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هالیوود 
زیر ذره بین

جريان شناسي سينمای وحشت در هاليوود

 ابزاری جذاب 
برای انحراف!

با   »افــرا« مجموعــه ای تلویزیونی اســت 
داستانک های متعدد، کش و قوس دار و تعلیق های 
فــراوان که در طول نمایش خود پیوســته غم، 
نومیــدی و افســردگی را در خانواده های ایرانِی 
مخاطــب خود تزریق کرد و در پایان بدون هیچ 
نکته اخالقی و آموزشی پرونده خود را بست. حتی 
نام این ســریال نیز تداعی کننده غم و اضطراب 
اســت: افرا درختی بود کــه در زیر آن پیمان به 

قتل رسید!
 ایــن مجموعه تلویزیونی بــه بهانه انعکاس 
مشکالت جنگل بانان عزیز، آنچنان خود را درگیر 
مســائل جنبی کرد که اصل ماجرا به حاشــیه 
رفت و عالوه بر آن هیچ راهکاری برای حمایت از 
شکاربانان و برون رفت از معضل شکارهای غیرمجاز 
مطرح نکرد و دســتگاه قضا و سازمان زندان ها را 
در برخورد با این گونه مســائل بســیار ضعیف و 

سست نشان داد.

جمِع فشل
در این ســریال هیچ شخصیت مثبت و قابل 
اتکایی وجود ندارد؛ مردان، لجوج و زنان منفعل اند. 
حاج محمود مغرور و ســرکش، وحید کینه توز 
و انتقام جو، عقیل ســاده لوح و طماع، مســعود 
عصبی، عاشق شــغل خود و بی توجه به همسر، 
سیروس ترسو و بی اراده، افراسیاب]وکیل[ حّراف 
و بی عمل)و پرخور!(، مهتاب]خانم دکتر[ ناموفق 
و توسری خور در خانه و محل کار، مائده دروغگو 
و بی اعتماد نســبت به خانواده، پروین]همســر 
حاج محمود[ خنثی و بی اثر، اعظم]مادر پیمان[ 
 ناموفــق در هماهنگ کردن همســر و فرزندان 

با خود.
مائده از خانواده ای ثروتمند بدون اطالع والدین 
خود با پسری به نام پیمان از قشر ضعیف جامعه، 
روابط پنهانی دارد و پسر نیز دیوانه وار عاشق اوست 
و عکس های متعددی با او گرفته و در اتاق خود 
نصب کرده است که البته این تصاویر با شطرنجی 
کردن در تلویزیون، سانســور می شود! مخالفت 
سرسختانه پدر مائده با پیمان باعث می گردد که 
دختر، روابط خود با وی را پنهان ساخته و به پدر 

و مــادر خویش کرارا دروغ بگوید. او حتی در باره 
پسری که با شلیک گلوله، شیشه اتاقش را شکسته 
و تلفنی او را تهدید کرده است، حقیقت را بازگو 
نمی کنــد و به خانــواده و پلیس دروغ می گوید. 
اما همین شــخصیت در موضعگیری متناقض، 
هنگامی که وکیل از او می خواهد در برابر دادگاه 
همــه حقیقت را نگوید، الف راســتی و صداقت 

می زند و دروغگویی را زشت می شمرد!
   »افــرا« عالوه بر اینکه روابط خارج از عرف و 
شرع مائده و پیمان را، عادی و بهنجار تلقی کرده و 
آن را عشقی پاک جلوه داده، از یک دختر نافرمان 
و پنهان کار که غالبا حریم خانواده را حفظ نمی کرد 
و پیوســته سعی داشت با شعارهای کلیشه ای و به 
شــیوه فیلم های هندی پدر خود را نصیحت کند، 
ناگهــان مدیرعامل کارخانه ای می ســازدکه بدون 
پشــتوانه علمی و تجربی اتفاقــا مدیری موفق و 

کارآفرین می گردد!

