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شیطان تمام وقت، 
در خدمت خشم و خشونت

فاطمهقاسمآبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

در حال حاضر و با توجه به وضعیت روز مردم دنیا و به خصوص مردم آمریکا که در کشوری 
با تفکرات لیبرال زندگی می کنند، هر روز آمار بیکاری، فشارهای اقتصادی و به موجب اینها، 

خشونت بین مردم باال می رود.
قبل از رسیدن مردم آمریکا به این نقطه از زندگی، در فیلم ها و سریال های  هالیوودی، از 
جنگ جهانی دوم که باعث و بانی مطرح شــدن آمریکا به عنوان یک ابر قدرت در دنیا شــد، 
همیشه تقدیر می شد! در اکثر این فیلم ها، این جنگ، با شکوه و مقدس نشان داده می شد که 
به خاطر فداکاری های سربازان آمریکایی به نتیجه رسید؛ در آثار  هالیوودی به نوعی سربازان 

آمریکایی نمادهایی از ارتش خداوند به تصویر کشیده می شدند.
در حال حاضر و با توجه به نزدیک شــدن جامعه آمریکا، به فروپاشــی تمدن نوپای خود، 
برای مردم عادی این کشور، نه تنها دیگر جنگ واژه مقدسی نیست که به خاطر بهای زیادی 
که در هر جنگی متحمل شــده اند، تنها بیزاری وجود دارد و خبری از آن شعار های رنگارنگ 

نیست و البته که چنین شعارهایی دیگر خریداری هم ندارد.
فیلم » شیطان تمام وقت« محصول سال ۲۰۲۰ به کارگردانی و نویسندگی »آنتونیو کامپوس« 
در واقع ســاخته شده اســت تا بگوید جنگ برای مردم آمریکا نه وظیفه ای مقدس است و نه 
آرمانی الهی، بلکه رفتن به جنگ، سرنوشــت شومی است که ناگزیر و به خاطر سبک زندگی 
و جغرافیای محیط زندگی، برای بیشتر جوانان قشر فقیر و کارگر اتفاق می افتد و راهی است 
برای تخلیه خشــم ها و سرخوردگی های فرو خورده ملتی که زمانی فکر می کردند قرار است، 

دنیا را نجات بدهند.
شروعماجرا

ماجرای فیلم »شــیطان تمام وقت«، در محلی به نام »ناکم اســتیف« در ایالت اوهایو، که 
یک جنگل دور افتاده است، اتفاق می افتد. شخصیت اولی که مخاطبین در این فیلم با او آشنا 

می شوند » ویالرد راسل« است که او را در ژاپن و جنگ جهانی دوم می بینند. 
ویالرد، در همان صحنه های نخستین ماجرا سرباز آمریکایی به صلیب کشیده شده توسط 
ژاپنی ها را برای نجات از رنج و درد بیشتر، می کشد و بعد از بازگشت به خانه و تشکیل خانواده 
هم خاطره آن روز و اتفاقات شوم جنگ را فراموش نمی کند و تا روزی که به خاطر غم مرگ 
همســرش خودکشی می کند و تنها پســرش »آروین« را تنها می گذارد هم با کابوس آن روز 

زندگی می کند.
آروین که به خاطر مرگ پدرش مجبور می شــود به خانه والدین پدرش برود، در آنجا با 
لنورا« آشــنا می شود که او هم پدر و مادرش را طی اتفاقات ناگواری که در طول فیلم نشان  «
داده می شود، از دست داده است. در این بین 1۰ سال بعد لنورا توسط کشیش تازه وارد منطقه 
اغفال شده و حامله می شود ولی از ترس بی آبرویی خودکشی می کند و بعد از این اتفاقات شوم، 
آروین که مانند بمب در حال انفجار اســت، تصمیم می گیرد تا کشــیش را به سزای اعمالش 
برساند و این شروع ماجراجویی اصلی آروین و آشنایی او با زوج قاتل زنجیره ای داستان است!....

