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راه حدیث نفس
راه طی شده، راه »حدیث نفس« است. یعنی به جای 
اینکه انسان »حق یاب« و »حق گو« باشد؛ فقط خود را 
می نمایاند و جلوه فروشــی می کند. اگر فیلم می سازد، 
خوِد نفسانی نمود می یابد و اگر داستان می گوید، از آن 
سوم شــخِص نفسانی، عقده گشایی می شود. در دایره 
شیفتگِی خود چرخ می زند و محو صورت است نه سیرت 
و از »صبغه اللهی«2 هیچ در کشکول وجود ندارد. یعنی 
هرچه می گوید و می بیند واگویه های »نفس« است که 

به بیان و تصویر می آید. سید مرتضی خود می گوید:
»هنر امروز متأسفانه حدیث نفس است و هنرمندان 

گرفتار خودشان هستند: 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز«

کسی که چنین است و از خود به در نیامده است؛ 
گرفتار هزارتوی توهمــات و تعارضات بیهوده خویش 
می شــود و نمی تواند به عالم تکوین نظــر اندازد و از 
آن ســرمایه بگیرد و به سوی اوج »طیران«3 نماید. او 
»حجاب اکبر«4 است؛ گرچه عالم زمانه باشد و دانش او 
عالم گیر باشد. او گرفتار خود است و گرفتار تنها گرفتار 
می کند و هرگز نمی تواند »رهایی بخش« باشد.خود اسیر 

و دربند است و راه به روشنایی ندارد.
راه جهل زدگی

راه طی شده یعنی به جای اینکه انسان »سواد« و 
»دانش حقیقی« داشــته باشد؛ به سمت سراب دانایی 
بــرود و ادای دانایان در آورد و تفاخر به اندوخته هایی 
داشــته باشــد که عمق و جهت ندارد. این مســیری 
اســت که به جاهلیت مدرن منجر شده و در آن شکل 
ظاهرِی دانش را می گیرند. می خوانند که خوانده باشند. 
می گویند که گفته باشند. فهم و درک واقعی وجود ندارد. 
فهم و ادراک، قربانی نادانِی مضاعفی می شــود و جهل 
مرکبی تشکیل داده که این جهل، جلوه علم می یابد و 
در این مســیر تنها »داده ها« و »اطالعات« مغز انسان 
را آکنده می کند؛ و از »بصیرت« خبری نیست. نه تنها 
از بصیرت و نور و آگاهی خبری نیست، بلکه از مطالعه 
و تعمق نیز در آن بهره ای یافت نمی شود. انسان نقش 
بازی می کند. بازیگری است که به مدَرک و از مدَرک، 
تنها به محفوظات و از محفوظات تنها به الفاظ و عبارات 
بسنده کرده است. دانش حقیقی که تجلی انوار شهودی 
به قلب است، در او رسوخ نکرده است. در حالی اگر کسی 
در جست وجوی حقیقت باشد و سالک طریق الهی باشد، 
به این شناخت حقیقی و کشف خویشتِن خویش نائل 
خواهد شد. این جســت وجوگری و کاوش در راه های 
آسمان5 موجب می شــود که انسان به مرداب زمینی 
خود وابسته و دلبســته نباشد.6 باید از »خود« فاصله 
گرفته و به افق ابدیت خیره شــود. باید از خود دست 
بشوید. دستیابی به این سرمایه دور از دسترس نیست. 
تنها یک گام بزرگ می خواهد و آن » خواستن« است. 
باید در طلب و شــوق رسیدن بود و از فریب خویش با 
این جلوه گری ها دســت کشید. باید یافت و از »خواب 

گران برخاست«7. به قول سید مرتضی:
»تظاهــر به دانایــی« هرگــز جایگزین»دانایی« 
نمی شــود؛ و حتی از این باالتر دانایی نیز با »تحصیل 

فلسفه« حاصل نمی آید. باید در جست و جوی حقیقت 
بود و این متاعی است که هرکس به راستی طالبش باشد، 
آن را خواهد یافت، و در نزد خویش نیز خواهد یافت.«
چه بسیار انسان های فاضلی که درس ناخوانده به 
حکمت رسیده اند و چه بسیار دانشمندان و فیلسوفانی 

که از ابتدایی ترین مفاهیم انسانی به دور هستند.
پرسه زدن

راه طی شده یعنی در کوچه های بی انتهای محافل 
روشــنفکری پرسه زدن و ســرگردانی در جلساتی که 
سرانجامی جز سرگیجه ندارد و از جایی سر در نمی آورد. 
بی هدف از این » کنسرت« به آن » نمایش« و از آنجا به 
این»فیلم« سرک می کشد و این ناخنک زدن ها به ناکجا 
آباد می رود. تنها می روی که رفته باشی. تنها ساعت ها 
به گفت وگو درباره چیزهایی مشغول می شوی که از آن 
فقط عمر هدر رفته است و از نتایج آن نه از دانش و نه 
هنر بهره ای ندارد. خیره شدن به هیچ در یک گالری و 
گوش سپردن به موسیقی برای عادت و جلوه فروشی، 
انگیزه آن است. این راه هزینه چندانی ندارد. یک ظاهر 
آن چنانــی، یک پیپ و یک تیــپ خاص می خواهد و 
بس. در این راه بازار »ایسم ها« داغ است و باید از یکی 
از آن مکتب هــا - هرچند پیچیده و ناراســت- پیروی 
کنی و مروج آن باشــی و سید مرتضی از میانه این راه 

