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عاشق، تصویر دنیای 
نژادپرسـتان مدرن

فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

جوانان جبهــه انقاب اســامی در تبیین 
حقانیت انقاب اســامی، تاش هــای فراوانی 
داشــته اند که قابل تقدیر است ولی هنوز برای 
پرداختن به بســیاری از خألها به تاش فراوان 

نیاز است.
از اوایل انقاب، ضرورت اثبات حقانیت انقاب 
اســامی احساس می شد، اما هرچه از سال ۵۷ 
گذشته و می گذرد این ضرورت بیشتر احساس 
می شود. دشمن از عدم شناخت پهلوی و مفاسد 
و کوتاهی هــا و نقص هــای او نزد برخی جوانان 

سوءاستفاده کرده و می کند.
آنها تاش می کنند که پهلوی را موفق و بدون 

نقص و ناکارآمدی نشان دهند. 
تاش دشــمن از این جهت اســت که برای 
نابودی جمهوری اســامی ، الزم اســت انقاب 
اسامی را نزد  مردم و به خصوص جوانان بی فایده، 
بی اثر و اشتباه نشان دهد، در صورت اثبات این 
هدف، آســیب زدن به کشــور از سوی دشمن 
بسیار سهل تر می شود و برخی جوانان نیز فریب 

می خورند و انگیزه هایشان کشته می شود.
کم کاری نیروهای وفادار به انقاب در مبارزه 
با این تفکر غلط، تاش مخالفان انقاب با علل 

بر خاف امروز که سینما و تلویزیون آمریکا پر شده است از زوج های غیر هم  نژاد، در زمانی 
نه چندان دور در این کشــور، ازدواج سفید پوستان با دیگر نژاد ها و به خصوص سیاه پوستان 

غیرقابل قبول و ناپسند تلقی می شد.
اما مسئله جالب توجه این است که در حال حاضر ازدواج با نژادهای دیگر و به خصوص 
سیاه پوستان، چندین دهه می شود که در این کشور آزاد و قانونی شده ولی این نوع ازدواج، 
خیلی مورد عاقه هر دو نژاد و به خصوص ســیاه پوســتان نیست و معموال سیاه پوستان در 
طبقات مختلف اجتماعی مایل به ازدواج با هم نژاد خود هســتند و بچه های این ازدواج ها 

که دورگه هستند هم معموال در ازدواج خود دورگه ها یا سیاه پوستان را  ترجیح می دهند!
نگاه تحقیر آمیز سفید پوستان به سیاه پوستان، در جامعه ای مانند آمریکا، به قدری پررنگ 
اســت که در بین مردم عام تنها کســانی که موفق به پیداکردن مورد مناســب در بین هم 
نژادانشــان نشوند، به ناچار تن به ازدواج با نژاد دیگر می دهند و تحقیرهای خانواده، جامعه 

و. .. را می پذیرند.
فیلم »عاشــق« به کارگردانی »جف نیکولز« محصول ســال 2016 به بررســی یکی از 
پرونده هــای قضایی جنجال برانگیز تاریخ آمریکا، که منجر به آزادی ازدواج  بین نژادی در 
این کشــور شد، می پردازد و مخالفت ها، سختی ها و تحقیرهایی را که زوج ماجرا برای ادامه 

زندگی مشترکشان در جامعه نژادپرست آمریکا متحمل شدند، نشان می دهد.
ازدواجوآغازمشکالت

داستان فیلم »عاشق«، از جایی شروع می شود که »ریچارد پری الوینگ« به عنوان یک 
کارگر ساختمانی سفید پوست، به دختر سیاه پوستی  به نام »میلدرد دوالرس جنر« عاقمند 
می شــود و پس از مدتی می فهمد که میلدرد حامله اســت از این رو تصمیم می گیرد مانند 

دیگر جوان های هم سن خود ازدواج کند.
در ایــن بین زوج ماجرا به خاطر قوانین ایالت ویرجینیا در آن زمان، مبنی بر غیرقانونی 
بودن ازدواج بین سفید پوســتان و سیاه پوســتان، مجبور می شوند به کلمبیا بروند و در آنجا 
ازدواج کننــد. وقتــی این زوج به ایالت خود برمی گردند در یک نیمه شــب، پلیس قفل در 
خانه شــان را می شکند و بدون اجازه، درست مانند تبهکاران سابقه دار، برای دستگیری آنها 
وارد خانه شــان می شود... در ادامه تاش های پایان ناپذیری به منظور حفظ زندگی مشترک 

برای این زوج شروع می شود.