فروپاشیوحدفاصلبیندوجنگ
فیلم »شــیطان تمام وقت«، از همان ابتدا خشــونت بی حدی را به تصویر می کشــد که 
شخصیت های اصلی ماجرا مجبورند با آن رو به رو شوند. روند داستان به گونه ای پیش می رود 
که گویی هیچ شانس دیگری برای این موجودات سرگشته، به غیر از تن دادن به این خشم و 
خشونت، وجود ندارد و اگر آنها هم بخواهند، زندگی در چنین جامعه سمی و آلوده ای نمی گذارد 

که سرنوشت دیگری برایشان رقم بخورد.
ماجرای فیلم »شیطان تمام وقت«، از جنگ جهانی دوم شروع می شود و وقتی به جنگ 
ویتنام می رســد، تمام می شــود و داستان طوری روایت می شود که گویی شخصیت های این 
ماجرا حتی قبل از جنگ جهانی هم با خشونت از راه های مختلف درگیر بوده اند و اصال دلیل 
شــرکت آنها در جنگ، خشــم کنترل ناپذیری است که باید بوسیله مبارزه و بیرون ریختن، 

آن را کنترل کنند.
این نوع نگاه به جنگ آن هم در کشوری مانند آمریکا که طی 8۰ سال گذشته آتش جنگ 
را در جای جای این دنیا شعله ور کرده است، قابل تامل است؛ مخصوصا که در این داستان ما 
پدر و پسری را می بینیم که طبق شخصیت پردازی نویسنده به دنیا آمده اند تا مانند ماشین 

جنگی مبارزه کنند، پس چه بهتر که این مبارزه در جهت اهداف مملکت شان باشد! 
نگاه به زندگی انسان و به تصویر کشیدن جامعه ای که از سال ها قبل پر شده از تاریکی و فساد، 
هیچ شباهتی به تصاویر قبلی از آمریکا که فیلم ها و سریال های قدیمی را پر کرده بود، ندارد. در 
»شیطان تمام وقت« مخاطب جامعه ای رو به فروپاشی را می بیند که تنها امید در آن جنگیدن 

و تخلیه خشم بر سر یکدیگر است و دنبال کردن کورکورانه چرخه ای که گویی پایانی ندارد.
ایمانوتوهمیکیاست

فیلم »شیطان تمام وقت« در روند روایت خود، چند نسل را به تصویر می کشد که نقطه 
اتصال بین آنها، باورهای غلط و نگاه تا حدودی کوته بینانه و متوهمانه از ایمان به خداوند است.

در فیلم »شــیطان تمام وقــت«، ایمان به خداوند به نوعی دلیلــی برای عقب ماندگی و 
سواســتفاده عنوان می شــود و بیگناهان ماجرا که انسان های خوب و با ایمانی هستند و تنها 
خطایشــان شاید ساده لوح بودن اســت، به بدترین شکل ممکن می میرند و گویی کارگردان 
می خواهد نفرت خود را از بدنه مردم مسیحی که هنوز هم ته مانده اعتقادی دارند و به کلیسا 
باور دارد را با مرگ زودهنگام و سخت قربانیان یا همان بازنده های واقعی ماجرا نشان بدهد.

البته نگاه منفی هالیوود به مذهب و مخصوصا ُمبلیغین، تازه نیست و فیلم »شیطان تمام 
وقت« به نوعی مخاطبین آشــنا با سینمای کالسیک را به یاد فیلم "شب شکارچی" محصول 
1955 می اندازد که در آن فیلم هم شخصیت شرور ماجرا یک مبلغ مذهبی است! در آن فیلم 
هم مانند شیطان تمام وقت، پسر بچه ماجرا که مانند پدرش اعتقادی به مذهب و انسان های 
مذهبی نما نداشت، توانست با رد شدن از خطرهای بیشمار جان خود و خواهرش را از چنگ 
ُمبلِّغ شــیطانی نجات بدهد. البته در آن فیلم شاید به خاطر زمان ساختش، پسر بچه تا آخر 
ماجرا بیگناه باقی می ماند و توســط انســان های واقعا خیر خواه، نجات داده می شود ولی در 
فیلم »شیطان تمام وقت«، آروین از ضرب و شتم شروع می کند و تا چهار فقره قتل هم پیش 
می رود و در نهایت نه خواهرش، که تنها خودش می تواند از بین بالیایی که در این راه برایش 

اتفاق می افتند، نجات پیدا کند.
صحنه آخر فیلم »شــیطان تمام وقت« که در آن آروین، در ماشینی نشسته و بعد از آن 
همه اتفاق ناگوار و تخلیه خشــمش، مانند کودکــی آرام و امیدوار به آینده، در حال بخواب 
رفتن است، نشان از نگاه کارگردان به مسئله خشونت و استقبال از تخلیه این احساسات برای 

رسیدن به آرامش دارد.
ُمسکنیبهنامخشونت!

فیلم »شیطان تمام وقت« به خاطر خشونت بسیار باالی خود مورد انتقادهای زیادی قرار 
گرفت ولی ســیل ســتاره های جوان و پر طرفدار روزهالیوود که در این فیلم، دور هم جمع 
شده اند، باعث شد تا شیطان تمام وقت، از جانب مخاطبین آمریکایی مورد توجه قرار بگیرد و 
حتی خشونت زیاد فیلم هم در این شرایط نابسامان، برای مخاطبین به نوعی مسکنی است 

که باعث می شود تا زندگی نابسامان خود را چندان هم غیر قابل تحمل نبیند.