چنین می گوید:

» من هم ســال های سال در یکی از دانشکده های 
هنری درس خوانده ام، به شــب های شعر و گالری های 
نقاشی رفته ام. موسیقی کالسیک گوش داده ام. ساعت ها 
از وقتــم را به مباحثات بیهوده دربــاره چیزهایی که 
نمی دانستم گذرانده ام، من هم سال ها با جلوه فروشی 
و تظاهر به دانایی بســیار زیسته ام. ریش پروفسوری و 

سبیل نیچه ای گذاشته ام...«

راه پیچیده گویی
راه طی شده یعنی »بلغور کردن« هر اصطالح بدون 
آنکه ریشه واقعی و حقیقی آن را بداند. هرچه در فضای 
روشنفکری از کلمات پیچیده و بغرنج استفاده کنی و 
هرچه تعداد اندکی از تو و حرف هایت ســر در بیاورند، 
تفاضل بیشتری یافته ای. در این راه نباید بپرسی، تنها 
باید سخن در لفافه بگویی. درواقع روشنفکری تحفظ 

چند واژه بیگانه پارادوکســیکال است که نه گوینده و 
نه شــنونده به معنای اصلی و دقیق آن واقف نیســت 
و اگر پرســش گر و در جســت وجوی حقیقت باشی، 
» وارد معقوالت« شده ای و این خط قرمز این راه است. 
مریدان چشم و گوش بسته، هم چون مقلدانی به تکرار 
آن حریم و حفظ تقدس آن مشغولند. هرگز نباید وارد 

این معقوالت شد. 

راه فضل فروشی
راه طی شــده یعنی فضل فروشی به آنچه نداری و 
ادعای فاضالن و دانایان را - به قیمتی که با درون خود 
ویترینی خوش آب و رنگ ساخته شود- در آوردن! این 
راه بر طبل توخالی کوفتن اســت؛ فقط صدای مهیبی 
ایجاد می کند و درونش تهی اســت و بی خاصیت. این 
صدای مهیب به گونه ای است که شخص، خود نیز توهم 
این فضل و اعتبار را دارد و گمان می برد که یگانه دوران 
در فهم و ادبی و هنر است و افاضات وی، کمال گوهرینی 
است که از صدف سینه او به عالم تابیده است. این یگانه 
زمان از آموختن و اندوختن خود را مبرا دانســته و در 
پیله توهم فضیلت های پوشالی اش و در تاریکی پندارش 
زیســت می کند. او راه مرید پروری و مرید سازی را در 
پی گرفته و به هر ترتیبی دکان و دســتگاهی ترتیب 
می دهد تا این هواداران بر کوره این خیال بیشتر بدمند.

راه بی دردی
راه طی شده یعنی فاصله ای نانوشته میان مردم و 
روشنفکر وجود دارد که هیچ تجربه ای نمی تواند آن را پر 
کند. او نه می خواهد و نه می تواند این فاصله را پر کند. 
از دنیــای دیگری و برای مخاطب دیگری فکر می کند. 
ســوژه ای انتخاب می کند که در آن »درد« نیست و از 
»دغدغه« اجتماعی به دور است. به دنبال چیزی است 
که ورای خواست اجتماعی است. و عجیب اینکه چیزی 
را می آفریند که اندک شمارگانی از خودشان درباره اش 
می داننــد و اکثریت در این موضــوع اوالً »الیعرفون« 
هســتند و ثانیــاً درک و فهم جمعی نســبت به این 
موضوع هیچ ارزش و اعتباری ندارد و هر زمان که زبان 
به اعتراض می گشایی می گوید به آن حد نرسیده ای و 
وقتی می گویی نسبت آن با مردم چیست؟ می گوید که 
هنر هیچ تعهدی ندارد و »هنر برای هنر« اســت. شما 
باید این اثــر را برای خودش بخواهی و به کارکردها و 

کاربردهایش توجه نکنی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ای شــهید،  ای آن کــه بــر کرانه  ازلــی و ابدی وجود 
برنشسته ای، دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را 

نیز، از این منجالب بیرون کش
2- صبغه اهلل و من احســن من اهلل صبغه و نحن له عابدون 

)بقره: 138(
رنگ خدایي، و چه چیز بهتر است از رنگ خدایي؟

3- ســعدی: طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت   به در 
آی تا ببینی طیران آدمیت

4- سرگرمی به علوم، حتی عرفان و توحید، اگر برای انباشتن 
اصطالحات است - که هست- و برای خود این علوم است، سالک 
را به مقصد نزدیک نمی کند، که دور می کند؛ )العلم هو الحجاب 

األکبر(. )حضرت امام، نامه عرفانی »ره عشق« ص 25(
5- به فرمایش موال علی)ع(: بدرســتی که من به راه های 

