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دیپلماســی عمومی همواره بــرای ارتباط با 
ملت های همســایه به ویژه آن ســوی ارس دارای 
اهمیت است حتی زمانی که آتش اختالف قدیمی 

 میان دولت های باکو و ایروان شعله ور نشده بود.
هر انسان عاقلی می داند که جنگ همواره برای 
همسایگان طرف های درگیر جز ویرانی، بیماری و 
بدبختــی پدیده دیگری به همراه ندارد و صدالبته 
اینکه هر نبردی روزی به پایان می رســد؛ اما تأثیر 
تبلیغاتی که حتی به ناحق درخصوص آن می شود، 
شــاید تا ابد بماند. آن هم در منطقه ای که هر 10 
سال یک بار شاهد یک جنگ خونین بوده است؛ در 
اواخر دهــه 1980 در قره باغ، در ابتدای و انتهای 
دهه 1990 در چچن و داغستان، در دهه اول قرن 
حاضر میان گرجستان و روسیه در اوستیای جنوبی 

و اکنون در سال 2020 باز هم در قره باغ. 
همه می دانیم که جنگ های قفقاز هیچ ارتباطی 
به ملت و دولت ایران نــدارد و هرگز هیچ کدام از 
طرف های نبرد، نیازی به جنگ افزار و تســلیحات 
برای کشــتن یکدیگر ندارند و ســالح های آنها را 
دولت های تل آویو، آنکارا، واشنگتن و مسکو تامین 
کرده و می کنند، اما باز هم انبوه رسانه های غربی و 
منطقه ای تالش دارند تا مردم کشورهای منطقه را 
به سمت یک جنگ شناختی علیه ملت و حکومت 
ایران سوق دهند. همین نکته می تواند علتی برای 
فعالیت بیشتر شــبکه های برون مرزی صداوسیما 
همچون سحر و پرس تی وی و العالم و... در زمینه 
دیپلماسی عمومی و حمایت از آنها برای اجرای این 

هدف باشد. اما چرا؟
رسانه های برون مرزی به ویژه کانال آذری شبکه 
سحر و نیز رادیوهای آذری تبریز، رادیو آران و رادیو 
ارمنی، از ابزارهای فرهنگی ایران برای آگاهی بخشی 
به مردمی اســت که زیر تبلیغات شدید دشمنانی 
مانند رژیم تل آویو قرار دارند. صهیونیست ها با آنکه 
به صورت مستقیم فعالیت نمی کنند، اما در بیشتر 
رســانه ها دارای نفوذ بوده و اهداف تفرقه افکنانه و 
فتنه انگیزانه خود را علیه ملت ایران و انقالب اسالمی 

با نگاهی به نقش شبکه های برون مرزی 
در دیپلماسی عمومی منطقه قفقاز

جنگ رسانه ای 
در قـره بـاغ

محمدپارسا نجفی

محدثه میرحسینی

نوشتن درباره فیلم »بی حسی موضعی« کار دشواری است چرا که نوشتن در حوزه نقد و تحلیل اثری 
که »وجود ندارد« باید هم دشــوار باشــد و بدیهی است که این دشواری نوعی آزار هم به دنبال دارد چون 

ناشدنی است! ولی خب؛ وقتی خود این فیلم، شدنی شده و اکران، قاعدتا نقدش هم شدنی می شود!
بی حسی موضعی یک مجموعه تصاویر به همین متصل است که نمی شود نام »سینما« بر آن گذاشت 
به دلیل آنکه هرچه که باشــد، ســینما نیست؛ حال اینکه چیست، بماند برای قضاوت تاریخ! البته اگر در 

تاریخ سینمای ایران بماند؛ که بعید است.
در ایــن »فیلــم«، ما با تعدادی آدم رو به روییم که نمی شناسیمشــان و تا آخر فیلم باید رفت و آمد و 

»همین طوری« بودنشان را تحمل کنیم و مفروض بگیریم که داریم فیلم می بینیم!
مقادیری شــبه اپیزود کاری باسمه ای، مقادیری انعکاس اختالالت جنسی، مقادیری روشنفکر بازی 
سینمایی، مقادیری افکت و حرکت و بازی فرمی، مقادیری رهایی فروبسته، بی فیلمنامه و بی کارگردانی و 