»افرا« صاحبان مشاغل مهمی مانند وکالت و 
پزشکی را منفعل و بی قابلیت نمایش داده است. 
وکیل که مشخص نیست چرا نام افراسیاب مامانی! 
دارد، )آیا می بایســت این تضاد در اسم و فامیل 
را طنز فیلم حســاب کنیم یانــه؟( با همه ادعا، 
هیچ گرهی را باز نمی کند و هیچ پیش بینی های 
او درســت از آب در نمی آید و پیوسته مقهور و 
محکوم حاج محمود است. با این وجود همچنان 
دعوی مجرب ترین وکیل شــهر را دارد. شاخصه 
وی خوردن بادام زمینی و چای است و ترفندش 
آموزش شــهادت کنترل شــده و بعضا دروغ به 

شاهدان در دادگاه.
اما پزشــک فیلم ]دکتر مهتاب فروزش[ که 
یک جراح متخصص اســت، پیوسته در معرض 
خفت وخواری است و شخصیتش سرکوب می شود. 
با این حال هیچ عکس العملی نشــان نمی دهد و 
منفعالنه سکوت می کند. وحید در ضمن رفتاری 
خشن و اهانت  آمیز، وی را تهدید به قتل می کند 
تا از شــهری که در آن مشغول طبابت است به 
جــای دیگری رود و او بدون آنکه این تهدید را با 
کسی مطرح سازد، از شهر خارج می شود، وی در 

خون آشــامیدن، قطع کردن اعضا و مثله کردن بدن، شــکنجه دادن جسم و روح آدم ها 
و... اینها بخشی از کارهایی است که به صورت فله ای در فیلم های ژانر وحشت در هالیوود به 
نمایش گذاشته می شود. صحنه هایی که چیزی جز مازوخیسم و سادیسم را به یاد نمی آورد، 

اما حقیقتا هدف از این همه خشونت عریان در چنین فیلم هایی چیست؟
آیا ســینمای هالیوود از تبعات این گونه نمایش عریان خشونت و جنایت آگاه نیست؟ به 
طور قطع نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد که سینمای هالیوود هدف مشخصی از این 
کار دارد. به گونه ای که می توان مقاصد مختلفی را در کنار سودجویی های مادی شناسایي کرد. 
به واقع شــاید بتوان روند انبوه این فیلم ها را از زمانی دانست که دست های پشت پرده ای در 
سینمای هالیوود تالش کردند فیلمسازان و به طور کلی سینمای انساني، واقع گرا و اجتماعی را 
کنار بزنند و ذهن مخاطبان را با مسائل بیهوده وترسناک پر کنند. چرا که این جریان به خوبی 
آگاه بود که انحراف ذهن مخاطب جهانی چقدر می تواند به دســتیابی آنها به اهداف سیاسی 
کمک کند. به گونه ای که از دهه 90 به بعد فیلم های ترســناک با رویکردهایی مانند جن و 
نگاه شــیطانی به این ماجرا تولید شــدند تا به نوعی هم ذهن بیینده را دچار اغتشاش فکری 
کنند و هم تعبیر جدیدی از این مســائل وارد فرهنگ مردم و حتی فرهنگ های دینی شــود. 
زیرا صحبت در این باره در تخصص ادیان آسمانی است و به همین دلیل هالیوود ودست های 
پشت پرده آن سعی کرده اند که دراین باره حرف های جدیدی که آمیخته با وهم و خیال است 

به مخاطب ارائه دهند.
پايانی پر از خشونت و وحشت!