تأملیبرمواجههایدئولوژیکبامرگسینماگراندررسانههایوابستهبهسلطه

سانسور سرگذشت هنرمندان؛
 وحشت از سرنوشت هنرمندانه!
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صفحه 8
 دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۲۳

نگاهیبهسریال»وقتیماراببینند«

نیست! نویسی  نقد  برای  مطمئنی  منبع  ویکی پدیا 
مجموعه انیمیشــن »سیمپسون ها« حدود 
۲۰ سال قبل، درحالی که ترامپ هنوز شخصیت 
مهم و شناخته شــده ای نبود، وی را در یکی از 
قسمت های خودش به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
به تصویر کشــید. این تصویر سازی، در قسمت 
هفدهم فصل یازدهم »سیمپسون ها« اتفاق افتاد؛ 
این قســمت برای اولین بار در تاریخ 19 مارس 
ســال ۲۰۰۰ از شبکه فاکس آمریکا پخش شد. 
نکته قابل تأمل این است که در همان قسمت به 
برخی از خرابکاری های ترامپ هم اشاره شده بود، 
مثال در یک دیالوگ گفته می شود که »پرزیدنت 
ترامپ چیزی جز کسری بودجه برای ما به یادگار 
نگذاشت!« این تصویر ســازی از آینده، بار دیگر 
رویکرد راهبردی و استراتژیک صنعت سینما –

همچنین انیمیشن- را در آمریکا نشان داد. 
اما اخیرایکی از روزنامه های کثیراالنتشار در 
صفحه فرهنگ و هنر خودش طی مطلبی تحت 
عنوان »پشــت پرده سیمپسون ها« تالش کرد با 
افشاگری، به قول خودش »یک بار برای همیشه 
باید تئوری توهم توطئه مبنی بر ارتباط سازندگان 
مجموعه انیمیشن سیمپسون  ها با عوالم باال برای 

پیش بینی آینده برچیده شود«.
این درحالی است که متاسفانه نویسنده مطلب، 
کل اطالعات خود درباره این مجموعه انیمیشن 
را از صفحه سیمپســون های »ویکی پدیا«گرفته 
کــه یکــی از غیرقابل اعتمادتریــن و زردترین 

مراجع اینترنتی به شمار می آید و زحمت این را به 
خود نداده که الاقل برای به دست آوردن اطالعات 
کامل تر، به دو ســه منبع دیگر در همان اینترنت 

مراجعه کند. 
از همین روی ترکیبی از اطالعات نادرســت و 
ناقص را به عنوان سوابق مجموعه »سیمپسون ها« 
ارائــه نمود، مثال برخالف آنچه نویســنده از روی 
»ویکی پدیا« کپی کرده، جیمز ال بروکس )فیلمساز 

مشهور هالیوودی( هیچ گاه در طول 31 سال تولید 
مجموعه »سیمپسون ها«، هیچ یک از قسمت های 
آن را کارگردانی نکرد و در تمام طول این ســالها، 

تهیه کننده اجرایی پروژه بود.
اما نویســنده برای اینکه کپی نعل به نعل او از 
»ویکی پدیا« به اصطالح لو نرود، سعی داشته برخی 
جمــالت و عبارات را تغییر دهد که این تغییر در 
عبارات حتی به ارائه اطالعات نادرســت تر از خود 

»ویکی پدیا« انجامیده، از جمله آنکه ایشان تصور 

کرده، شــخصیت های مجموعه »سیمپسون ها« از 
خــود جیمز ال بروکس و خانواده ایشــان گرفته 
شــده در حالی که اگر وی حتی دو سه مطلب از 
منابع دیگر )به جز ویکی پدیا( خوانده بود، متوجه 
می شد که شخصیت های خانواده »سیمپسون« دقیقا 
از خانــواده »مت گرونینگ« )خالق این مجموعه( 

گرفته شد.
نویسنده این مطلب، پس از ارائه مجموعه ای از 
اطالعات غلط و نادرست درباره »سیمپسون ها« به 
سراغ »تئوری توهم توطئه« رفته و بدون اطالع از 
ریشه ها و تئوریسین هایش، آن را با عوالم باال مرتبط 
دانسته اســت! در حالی که ایشان حتی اگر فقط 
یــک بار از صفحه »ویکی پدیا« فراتر رفته و کمی 
درباره »تئوری توهم توطئه« تحقیق می کرد، متوجه 
می شد که تئوری فوق در نزد تئوری پردازانش، هیچ 
ارتباطی با عوالم باال و یا پیشگویی نداشته و بیشتر 
بر دســت های پنهان در وقایع سیاسی و اقتصادی 
تاکید می کند. ارتباط با عوالم ماورایی و پیش بینی 
و پیشــگویی، تبلیغاتی است که عناصری از جمله 
تولیدکنندگان »سیمپســون ها« انجام داده تا بازار 