آزادیدرحدشعارهایرنگارنگ
فیلم عاشــق با شــروعی آرام، در ابتدا زندگی قشــر کارگر و فقیر آمریکا را در سال ۵8 
میادی نشان می دهد و آن دست از رنگین پوستان و سفیدپوستانی را که جبر روزگار باعث 

شده در کنار هم باشند، به تصویر می کشد.
مرد و زن ماجرا، مدتی با هم در ارتباط بوده اند و این برای هیچ کس نه جای سؤال بوده 
و نه ابهام، ولی به محض اینکه این زوج تصمیم به ازدواج می گیرند، مخالفت ها شروع می شود 

و بعد از ازدواج این مخالفت ها رنگ خشونت به خود می گیرد...
در صحنه های مربوط به پاسگاه پلیس، رئیس پلیس به ریچارد می گوید: »من برای شماها 
متأسفم، همه مدل قاطی شدید... نصف سرخ پوست، نصف سیاه و نصف سفید هستید. بیچاره 

خون که خبر نداره قراره چه بایی به سرش بیاد!«
همین جمات، کامًا نوع نگاه قشــر طبقه به اصطاح باالتر و سفید پوست آمریکا را به 
سیاه پوستان و سفید پوستان فقیر نشان می دهد و در ادامه هم مخاطب می بیند که این زوج 
بین دو راهی جریمه و تبعید 2۵ ســاله یا جدایی قرار می گیرند و از این رو مجبور به  ترک 

خانه و کاشانه خود می شوند.
در عاشــق، مخاطب می بیند که درســت 96 سال بعد از قانون لغو برده داری در آمریکا، 
همچنان نگاه به سیاه پوستان با همان نژادپرستی یک قرن قبل ادامه دارد و شاید در ظاهر 
این مردم دیگر برده نباشــند اما انواع مختلف تحقیر و توهین را در کشــوری که شعارهای 

آزادی اش گوش دنیا را کر کرده، تحمل می کنند.
پروندهایادامهدار

در »عاشــق« مخاطب با فیلمی  رو به رو اســت که قرار است داستان یک برهه خاص از 
زندگی زوجی بین نژادی را تعریف کند. در این داســتان مخاطب می بیند که تا زمانی که 
زندگی سیاه پوستان و سفید پوستان طبقه کارگر در کنار هم و بدون ازدواج ادامه دارد هیچ 
اعتراضی نیست اما به محض اینکه سخن از دائمی  شدن این ارتباط و وجود فرزندانی مشترک 
پیش می آید، طبقه متوسط و مرفه ، وارد میدان می شوند و حتی در این میان پای خداوند و 

فرمانش مبنی بر مخالفت با ازدواج های میان نژادی به میان کشیده می شود!
در فیلم »عاشق«، فیلمنامه و داستان آن طور که باید قوی و گویا نیست. مخاطب به هیچ 
وجه نمی تواند با فضای آن زمان آمریکا و مشکات این زوج ارتباط بر قرار کند و مهم تر اینکه، 

شخصیت پردازی این زوج به هیچ وجه قابل لمس و دوست داشتنی نیست.
در یک کام، کارگردان در »عاشــق« نتوانسته یا نخواسته یکی از مهم ترین پرونده های 
حقوق مدنی و سیاسی آمریکا که به پرونده »الوینگ علیه ویرجینیا« مشهور شد را، آن طور 
کــه باید به مخاطب خــود عرضه کند. این پرونده که نه در زمان حیات ریچارد الوینگ که 
سال ها بعد باعث آزادی این نوع ازدواج در آمریکا شد و به اصطاح موجب شد قوانین علیه 
ازدواج بین نژادی برداشــته شود، در فیلم »عاشــق« بدون هیچ مبارزه و هیجانی به تصویر 