اما داستان به همین جا ختم نشد و درسال های بعد از دهه 90 برای تغییر کامل دیدگاه های 
متافیزیکی در ذهن مخاطبان درباره عالم جنیان تالش های فراوانی شد که نمونه های بارز آن 
را می توان در فیلم های »جن گیر« و »طالع  نحس« به عینه مشــاهده کرد. هرچند که بعدها 
با این مفاهیم فیلم های ترســناک تری هم تولید شد به گونه ای که به تدریج روایت موجودات 
ماوراء الطبیعي، داستان بسیاری از فیلم های ژانر وحشت هالیوود را تشکیل می داد. به تدریج 
حتی موجودات دیگری که ساخته ذهن بیمار دست اندرکاران فکری هالیوود هستند وارد عرصه 
سینمای آمریکا و غرب شد؛ موجوداتی مانند خون آشام ها ، زامبی ها و آدمخوارها. این موجودات 
سوژه های بعدی ژانر وحشت در سینماي غرب را تشکیل دادند. به گونه ای که طي سال هاي بعد 
هزاران فیلم با این محتوا تولید شد. فیلم هایی مانند »مالقات با خون آشام«، »ماه جدید« و... که 
 با بازیگری هنرمندان برجسته هالیوودی تولید شدند و در همه آنها موج توهم و آشفته خیالي

 اولین چیزی اســت که در کنار دیگر عناصر وحشــت مشاهده می شــود. به باور بسیاری از 
کارشناسان، این موضوع با هدف تعارض با مسائل دینی مطرح شد. چرا که به این موجودات 
در ادیان مختلف به شکلي کامال متعارض با این فیلم ها پرداخته شده است. در اکثر این فیلم ها 
مانند »طالع نحس« و »آخرین جن گیر« این موجودات را تنها و تنها در راستای ضربه زدن به 
انسان مي بینیم و در هیچ یک از آنها راهی برای حفاظت از خود در مقابل این موجودات وجود 
ندارد. حتی در بســیاری از آنها پایان جهان محتوم به حکومت شیطان و موجودات اهریمنی 
به نمایش گذاشته می شود. این پندار بخشي از جهان بیني صهیونیستي است. چرا که به باور 
صهیونیســت ها در پایان جهان بدی و زشــتی و به نوعی دجال برجهان حاکم خواهد شد. به 

همین دلیل این فیلم ها در پي القاي این نوع تفکرات هستند. 
از طرف دیگر نکته ای که در نســل جدید این فیلم ها وجود دارد خشــونت بی حد و اندازه 
آنهاست. مانند سری فیلم های »اره«، »کشتار در تگزاس« و یا »هالوین«. به واقع خشونتی که 
دراین فیلم ها وجود دارد آنقدر آزاردهنده است که حتی در خود آمریکا هم با اعتراض خانواده ها 
روبه رو شدند. چراکه در خود جامعه آمریکا هم خانواده ها به خوبی به این موضوع آگاهند که 
این نوع فیلم ها و صحنه های خشني که در آنها به نمایش گذاشته می شود چه تاثیر وحشتناکی 
بر افزایش خشــونت در جامعه دارد. نشان دادن خشونت عریان و کشتن آسان انسان یکی از 
ویژگی های جدایی ناپذیر نسل جدید فیلم های هالیودی است. به گونه ای که به راحتی می توان 
گفت که این فیلم ها سعی در شکاندن قبح کشتن انسان و فجایع جنایی دارند. به طوری  که 

بی تردید می توان تاثیر این صحنه ها را به صورت چند برابر در مخاطب جهان سومي دید.
مصداق هايی برای نمايش جنايت يا پوشش جنايت!

صحنه هایی همچون پوســت کندن انسان در فیلم »سکوت بره ها« به نوعی سعی دارد به 
بیننده این موضوع را بقبوالند که کشتن یک انسان مانند بسیاری از کارهای دیگر آسان است 
تا شاید حتی پوششی باشد برجنایت های ضد بشری آمریکا وغرب. چرا که وقتی کشتن فجیع 
دراین فیلم ها برای بیننده به نمایش گذاشــته می شــود به تدریج ممکن است در بین بعضی 
افراد ناآگاه که مســائل را زودتر باور می کنند کشــتن در دنیای واقعی آن هم در یک جنگ، 
طبیعی جلوه کند. این موضوع هم یکی از اهداف پشت پرده مهم ژانر وحشت هالیوود است. به 
تعبیری ساختن فیلم های فله ای وحشتناک هالیوودی آن هم با هزینه های باال بی دلیل نیست 
و در پشت همه آنها اهداف مشترکی نهفته است که طبق برنامه ریزی مشخص هر چند سال 
یک بار جدید می شود به گونه ای که شاید بتوان گفت رویکرد آینده سینمای وحشت برمبنای 