آسمان، از راه های زمینی آگاه تر هستم.
6- )توبه،38( »ای کســانی که ایمان آورده اید، شما را چه 
شــده که زمانی که به شما گفته می شود در راه خدا کوچ کنید 
به زمین سنگینی می کنید و در امر کوچ سستی می نمایید، آیا 
از آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ با آنکه بهره زندگی دنیا 

درآخرت جز اندکی نیست« 
7- قطعه ای از شعر»زبور عجم« اقبال الهوری که ترجیع بند 
آن چنین است: »از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز...«

»عروس تاریکی« نام ســریالی بود که حتی 
نامــش به مذاق مخاطب خــوش نیامد و بر این 
اساس، ســازندگان سریال به اجبار این نام را به 
»بوی باران« تغییر دادند. پس از چند قســمت 
محتوای سریال نیز بسیاری از مخاطبان را آزرد و 
بنا بر بعضی نقل قول ها تغییرات زیادی در سریال 
ایجاد شد و برخی بخش ها حذف و بخش هایی نیز 
بدان اضافه شد تا به نحوی خطاهای پیش آمده را 
جبران کند. ولی معلوم نیست چه مقدار در این 

امر توفیق یافت.
با این همه در بررســی محتوای ســریال 
می کوشیم تا برخی سرفصل ها و پیام های سریال 

را مرور کنیم.
ضعف مفرط ساختار

ســریال بوی باران از حضور بازیگران سرشناسی 
برخــوردار بود ولی بازی ارائه شــده از ســوی آنها در 
طول مجموعه ســریال معمولی بود و کمتر صحنه ای 
به چشم می خورد که درخششی در نقش ها پدید آید. 
رفتارها فاقد هرگونه باورپذیری بود. این امر ناشــی از 
ضعف کارگردان در توانایی بازی گیری اســت به نحوی 
که کیفیت ســریال را در حد بسیار نازلی پایین آورده 
 اســت. بسیاری صحنه ها از بیان محتوای خود عاجزند 
و مخاطب نمی تواند ســخنان بازیگران را به مثابه یک 
رخداد بپذیرد. برای مثال وقتی آرمان و فرشته در حال 
بازگویی شکنجه فرشته به دست آرمان هستند فضای 
سریال هیچ حسی را به مخاطب انتقال نمی دهد. افزون 
بر این، بسیاری از صحنه ها تصنعی بوده و مخاطب فقط 
ســخنان بازیگران را می شنود و حرکات رفتاری آنها را 
می بیند و خودش باید حس کند که فالن رفتار یا گفتار 

چه معنایی می تواند داشته باشد.
فیلم نامه فاقد شخصیت پردازی مناسب و کشش های 
داستانی است. انبوهی از داستان های اصلی و فرعی در 
کنار هم چیده شده اند که شخصیت های مشترکی در 
آنهــا ایفای نقش می کنند ولی پیوند منطقی بین آنها 
برقرار نیســت. مثال برای ما معلوم نیست که چرا باید 
مادرشوهر  ترانه با آن همه فخرفروشی، ویراستار کتاب 

یک کارگر افغانستانی باشد.
سیاه نمایی از جامعه

شروع سریال با مادری است که در حال فروش نوزاد 
خودش است و حتی حاضر نیست به او شیر بدهد. این 
ســکانس به خوبی نشــان از محتوای سریالی دارد که 
مطابــق نام اولیه اش، تاریکی های جامعه را به مخاطب 
نشــان می دهد. جامعه ای که مادری به راحتی فرزند 
خود را می فروشــد و از شیردادن به نوزاد خود ابا دارد، 
انبان ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است و سریال 
کوشــیده است به نحو اغراق آمیزی نه تنها آسیب های 
اجتماعی را نشــان بدهد بلکه خود سرخط آسیب های 

جدیدی را به جامعه معرفی نماید.
یک کارخانه تفکیک زباله بســتر فعالیت برخی از 
شخصیت هاست و بسیاری رخدادها و داستان های سریال 
در همین کارخانه و در میان زباله ها شکل می گیرد. این 
فعالیت ها می توانست در هر کارگاه دیگری رخ دهد ولی 
انتخاب یک کارگاه تفکیک زباله به عنوان محمل اصلی 

سریال، می تواند کنایه سنگینی به جامعه باشد.
خانواده هایی که در ســریال به نمایش در می آیند 
عموماً خانواده هایی از هم  گسیخته اند. زن و شوهرها یا 
جــدا از همدیگر زندگی می کنند و یا فرزندانی ناخلف 

دارند که آرامش را از زندگی آنان ربوده است.

ســیاوش )مدیر کارخانه(، گذشته سیاهی داشته 
است. او با توزیع داروهای تقلبی بسیاری از افراد جامعه 
را دچار مشــکالت جسمی کرده است. وی از همسرش 
جدا زندگی می کند و در پی بهانه ای اســت که زندگی 
خود را از نو آغاز کند ولی جز در پایان سریال، نمی تواند 

به این هدف برسد.
فضای تیره و تاری که ســریال از جامعه به تصویر 
کشیده و هر فرد را غرق در انواع گرفتاری نشان می دهد 
وقتی با حضور بازیگرانی چون نرگس محمدی که نماد 
فیلم های غمبار و تیره بخت اســت توأم می شود گویی 
قصد دارد که فضای جامعه را تا حد اعال سیاه نشان دهد.
این رویه چندباره در رســانه ملی در حالی اســت 
که مقام معظم رهبری درباره محتوای برخی سریال ها 
به صراحت از تزریق غم و ناامیدی به جامعه از ســوی 

سریال های سیما گالیه کردند.