کشیده می شود.
در طول فیلم ریچارد الوینگ که معنای فامیلش همان »عاشــق« یا عنوان فیلم است، 
ســعی دارد ازدواج کند و پس از آن خانواده خود را ســر و سامان بدهد. به خاطر همین هم 
این مرد از همان ابتدای ماجرا در حال ســاختن دیوارهایی است که قرار است روزی تبدیل 
به خانه شــوند ولی در فیلم تا انتهای ماجرا ایــن دیوارها در همان ابعاد نصفه و نیمه خود 
باقی می مانند و ریچارد موفق به ســاختن خانه نمی شود. این مسئله که در واقعیت ریچارد 
الوینگ خانه خوبی برای خانواده خود می ســازد و تا زمان حیاتش با همســر سیاه پوستش 
زندگی می کند، کنایه هوشــمندانه ای از طرف کارگردان به نظر می رسد، گویی جف نیکولز، 
می خواهد با نشان دادن دیوار نصفه نیمه ای که به انتها نمی رسد، به مخاطب یادآور شود که 
تاش های الوینگ و امثال او هرگز در کشورش به نتیجه ای که باید نمی رسد و در واقع این 

همه هیاهو به نوعی برای هیچ بوده است!
فیلم عاشــق با وجود تبلیغاتی که برایش شد نتوانست نظر مخاطبانش را به خود جلب 
کنــد و با بودجه 9 میلیون دالری تنها 12 میلیون در گیشــه فروخت و منتقدین هم نظر 
مثبتی در موردش نداشــتند و این فیلم در هیچ جشــنواره بین المللی هم موفق به دریافت 

جایزه یا حتی نامزدی نشد. 
در نهایت فیلم »عاشــق«، به عنوان فیلمی  دستوری که باید ساخته میشد تا روند رو به 

رشد قوانین در ایالت های مختلف آمریکا را نشان بدهد باقی ماند.

یکی از بحران های دســت به گریبان سینمای 
ایران، فاصله گیری از قصه اســت. به عبارت دیگر؛ 
کمتر فیلمســازی اســت که در عرصه سینمای 
ایران بتواند و بلد باشــد که قصــه ای جذاب را به 
روانی و به درســتی، به زبان تصویر و سینما روایت 
 کند. فیلمســازان بیگانه با فضای قصه و ناتوان از 
قصه سازی و قصه خوانی و روایت قصه ، سینمای 
ضد قصه را نه تنها سرپوشــی بر ناتوانی و نابلدی 
خود دیدند که آن را به تقلید از برخی سینماگران 
فرنگی، ابزاری مناســب یافتند برای تظاهر و فخر 
فروشی و پز روشنفکری ! دستاورد و دست پرورده 
همین جماعت؛ سینمایی شد که دلزدگی تماشاگر 
را به ارمغــان آورد و امروز از مجموع 80 میلیون 
ایرانی، تنها دو تا ســه میلیون مخاطب سینمارو 

به جا گذاشت.
در میان جماعت یاد شــده، بودند و هســتند 
 فیلمســازانی که تمام تاش خــود را معطوف به 
قصه سازی و روایت درست و سینمایی آن کردند؛ 
از جمله این سینماگران باید به دکتر محمد هادی 
کریمی اشاره کرد. چنان که در آخرین اثرش، خود را 
چون آثار پیشین مقید به خوانش سینمایی قصه ای 

دارای کشش و دیدگاه، نشان می دهد.
در فیلم پسرکشــی با قصه زنی مواجه هستیم 

نگاهیکوتاهبهفیلم»پسرکشی«
ساختهمحمدهادیکریمیبهبهانهاکرانآنالینآن

 اثری در دفاع از 
سنت و خانـواده

که شوهرش برای داشتن فرزند پسر ، رو به ازدواج 
دوم می آورد اما مجموعه حوادثی، ماجرایی جنایی 

را رقم می زند.
قصه دارای کشــش و تعلیق است. رمزگشایی 
از معمایی جنایی، غافلگیر کننده اما کاما منطقی 
صورت می گیرد. در این قصــه، خبری از کارآگاه 
نیســت اما به دلیل بافت شــخصیتها و رویدادها، 

جای خالی کارآگاه احساس نمی شود. 