در بی وجه ترین شکل ممکن متصور. همین! منتظر چیز خاص دیگری در این »فیلم« نباشید.
حکایت این است که »جالل، نویسنده ای بی محصول که از فشار ذهنی رد داده است، متوجه تغییری 
در زندگی خواهرش- ماری-  به واســطه مردی به نام شــاهرخ می شود. پس خانه پدری را  ترک می کند. 
ما یک شــب با او و دوســت آهنگسازش بهمن و راننده تاکسی عجیبی به نام ناصر همراه می شویم. وجه 
مشــترک این سه نفر این است که هر ســه در وضعیت بی حسی به سر می برند. اما شب آبستن اتفاقاتی 

عجیب است برای این پنج نفر …«
اوال باید گفت که ابدا داستانی در کار نیست. ما در این فیلم با خرده ذهنیاتی مالیخولیایی رو به روییم 
که مثال بنا بوده بی حســی موضعی »یک شــب عجیب و پرحادثه« را روایت می کند. اما حتی شبش هم 
شب نیست و حادثه اش حادثه و بی هیچ ربط و نسبتی و صرفا بر مبنای متحرک بودن تصاویر و وصله پینه 
شــدن سکانس ها می فهمیم که باید این صحنه ها را اینجوری پشت سر هم ببینیم! کما اینکه می شود هر 

جور دیگری و با هر ترتیب و صورت دیگری هم دیدشان.
مریم نقش اول زن این فیلم پس ازگذراندن تاریخی پرقصه و چالش  موفق می شود با شاهرخ  ازدواج 
 کند. همزمان برادر مریم از ازدواج این دو نفر هنوز راضی نیست و سعی می کند رابطه مریم و شاهرخ را 

به هم بزند. او در این راه با یک راننده تاکسی آشنا می شود.
این آشنایی، حوادث »دور از انتظار« و »غافلگیرانه ای« را باعث می شود و نشانگر اینکه سرنوشت تمام 

این افراد »به طور کاماًل غیرمنتظره ای« با یکدیگر »گره خورده« است.

این کل ماجرایی اســت که به عنوان یک ایده ابتر در ذهن فیلمســاز شکل گرفته بوده اما واقعیت این 
اســت که اینها صرفا زور زدن نگارنده برای فهم احتمالی تصور و ذهنیت احتمالی فیلمســاز است و اال در 

خود فیلم چنین چیزهایی نمی بینیم.
»بی حسی موضعی« را نمی توان در داستان یک خطی و قصه و اتفاقات مشخص تعریف کرد چراکه اصال 
چنین مولفه هایی در آن وجود خارجی ندارد و نویسنده فیلمنامه تنها کاری که توانسته-  و نتوانسته-  انجام 
دهد این است که در جریان داستانش تماشاگر را چند بار به شکل مذبوحانه ای غافلگیر کند و در عین حال، 
چه به جهت عنصر زمان و چه مکان و چه مواجهه با تیپیکال این آدمهای سرگردان و رها شدن در ناداستان 
این فیلم، ما اساساً با یک موقعیت به شدت بی  در و پیکر و بحرانی به جهت ساختار سینمایی رو به روییم.
بله البته که شخصیت های فیلم، شب عجیب و غریب و پر از حادثه ای را می گذرانند. خود ما به عنوان 
تماشاگران بخت برگشته این فیلم هم در طول تماشایش چنین حسی داریم؛ یک بی حسی موضعی! همین 

را می خواستید آقای فیلمساز؟!
واقعیت این است که همین موقعیت های مثال اپیزود غیرعادی هم هیچ کدامشان در راستای رسیدن 

به هدف محتمل داستانی و تعریف احتمالی از پیش مفروض گرفته شده فیلم نیستند.
 در واقع اصال معلوم نیست کارگردان و نویسندگان فیلم، از اتفاقات مختلفی که رخ می دهد برای بیان 
چه موضوعاتی می خواسته اند استفاده کنند و چرا در این میان، این کاراکترهای بیچاره را مچل کرده اند!