دین زدایی باشد.
از ســوی دیگر، یکي از اهداف صهیونیست ها از گسترش تولید چنین فیلم هایي افزایش 
خرافه گرایي در مقابل دین گرایي است. درواقع، مي توان ژانر وحشت را یکی از ابزارآالت مهم 

این گروه از تئوری پردازان دانست.
با نگاهی به مستند »کابوس« که بخشی از روانشناسان آمریکایی آن را ساخته اند می توان 
به تاثیرات روانی منفي فیلم های وحشــت بر افراد آگاه شــد. به خصوص که ضمیر ناخودآگاه 
کودکان در این فیلم ها هدف قرار مي گیرد و این درحالی است که چه به صورت سی دی و چه 
در شبکه های ماهواره ای این فیلم ها به آسانی در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می گیرد و آنها 
بدون نظارت والدین از این گونه فیلم ها استفاده مي کنند تا جامعه ما هم از این آسیب فرهنگی 
سینمایی بی نصیب نماند. چراکه تحقیقات نشان مي دهد که این فیلم ها تا مدتها برای نوجوانان 
درگیری ذهنی ایجاد می کنند که حتی منجر به کابوس های شبانه و رفتار خرافات آمیز می شود.

این درحالی اســت که در چند ســال اخیر در بخشي از ســینمای ما هم تالش شده که 
دراین ژانر فیلم هایی ساخته شود. اما واقعیت این است که سینمای ما نیاز چندانی به چنین 
فیلم هایی ندارد. چرا که ماهیت ســینمای پرمفهوم دینی با این سوژه ها سازگاری ندارد و به 
همین دلیل باید برای جذب مخاطب تالش خود را بر ژانرهایی بگذاریم که عالوه  بر بار مفهومی 
تطابقی مشــخص با فرهنگ ایرانی و اســالمی داشته باشد. چرا که هزینه کردن برای سینما 
باید مانند آنچه در غرب انجام مي شود هدفمند باشد و فیلم هایي به مخاطب ایرانی ارائه شود 
که درآن افکار و فرهنگ خود را ببیند. از طرف دیگر باید فکری هم برای برآورده کردن حس 

هیجان طلبی مخاطب کرد.

ســینما یک قالب تهــی از هویت 
و هدف نیســت، بلکه یــک ابزار بیان 
تصویری ذاتا ایدئولوژیک است؛ به تعبیر 
دقیق و عمیق شهید آوینی که »قالب و 
محتوا و ظرف و مظروف، در سینما، دو 
مرتبه از یک وجود واحد هستند...« به 
همین دلیل هم شاید برخی از ژانرها و 
قالب های سینمایی در کنار هر فرهنگ 
و مرامی  رام شدنی نباشند؛ به ویژه ژانر 
horror - که به فارسی آن را وحشت 
یا هــراس  ترجمه کرده انــد و تعبیر 
عامیانه اش فیلم  ترسناک است- که به 
سادگی قابل تنظیم و تجمیع با نگاه و 
روحیه ایرانی نیست. به همین دلیل هم 
ژانر وحشت، یکی از مهجورترین گونه ها 
در سینمای ایران محسوب می شود و 
طی صد و اندی ســال که از ورود این 
هنر- صنعت به ایران می گذرد، تعداد 
بســیار اندکی فیلم  ترسناک ساخته 