 از ویژگی های فیلم نه تنها داشــتن قصه ای با 
مختصات تعریف شــده؛ که ایرانی بودن آن قصه 
نیز به شــمار می آید. فضا و بستر رویدادها؛ آشنا 
و سرشــار از نشانه ها و آدم ها و دغدغه های جامعه 

دیروز و امروز است.
جالب این است که فیلم در عین حال که ضد 

مانا شهیدی

خرافات رســوخ کرده در بطن ســنتهای پیشین 
جامعه ماســت اما ضد ســنت ملی نیست! و این 
درست خاف برخی از فیلم های ایرانی مانند خانه 
پدری است که به بهانه ایستادن در برابر خرافات 
و تعصبات، دقیقا سنت و دین را آماج حمات خود 
قرار می دهند. فیلم روایت تاشی یک خانواده به 

دلیل تفکرات جاهلی یک مرد است اما ضد خانواده 
نیســت و دقیقا به خانــواده احترام می گذارد و به 
همبندی و همدلی فرا می خواند؛ چیزی که امروز 
تحت تاثیر آموزه ها و تجلیات زندگی غربی واقع شده 
است. در فیلم، ما شاهد بازسازی یک خانه قدیمی 
هســتیم و این؛ ضرورت بازگشت به اصل و اصالت 
خویش و جست وجوی زندگی در روابط نزدیک و 

دغدغه مند دیروز را تداعی می کند.
در بخشی از فیلم شاهد این هستیم که خواهر 
ناتنی بزرگ تر پسر، »برادر«ی برای خود قابل تصور 
نیســت و او را پس می زند. اما پسر اصرار دارد که 
»برادر« چهار خواهر خود است و در پی جلب نظر 
و همراهی خواهران است. این اصرار ، نیاز زندگی 
امروز ما و اساســا همه ابنای بشر است که هر روز 
مشکات و مصائب زندگی شهری و ماشینی میان 
اعضای خانواده ها دیوار جدایی می چیند و این دیوار 

، همواره بلند تر بلندتر می شود.
همه آنچه گفته شد، است که قصه پسرکشی 
را پذیرفتنی و فیلم را همراه با کارگردانی حساب 

شده، قابل تامل نشان می دهد. 
عجیب اینکه پسرکشــی در جشــنواره سی و 
هشــتم چنانکه باید دیده نشــد و هدف جفا قرار 

گرفت!

حوادث سال های نخست پیروزی انقاب اسامی، 
یکی از بخش های ســرخ و سبز تاریخ معاصر ایران 
است که به دلیل کم کاری رسانه ها، همواره از سوی 
تحریف کنندگان تاریخ،مورد طمع قرار گرفته است. 
ایران در دهه 60 شمسی عاوه بر تهاجم خارجی و 
درگیر شــدن با یک جنگ بزرگ و تحمیلی، محل 
تاخــت و تاز گروهک ها و ســازمان های مســلح و 
تروریستی بود که قصد داشته و دارند که ایدئولوژی 
ادعایی خود را به زور اسلحه به مردم تحمیل کنند. 
آمار رسمی حاکی از قربانی شدن بیش از 1۷ هزار نفر 
از ایرانیان به دست این گروهک ها و سازمان هاست.