اما از همه این نکات و مســایل که بگذریم یک موضوع درباره فیلم »بی حســی موضعی« قابل توجه 
و  اشــاره اســت و آن اینکه گرته برداری منفعالنه و خام دستانه از ورسیون تاریخ مصرف گذشته عبدالرضا 
کاهانی و اپیزود سازی های بی زمان و بی مکان و بی بوم و بر او، که مدتی »بی خود و بی جهت« ادامه یافت 
و به گسستگی و فروبستگی مضاعف منجر شد، هر گز نخواهد توانست کارنامه درخشان و قابل دفاعی را 

برای کسی فراهم سازد و به قول معروف، از این نمد، کالهی برای کسی تدارک نخواهد شد.
ذات نایافته از هستی بخش                                                          کی تواند که بود هستی بخش
ای کاش فیلمســاز جوان ایرانی خود را، جهان خود را، بوم و بر خود را، هویت و ســرزمین و اندیشه و 
گذشته و امروز و فردای خود را بشناسد، بیاندیشد، بخواند، یاد بگیرد و در نهایت برای مردمش فیلم خوب 

بسازد. این تنها راه بیرون آمدن از مخمصه بی حسی موضعی و مطلق و این درد بی دردی است!

نگاهی به فیلم »بی حسی موضعی«

حکایتبیحسیمطلقودردبیدردی!

دنبــال می کنند. عالوه  بر اینکه دولت های ریاض، 
دوحه و آنکارا در دو دهه گذشته بسیار سعی کردند 
تا جای پای محکمــی  در میان ملت های منطقه 
قفقاز بسازند که یکی از این فعالیت ها به اقدامات 
گسترده رسانه های آنها به ویژه تلویزیون های فراملی 

بازمی گردد. 
این در حالی است که جمهوری اسالمی بعد از 
فروپاشــی شوروی، به مردم هر دو سوی درگیری 
در قره باغ کمک های انسان دوستانه ارائه کرد و تنها 
یکی از موارد آن اســکان دادن به 70 هزار آواره ای 
بود که از جنگ در قفقاز به ایران  گریخته بودند. 

از این گذشــته ملت ایران با همه مردم قفقاز 
جنوبی و حتی شــمالی دارای پیشینه تاریخی و 
مشــترکات فرهنگی بسیار اســت و از این رو در 
یک ژئوکالچر و گهــواره تمدنی قرار داریم. دقیقاً 
برعکس رژیم صهیونیســتی، آمریکا و انگلیس که 
هیچ سنخیتی با ما و آنها ندارند، اما همواره در امور 

کشورهای پیرامون ایران مداخله می کنند. 
یکی از راه هایــی که می تواند بر هم آوایی های 
فرهنگی میان ایران و مــردم آن منطقه بیفزاید، 
تولید مجموعه هــای تلویزیونــی و آثار فرهنگی 

به صورت مشترک با در نظر گرفتن مشترکات همه 
آن کشورها با بخش های مختلف در ایران است. از 
منظر دیپلماســی عمومی بهترین اقدام این است 
که یادآور شویم که ایران با همه ملت های منطقه 
راهبردی قفقاز دوست است و هرگز علیه هیچ کدام 

نبوده و نیست. 
یکی دیگر از موضوعــات متفاوت درخصوص 
کشورهای قفقاز این اســت که مردم این منطقه 
با جمعیتی بیشــتر از ســرزمین های پدری خود 

در قفقاز در ســایر کشورها مانند روسیه، فرانسه، 
لبنــان و آمریــکا زندگی می کنند و احساســات 
میهن دوستانه شــان را هم حفظ کرده اند. بنابراین 
داشتن ارتباط فرهنگی با مردم قفقاز عالوه  بر خود 
آن کشورها به جمعیت های بزرگ تری در کشورهای 

دیگر نیز پیوند می خورد. 
با تأسف و صد افسوس

از دیگر محورهایی کــه رادیو و تلویزیون های 
برون مرزی ایران همچون ســحر و پرس تی وی و... 
می تواننــد برای میهن ما به ارمغان آورند، افزایش 
میزان فعالیت های اقتصادی مشــترک یا تبادالت 
تجاری است. با آنکه کشور ما با جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان همسایه است و حتی ارتباط زمینی 

باکو با اســتان نخجوان فقط از طریق ایران ممکن 
است، با این حال بازرگانی آن کشورها با ایران در 
مقایسه با کشورهای دیگر خارج از منطقه به مراتب 

کمتر است. 
شــاید در این مورد نیز رادیو و تلویزیون های 
برون مرزی ایران عالوه  بر دیپلماسی عمومی باید 
کم کاری وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی را 