شده است. 
بــا این حال در فرهنــگ فولکلور 
و ادبیات عامیانــه و کهن ما روایت ها 
 و باورهایــی وجــود دارد که می توان 
بر اساس آنها به ساخت فیلم  ترسناک 
با زبان و بیــان بومی  و ملی پرداخت. 
فیلم »پوست« یک تجربه و تالش برای 
خلق ژانر وحشــت با الهام از فرهنگ 
عامه است. این اثر به عنوان اولین فیلم 
برادران ارک، اولین بار در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 
این روزها - مهر ســال 1400- روی 
پرده ســینماهای کشــور رفته است. 
فیلمی  که قطعا ســاخت آن سخت و 
طاقت فرسا بوده و با حوصله و توجه به 
جزئیات و ریزه کاری ها به اثری خالقانه 
و خالف عادت در سینمای ایران تبدیل 
شده است. این فیلم حتی با قواعد ژانر 
خودش نیز متفاوت به نظر می رسد. فیلم 
»پوســت« در ژانر horror رده بندی 
شده، اما درواقع یک فیلم مردم نگارانه 

و فولکلوریک هم هســت که برخی از 
باورها و آداب و رسوم مردم در شمال 
غربــی ایران را بــه درام تبدیل کرده 
است. رویکرد »پوست« به گونه ای است 
که ممکن بود به فیلمی  مســتندگونه 
تبدیل شود؛ به ویژه اینکه فضای فیلم، 
کاماًل بومی  و روســتایی است و برای 
نقش آفرینی در آن از نابازیگران استفاده 
 شده است. اما فیلمنامه پرمالت و روایت 
پرفراز و نشیب، شــیب درام را در آن 

افزایش داده است.

تجســیم موجودات ماورایی چون 
»جن« یک فرصــت برای خودنمایی 
ســازندگان فیلم با ایجاد فضاســازی 
هراس آمیز بود. اما همان طور که گفته 
شــد، این فیلم، اساســاً از  ترساندن 
مخاطب با افکت های عجیب و غریب 
عبور کرده است. »پوست« با تلفیق دو 
نگره متضاد- رئالیسم و سورئالیسم- به 
سمت فضای رازآمیز رفته تا مخاطب را 
به درکی معنوی و زیبایی شناختی از 
باور به غیب برساند. می توان »پوست« 
را تجربــه ای جــدی در بازتولید ژانر 
وحشت منطبق با فرهنگ ملی و دینی 

سرزمین مان دانست. 

در این گونه فیلم ها که فرهنگ و 
رسوم بومی  یک منطقه خاص، هدف 
قرار می گیرد، احتمال غالب شدن نگاه 
موزه ای و شبه روشنفکرانه وجود دارد. 
راحتی  بــه  فیلــم  ســازندگان 
می توانســتند با هجو بــاور مردم به 
موجــودات نامرئی و تصویرســازی 
اگزوتیــک از این موضوع، بار خود را 
برای سفر به جشــنواره های فرنگی 
ببندند اما خوشبختانه نگاه فرهنگی 
بر فیلم حاکم اســت و زاویه دوربین، 

ممــاس و نزدیک به حــال و هوای 
مردمی اســت که مرکــز توجه فیلم 

قرار گرفته اند. 
با این حال، متأســفانه این فیلم 
به رغم ارزش های فرهنگی و سینمایی، 
در اکــران عمومــی توفیقی نخواهد 
داشــت،چون با پســند عامه فاصله 
دارد. کشــدار بودن یک سوم میانی 
فیلم، ضعف در شــخصیت پردازی- 
عمیق  پرداخــت  عــدم  به خصوص 
شخصیت دختر/ معشوق و ملموس 
نبودن برخــی اتفاقــات فیلم برای 
مخاطب عام، عامل ناکامی  این فیلِم 

نسبتاً خوب در گیشه خواهد بود.