سریال »شاهرگ« از معدود فعالیت های فرهنگی 
در جهــت نمایــش و ثبت تصویــری فعالیت های 
تروریســتی یکی از این جریان هاســت؛ ســازمان 
مجاهدین خلق که در افواه با نام ســازمان منافقین 
شــناخته می شــوند. این ســریال به کارگردانی 
سیدجال دهقانی اشکذری تولید شده است. او یک 
فیلمساز جوان یزدی اســت؛ در سال 1361متولد 
شــده، رشته ادبیات خوانده است. اشکذری با اینکه 
چند تله فیلم ســاخته بود اما با اولین فیلم بلندش 
یعنی »خانه ای کنار ابرها« شــناخته شــد و مورد 
تحســین قرار گرفت. این فیلم در ســی و دومین 
جشــنواره فیلم فجر جایزه دیپلــم افتخار بهترین 
فیلمنامــه بخش نگاه نو را گرفــت و در پنجمین 
جشــنواره عمار نیز فانوس بهترین فیلم سینمایی 
را برای کارگردانش به ارمغان آورد. جال اشکذری 
پس از آن، فیلم »دلبری« و سریال »حانیه« را هم 
تولید کرد و »شــاهرگ« اثر جدید اوست. کارنامه 
ســیدجال دهقانی اشــکذری نشــان می دهد که 
دغدغه اصلی او تاریخ انقاب و دفاع مقدس اســت 
و این فیلمساز جوان، دغدغه پرداختن به مسائل و 
سوژه های سیاسی کمتر گفته شده درباره دهه های 
۵0 و 60 شمسی در ایران را دارد. همچنانکه سریال 
»شاهرگ« با موقع شناسی مناسب، به تاریخ ترور 
و گروه های ضدترور در کشــورمان پرداخته است. 
سریالی که هدف اصلی اش، مقابله با تحریف تاریخ و 
مبارزه با جریان جابه جایی »جاد« و »شهید« است. 
اهمیت موضوعی سریال »شاهرگ« این است که در 
زمان و زمانه ای ساخته شده است که منافقین، گرچه 
تضعیف شده و منفورتر از قبل هستند، اما با حمایت 
و سرمایه گذاری برخی از دولت های غربی و عربی و 
عبری، فعالیت می کنند و هر چه در توان دارند برای 
ضربه زدن به مردم ایران به کار می گیرند. شاید برای 
بسیاری از جوانان که اطاعی از گذشته جریان های 
سیاســی نداشته باشند، باورپذیر نباشد که اعضای 
این گروه ها نه فقط سران حاکمیت و مسئوالن، بلکه 
شــهروندان ایران را نیز به قتل می رسانند. به بیانی 
بهتر، آنها قصد راه انداختن نوعی نسل کشی را در 
ایران داشــته و دارند. یعنی برای تسلط سیاسی بر 
ایران در پی نابود کردن هر انسانی بودند که احتماال 
تفکری مغایر با خودشان داشت! یعنی چیزی شبیه 
به داعش، بلکه وحشی تر! سریال »شاهرگ« عاوه بر 
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نمایش این جریان، به قهرمانان گمنامی پرداخته که 
کمتر به آنها توجه شده است. اگر منافقین نتوانستند 
مثل داعش مدتی برای خودشان خلیفه راه بیندازند، 
به خاطر مقاومت افراد از جان گذشــته ای بود که 
خود را فدا کردند تا خافت تروریست ها در ایران پا 
نگیرد. سریال »شاهرگ« هم بخشی از تقابل این دو 
گروه –جادها و شهیدها- را به تصویر کشیده است 

که از این نظر، حائز اهمیت و قابل تحسین است.
سازندگان سریال »شــاهرگ« سراغ موضوعی 
رفته اند که پر از سوژه های ناب و تکان دهنده است؛ 
آنقدر خاطره، ماجرا و ســند دربــاره فعالیت های 
تروریســتی و خیانت هــای ضدملــی منافقین و 
گروهک های مارکسیســتی در ایران وجود دارد که 
برای ساخت فیلم درباره آنها اصا نیازی به داستان 
گویی و خیال پردازی نیست! شاید اگر در »شاهرگ« 
نیز مانند نمونه مشابه سینمایی اش یعنی »ماجرای 
نیمــروز« همان حوادث و آدم های واقعی به تصویر 
کشیده می شدند، این سریال به نتیجه مثبت تری 
می رسید؛ تجربه ثابت کرده که کار درباره منافقین، 
اگر براســاس تصورات و تخیات شخصی صورت 

بگیرد، جذابیت چندانی نخواهد داشــت. اما تولید 
فیلم شــبه مستند و بازسازی واقعیت ها درباره این 
موضوع، تأثیرگذارتر است. چراکه کارهای منافقین، 
فراتــر از واقعیــت و به خودی خــود، دراماتیک و 
دردناک بودند. اما تخیل فیلمنامه نویس ها –به ویژه 
اگر چندان اهلیتی با این گونه موضوعات نداشــته 
باشــند- نمی تواند عمق تراژیک منافقین را برما 

بسازد.
یکی از آسیب های سریال های تاریخی و سیاسی 
در تلویزیون ما، عدم مخاطب شناســی است. واقعا 
جای سؤال است که ســریال »شاهرگ« برای چه 
کسانی ساخته شده است؟ هدف گذاری این سریال 