نیز جبران کنند. 
دیگر سخن آنکه سرزمین های قفقاز به مانند 

پلی میــان دریای مازندران با دریای ســیاه واقع 
شــده و از منظــر ژئواکونومیکــی و نیز راهبردی 
دارای اهمیت است. از این رو باز هم به این نتیجه 
می رسیم که تقویت رسانه های برون مرزی خاص این 
منطقه می تواند در بلندمدت در اقتصاد کشورمان 
تأثیرگذار باشد. خط لوله باکو -  تفلیس- جیهان 
که برای انتقال انرژی دریای خزر به اروپا ســاخته 

شد، می توانست از ایران عبور کند. 
دیپلماســی عمومی در جهان امروز می تواند 
زمینــه توافق های اقتصادی بــزرگ مانند تجارت 
 ترجیحی با هر سه کشــور گرجستان، جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان را فراهم کند که باز هم 
بخش بزرگی از این تکلیف ملی را صداوســیمای 
برون مرزی به جای دستگاه سیاست خارجی باید 
به عهده بگیرد. کم انگاشتن دیپلماسی عمومی که 
قلب آن رسانه های برون مرزی هستند، موجب شده 
کشــورهای این منطقه هر یک با کشوری توافق 

تجارت  ترجیحی امضا کنند غیراز ایران. 
از طرف دیگر کشــورهایی مانند عربســتان 
سعودی و قطر در سال های اخیر در تاسیس مدارس 
دینی و ســاخت مساجد در مناطق مختلف قفقاز 
شمالی و جنوبی فعال بوده اند که از این منظر باید 
در بلندمدت در انتظار فتنه هایی بود مشــابه آنچه 
در عراق و ســوریه انجام دادنــد. در این خصوص 
هم باز رسانه های برون مرزی ایران به تنهایی باید 
باری را به دوش بکشــند که بخشی از آن وظیفه 
سایر دســتگاه های فرهنگی برون مرزی کشور هم 

بوده است. 
در نتیجه اگر بخواهیم از تهدیدهای مطرح شده 
دور شویم و به منافع بیان شده نزدیک شویم باید 
از شبکه های برون مرزی صداوسیما همچون سحر، 
پرس تی وی و رادیوهای منطقه ای مان حمایت کنیم؛ 
آن هم در شرایطی که رسانه های فتنه گر انگلیس، 
عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل هر آنچه در توان 
دارند؛ مستقیم و غیرمستقیم برای ایجاد تفرقه میان 

ایران با ملت هایی همجوار هزینه می کنند.

ســینمای هند در دنیا به عنوان ســینمایی 
رمانتیک و پر از رقص و آواز شــناخته می شود 
که همیشه مملو از داستان هایی در مورد عشق، 
فداکاری، برادران یا فرزندان گمشــده و... است. 
این ســینما که معموال نگاه کالســیک قدیمی 
سینماگران هندی در آن جریان دارد، هرگز چهره 
واقعی مردم فقیر هند را نشان نمی دهد و در آن 
پسران کشاورز هم، موهای سشوار کشیده دارند 
و دختران فقیر، ساری های گران قیمت و جواهرات 
به روز بر ســر و دست خود آویزان کرده اند و صد 
البته که اوضاع نقش های اول داســتان در مدت 
بسیار کوتاهی، عالی و در حد مهاراجه ها می شود! 
در ایــن بین فیلم های به اصطالح هنری هم 
در هند ساخته می شود که مانند دیگر کشورهای 
شرقی، در آنها تنها بدبختی، سیاهی و ناامیدی 
مردمی که نه گذشته ای داشته اند و نه آینده ای 
در پیش رو، به تصویر کشــیده می شود که خب 
البته این دسته فیلم ها هرگز در هند مورد توجه 
مردم عام قرار نمی گیرند و حتی اگر با عناوینی 
مانند »میلیونر زاغه نشــین« هم ساخته شوند و 
ده هــا جایزه بین المللی هم بگیرند، باز هم برای 
مردم هند که تقریبا یک پنجم جمعیت کره زمین 
را تشکیل می دهند، خوشایند نیستند و از جانب 

آنها پس می خورند.
با توجه به تغییر سلیقه مخاطبین و البته که 
جهت مند شدن اهداف سازندگان، حدود 10 تا 
15 سالی می شود که موج جدیدی در سینمای 
هنــد به وجود آمده کــه در آن، نــه مانند آثار 
کالسیک تصویرهای رویایی برای قشر متوسط 
وجود دارد و نه مانند فیلم های شبه هنری، فقر 
مــردم هند به بدترین و مخوف ترین شــکل، به 
تصویر کشیده می شود. در این فیلم ها مخاطب، 
تصویری از مردم هند را می بیند که در عین فقر، 
زندگی شــرافتمندانه ای دارند و برای رسیدن به 
آرزوهای خود شبانه روز، صرف نظر از اینکه چقدر 