دخترانی تبهکار
ترانه دختری است که برای یافتن راهی جهت نجات 
برادرش اســت. بر این اساس به نحوی نقش قهرمان را 
بازی می کند. هدف و عملکرد  ترانه که »یانگوم« جواهری 
در قصــر را به یاد ما مــی آورد، نمی تواند توجیه کننده 
عملکرد او باشــد چرا که وی برای رســیدن به هدف 

خویش از اقدامات مجرمانه و غیراخالقی ابایی ندارد.
به طور معمول در فیلم ها و سریال های تبهکاری، 
یک مرد نقش مدیریت باند تبهکاران و آدم کشان را بر 
عهده  دارد. البته برخی فیلم های غربی برای افزودن بر 
جذابیت های سینمایی از زنان استفاده می کنند. سریال 
»بوی باران«، در مقایسه نمونه های مشابه خود یک گام 
تبهکارانه را برداشته و دو دختر )مرجان و فرشته( را - که 
به طور طبیعی باید نماد معصومیت باشــند - در نقش 
رهبری باند تبهکاران نشانده است. گام تبهکارانه دیگر 
سریال این است که مرجان - دختری که در رأس باند 
قرار گرفته- از به دام انداختن و بعد کشتن پدر و عموی 
خود نیز ابایی ندارد. این امر، کاری اســت که حتی در 
خشن ترین فیلم های غربی هم کمتر نمونه مشابهی برای 
آن می توان یافت. یعنی خانواده های ایرانی بیش از دو ماه 
دختری را در رسانه ملی دیدند که پدر و عموی خودش 
را کشــت. چنین کاری را نمی توان با هیچ بهانه هنری 
و فیلم نامه ای توجیه کــرد. چرا که حتی در فیلم های 
آمریکایی، کشــتن پدر خط قرمزی است که تبهکاران 
و بردگان نیز از نزدیک شــدن به آن به شــدت پرهیز 
دارند.1 حال رســانه ملی سریالی را به مخاطب ایرانی 
نشــان داده است که یک دختر ایرانی مسلمان، دست 
به چنین گناه بزرگی می زند و محترم ترین هنجارهای 

جامعه را زیرپا می گذارد.
 مرجان و فرشته مجموعه ای از خشن ترین جرم ها 
مانند آدم کشــی، آدم ربایی، پولشــویی و... را مرتکب 
شــده اند. این اندازه از قساوت برای دو دختر، می تواند 
بــه معنای قبح زدایی از جرائم ســنگین برای دختران 
جامعه باشــد. این امر بوی مرداب را در سراسر سریال 

پراکنده است.
پس از مدتی مخاطــب در می یابد که اداره کننده 

اصلی باند تبهکاران، فرشــته اســت و او در این میان 
مرتکــب قتل های متعدد شــده و حتــی یک پلیس 
و همســرش را به قتل می رســاند. در قسمت پایانی 
ســریال که گویا با شتابزدگی در پی توجیه ماجراها و 
ختم ســریال است، انگیزه فرشته در اقدام به جرم های 
متعــدد را فقر خانوادگی معرفی می کند و هنگامی که 
در جلســه بازجویی قرار می گیرد در پاسخ به پرسش 
پلیــس که درباره قتل همکارش از فرشــته پرس وجو 
می کند، فرشته ریشه این قتل را مربوط به زمان های دور 
می داند. بالفاصله پس از این صحنه، کودک بجا مانده از 
پلیس مقتول را می بینیم؛ یعنی باید ریشه همه جرم های 
فرشته را در کودکی او جست وجو کنیم. آیا صرف فقر 
خانوادگی می تواند دلیل مناسبی برای این همه کشتار 
و دزدی، آدم ربایی و... باشد. اگر چنین باشد هر انسان 

فقیری باید تبدیل به یک تبهکار و آدم کش بشــود که 
البته چنین نیست.

بی سر و سامانی اجزای قانون
علیرضا یک افسر پلیس است. پلیسی که ظاهرش 
بیشــتر یک طلبــه را به ذهن تداعــی می کند و گویا 
مشکل تنفسی دارد که گاه حرکاتی مشمئز کننده از او 
ســر می زند. علیرضا در عین اینکه افسر آگاهی است، 
بازجو هم هست، دادستان نیز هست. تجمیع این همه 
نقش و مقام اجتماعی در یک فرد نشــانه مثبتی را به 