روی چه قشر و گروهی است؟
بسیاری از نویسندگان و هنرمندانی که دغدغه 
طرح مسائل سیاسی و اجتماعی را دارند به این دلیل 
برای بیان حرف های خودشان از قالب های هنری و 

آگاه کند. برای ساخت یک سریال سیاسی نیز ابتدا 
باید مخاطب ســنجی و هدفگذاری صورت بگیرد. 
اگر هدف سازندگان »شاهرگ« این بوده که عاقه 
مندان به مباحث تاریخ معاصر و نیروهایی که نسبت 
به حوادث ابتدای انقاب در ایران آگاهی و روشنایی 
ذهنی دارند را مخاطب قرار دهند، این ســریال به 
موفقیت رســیده است. اما اگر هدف اصلی از تولید 
»شاهرگ« این بوده که افراد ناآگاه و غیرسیاسی و 
بی عاقه به این نوع بحث ها را درگیر و روشن سازند، 
نتیجه منفی است! شاید درصد بسیار اندکی از نسل 
جدید در کشــورمان –متولدان دهه ۷0 به بعد- را 
بتوان یافت که اطاعات دقیقی درباره فعالیت های 
تروریســتی گروهک های التقاطی داشــته باشند. 
بنابراین فرض ســازندگان سریال »شاهرگ« باید 
این می بود که با مخاطبی مواجه هســتند که اصا 
عاقه ای به خواندن مقاله سیاســی و تاریخی ندارد 

و منافقین را هم نمی شناســد. پس در کنار معرفی 
شخصیت های مثبت، باید منافقین هم به خوبی برای 
مخاطب عام تفهیم می شد. این گونه، این سریال مرز 
زمان را هم می شکست و به حوادث امروز نیز ارتباط 
می یافت. چون بسیاری از درگیری ها و تنش های این 
روزهای فضای سیاسی کشور، قابل مقایسه با دوره 

صدر انقاب هستند. 
بــرای هدف گرفتن مخاطب نــاآگاه یا جویای 
سرگرمی، نیازی به تغییر و تبدیل واقعیت ها و یا به 
کار گیری ابزار مبتذل نیست. بلکه باید الزامات یک 
درام دلهره آور و سرشــار از کشمکش، شخصیت، 
ماجرا، قهرمان و ضدقهرمان و ریتم رعایت شود. در 
این صورت، حتی آن دسته از جوانان یا مخاطب هایی 
که نسبت به ســوژه های سیاسی ذوقی ندارند هم 
مجذوب آن می شوند. اساسا معنی فیلم استراتژیک 
همین است. یعنی فیلمی که به مضامین سیاسی و 
ملی و بین المللی می پردازد اما به خاطر برخورداری 
از ساختاری شکیل و چشم نواز، می تواند خیل عظیم 

مخاطب و تماشاگر را به خودش جلب کند.
اما متأسفانه سریال »شــاهرگ« در اغلب این 

موارد ضعیف است! به همین دلیل هم در نظرسنجی 
صورت گرفته از سوی صداوسیما، این سریال فقط 
8 درصد مخاطــب دارد و احتماال همین 8 درصد 
هم عاقه مندان به تاریخ انقاب و کسانی هستند 
که نســبت به محتوای این سریال، از قبل آگاهی 

داشته اند!
در یک فیلم یا سریال که قرار است نمایش دهنده 
ماجراهای پرتخاصم و تقابل بین نیروهای خیر و شر 
به ویژه در حوزه بمبگذاری باشــد، »ریتم« نقشی 
حیاتی دارد و از الزامات است. با اینکه در »شاهرگ« 
ماجراهای مختلفی رخ می دهد و تعقیب و گریز هم 
وجود دارد، اما ضرباهنگ کند سریال، آن را به یک 
بمب خنثی شبیه کرده است که نمی تواند انفجار و 

سروصدایی ایجاد کند!
 ما در این سریال، با یک گروه چک و خنثی سازی 
بمب مواجه هستیم که هر کدام از آنها می توانستند 