طول بکشد، تالش می کنند.
فیلم ســی نابغه محصول ســال 2019 به 
کارگردانــی »ویکاس باهل«، با پیروی از موج نو 
سینمای هند و بر اساس داستان واقعی زندگی 
»آنند کوما« ساخته شده. آنند، به عنوان معلمی 
شناخته می شــود که سال هاست، دانش آموزان 
بسیار فقیر را برای امتحان کنکور آماده می کند. 
به بهانه پخش این فیلم از شبکه چهار سیما، 

به بررسی آن می پردازیم.
از آرزوهای قشر متوسط 

تا آرمان همنوعان
فیلم ســی نابغه، داستان زندگی آنند کومار 
را نشــان می دهد که به عنوان دانشجویی نمونه 
و برنــده مدال های مختلف علمی، به خاطر فقر 
شدید نمی تواند برای ادامه تحصیل به انگلستان و 
دانشگاه کمبریج که از طرف آن بورسیه تحصیلی 

شده، برود.
بعد از این شکست، آنند به قدری سرشکسته و 
افسرده می شود که به سمت اغذیه فروشی می رود 
و تحصیل را به کلی رها می کند ولی یک روز که 
همکالسی قدیمی اش را می بیند، از او درخواست 
می شود که برای تدریس به بچه های ثروتمندان 
به آموزشگاه کنکور دوستش برود و آنجا مشغول 

به کار شود. 
بعــد از مدتی آنند، در شــغل جدیدش جا 
می افتــد و وضعیت مالی اش خوب می شــود و 
دیگر مجبور نیست با مشکالت قدیمی اش دست 
و پنجــه نرم کند ولی فکر اینکه نتوانســته این 
چرخه ظالمانه را تغییر بدهد و او هم به خدمت 
افراد ثروتمند و بی درد جامعه در آمده است، باعث 
می شــود تا آنند، در یک حرکت انقالبی، حقوق 
عالی و زندگی راحت را رها کند و آموزشــگاهی 
برای فقیرترین دانش آمــوزان که در عین حال 
بسیار بااستعداد هستند، بزند و در راه به نتیجه 
رســاندن تالش های این 30 دانش آموز، آنند تا 

به بهانه فیلم »30 نابغه«

بـالیوود و مـوج نـو 
در فـیلم سـازی

افشاگری پرونده های واقعی امنیتی در »خانه امن«
مجموعه تلویزیونی »خانه امن« در ژانر پلیسی _ امنیتی 
و براساس بررسی و مطالعه پرونده های واقعی تروریستی و 
مفاسد اقتصادی تولید شده است. این سریال سعی دارد تا 
با تالشی رسانه ای و گسترده در قاب تلویزیون رسانه ملی 
پرده از عوامل نفوذی داعش و باندهای مفاسد اقتصادی و 

پولشویی و همچنین مسائل امنیتی در ایران بردارد. 
احمد معظمی کارگردان مجموعه »خانه امن« که در 
کارنامه هنری خود تولید آثار این چنینی را دارد سعی کرده 
است که دراین سریال 50 قسمتی حضورسربازان گمنام 
امام زمان )عج( و سایر نیروهای امنیتی کشور را به گونه ای 
ملموس ، شجاعانه و با اقتدار به تصویر بکشد.»خانه امن« 
مجموعه ای است که با واکاوی پرونده های واقعی امنیتی، 

قصد دارد مســائل مختلف امنیتی ســال های اخیر را در 
ایران به نمایش بگذارد، همچنین درادامه روند پخش این 
ســریال با اهداف داعش و فعالیت های تروریستی آنها در 
مرزها و خاک ایران که به صورت تصویری در قاب تلویزیون 

می نشیند آشنا خواهیم شد. 
سریال »خانه امن« شاید در مسیر تولید خود در ژانر 
امنیتی و سیاســی ، ما را به یاد سریال »گاندو« بیاندازد، 
ســریالی که پس از پخش چند قسمت از آن ، با انتقادات 
تندی از سوی برخی از مسئوالن و آقازاده ها روبرو شد اما 
خوشــبختانه جلوی پخش آن گرفته نشد و تاپایان کار از 
رسانه ملی پخش شد؛ چون این نوع سریال ها اساسا بحث 