جامعه القا نمی کند.
با این همه علیرضا در زندگی خود شکست خورده 
است و جدا از همسرش زندگی می کند. در این سریال، 
پلیس فردی فاقد کفایت الزم برای انجام وظیفه نمایانده 
می شود تا جایی که حتی از پیگیری مجرمان نیز عاجز 
اســت. افزون بر این رفتارهای قاضی و پلیس در موارد 
متعدد خالف قانون و یک جانبه گرایانه اســت؛ پس از 
کشــف ماجرای ساختگی بودن قتل فرشته و در حالی 
که حکم اعدام پیمان به عنوان قاتل صادر شــده است. 
به طــور طبیعی قاضی باید جلوی حکم اعدام را بگیرد 
و پلیس به دنبــال مقتولی بگردد که اکنون تبدیل به 
معمای داستان شده است. ولی با کمال تعجب می بینیم 

قاضی و پلیس به دنبال قصاص هستند.
در فصل پایانی سریال نیز هنگامی که قاضی اموال 
مهندس را مصادره کرده اســت وکیِل همسر مهندس، 
اسنادی را ارائه می کند تا اموال شخصی موکلش را که 
از طریق ارث به او رسیده است آزاد کند، قاضی بر خالف 
اصــل بی طرفی به گونه ای رفتار می کند که گویی قصد 

بررسی اسناد را ندارد و بی توجه به اسناد قانونی، قصد 
دارد حکم خود را اجرا کند.

در طول سریال همواره پلیس، شخصیتی کاهل و 
فاقد حساسیت های الزم برای پیگیری جرم دارد تا جایی  
که بارها با اعتراض همسر سابقش که وکیل نیز هست 
مواجه می شود. پلیس نسبت به هشدارهای وکیل برای 
پیشگیری از وقوع جرم های بعدی، بی تفاوت بوده و تنها 
تماشاگر حوادث است و از هر اقدام قانونی و پیشگیرانه 
پرهیــز می کند تا جایی که مخاطب ســکوت پلیس را 

زمینه ساز جرم ها و قتل های بعدی می داند.
 مرجان و فرشــته جرم هایی را مرتکب شده اند که 
یکی از آنها کافی است تا نهادهای انتظامی  یک جامعه به 
سرعت علیه آنها اقدام کرده و آنان را دستگیر کند. ولی 
می بینیم که پلیس به مثابه حافظ امنیت جامعه، توان و 

کفایت الزم برای مواجهه با دو »دختر بچه« خالفکار - به 
تعبیر فرشــته - را ندارد و تنها در قسمت های پایانی، 
سریال به نحوی می کوشد تا برای حفظ حیثیت خود 

اقداماتی انجام دهد.
مواجهه پلیس با وکیلی است که می کوشد از حقوق 
متهمان دفاع کند و از قضا این وکیل همسر سابق کارآگاه 
مزبور بوده است. این امر از سویی ارتباطات اجزای قانون 
را نشان می دهد و از سوی دیگر فروپاشیدگی و تخاصم 

فعلی بین آنها را به تصویر می کشد.
توهین به افغانستانی ها

در ایــن ســریال تصویری نامطلــوب از کارگران 
افغانســتانی ارائه شــده است. همســر سمیه که یک 
افغانســتانی اســت، او و فرزندش را به حال خود رها 
کرده و رفته اســت. از سوی دیگر یک کارگر زن افغان 
که شــوهرش مفقود شده است، خودش را به سیاوش، 
رئیــس کارخانه، نزدیک کرده و بــا او ازدواج می کند. 
مدتی بعد خبری درباره زنده بودن همسرش می شنود 

و از سیاوش جدا شده و به افغانستان می رود.
وقتی راجع به افغان ها سخن می گوییم باید بدانیم 
که گویی درباره خراســانی ها یــا اصفهانی ها صحبت 
می کنیم. آنچه اکنون بین ما و افغان ها فاصله انداخته 
است شمشیر استعمار است. هر اقدامی که باعث افزایش 
فاصله ما با اجزای پیکره ایران واقعی بشود حرکتی در 

جهت خواست استعمارگران است.
به چالش کشیدن نظام سیاسی

ســهیل قصد شرکت در انتخابات را دارد. دکتر که 
یکی از سران باند قاچاق مواد مخدر است حامی اصلی 

اوست. نگرانی های سهیل و نزدیکان او درباره احتمال 
تأثیر جرم اثبات نشده پیمان در فرآیند تأیید صالحیت 
سهیل، حاکی از توجه عوامل سازنده سریال به فضای 
سیاسی کشور است و تمایل آنها برای به چالش کشیدن 

فرآیندهای قانونی است.
در فصل دیگری از سریال می بینیم دکتر با سامان 
دادن موسســات متعدد خیریه می کوشد تا درآمدهای 
به دست آمده از راه قاچاق مواد مخدر را در حساب های 
متعدد به گردش درآورده و پولشویی کند. دکتر در واقع 
از کارهای خیریه و افراد مذهبی برای پیشــبرد اعمال 
تبهکارانه خود بهره می جوید. از این رو وی با به میدان 
آوردن یک فرد موجه، می کوشــد او را به عنوان نامزد 
نمایندگی در انتخابات معرفی کند. تالش سرکرده یک 
باند قاچاق که در ساختار قانونی کشور نفوذ کرده و در 

