن دوره همچون ملی شــدن صنعت 
نفت، کودتای 28 مــرداد، آغاز مخالفت علنی حضرت 
امام با شــاه، ابعاد مختلف زندگی خصوصی محمدرضا، 
لوژهای فراماســونری، مبارزات مختلف مردمی ، واقعه 
17 شــهریور و شــکل گیری پیروزی انقالب اسالمی 
می پردازد. همچنین در این سریال تعداد بسیار زیادی از 
شخصیت های تاریخی، درباریان، مراجع عظام، روحانیون 
طراز اول، شخصت های مهم سیاسی و فرهنگی بازسازی 
می شوند و در واقع تابلوی نسبتا کاملی از حساس ترین 
مقطع تاریخی ایران و شکل گیری ریشه های عظیم ترین 
تحول قرن معاصر یعنی پیروزی انقالب مردمی ایران برای 
نسل امروزکه با پرسشها و ابهامات متعددی درباره این 

دوره مواجه است به نمایش درمی آید. 
تصویربــرداری این مجموعه که در فرمت الف ویژه 
معرفی شده است، زمستان سال 90 آغاز شد و تاکنون 
نیز ادامه داشته و بیش از 70 درصد از آن مقابل دوربین 

رفته است. این سریال در بیش از 700 لوکیشن و با حضور 
بیش از هزار و 600 بازیگر و هنرور در حال ضبط است. 
بسیاری از خیابان های دهه 40 و 50 برای نخستین بار 
در آن بازسازی شده اند و بخشی از کار تصویربرداری نیز 
در خارج از کشور انجام می شود. تمامی این ویژگی ها موید 
این مطلب است که »معمای شاه« از منظر پروداکشن، 
قدوقامتی فراتر از آنچه تا به حال در حوزه تاریخ معاصر 
ســاخته و ارائه شده است دارد، مضاف بر اینکه در این 
اثر تالش شــده است تا در حوزه های تکنیکی و به ویژه 
چهره پردازی نیز شــاهد اتفاقات جدیدی باشیم. چنان 
که این سریال بیشترین تعداد شبیه سازی چهره ها را در 
تاریخ تلویزیون ایران دارد. اما تمامی خصائل ذکر شده 
تنها در محدوده فرم و مضمون تعریف می شوند و آنچه 
قطعا بیش از شکل و شمایل کار حائز اهمیت است نحوه 
پرداخت و نوع نگاه سازندگان کار به وقایع تاریخی است 
و بی شــک بزرگترین خطر در این حوزه خطری به نام 
»تحریف« است. تحریف بدان معنا نیست که سازنده یک 

اثر تاریخی شخصیت ها را خوبتر یا بدتر از آنچه هستند 
تشریح کند، بلکه بدین معنی که نگاه شخصی و فردی 
بر ماحصل مجموعه اســتحصال شده از منابع رجحان 
داشته باشــد. اتفاقی که متاســفانه در بسیاری از آثار 
تاریخی، علی الخصوص تاریخ معاصر شاهدش بوده ایم. 
کار کارگردان یک محصول تاریخی به مراتب دشوارتر از 
سایر فیلمســازان است. او عالوه برآنکه باید به بن مایه 
آنچه اتفاق افتاده است وفادار باشد، باید قصه را به گونه ای 
روایت کند که نیاز مخاطب فهیم و ارزشمند امروز را نیز 
پاسخ دهد. اتفاقی که در عمده آثار هنرمندی ارزشمندی 
چون داود میرباقری شاهدش هستیم و نتیجه این مطالعه 
و تمرکز و مکاشفه و ممارست، خلق آثار ماندگاری چون 
»امام علی )ع(« و »مختارنامه« اســت و البته هر اندازه 
رویدادها و پرسوناژها به زمان حال تزدیک تر باشند قطعا 
حساسیت ها بیشتر اســت، زیرا طیف وسیعی از اقشار 
مختلــف، رویداد مذکور را مشــاهده و درک کرده اند و 
اگر تحریفی فاحش اتفاق افتاده باشد نه تنها آزار دهنده 
اســت بلکه می تواند نتایج مخربی چون تشویش اذهان 
عمومی نسل حاضر پیرامون مقاطع سرنوشت ساز تاریخ 
کشــور داشته باشد. از این رو فیلمساز باید بتواند از لبه 
این تیغ به ســالمت گذر کند و اینجاست که می تواند 

درباره توفیق گروه سازندگان اظهار نظر کرد.
ساخت مجموعه بزرگی چون »معمای شاه« با خیل 
عظیم اکسسوار و بازیگر و انبوهی از شخصیتها و رخدادها 
قطعا اقدام ارزشمندی در مجموعه رسانه ملی است. اما 
آنچه اهمیت دارد چگونگی واشکافی بسترهایی است که 

سبب شکل گیری یک نهضت مردمی و انزجار تدریجی 
مردم از حکومت پهلوی شــد و شــاید انتخاب عنوان 
»معمای شاه« نیز برگرفته از همین نقاط تاریک و مبهم 
تاریخ باشد. ابهاماتی که نسل جوان با آنها روبروست و به 
تدریج که از این واقعه فاصله می گیریم موضع گیری هایی 
که نشــات گرفته از عدم شناخت کافی از آنچه رخ داده 
اســت در این قشر بروز می کند و با توجه به اینکه زبان 
هنر در این زمینه گویا ترین و تاثیرگذارترین زبان است 
در صورت عدم فرهنگ سازی مناسب موضع گیری توام 
بــا بدبینی اجتناب ناپذیر خواهــد بود، مضاف بر اینکه 
بسیاری از معاندین و دشمنان انقالب اسالمی و همچنین 
گروهک های سلطنت طلب که در خارج از کشور همچنان 
به خرده فعالیت های مضحک خود ادامه می دهند مترصد 
این هســتند تا در زمان پخش، ایــن اثر را مورد حمله 
قــرار دهند. چنان که در حال حاضر نیز شــاهد برخی 
واکنش های توام با تمســخر از سوی این گروه ها نسبت 
به این اثر هستیم .حال آنکه اگر کار، قدرتمند و مبتنی 
بر منابع مســتند و متقن تولید شده باشد و مورد تائید 
اســاتید فن با نگاه های فراجناحی قرارگیرد حتی علی 
رغم اختالف نظرهای جزیی که الزمه آثار تاریخی است 
نه تنها مجال برای سم پاشی های رسانه ای یافت نمی شود 
بلکه نسل سوم، فداکاری بزرگ مردان این سرزمین در 
رسیدن به ایرانی اسالمی و مستقل را لمس خواهند کرد. 
باید منتظر باشــیم و قضاوت را به زمان پخش مجموعه 

در پائیز امسال موکول کنیم.

گره گشایی تاریخی یک معما

الف-ف