محصول خود را گرم تر کنند. 
امــا آنچه در میان ایــن پروپاگاندای جعلی 
»پیشگویی تراشی« پنهان می شود، تصویر  سازی 
یا ”Image  ســازی هالیوود از برنامه ها و طرح های 
آینده گرداننــدگان اصلی ایاالت متحده آمریکا 
)یعنی مدیران مراکز سیاسی و اقتصادی و نظامی 
و فرهنگی و هنری از جمله هالیوود( برای آماده 
 سازی افکار و اذهان عمومی است تا آن برنامه ها 
و طرح ها با پذیرش ســهل تــری مواجه گردد. 
آنها سعی می کنند با تبلیغ بر موارد جزیی مثل 
خودروی وانت یا تلفن های تصویری و ســاعت 
هوشــمند، تصویر  سازی برای آماده کردن افکار 
عمومی جهت پذیرش مثال ریاســت جمهوری 
ترامپ )در زمانی که وی هیچ ســابقه سیاســی 
نداشــت( را لوث کنند. تصویر  سازی که بارها، 
چه برای القاء افکار نژادپرستانه، چه برای جنگ 
ویتنام، چه برای حادثه یازده ســپتامبر ۲۰۰1 
و اشــغال عراق و برپایی اغتشاشات سال ۲۰19 
و چه جهت ریاست جمهوری اوباما و ترامپ و... 

صورت گرفت.
نفی این روش رسانه ای معموال در چنین مواقعی 
از سوی کانون های سلطه گر به عنوان »تئوری توهم 
توطئه« تجویز می شود که امروزه حتی نزد محافل 
روشــنفکری غرب نیز یک تئوری منسوخ شده به 
حســاب می آید و بعضا به صورت طعنه آمیز حتی 
از آن با عنوان »تّوهم تئوری توطئه« یاد می کنند! 

 با وجود مشــخص شــدن نتیجۀ انتخابات ریاســت 
جمهــوری در ایــاالت متحده، هنوز از هیجان تماشــای 
آن کاســته نشده است. وضعیت ایاالت متحده و گسست 
اجتماعی آن از منظر توده، تماشــایی است، اگر چه میان 
البی های قدرت و ثروت؛ سوداگران، سیاست مداران و سران 
نظامی در آن کشور، همواره وحدت نظری امپریالیستی در 

تصمیم گیری های سیاسی به چشم می خورد. 
 در واقع این قســمت از ســری نمایشــات انتخاباتی 
ایاالت متحده، خود به سریالی با چند اپیزود و در ژانرهای 
مختلف تبدیل شــده است که اگر چه شروع آن به همان 
ســریال های کمــدی- که ترامــپ در آنهــا ایفای نقش 
می کرد- شبیه بود، حاال پایان آن با صحنه های گلف بازی 
خونسردانه و عصبی ترامپ و حضور هواداران مسلح او در 
خیابانهای واشنگتن و دیگر ایاالت، در کنار نطق عرق ریزان 
وکیلش- رودی جولیانی- می رود که پایانی در ژانر وحشت 

را برای آن رقم بزند. 
 با این حال حتی این ترس و وحشت نیز، مانند باقی 
نمایشــات دموکراســی مآبانه در ایاالت متحده، محلی از 
اعراب نخواهد داشت؛ اگر نگاهی عمیق تر به شیوۀ انتخاب 

ریاســت جمهوری و نقش البی ها و جریانات صاحب نفوذ 
در تعیین اساســی ترین تصمیمات داخلی و بین المللی در 
آن کشور داشته باشیم. واقعیت این است که ادعای دونالد 
ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات و دالیل مطرح شــده از 
سوی وکیلش، چندان هم بی ربط و نابجا نیستند. کما اینکه 
نــه تنها در این دوره که در دیگر ادوار انتخابات ریاســت 
جمهوری در ایاالت متحده نیز شائبه دستکاری و مهندسی 
آراء وجود داشــته است. اگر چه این مهندسی به وضوح و 
زمختی فیلم ها و سریال های  هالیوودی در برجسته نمایی 
قهرمان و ضدقهرمان در محصوالت فرهنگی و رســانه ای 