پی نماینده سازی است، کنایه سنگینی است.
آسیب های اجتماعی
 بهانه تخریب خانواده

مدتی است که صدا و سیما آسیب های اجتماعی را 
مورد توجه قرار داده و در این راستا سریال هایی را نیز 
تدارک دیده اســت. چنان که سریال »پریا« به بیماری 
ایدز پرداخت؛ در آن ســریال پریا که از حبیب )همسر 
ســابقش( جدا شده و با کیوان - که ایدز دارد - ازدواج 
کرده اســت. پس از مدتی گویی پریا همچنان روابطی 
صمیمانه با حبیب دارد، این رفتار او با اعتراض کیوان 
مواجه می شود ولی پریا، کیوان را توبیخ می کند. چندی 
بعد پریا حامله می شــود و هنگام وضع حمل به منزل 
حبیب می رود تــا فرزندش را به دنیا بیاورد. این رفتار 
یک زن حامله در جامعه، ضدارزش تلقی شــده و خود 
یک هنجارشکنی بسیار بزرگ است. این سریال بیش 
از آنکه راه های درمان ایدز را نشان دهد، در حقیقت از 
این پدیده قبح زدایی کرده و مســائلی را مطرح ساخت 

که کمترین ارتباطی با این بیماری نداشت.
بعد از سریال بوی باران، شبکه اول برنامه ای با عنوان 
»حوالی نگاه« ارائه کرد که حاکی از این بود که گویی 
این ســریال هم، چنین قصدی داشــته است. ولی اگر 
بدون این برچسب ها به خود سریال بنگریم نمی توانیم 
وجود این همه خشونت، ناهنجاری، سست نشان دادن 
کانون خانــواده و... را در جهت مقابله با آســیب های 
اجتماعی توجیه کنیم بلکه باید منصفانه اذعان کنیم 
که این سریال خود منشأ آسیب های اجتماعی جدیدی 

خواهد بود.
در واقع روش در مواجهه با آسیب های اجتماعی در 
برخی ســریال ها، بیش از آنکه چاره ای برای آنها باشد 
بستر بروز آسیب های بیشتری را فراهم می کند. تخریب 
هویت خانواده و زن ایرانی در بعضی سریال ها مهم ترین 
آسیبی است که در فضای رسانه ملی رواج یافته است. 
ارائه یک شخصیت فاقد اخالق و دارای  گریز از چارچوب 
خانواده، به یقین کمکی به درمان آسیب های اجتماعی 
محسوب نمی شــود. دیدارهای شبانه فرشته و شهرام 
به عنوان دو تبهکار در ســریال »بوی باران«، کشــتن 
افراد به شــیوه فیلم های هالیودی و به تصویرکشیدن 
صحنه های شکنجه در یک کارخانه بیش از آنکه چاره ای 
برای دردهای اجتماعی باشد، خود دردهای جدیدی را 

تولید می کند که به تدریج خود را نشان خواهد داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سریال »ریشــه ها« که اخیرا از صداو سیما پخش شده 
نمونه خوبی برای نشان دادن این نکته است که حتی در جامعه 
آمریکا نیز کشتن پدر یک خط قرمز است و قابل اغماض نیست.

دو ســه سالی می شود که شبکه پر مخاطب آمریکایی نت فلیکس، به سمت تولیدات مشترک 
با زبان مادری برخی کشورها رفته است. در این تولیدات، معموال نویسنده، کارگردان و بازیگرانش، 
همه متعلق به کشور مورد نظر هستند و معموال طرح های قابل قبول با اهداف نت فلیکس، شانس 

تولید و دریافت بودجه را پیدا می کند.
در کره جنوبی به عنوان یکی از کشــورهای تحت استعمار آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، نت 
فلیکس اولین سریال اورجینالش را در سال 2018 تحت عنوان »آقای آفتاب« ساخت و داستان قدیمی 

 استعمار را که سال هاست برای کره جنوبی تکرار می شود، در ژانری تاریخی و رمانتیک احیا کرد.
وقتی آفتاب طلوع می کند

داستان سریال آقای آفتاب یا )Mr sunshine ( به کارگردانی »لی ایونگ بوک« در گذشته ای نه 
چندان دور و در زمان اعزام ارتش دولت ایاالت متحده به چوســان در سال 1871 اتفاق می افتد و 
ماجرای آن حول زندگی پســر نوجوانی می چرخد به نام »چویی یوجین« که در یک خانواده فقیر 
که برده هســتند، در کره جنوبی، زندگی می کرد. این پســر وقتی به سنین نوجوانی می رسد برای 
دستیابی به آزادی و فرار از کشورش، موفق می شود به آمریکا مهاجرت کند ولی چندین سال بعد، 
به عنوان افسر نیروی دریایی آمریکا، به کشور کره جنوبی بازمی گردد و بین دوراهی انتقام از مردمی 
که خانواده اش را نابود کردند و کمک به آنان در برابر استعمارگرانی مانند ژاپنی ها می ماند. در این 

بین عشق و عالقه به دختری از طبقه اشراف هم گریبانش را می گیرد.... 
استفاده از نقطه ضعف حریف

واقعیت این اســت که مســئله اختالف طبقاتی در کشور کره جنوبی بیشتر از دیگر کشورهای 
آسیایی، همچنان به قوت قبل خود باقی مانده است و هر چند که در ظاهر وضعیت مانند گذشته 
نیست و سیستم برده داری و ارباب رعیتی از بین رفته ولی بقایای همان تفکر هنوز با قدرت وجود 
دارد و باعث می شود که وقتی مخاطب کره ای امروز، سریال های ساخت کشورش را در مورد موضوع 