چند سالی است که بخش عظیمی  از 
آگهی های تجاری و بازرگانی در شبکه های 
تلویزیونی صداوســیما رنگ و لعاب غربی 
به خود گرفته و زندگی  اشــرافی را برای 
مخاطبان به نمایش می گذارد. در بیشتر 
آگهی های بازرگانی با استفاده از فضا ها و 
لوکشین های غیرمتعارف در جامعه امروز 
ایران، تبلیغ گر و تولید کننده آگهی، فقط 
به دنبال منافع شخصی و کسب درآمد های 
 هنگفت از محصول خود است و به هیچ وجه 
توجهــی به فرهنگ کشــور و ارزش های 
دینی و ملی ندارد. صداوسیما هم به خاطر 
کســب درآمد بهتر و بیشتر قدری کوتاه 
می آید و درواقع فضــا را به طور کامل در 
اختیار سازندگان آگهی های بازرگانی قرار 
می دهد، اگرچه پخش آگهی های بازرگانی 
و تجاری بایستی در شبکه های تلویزیونی 
انجام شــود اما نه به این صورت که شاهد 
یک ولنگاری و آشفته بازار در این خصوص 
باشــیم؛ تبلیــغ یــک کاال و محصول در 
شبکه های تلویزیونی رسانه ملی بایستی 
در یک چارچوب و اصول تعریف شده و با 
احترام به ارزش های اسالمی و آرمان های 
نظام باشد و اگر قرار باشد که ما در زمینه 
آگهی های بازرگانی مثل دوران طاغوت در 
تلویزیون عمل کنیم به بیراهه رفته ایم و 
در واقع به دنبال تبلیغ رفاه زدگی و زندگی 
 اشرافی هستیم که اگر این گونه باشد از نظر 
فرهنگی ضربه بزرگی به جامعه ما خواهد 
خورد و با دست خودمان راه را برای نفوذ 
فرهنگ غربی در کشور آماده خواهیم کرد. 
در حــال حاضــر بیشــتر آگهی های 
بازرگانی که از شبکه های تلویزیونی رسانه 

ملی پخش می شــود در جهــت اهداف 
ارزشی و اسالمی نیست و متأسفانه  اشاعه 
تبلیغ سبک زندگی و فرهنگ غربی است، 
مســئوالن و مدیران ذی ربط صداوسیما 
باید دقت کرده و توجه داشــته باشند که 
پخــش یک آگهی تجاری چند ثانیه ای از 
تلویزیون بــه مراتب تأثیرش بیش از یک 
ســریال و حتی یک فیلم سینمایی است 
و اگــر آگهی مورد نظر بــا هدف تخریب 
فرهنگ و جامعه ســاخته شود می تواند 
عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشــته 
باشد، چراکه یک آگهی بازرگانی معموال در 
چند مرحله و در شبکه های مختلف برای 

مخاطبان پخش می شود. بنابراین الزم است 
که در تولید و ساخت آگهی های تجاری و 
بازرگانی که قرار است از شبکه های سیما 
پخش شود بررسی های الزم صورت گیرد 
و اهداف و حساســیت ها از سوی مدیران 
رسانه ملی به تولید کنندگان آگهی ها ابالغ 
شــود. به صرف اینکه سازمان صداوسیما 
برای درآمدزایی بیشــتر برای پخش هر 
نوع آگهی بازرگانی به تهیه کننده ها چراغ 
سبز نشان دهد کار منطقی و پسندیده ای 
نیست و با این حرکت ها، اهداف و مأموریت 

واقعی صداوسیما زیر سؤال خواهد رفت. 
از طرفــی هــم ایــن روزها شــاهد 
پخــش آگهی های بازرگانــی و تجاری از 
هستیم  صداوسیما  تلویزیونی  شبکه های 
که کپی برداری شــده از نــوع خارجی و 

 هالیوودی است.
به هرحال درحال حاضر هجمه سنگینی 
از آگهی های بازرگانی غیرمتعارف و ناهنجار 
از شبکه های تلویزیونی صداوسیما پخش 
می شــود که می تواند در آینده مشکالت 
فراوانــی را در جامعه مــا به وجود بیاورد 
و به خصــوص تأثیرش در قشــر نوجوان 
و جــوان ما غیرقابل جبــران خواهد بود، 

به نظر می رسد که صداوسیما بایستی در 
این زمینه خط مشــی و راهکارهای الزم 
را تدوین و در اختیار سازندگان آگهی های 
تبلیغاتی قرار دهد، از طرفی بسیاری از این 
آگهی ها از نظر ساختاری بی محتوا و از نظر 
دیالوگ هم بسیار ضعیف هستند، بنابراین 
نیاز هست که در رابطه با تولید آگهی های 
بازرگانی از افراد متعهد، متخصص، دلسوز 
و انقالبی بهره گیری شود که به ارزش های 
دینی و اخالقی جامعه ما احترام بگذارند و 
با یک نگاه فرهنگی به این مقوله بپردازند.