آن کشور نباشد. 
 در ادوار پیشین انتخابات در ایاالت متحده نیز شائبه 
تقلب و دستکاری در آراء، در این به اصطالح قدرتمندترین 
دموکراسی جهان سایه افکنده بود؛ از جمله در سال ۲۰۰۰ 
که جورج بوش با آراء مردمی کمتر نســبت به الگور پیروز 
آن دور شد و مشابه همین امر در سال ۲۰16، با وجود آراء 
مردمی بیشتر برای هیالری کلینتون، این دونالد ترامپ بود 
که از صندوق آراء بیرون آمد و البته دالیل آن برای اصحاب 
قدرت و ثروت در ایاالت متحده متقن و غیرقابل اغماض بود. 

 جدا از تبیین سیاست های داخلی مانند قوانین فروش 
اسلحه و بیمۀ همگانی، پیمان شکنی و خروج از معاهدات 
بین المللی برای سیاست گذاران و سرمایه داران آمریکایی 
حیاتی می نمود؛ از جمله پیمان پاریس که ایاالت متحده 
را ملزم به کاهش و توقف استخراج و مصرف سوخت های 
فسیلی می کرد که تهدیدی جدی برای اقتصاد آن کشور 
به شمار میرفت و نیاز به فرصت و فرجه ای دست کم چندساله 
برای دور زدن و دوری از آن پیمان برای تقویت اقتصاد آن 
کشور در برابر رقبای اقتصادی اش اجتناب ناپذیر می نمود.

 برجام و تعهدات بین المللی ایاالت متحده- صرف نظر از 
محرومیت اقتصادی اش برای ایاالت متحده که آن کشور را 

در برابر چین و اروپا آچمز می گذاشت- برای البی قدرتمند 
صهیونیسم )IPAC( که به هر حال اسرائیل را قطب نظامی 
و تکنولوژیــک خاورمیانه می پندارند و می خواهند، به این 
سرعت و سهولت قابل باور نبود و نیاز به حرکت تا مرزهای 
جنگ داشت تا البی صهیونیسم با قدرت و ارادۀ جمهوری 

اسالمی در این زمینه آشناتر شود. 

 همچنین دیگر پیمان ها و معاهدات بین المللی به ویژه 
در تبیین نرخ گمرک و عوارض تجارت بین الملل، مسئله 
برگزیت و موضع جدید بریتانیا به عنوان نزدیک ترین شریک 
استراتژیک ایاالت متحده، موقعیت لرزان آن کشور در سلطه 
بــر پلتفرم های اطالعاتی و ارتباطی همچون شــبکه های 
اجتماعــی، تقابل با رقبای نوظهور اقتصادی مانند چین و 
همه و همه عواملی بودند که ســرمایه داران، سوداگران و 
سران نظامی در ایاالت متحده را نیازمند شخصیت بیمار 
و خودشــیفته و به اصطالح خودشان غیرقابل پیش بینی، 

مانند دونالد ترامپ می کرد. 
 اما ابزار چنین فریبی- جدا از دستکاری و مهندسی در 

آراء- مهندسی افکار و هیجانات انتخاباتی است که رسانه ها 
و به طور ویژه شبکه های اجتماعی از عوامل مهم آن به شمار 
می آیند. برای نخستین بار در انتخابات ۲۰16 بود که نقش 
واضح و تأثیرگذار این رســانه های مجازی حتی بیشتر از 
رســانه های رسمی، در جهت دهی به افکار عمومی مطرح 
شد و به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان رسانه؛ این گونه بود 

که ترامپ از اعقاب سیاسی فیسبوک و توئیتر بیرون جهید. 
چنان کــه در انتخابات ۲۰۲۰، با اجتناب و احتیاط این دو 
پلتفرم از همراهی بی قیدوشرط با ترامپ و تیم رسانه ای اش، 
شکستی مفتضحانه تر از شکست کلینتون در ۲۰16 را برای 
او رقم زدند و کار به جایی کشید که ترامپ عاشق توئیت 

کردن، هوادارانش را به خروج از این پلتفرم فراخواند! 
 با این حال، ماحصل سیاست گذاری های این شبکه ها 
اگر چه در راستای منافع و نیاز البی های قدرت و ثروت در 
ایاالت متحده حرکت کند، دو قطبی و گسست اجتماعی 
حال حاضر ایاالت متحده خود حاصل چنین راهبردهای 
رسانه ایســت. بدین معنا که این رسانه ها با طرح مسائل و 
نقطه نظرات گوناگون سیاسی، با نیت تأثیرگذاری بر اذهان 
توده و جهت دهی به افکار عمومی در داخل و خارج از ایاالت 
متحده، با دو ویژگی توأمان بازدارندگی و شــتاب دهی به 
سوی  اندیشۀ کذب مورد خواست اصحاب و جریانات متنفذ 
در آن کشور، اقدام به سوژه آفرینی )هویت  سازی های جعلی( 
فرهنگی و سیاسی می کنند و بدین گونه عماًل زمینه های 