برانگیز و چالشی هستند. 
اگرچه هم اکنون شــاهد پخش چند قســمت ازاین 
مجموعه 50 قســمتی از شــبکه یک سیما هستیم اما از 
همین ابتدای کار، تصاویر، متن و فیلم نامه داستانی این 
ســریال گیرا و گویاست که به نظر می رسد مخاطبان این 

نوع مجموعه با تجربه ای که از تماشــای سریال »گاندو« 
دارند ، با اشتیاق فراوان پای تلویزیون و سریال »خانه امن« 

می نشینند تا این مجموعه کامال سیاسی را ببینند. 
به هرحــال با آغاز پخش این مجموعه و بخصوص در 
قسمت های نخستین این سریال، مخاطبان دو مامور امنیتی 
بانام های کمال و افشــین را در قاب تلویزیون می بینند ، 
حمیدرضا پگاه که در نقش کمال ظاهر شده و مسئول تیم 
ضد تروریستی است و امین زندگانی که در کاراکترافشین 
ایفای نقش می کند و مسئول تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی 

و پولشویی است. 
کمــال که در لوکیشــنی در خاک عــراق با تعقیب 
تروریست های داعش و به دام انداختن یکی از سرکرده های 

آنها موفق می شــود او را به دام انداخته و دســتگیر کند 
درادامه قصه این سریال جزء مامورانی است که تا انتهای 
این سریال ماجراهای جذاب و دیدنی از او خواهیم دید و 
امین زندگانی )افشین( که هماهنگ با کمال ماموریت های 
خــودرا در آن ســوی مرزها و داخل کشــور در مبارزه با 
مفســدین اقتصادی انجام می دهد بخش دیگر ماجراهای 

تعقیب و گریز در این سریال را تشکیل می دهد. 
افشین در قســمت های اول و دوم این مجموعه یکی 
از دانه درشــت های مفاســد اقتصادی در کشور کانادا را 
تحت تعقیب قرار می دهد و با هدف قرار دادن این مفسد 
اقتصادی که به نقل از این ســریال نامش همان خاوری 
معروف و اختالسگر است را به هالکت می رساند. اما روند 
قصه مجموعه »خانه امن« به همین جا ختم نمی شــود 
چراکه این قصه می بایست تا 50 قسمت ادامه پیدا کند. 

 اما در قســمت هایی ازایــن مجموعه و تا اینجای کار 
با یک باند پولشــویی و مفاســد اقتصادی به سرکردگی 

فردی به نام ثمین هدایت که نقش آن را ســیما تیرانداز 
برعهده دارد برخورد می کنیم؛ باندی مخوف و جهنمی که 
توســط عواملی دردرون کشــور و خارج از کشور و تحت 
فعالیت های دروغین اقتصادی در یک مجتمع تجاری به 
پولشویی و ترور اقتصادی مشغولند و به نظر می رسد عمق 
داستان مجموعه و درواقع نقطه اتکا قصه حول همین ثمین 

هدایت می چرخد. 
یکی از بخش های این مجموعه به تصویر کشیدن چهره 
کثیف و ضد خدایی عوامل داعشی خارجی و داعشی فریب 
خورده داخل ایران است که این سریال سعی کرده است، 
نقــاب از چهره برخی از افراد فریب خورده داخل کشــور 
که به نوعی به داعش پیوســته اند بردارد وبا عریان کردن 

زندگی شخصی و خانوادگی این افراد به نوعی می خواهد 
روایتگر آدم هایی باشد که خودآگاه یا ناخودآگاه به دامن 
گروه تروریستی داعش افتادند و وقتی با واقعیت ها روبرو 

شدند از مواضع خود برگشتند. 
به هرحال مجموعه »خانه امن« شــاید تلنگری برای 
هوشیاری و بیداری در جامعه باشد و البته برخی ها هم از 
پخش چنین سریالی از تلویزیون رسانه ملی بسیار ناراحت 
می شوند و درواقع این افراد همان عوامل وابسته به برخی 
از دانه درشت های مفاسد اقتصادی اند که با رانت خواری 
برخی از آقازاده ها و متاسفانه برخی از مسئوالن مملکتی 
به عنوان یک ویروس و آفت در کشور تاخت و تاز می کنند. 
مجموعــه »خانه امن« می خواهد رســوا گر این افراد 
باشد و به نظر می رسد که این مجموعه در ورای قصه های 
نمایشی خود، افشاگر ماجراهایی است که متاسفانه در متن 
جامعه ما اتفاق می افتد و برخی از مسئوالن هم دانسته یا 