سایه نه چندان دلچسب افــرا
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

جلسات پزشکی قانونی در برابر اتهامات عدیده ای 
که متوجه اوست نیز سکوت کرده و از خود دفاع 
نمی کند و در تهران وقتی رئیس بیمارستان بر او 
مّنت می گذارد که به عنوان پزشک عمومی)و نه 
متخصص( در اورژانس به کار گرفته شــود، این 

خواری را می پذیرد و زیر بار می رود.
   راســتی ســیروس که 20 ســال پیش از 
ترس طلبکار فرار کرده بود، چرا همان زمان این 
مشکل را با همسر و فرزندان خود مطرح نکرد و 
با پنهانکاری، از خویش نزد آنان چهره ای منفی 
و منفور ســاخت؟ او که با خانواده خود مشکلی 
نداشت چرا ناگهان همگی را ترک گفت و حتی 

با نامه یا تماسی آنان را از وضع خود آگاه نکرد؟ 
او که در شــهری دیگر به آشپزی اشتغال داشت، 
چرا نفقه و خرجی نمی فرستاد و همسر و فرزندان 
خود را در انبوهی از مشکالت رها نمود؟ چرا بعد 
از 20 ســال گریز، ناگهان در شــهر آفتابی شد و 
دیگر از کسی نترسید و به زندگی معمولی خود 
بازگشــت. او نصف دیه را به چه منظوری از حاج 
محمود گرفته بود و چه نقشه ای داشت که تا آخر 
مبهم ماند و سرانجام این پول را به شکلی مضحک 

بابت بدهی خود پرداخت.
وحید]بــا بــازی پژمان بازغــی[ یک کارگر 
معمولی است ولی مانند سازمانی اطالعاتی همه 
جا مأمور دارد تا کوچک ترین تحرکات را به وی 
گزارش دهند! او دارای چنان قدرتی اســت که 
همــه را تهدید می کند و آنان نیز مطیع و منقاد 
وی می شوند. او در روز روشن و در بازار خودروی 
یک پزشک را به نیسان می بندد و وی را وحشت 
زده به سوی دره ها می برد و تهدید به قتل می کند. 

مهران را به دور از همسر و دخترش از شهر اخراج 
و تبعید می کند و اجازه شهادت دادن در دادگاه 
را به او نمی دهد او با آنکه از زبان مهران می شنود 
که مســعود عمدا پیمان را نکشته است، باز هم 
از کینه توزی دســت برنداشته و از او می خواهد 
تا قبل از به دار کشــیده شــدن مسعود در شهر 
آفتابی نشود. واقعا دلیل این همه کینه توزی چه 
بود و چه درسی به همراه داشت؟ روح سرکش و 
انتقام جوی وحید و پایان مضحک فیلم چه پیامی 

برای مخاطب داشت؟ 
در شــمال کشور صدها کارخانه چای و برنج 
وجود دارد و تصویری که از حاج محمود فروزش 
به عنوان مالکی ثروتمند و مغرور نمایش داده شده 
آنچنانکه بر اریکه قدرت نشسته و یک شهر روی 
او حساب می کنند بسیار خام، غیر منطقی و دور 

از واقعیت شهرهای شمال کشور است.
   داســتانک های افرا سرانجام به کجا رسید 
و چــرا ناتمام ماند؟ ماجرای شــراکت حوضچه 