گسست اجتماعی را در کلیت جامعه پدیدار می سازند. 
 جدا از مســائل و منافع اقتصادی و سیاســی ایاالت 
متحده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰16، تحت فشار و 
تأثیر البی هایی مانند IPAK، NRA و تجارت اســلحه، البی 
سوخت های فسیلی و... در آن کشور، احتماالً دلیل اصلی این 
تصمیم سازان پنهان و عوامل رسانه ای آنها مانند فیسبوک 
و توئیتر، همین خطر گسست و شکاف روزافزون اجتماعی 
و دوقطبی شــدید در آن کشــور بود که نهایتاً سکانداران 
ســرمایه و مدافعان اصلی امپریالیسم در ایاالت متحده را 
ناگزیر به انتخاب زودهنگام دموکراتی مانند »جو بایدن« 
کرد که خود معترف به نزدیکی با جمهوریخواهان و دوستی 
دیرینه با نتانیاهو و اعوان و انصارش در واشــنگتن است و 
بدینسان؛ ترامپ قمارباز مانند نقش هایش در سریال های 
آمریکایی، این بار از بازی سیاست در آن کشور نیز به بیرون 

صحنه پرت می شود.   

فرزاد میرحمیدی

نگاهیبهنقشرسانههادرانتخاباتآمریکا

قمارباز به بیرون صحنه 
پرت می شود!

۰۲1 یک ســریال خوش رنگ و لعاب به حســب 
ظاهر است! رنگ های دکور و محیط و البسه بازیگران، 
جذابیت قابل توجه بصری سریال است؛ اما با محتوایی 

ضعیف و داستانی ناپخته و فرم هنری معیوب.
آقایان جواد رضویان و سیامک انصاری، نشان دادند 
که توان تبدیل شدن به کارگردانی بارز در عرصه طنز 

را، فعال ندارند!
اســتفاده از تیکــه کالم هــای جویده شــده در 
ســریال های طنز گذشــته، اســتفاده از شوخی های 
اینترنتــی، گاه با رگه های جنســی و بکار بردن تیکه 
پرانی های مختص رضویان یا انصاری در ســریال های 

قبلیشان، معنا و قالب »طنز« را نمی سازد!
ایــن ســریال یکپارچه و یکدســت و دارای روند 
داســتانی بجا نبود. اصال نتوانستم با آن ارتباط برقرار 
کنم. فقط لهجه گیری های جــواد رضویان و یا اداها 
کنایه های ســیامک انصاری که کپــی آثار دیگر وی 
یعنی شــب های برره، قهوه تلــخ و... بود، کمی باعث 
خنده می شــد! و البته با خود فکــر می کردم که این 
خنده، ریشــه عمیقی ندارد و در واقع تکرار خاطرات 

آن سریال هاست.

دردسترسنمیباشد! صفر۲۱
سیدعلیرضا واعظ موسوی

کــه او با اینکه می تواند پدیده جدیدی در عرصه طنز 
باشــد، اما هنوز نتوانســته در آثــاری دیگر مثل این 
سریال، آنچنانکه در نقش »قیمت« برنامه تلویزیونی 
»دورهمی« خوش درخشــیده، بدرخشد و این نشان 
دهنده قدرت کارگردانی »مدیری« و توان جمشیدی 

در بازی »تیپیک« است.
امیرحسین رستمی هم در این سریال جایگاه جالبی 

نداشت. بازی او در این سریال بازتابی شفاف از سریال 
تلویزیونی »شمس العماره« است. در آنجا خنگ تر، در 

اینجا باهوش تر! اما رفتار تقریبا همان است.
اما در مورد علیرضا استادی نظر مثبتی دارم؛ بازیگر 
خوبی که به آرامی در حال اوج است. شرایط نگذاشته 
که در این ســالها خوب دیده شود؛ زیرکی خوبی در 
حرکت هنری دارد و طنز نمکین خوبی در او وجود دارد؛ 
برای ایشان، امید توفیق بیشتر و چهره شدن را دارم.

در مورد بازی بازیگران خانم هم حرفی برای گفتن 
نیست چون به واقع بازی خاصی نداشتند.

