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فاررگو
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الست

لویی

مدررنن فمیلی

مامم
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کک نیپ تا

وواانن پیس

ااووررنج اایز دد نیو بلک

پریزنن بریک

رریی ددااناوونن

ررکتفایی
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ررززووررکشن

رریونج

ااسکوررپین

سیمپسونز

سکس فیت آآندرر

کوسس ااسپاررتا

ااسترین

سوپرنچراالل

تاپپ آآوو دد لیک

تایرنت

آآندرر دد دداامم
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ااتوپیا

وومپایر دداایریز

کینگ دددد وواا

چند سریالی که ددررست ندیدهه اامم ااما ددررباررهه شانن خوبب شنیدهه اامم

چند سریالی که به ززوورر ددیدهه اامم ااما به کورر نمی ددهم

ززررِِ نهایی

.
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پیراامونن ااهمیّت سریالل:

به ززعم حـقـیر  ـبـهترین سریالل هایی ـکـنونی، به ـمـرااتب ـبـهتر اازز ـبـهترین فیـلـم هایی کنوـنـی ااند.

سالل هاست که سینما به پختگی ررسیدهه. سالل هاست که فیلم هایی ددررجه یک ساخته می شودد. وو

سالل هاست که کسانی به ددالیل مختلف پایانن سینما رراا ااعالمم می کنند وو خیلی ها هم می پذیرند

که ددیـگر فیلـمی شاهکارر وو بدیع ساخته نمـی شودد. ددرر مقـابل، سالل هایی ززیاددیی نمـی گذرردد اازز

ززمانی که سریالل ها صرفا مختص ااووقاتت فرااغت مردداانن بی کارر وو ززنانن خانه دداارر بوددند. نگاررندهه

االبته ااعتقادد دداارردد سینما هنوزز هم به عنواانن هنر/صنعتی فوقق االعاددهه به حیاتت تاثیر گذااررشش اادداامه

می ددهد. هر چند بهترین سریالل هایی کنونی، به مرااتب بهتر اازز بهترین فیلم هایی کنونی ااند.

گر چه ددرر تهیه یی ااثریی تلویزیونی ملزمم به ررعایت بعضی نکاتت فنی که سینما رراا سینما کرددهه اا

دااشته اشد وو سریالل ـن ستید، ااما چه چـیزیی هـست که سینما تواانن پرددااخـتن به آآنن رراا ددااشته ـب نـی

بـاشد؟ سریالل ااهمـیّت دداارردد چونن سینما ااهمـیّت دداارردد. وو ااینـکه ددرر سریالل پتانـسیل وو فـرصت

بیــشتریی براایی بــسط وو ووررزز ددااددنن هر چــیز مــوجودد ااست. اازز شخــصیت پرددااززیی بگیــرید تا

ددااسـتـانن ساززیی. ددررضمن تاثـیـرگذاارریی ‑‐فاررغغ اازز تاثیر گذاارریی خوبب یا بد‑‐ عالووهه بر اایـنـکه

مالکـی ست براایی سنجش مـیزاانن ااررززشش ااثر هـنریی، اازز معیـاررهایی ااهمیت شش نـیز هـست. حاال

رکه رراا فریی که سریالی مـع یونن ـن ریم. اازز ـچند میـل ظر بگـی مّی ددرر ـن سئله رراا اازز ـلحاظظ ـک یاییم ااین ـم ـب
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می بینند، اافراادد به مرااتب کمتریی شانن فیلمی معرکه رراا ددیدهه ااند وو شاید هیچ کداامم شانن به سالنی که

مشغولل برگزاارریی تئاتریی معرکه ست نرفته ااند. هر چند ااهمیت سریالل، اازز مقداارر ااهمیت سینما وو

که بـسیارریی اازز کاررگـردداانانن ااین ددوو، به کاررگردداانی آآنن رروو آآووررددهه ااند تئـاتر نمی کـاهد. حتی با اایـن

 ددرر قسمت موضوعع ماهه  تحت عنواانن «چراا٢۲۴(می تواانید با مرااجعه به شماررهه یی آآبانن مجله یی 

یا به تلویـزیونن ررفتـه ااند وو سریالل مـی ساززند»، ااطالعاتت مفـیدتریی کـسب گراانن معـتبر ددـن سینما