ماهی)عقیل و رســولی( چه شــد؟ ماجرای راز 
ســیروس چه بود کــه به عنــوان نقطه ضعفی 
پیوســته در معرض تهدید همسرش قرار داشت 
و سرانجام افشا نشــد؟ راز حاج محمود فروزش 
که وحید، تهدید به افشــای آن می کرد چه بود؟ 
راز مادر پیمان که در نوار کاست ضبط شده بود 
چرا سرانجام مطرح نشد؟ چرا بی گناهی مسعود 
و اینکه پیمان را به عمد نزده اســت تا آخر برای 
دادگاه روشن نگردید و سرانجام چرا مهران برای 

شهادت دادن در دادگاه حضور نیافت؟
شهر الهیجان با طبیعت زیبا و استخر جذاب 
و کوه سرســبز و اسرارآمیزش در این فیلم بسیار 
به جا به نمایش درآمده بود. اما وجود خالفکاران 
بین المللی در این شــهر گردشگری کوچک چه 
جایگاهی داشــت؟ شرخری به نام چارلی! که در 
همــه جا نفوذ دارد و اوامــرش با یک پیغام اجرا 
 می شــود. جمشــید، گنده التی که مانند دوران 
کاله مخملی ها، نوچه های فراوان دارد و در زندان 

و بیروِن زندان همه از او حساب می برند و به او باج 
می دهند و نزول خواری با باند مافیایی که از وحشت 
او مردی 20 سال متواری می شود و خانواده و شهر 
خود را ترک می کند. راســتی همه اینها در شهر 

الهیجان واقع شده است؟ بی انصافی نیست؟ 
سریال »افرا« از منظرهای مختلف روانشناختی، 
جامعه شناسی، واقعیت گرایی و... نقایص فراوان و 
قابل بحثی دارد که مشخص می کند فیلمنامه آن 
از مشــاوره  بی بهره بوده است. اما جانمایه اصلی 
داســتان یعنی انعکاس سختی های شکاربانان و 
محیط بانان به نظر می رسد در پیچ و خم کش و 
قوس دار فیلم به جایی نرسید و مانند بسیاری از 

موضوعات دیگر الینحل ماند. 
ای کاش فیلم سازان ما واقعگرایانه تر به مسایل 
اجتماعی می پرداختند و فرهنگ غنی و پرنشاط 
ایرانی اســالمی را در زمینه کرامت خانواده، این 
هسته مرکزی جامعه، در برابر دیدگان مخاطبان 

قرار می دادند.

منظرهای  از  »افرا«  ســريال 
ختی  نشــنا ا و ر مختلــف 
واقعيت گرايی  جامعه شناسی، 
و... نقايص فراوان و قابل بحثی 
دارد کــه مشــخص می کند 
مشــاوره   از  آن  فيلمنامــه 
بی بهره بوده است. اما جانمايه 
اصلی داســتان يعنی انعکاس 
و  ســختی های شــکاربانان 
محيط بانان به نظر می رسد در 
پيچ و خم کش و قوس دار فيلم 
به جايی نرسيد و مانند بسياری 
از موضوعات ديگر الينحل ماند.

 »افرا« عالوه بر اينکه روابط خارج از عرف و شرع مائده و پيمان را، 
عادی و بهنجار تلقی کرده و آن را عشقی پاک جلوه داده، از يک 
دختر نافرمان و پنهان کار که غالبا حريم خانواده را حفظ نمی کرد 
و پيوسته سعی داشت با شعارهای کليشه ای و به شيوه فيلم های 
هندی پدر خــود را نصيحت کند، ناگهان مديرعامل کارخانه ای 
می سازد که بدون پشتوانه علمی و تجربی اتفاقا مديری موفق و 

کارآفرين می گردد!

نگاهی به فيلم »پوست«

تالش برای بومی سازی ژانر وحشت 
آرش فهیم

 لزوم تجدیدنظر در نحوه 
 تولید »پیام های بازرگانی« 

در صداوسیما
رسول شمالی ورزنده