ندانسته دراین مسیر قرار گرفته اند.
»خانه امن« خانه ای به پهناوری ایران اسالمی است که 
تصویرگر واقعیت های امنیتی ماست و علیرغم اینکه بیشتر 
صحنه ها و لوکیشن های این مجموعه از پرونده های واقعی 
الهام گرفته شده است اما درعین حال مخاطبان، نمایشی 

اکشن را درقاب تلویزیون می بینند.
یکی از ویژگی های مثبت سریال »خانه امن« عالوه بر 
پلیســی-امنیتی بودن آن، وجود لوکیشن های متعدد و 
فرامرزی آن در کشورهای ارمنســتان ، فرانسه و امارات 
است. با توجه به اینکه دشمنان انقالب اسالمی درارتباط با 
نفوذی های خارجی دست به دسیسه و فتنه افکنی می زنند، 

قصه به این کشورها هم هدایت شده است.
باید منتظر قسمت های آینده »خانه امن« بود؛ چون این 
سریال افشاگر رازهای بسیاری از ناگفته ها درباره تالش های 
مذبوحانه دشــمنان انقالب برای برهم زدن این امنیت و 

چگونگی امن ماندن این خانه خواهد بود.
رسول شمالی ورزنده

پای مرگ و ترور هم پیش می روند ولی از هدفش 
دست نمی کشد....

داستانی واقعی از هند واقعی
در فیلم سی نابغه، مخاطب همان ابتدای راه 
می فهمد که قرار نیست با کلیشه های قدیمی و 
ظاهرهای غلوآمیز روبه رو شود. بازیگران اصلی و 
فرعی این فیلم، با  گریمی کامال شبیه چهره مردم 
عادی و طبقه فقیر هند دیده می شوند، برای مثال 
لباس ها همیشــه کهنه و رنگ و رو رفته است و 
خبری از پیرهن های مارکدار برای پسران بنز سوار 
و ساری های رنگارنگ برای دختران فقیری که با 

آن دلبری می کنند، نیست. 
در »30 نابغــه«، مخاطب می بیند که هوای 
محیطــی که آننــد در آن درس می خواند و در 
آینده در آن درس می دهد، به قدری گرم اســت 

که همیشــه بازیگرانــش در آن عرق کرده اند و 
هیچ وسیله قوی گرمایشی برای قشر فقیر هند 
به غیر از پنکه و بادبزن های دستی وجود ندارد. 
شرایط زندگی و مشــکالت مردم عادی هم به 
خوبی در این فیلم دیده می شــود، مثال با اینکه 
فیلم در فاصله بین اواســط دهه 90 میالدی تا 
2002 را به تصویر می کشد اما مردم فقیر هند، 
آن هم در یک شهر بزرگ، سهم ناچیزی از رفاه 
معمولی دارند و خانواده آنند کومار، حتی تلفن 
هم ندارند و برق تازه و در حد یک المپ، به خانه 

آنها راه یافته است.
نشــان دادن تمام این کمبود ها و بعد از آن، 
مشکالت دانش آموزانی که از نواحی بسیار فقیر تر 
به کالس آنند برای ثبت نام می آیند، همه در عین 
حفظ عزت فقرا و در راستای نشان دادن تالش ها 

و ارزش های مردمی است که می خواهند اوضاع 
زندگی شان را تغییر بدهند.

در »30 نابغــه« مخاطبین، ســبک زندگی 
مردم فقیری از هندوستان را می بینند که حتی 
جوانانش پولی برای رفتن به سینما هم ندارند و 
از تفریحات مردم قشر متوسط کامال محرومند 
ولی امیدوارند که از طریق تحصیل بتوانند، اندکی 
از وضعیت سخت زندگی خود نجات پیدا کنند. 

قلب و زبانم هندی است،
 انگلیسی حرف نمی زنم!