تجربه کردن در عرصه طنز، کار بدی نیست. یعنی 

معتقدم چنین آثاری باید ساخته شود که هم، قدر آثار 
امثال آقای مدیری بیشتر دانسته شود و هم تلویزیون 
ملــی، منتظر و معطل امثال آقای مدیری نماند و هم 
اینکه تا تجربه ساخت اثر در مدیوم تلویزیون رخ ندهد، 
افرادی مثل آقای رضویان در حد گیشه شبکه خانگی 
می مانند و برای جامعه خود رشد نمی کنند! اما حرف 
بنده توصیه ای برای رشد بیشتر است و اینکه امیدوارم 
این سریال خرج آنچنانی را روی دست سازمان صدا و 
سیما و در واقع بودجه بیت المال نگذاشته باشد. آنهم 

به اسم وجود چهره ها در آن!
شــاید گفته شود که کمی قبل تر گفتم که آقایان 
رضویان و انصاری دســت به کارگردانی نزنند و اینک 
توصیه به ساخت این آثار با قیمت ارزان و برای افزایش 
تجربه و پر شدن آنتن سیما دادم و این دو، مخالف هم 
است! اما اگر ریزبین باشید خواهید فهمید که توصیه 
اول به آن دو هنرمند عزیز اســت و این توصیه اخیر 

به مدیران سیما!
در یک جمله بگویم: تجربه کنید و  بسازید و آنتن 
ملی را با ساخته های بومی پر کنید، اما پولی هنگفت 

به گرده ملت سوار نکنید.

بنای تخریب ندارم، بلکــه بنای توصیه و توضیح 
دارم و دوست دارم به عزیزانی چون سیامک انصاری و 
جواد رضویان بگویم: در مرتبه بازیگر شاخص طنز که 
صاحب سبک خود هستید، بمانید و تا زمانی که سبک 
قابل توجهی در مجموعه  سازی طنز پیدا نکرده اید، به 
کارگردانی دست نزنید که اصل هویت هنری حساس 

خود را هم زیر سؤال می برید.
از ســوی دیگر باید گفت، اســتفاده از بازیگران 
جدیــدی که نمــک خاصی در طنز ندارند و ســعی 
می کنند تا می توانند خود را نشان دهند، یکی دیگر از 

ضعف های این اثر بود.
در کل، بار طنز این سریال روی داستان سوار نبود، 
بلکه روی شخصیت هایی بود که مردم با ایشان خاطرات 
طنز داشــته اند مثل سیامک انصاری، جواد رضویان و 

سروش جمشیدی.
در مورد ســروش جمشــیدی این نکته را بگویم 

یکی از ترفندهای برخی از رسانه ها درباره شخصیت های 
مشــهوری که اتفاقا »عاقبت به خیر« هم شدند، تحریف و 

سانسور سرگذشت و سرنوشت آنهاست! 
ماجرا از این قرار اســت که طــی هفته های اخیر و با 
اوج گیری ویروس کرونا، متأســفانه چند نفر از هنرمندان 
سینما که ازقضا وجهه ای مثبت و فرهیخته هم داشتند از 
میان ما رفتند! این اتفاقات تلخ و غمبار اما از نظر بازنمایی 
رسانه ای، قابل توجه هستند. برخی از رسانه ها در اخبار و 
گزارش هایی که درباره این افراد منتشــر کردند، اقدام به 
حذف کامل بخش هایی از زندگی آنها و برجســته  سازی 

بخش هایی دیگر کردند. 
سینماگرهایی که طی روزهای اخیر به خاطر ابتال به 
کرونا درگذشــتند، کار را برای رسانه های مدعی گردش 
آزاد اطالعات ســخت کردند؛ دور بودن این هنرمندان از 
فضای ســلبریتی زده این دوران، عدم تعلق خاطر آنها به 
منویات سیاســی و ایدئولوژیک مدنظر این رســانه ها و از 
همه مهم تر »عاقبت به خیر« شــدن عمر هنری آنها برای 

رسانه های وابسته به نظام سلطه و همچنین پیروان داخلی 
آنهــا چندان خوش نیامد! به بیانی دیگر، ذات ایدئولوژیک 
زده و سانســورچی این رسانه ها حتی بر نحوه بازتاب خبر 