تبعیض و اختالف طبقاتی، با چشم آشنایی ببیند و با آن هم ذات پنداری کند. 
در بیشتر سریال های تاریخی کره ای، مخاطب شاهد این مسئله است که انسان ها بر اساس رتبه 
و جایگاهی که در دربار دارند، طبقه بندی می شوند و در این میان برای مثال اگر شخصی )به غیراز 
خاندان سلطنتی که در آن زمان حکم خداوند را برای مردم داشتند( افسر یا جزو بانوان دربار بود، 

از زیردستانش، ارزش باالتری داشته و همان زیردستان نیز از مردم کوچه و خیابان باالتر بوده اند.
مسئله تغییر جایگاه اجتماعی به قدری در سریال های کره ای و بخصوص ژانر تاریخی مهم بوده 
که در سریالی مانند یانگوم، که به شدت در ایران محبوب بوده است، مادر یانگوم که روزگاری بانوی 
دربار بوده و بعد از دسیسه ابتدا به مرگ و بعد هم از قصر بیرون انداخته می شود، به تنها دخترش 
وصیت می کند که هر طور شده وارد قصر شود و بانوی دربار شود! این در حالی است که بانوان دربار 
در آن زمان حق ازدواج و مادر شــدن را نداشــتند و همیشه هم در حال تعظیم و تکریم درباریان 
بوده اند، حال ســؤالی که پیش می آید این اســت که چرا باید یک مادر، ارزش بانوی دربار شدن را 

بسیار باالتر از مقام همسری و مادری و زندگی بدون دسیسه بداند؟
این نوع نگاه باعث شده تا سریال »آقای آفتاب« با دست گذاشتن روی این نقطه ضعف، بتواند به 
مخاطب کره ای در ابتدا یادآور شود که در طول تاریخ همیشه برده بوده است و حاال فرقی نمی کند 
که تحت اســتعمار چین یا ژاپن و در مرحله بعدی هم مخاطب باید درک کند که »همیشه برده« 
نمی تواند از سرنوشتش فرار کند، در عوض می تواند صاحبش را عوض کند و پناه بردن از یک ظالم 

به ظالمی  جدید و مثال مهربان تر، نافع ترین درمان است.
بهترین مثال برای بیان این نگاه در سریال در صحنه ای وجود دارد که یوجین از مردی که قباًل 
برده بوده می پرســد حاال که آزاد شــدی چرا مثل برده ها در  ترس و اضطرابی؟ جوابی که یوجین 
می شنود شاید خالصه نتیجه گیری کل این سریال 24 قسمتی باشد؛ مرد می گوید: »من زمانی برده 

بوده ام اما وقتی یک بار برده به دنیا بیایی، تا ابد برده می مانی حتی اگر آزاد شده باشی!«.
ژاپِن همیشه مقصر

در ســریال آقــای آفتاب دســت 
گذاشته می شود روی یکی از مسائلی 
که سال هاســت در سینما و تلویزیون 
کره بر آن تأکید می شود و این مسئله، 

استعمار کره به وسیله ژاپن است.
سریال زمانی را به تصویر می کشد 
که ژاپن به عنوان ابر قدرت زمان خود، 
مــدام مردم کره را که کشورشــان را 
استعمار کرده، تحقیر می کند ولی در 
این بین آمریکا به عنوان یک پشتیبان 
بزرگ حقوق بشر و قهرمانی تازه نفس، 
به میدان می آید تا دنیای این مردم بینوا 
و تحقیر شده را به قیمت ناچیز استعمار 

دوباره شان، تغییر بدهد!
در سریال آقای آفتاب که بر اساس 
ادبیات استراتژیک ساخته شده است 
دختری وجود دارد که نماد کشور کره 

جنوبی است، این دختر که به عنوان قلب تپنده و فهیم جامعه اشرافی و آگاه شناخته می شود، »بانو 
شین« نام دارد. او در طول ماجرای این سریال، سه خواستگار دارد اولی »چویی یوجین« است که 
یک مرد کره ای اســت که در آمریکا بزرگ شــده و حاال دست نشانده و افسر این کشور است و برای 
انتقام از ظالمانی که زندگی خانواده اش را نابود کرده اند، به کره برگشــته اســت. دومی  »گو دونگ 
مائه« است که او هم کره ای است ولی دست نشانده ژاپن و در آخر مرد سوم که »کیم هی سونگ« 
نام دارد، به نوعی نماینده قشر اشراف زاده و قدیمی  کره است و سعی دارد با معیار های روز، خودش 

را در این جامعه در حال تغییر، وفق دهد.
یکی از نکات قابل توجه در سریال آقای آفتاب این مطب است که، کشورهای رقیب و عالقمند 
به استعمار، هیچ کدام با نیروهای خود وارد میدان نمی شوند و در عوض هر کدام نماینده ای از خود 