در فیلم »30 نابغه« برعکس دیگر فیلم های 
رایج هندی، مخاطب می بیند که در قشر متوسِط 
رو بــه پایین و فقیر هند، به هیچ وجه از کلمات 
انگلیســی استفاده نمی شــود و این تصور غلط 

کــه مردم هند به خاطر اســتعمار، همگی زبان 
انگلیســی را به خوبی صحبت می کنند، کامال 
غلط اســت. البتــه در روند فیلم، نشــان داده 
می شود که دانش آموزان فقیر داستان، به خاطر 
نداشــتن آشــنایی با این زبان، توسط بچه های 
قشر مرفه، تحقیر می شوند ولی آنها با این تحقیر 
مبارزه می کنند و اجازه نمی دهند که ندانســتن 
یک زبان، روحیه و مقاومت آنها را بشــکند. این 
نوع جهت گیری منفی نســبت به مســئله زبان 
کشــوری که زمانی هند را مستعمره خود کرده 
بود و صحنه های سوختن برگه پذیرش دانشگاه 

کمبریج، بسیار قابل تامل است. 
با توجه به اینکه در حال حاضر، ســینمای 
بالیــوود مســتقیما تحت نظر ســرمایه گذاران 
اسرائیلی و صهیونیست ها اداره می شود، این نوع 
نگاه به استعمارگر، تنها متوجه استعمارگر قدیمی 
و ضعیف، که همان انگلستان است، می شود و به 
هیچ وجه به ســمت استعمارگر حال حاضر دنیا 

یا همان آمریکا نمی رود. 
ایــن نــوع رویکــرد مخاطبین را بــه یاد 
داستان های پایان ناپذیر سینما و تلویزیون کره 
جنوبی می اندازد کــه مدام در مورد تحقیرهای 
دوران استعمار ژاپن داستان سرایی می کنند ولی 
به هیچ وجه، کسی حق ندارد در مورد تحقیر هایی 
که از جنگ جهانی دوم به بعد و از جانب قدرت 
جدید، هر روز، بر سرشان می بارد کلمه ای بگوید.

با تمام این تفاسیر، این مسئله که میل مردم 
هند به ســمت خودباوری رفته است و در حال 
حاضر کم کم آن سینمای متوهم نمی تواند توقع 
مردم را برآورده کند، قابل تامل است؛ مخصوصا 
کــه تولید و ســرمایه گذاران فعلــی در بالیوود 
فهمیده انــد که باید با توقعات روز پیش بروند و 
اگر بخواهند سرمایه گذاری های کالنشان جواب 
بدهد، باید به سمت ساخت فیلمی بروند که اول 
از همه خود مردم هند از آن اســتقبال کنند و 

فروشش را تضمین کنند.
مافیای آموزشی 

خطرناک تر از باند های مواد مخدر
در فیلم »30 نابغــه«، مخاطب می بیند که 
عده ای از ســرمایه داران در هند که از راه ایجاد 
مافیای آموزشــی و زدن کالس های خاص برای 
دانش آموزان متمول، باعث شده اند، کنکور سدی 
برای دیگر دانش آموزان بی بضاعت باشــد، سعی 
می کنند با تهمــت و افترا حرکت آنند کومار را 

بی ارزش کنند. 
این مطلب برای مخاطبین شرقی و غیر هندی 
هم که با این دست مافیاها در دوره تحصیلی خود 
روبه رو بوده است، بسیار قابل لمس است اما وقتی 
در »30 نابغه« نشان می دهند که همین مافیا برای 
از بین بردن شخصی مثل آنند کومار که تبلیغات 
بدی برای کسب و کارشان ایجاد کرده، چه شدت 
خشونتی به خرج می دهند، به فکر فرو می روند و 
مخصوصا یادآور گروه های مافیایی گدایی در هند 
است که در یک مورد وقتی سود خود را در خطر 

دیدند، از هیچ جنایتی دریغ نکردند!
در انتهای فیلم »30 نابغه« هم بیان می شود 
کــه آنند کومار، بعد از ترور ناموفقی که در فیلم 
نشــان داده می شــود، بارها توســط گروه های 
مختلــف مورد حمله قــرار می گیرد ولی حاضر 
به تــرک میداِن مبارزه برای آینده دانش آموزان 

فقیر نمی شود. 
در نهایت فیلم »30 نابغه« با فروشــی بیش 
از ســه برابر بودجه ســاختش، نشــان داد که 
روایت هایی از این دســت، کــه در آنها مردم به 
جای فرار از ســختی های سرزمین مادری شان، 
می مانند و با تکیه بر همت و عزم راسخشــان، 
ســعی در عوض کردن سرنوشتشان می کنند، 
چقدر مورد توجه است و می تواند نظر مخاطبین 

را به خود جلب کند.
فاطمه قاسم آبادی