یــک قهرمان باشــند.اما گروه قهرمانــان، هویت 
مشخصی ندارد؛ معلوم نمی شود که این گروه، چرا 
و چگونه و به دستور چه کسانی تشکیل شده است؟ 
این اواخر باب شده است که در فیلم های سیاسی، 
اختافات و تنش هایی بین اعضای گروه های انقابی 
و امنیتی ایجاد می شــود. در این سریال نیز چنین 
تمهیدی به کار رفته اســت، اما تصنعی است! فرخ 
)عباس غزالی( یکی از اعضای سابق منافقین که از 
گذشته خودش پشیمان است و به خدمت گروه چک 
و خنثی درآمده و به اصطاح تواب اســت، همواره 
مورد ســوءظن قرار دارد؛ گاهی از ســوی اعضای 
گروه و گاهی از سوی مقامات باالدستی. اما افرادی 
که کوچک ترین اطاعی از چنین گروه هایی دارند، 
به خوبی آگاه هســتند که معموال نیروهای تواب 
یا به نقاط حســاس و مهم –مثل گروه های چک و 
خنثی- راه پیدا نمی کردند و یا اگر هم به این مرحله 
می رسیدند، مراحل بسیاری را طی کرده و برادری 
خــود را ثابت کرده اند. امــا این از اتفاقات عجیبی 
اســت که در این سریال رخ داده و یک عضو سابق 
منافقین، بافاصله پس از خروج از زندان، به میدان 
می رود و عجیب اینکه با وجود همه ســوءظن های 
اطرافیانش باز هم به کار خودش در این گروه ادامه 
می دهد! این درحالی اســت که شــخصیت فرخ، 
می توانست به برگ برنده این سریال تبدیل شود و 
برخاف بمب هایی که خنثی می کند، بمب درام در 
این سریال را به انفجار می رساند. فرخ یک ظرفیت 
بزرگ و قوی بود که در این سریال از ظرفیت او به 
خوبی استفاده نشده است. شخصیت پردازی دقیق 
و عمیق فرخ، می توانست او را به قهرمان اصلی این 
ســریال تبدیل کند؛ او به خاطر ســابقه حضور در 
جوخه های ترور، قادر بود شقاوت منافقین را بهتر 
به کام مخاطب بنشــاند. فرخ به مثابه »حر سریال 
شاهرگ« اگر از کاریزما و پرداخت بهتری برخوردار 
بود، توانایی همراه کردن قشر خاکستری و تزریق 
آگاهی به وی را داشت. چون، هم تلخی و سیاهی 
حضور در یک سازمان مخوف ضدانقاب را داشته 
و هم تجربه شیرین و روشن انقابی بودن را دارد. 
دیگر کاراکترهای این سریال، جایگاه یک قهرمان 
که بتواند دل مخاطب را به دست آورد را نیافته اند؛ 
محمدعلی )نیما رئیسی( حاالت و رفتاری یک نواخت 
و ســرد دارد و کاریزماتیک نیســت! از همه بدتر، 
کاراکتر »پرتو« اســت که با بازی بد و سرد حسین 
پاکدل و همچنین گریم باسمه ای او، هیچ شباهتی 
به یک فرمانده انقابی و عملیاتی در سازمانی امنیتی 
و ضدخرابکاری را ندارد! انگار، همان پدر بی عرضه و 
اخموی سریال »مانکن« است که با اندکی تغییر به 

»شاهرگ« منتقل شده است!
در مجموع، سریال »شاهرگ« یک تجربه بزرگ 
برای کار درباره تاریخ انقاب اســامی اســت. از 
نکات مثبت و نقاط ضعف این سریال باید زمینه ای 
 برای تولید آثار بیشــتر و بهتر درباره این ســوژه 

استفاده کرد.

یادداشتخوانندگان:

سخنی با مستند سازان انقالب اسالمی 
و انگیزه و هدف معین، تاش غربزده ها با علل، 
انگیزه و هدف معین و تحلیل های غلط توســط 
بعضی بزرگان خانواده ها از عوامل القای تصویری 

مثبت نسبت به رژیم پهلوی است.
مرحله اول در  تربیت سیاسی جوانان ، اثبات 
حقانیت  انقاب اســامی اســت. اگر حقانیت 
انقاب اسامی اثبات نشود، علل تحریک صدام 
به دســتور آمریــکا برای حمله بــه ایران، علل 
پشــتیبانی همه جانبه استکبار جهانی از صدام، 
حقانیت استمرار انقاب اسامی، حقانیت دفاع 
از کشورهای مظلوم، حقانیت مبارزه با استکبار 
جهانی و... اثبات نمی شــود. اگر حقانیت انقاب 
اسامی اثبات نشود، نمی توان نسل جوان را به 
مبارزه با دشمن خارجی و نفوذی ها فرا خواند. 
و اما راه های اثبات حقانیت انقاب اسامی...