کشور کره دارند که برای شان بجنگد و منافع شان را تأمین کند. 
در مجموع سریال آقای آفتاب سعی داشت تا در قالبی تاریخی و رمانتیک، روایت نخ نمای ظلم 
ژاپنی ها و استعمارشان را به تصویر بکشد و در این میان هم طبق روند داستان، از آمریکا به عنوان 
اســتعمارگر خوب یاد شــود که کره را از دست استعمارگران بد نجات داد! مسئله نفرت و احساس 
تحقیر مردم کره جنوبی به خاطر استعمار توسط آمریکا، سال هاست که در سینما و تلویزیون کره به 
ساخت فیلم و سریال در مورد استعمار ژاپن و ظلم و تحقیر این استعمارگِر تاریخ گذشته، خالصه 
می شود و جالب اینجاست که هرگز مخاطب کره ای نمی تواند در تولیدات فرهنگی یا همان فیلم ها 
و ســریال های این کشــور اثری از ظلم و تحقیر اســتعمارگر جدید یعنی آمریکا که 73 سال است 
بر زندگی شــان سایه انداخته، ببیند و مهم تر از آن اگر کارگردانی یا نویسنده ای فیلم یا سریالی در 

اعتراض به این استعمار بسازد، حتما اسمش به لیست سیاه وارد می شود. 
برای مثال بازیگری به نام »لی جونگ گی« که مخاطب ایرانی او را با بازی در ســریال کره ای 
»ایلجیما« به یاد دارد، به خاطر بازی در فیلم may 18 ، اســمش وارد لیســت سیاه دولت وقت کره 
جنوبی شــد. این فیلم که با موضوع تاریخ معاصر و در ژانر  تراژدی بود، با دیدی انتقادی نســبت به 
مســائل سیاسی، تاریخ معاصر کره ســاخته شد و دخالت نظامی آمریکا در این کشور را نقد کرد و 
جونگ گی به خاطر باز در این فیلم، مشــکالت فراوانی را در زندگی اش متحمل شــد که از جمله 
آن ها، جلو انداختن تاریخ ســربازی این بازیگر دقیقاً در زمانی زودتر از موعد بود که منجر به فسخ 

قراردادهای کاری او شد!
به خاطر تمام این دالیل در سریال آقای آفتاب در نهایت مخاطب می بیند که نماینده تفکر اشرافی 
یا کیم هی سونگ، قبل از ورود به میدان ناکار می شود و از صحنه کنار می رود و بین نماینده ژاپن 
یــا گــو دونگ مائه و نماینده آمریکایی یا چویی یوجین، از همان ابتدا تمایل بانو شــین با نماینده 
آمریکایی است و در نهایت هم نماینده ژاپنی مجبور می شود صحنه را برای نماینده آمریکایی خالی 

کند و نمی تواند موفقیتی به دست بیاورد.

آقای آفتابی که 73 سال است طلوع نکرده!

دوباره  تحقیری 
بمانند برده  باید  که  ملتی  برای 

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

اشاره: 
راه طی شده راهی است که به بیراه می رود و عناصر سازنده اش »نفس خواهی«، »جهل زدگی«، »تظاهر به دانایی«، »پیچیدگی گویی«، »تقلیدگرایی«، 
»فضل فروشی« و »بی دردی« است. انسان روشنفکر به دایره ای از جهان بسته و منجمد تعلق دارد که درکی از خواست ها، نیازها و نگاه دیگران پیدا 
نمی کند و تعلقاتی دارد که ماهیت واقعی ندارد و از وهم و خیاِل روح سرگردانش حکایت می کند. سید مرتضی آوینی این راه که خود با تمام وجود و 

تا انتها طی کرده بود، به خوبی می شناسد و برای آن آسیب شناسی خاص خود را دارد. در این مقاله به مختصات این راه می اندیشیم.
ســال ها پیش یک انسان تحول یافته، از راهی طی شده سخن گفت که خود تا انتهایش را پیموده و بازگشته بود. راهی که بسیاری از انسان ها در 
میانه آن، سرگردان و حیران؛ بی هویت و هدف، معطل مانده اند و از مقصد و مسیر خویش هیچ آگاهی ای ندارند. این انسان هبوط یافته »سید مرتضی 
آوینی« بود که سیر الی اهلل خویش را با نگاه به گذشته آغاز کرده بود و منشأ این انقالب درونی را هم »انقالب اسالمی« و »حضرت روح اهلل« می دانست. 
شاید برشمردن مختصات این راه طی شده آسان باشد. ولی هرکس این بصیرت و دریافت شهودی را ندارد که خویشتِن خویش را از درون کالف های 
تاریک شــبه روشنفکری بیابد و »از مسلخ عادات سخیف«1 زمینی خود را رها سازد. او با آنان از راه طی شده سخن می گفت: »و حاال از یک راه طی 

شده با شما حرف می زنم.« 
 اما مرزهای این راه طی شده چیست و چگونه می توان آن را شناخت؟ با نگاهی به نوشته های آوینی نشانه های این راه طی شده را باز می شماریم:

به مناسبت هفتاد و دومین سالگرد والدت شهید آوینی- بخش اول 

راه طی شده سید مرتضی چیست؟
✍یوسف سیف زاد

بوی مرداب  از بوی باران
منصور مهدوی ✍