درگذشت هنرمندان نیز سایه افکنده است.
اقدام بی بی ســی فارسی و سایر رسانه های وابسته به 
دولت های غربی در بازنمایی درگذشــت چنگیز جلیلوند، 
بیش از سایر موارد، توأم با سانسور و تحریف بود. بی بی سی 
در تنظیم خالصه سوابق جلیلوند، حتی نامی هم از فیلم 
و ســریال هایی که این دوبلور در آنها بازی کرده بود نبرد! 
مرحوم جلیلوند با اینکه از صداپیشــگان فیلمفارسی های 
قبل از انقالب بود و ســال ها ترک وطن کرده بود، پایانی 
متفاوت برای زندگی هنری اش رقم زد. او بعد از بازگشت 
به کشــور مسیری را برای فعالیت هنری اش انتخاب کرد 
که معکوس بــا دوران قبل بود؛ »قالده های طال« یکی از 
فیلم های بحث برانگیز ســینمای ایران است که »چنگیز 
جلیلونــد« در آن ایفای نقش کرد. ایــن فیلم، روایتی از 
توطئه عوامل امنیتی بیگانه –ازجمله انگلیس- در جریان 

آشــوب های سال 88 بود. وی حتی بازیگری در یک فیلم 
آماتــور با نام »ترمینال غرب« را هــم پذیرفت، چون به 
دانشــمندان هســته ای می پرداخت. »قصه عشق پدرم« 
نیز یکی از آثاری است که جلیلوند در آن بازی کرد و در 
دسته فیلم های دفاع مقدســی قرار می گیرد. البته او در 
ســال های اخیر بازی در فیلم های دیگری هم بازی کرد.

چنگیز جلیلوند برای بازی در ســریال های تلویزیونی نیز 
دست به انتخاب هایی معنی دار زد؛ »نوشدارو« یکی از این 
ســریال ها بود که به تالش های علمی و صنعتی نیروهای 
جهادی ایران می پردازد. سریال »معمای شاه« هم از دیگر 
آثاری است که مرحوم جلیلوند با آن همکاری کرد که به 
رغم کیفیت پاییــن دراماتیک اما به هر حال، علیه رژیم 
پهلوی بود. »یلدا« هم دیگر سریالی است که جلیلوند در 
آن بازی کرده بود که از سریال های مناسبتی سیما در ایام 
محرم محسوب می شد. آخرین فعالیت بازیگری جلیلوند، 
نقش آفرینی در سریال »سلمان« بود؛ بی بی سی فارسی، به 
هیچ یک از این سریال ها اشاره ای نکرد؛ همچنانکه به دلیل 

آرش فهیم

انتخاب این پایان خوش توسط جلیلوند، »صدای آمریکا« 
اصال خبر درگذشــت این بازیگر و دوبلور مطرح ایرانی را 
منتشر نکرد! همچنانکه »رادیو فردا« در گزارش خودش 
به قلم یک منتقد بدنام و تارک وطن، از بازی جلیلوند در 
این فیلم ها و سریال ها ابراز خشم کرد! رسانه های غربگرای 
داخلی که به جریان اصالحات مشهور هستند نیز با غلظت 
کمتر و احتیاط بیشــتر، این خبر سازی را برای درگذشت 
چنگیــز جلیلوند در پیش گرفتند؛ به فعالیت هنری یک 
دهه اخیر او نپرداختند و ترجیح دادند تا جلیلوند را صرفا 

به عنوان »دوبلور فیلمفارسی« معرفی کنند.
این نوع خبر سازی حتی درباره مرحوم کامبوزیا پرتوی 
هم به کار رفت! »صدای آمریکا« در خبر انتشار درگذشت 
»کامبوزیــا پرتوی« یکی از بزرگ ترین اتفاقات در کارنامه 
این فیلمساز را سانسور کرد؛ درحالی که همکاری در نوشتن 

فیلمنامه فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« را می توان مهم ترین 
فصل از زندگی پرتوی دانست، اما »voa« هیچ اشاره ای به این 
فیلم نکرد. همچنانکه »دویچه وله« نیز این فعالیت کامبوزیا 

پرتوی را در شرح کارنامه او، نادیده گرفت! 
تا زمان نگارش این متن، هیچ یک از رسانه های فارسی 
زبان بیگانه غیر از »دویچه وله« وابسته به دولت آلمان، خبر 
درگذشت مرحوم »پرویز پورحسینی« را منتشر نکرده اند! 
دویچه وله نیز همان رویکرد کلیشــه ای توأم با سانسور را 
درباره انتشــار زندگینامه و سرنوشت این بازیگر در پیش 
گرفته است! این رسانه مدعی آزادی گردش اطالعات نیز 
بخشــی از مهم ترین ســوابق هنری پورحسینی را نادیده 
گرفت و سانسور کرد! بازی در »مختارنامه«، »شب دهم« و 
»مریم مقدس« از ماندگارترین تجربیات نقش آفرینی پرویز 
پورحسینی است که دویچه وله، عالقه ای به ذکر آنها نداشت!