باید صادرات نفت در سال ۵۷ با 98 مقایسه 
شود. در توضیح و تبیین این قسمت باید گفت 
در حکومت پهلوی، اقتصاد کشور ما تک محصولی 
بوده اســت و آن هم به دســتور اربابان خارجی 
محمدرضا پهلوی بوده است. درآمد نفتی کشور 
در سال ۵۷ که صادرات آن به روزی ۵ میلیون 
بشــکه در روز می رسید با درآمد نفتی فعلی ما 

که به زیر 1 میلیون بشکه در روز می رسد قابل 
مقایسه نیست. 

در ادامــه باید وضع زندگــی ملت ایران در 

شهرها و روستاها با حکومت پهلوی مقایسه شود. 
کشور 3۵ میلیونی که روزی ۵ میلیون بشکه نفت 
صــادر می کرد و تقریبا  نیمی از جمعیت آن در 
روســتاها زندگی می کردند اما زندگی روستایی 

آن نزدیک به فقر مطلق بود. 
چــون دروغ بــزرگ »وضــع مــردم ایران 

درحکومت پهلوی بهتر بود« بســیار برای مردم 
باورپذیر شده، مستند سازان باید به سراغ روستاها 
برونــد و از افرادی که بــه خوبی دوره پهلوی را 

دیده اند گزارش بگیرند که در دوره پهلوی وضع 
راه های روستایی، آب بهداشتی، برق، گاز، حمام 
بهداشــتی و مخابرات و خانه بهداشــت چگونه 

بوده است؟
اعتراف خود روســتاییان به ضعف همه این 
امــور در دوره پهلوی و اینکه بیش از 9۵ درصد 
روســتاها فاقد همه این موارد بوده اند در تبیین 

حقانیت و برکات انقاب موثر است. 
آیا کشوری  که فقط ۵ شهر آن در حکومت 
پهلوی گازکشی شده بود، مثل امروز که هزاران 
شهر و روســتایش گاز کشی شده، نمی توانست 

همین مقدار را گازکشی کند؟
زمانی شــهید مدرس انتقاد داشت که چرا 
شــهرهای ایران )در ســال حدود 1300( لوله 
کشــی آب ندارد ولی جوانان ما آرســن لوپن 
شده اند؟! یعنی ایران آن زمان توانایی لوله کشی 
آب شهرهایش را داشت اما تا ۴0_ ۴۵  سال بعد 
از انتقاد مدرس ،تهران لوله کشی بهداشتی نداشت 
و تقریبا بیش از 9۵ درصد روســتاها تا سال ۵۷ 

لوله کشی بهداشتی نداشت.
وضعیت شهرها هم اصا مطلوب نبوده است. 
کسانی که قبل از انقاب در تهران متولد شده اند 
و دوران کودکــی و جوانی در پایتخت پهلوی را 
شاهد بوده اند، وضع برق، نفت، وسایل گرمایشی، 
گاز، سطح تحصیات، سطح رفاه، سطح بهداشت 
و ســطح تغذیه را با پس از انقاب اسامی یکی 

نمی دانند. 
صدیقهمحمدخانی

ادبی اســتفاده می کنند که بتوانند اقشار و افرادی 
را با خودشــان همراه کنند که دارای ذوق هنری یا 
در پی سرگرمی هستند. به طور مثال، نویسنده ای 
چون »هاوارد فاســت« برای نشــان دادن دروغین 
بودن دموکراســی در آمریکا به جای نوشــتن یک 
مقاله، ساختار سیاسی حاکم بر ایاالت متحده را در 
قالب یک رمان با نام »آمریکایی« ترسیم کرده، تا به 
این وسیله، به جای عاقه مندان به مطالعه مقاالت 
سیاسی، افرادی که اهل مطالعه رمان هستند را هم 