، آآنن ددرر جعبه.*. هر سه می تواانند جاددوو کنند. ااین ددوو رروویی پرددهه وو صحنه کنید)

گر نقرهه هم باشد، بی توجه به شبکه هایی کابلی یا حجم دداانلودد، ددرر پایانن عرضض شودد که ززمانن اا

ااحتماال هزینه اایی که براایی مجموعه سریالی می پرددااززید بیشتر اازز هزینه اایی باشد که براایی فیلم یا

رکه می ددـهید، کامال ااررززشش ااشش رراا بالل سریالی مـع نه رراا ددرر ـق گر ااین هزـی رددااززید. ااما اا ـنمایش می ـپ

دداارردد.

ندهه با ووجودد پـیشرفت هایی تکنـیکی سینما وو تـلوززیونن، ترهه هم براایی تئاتر صحنه *«صحنه» ااصطالحح ااست. ووـگرنه ـب

خُُردد نمی کنم. همانن طورر که ااحتماال شما بعد اازز پیش ررفت  عکاسی، نقاشش ررئالیست رراا نه هنرمند که ماهر می نامید.

به نظر حقیر ددووستانی که مشغولل ااین ها هستند، چنانن که ددرر ااوولل ررااهه نباشند، مقصوددیی جز اافزووددنن برگی تاززهه به کتابب

هنر ددااررند.
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ددررباررهه یی تالیف ااین مجموعه:

ین مجـموعه اایی یـکی ااین بودد که بر خالفف سریالل ‑‐با تـمامم اازز ددالیـلم براایی پرددااخـتن به چـن

یّتی که دداارردد‑‐  به ززبانن شیرین ـفاررسی ددررباررهه یی سینما به قدرر کافی وو حتی بـیشتر اازز کافی ااهـم

نـوشته ااند وو می نویـسند. نه ااینـکه خداایی نـکرددهه ااین مجـموعه رراا ددرر حدّّ حتی ضعیف ترین

هترین مکـتوباتت سینمایی بداانم یا با ـپیروویی اازز شعارر کـمپانی االل جی ـفکر ـکنم «همـیشه ااووـلین ـب

ااست». نه. فقط یادد خبرنگارریی می اافتم که نظر جرجج بوشش رراا ددرر مورردد مستندهایی مایکل مورر

ساززهه ااما من ـخوشم ی تونه ـب وااست ـم رفی که ـخ رسیدهه بودد وو جواابب شنیدهه بودد «ااوونن هر مزـخ ـپ

نمیادد»

کاوویی آآنن ـچـنانی نـیـست. ااین مـجـموعه، ـقد نـیـست. هدفف ااشش وواا ااین مـجـموعه، مـجـموعه ـن

ه هایی عد اازز مدتت ها ددوورریی، براایی ددووستانن ددـیگرشش اازز تجرـب گارر که ددووستی ـب ه ست. ااـن توصیه ناـم

اسفانه یا ـخوشبختانه ددووست  اشد. ااین مـجموعه شایدووررااجیـتصویریی ااـخیرشش بـگوید. وو مـت  ـب

ند گرِِ ددرر ـجمع نـشسته اایی که ـگمانن می ـک اشد ـتوسط ددووست ددـی صداایی ضبط شدهه یی آآنن ددووست ـب

نشر حرفف هایی ددووست ووررااجج شش کارر مفیدیی ست.

بعید نیست ددلیل ددیگرمم پولل ددررآآووررددنن بوددهه باشد. چراا که می خوااستم شماررهه یی کاررتم‑‐شصت وو

گذااررمم تا هر هاررددهه، ددهه، نودد وو سه، سی وو سه، نودد وو نُُه، نودد وو سه‑‐ رراا ـب سه، ـشصت وو ددوو، ـچ
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زیزیی ـچند ساللکس ـخوااست حالی  ددهد، حالی ددهد. ددرر ووااقع ماجراا اازز ااین قراارر ااست که ـع

پیش ااین پیشنهادد رراا دداادد وو چند ماهه پیش وو چند هفته پیش وو چند ررووزز پیش هم تکرااررشش کردد.

گر ی گذاارریی تا اا ستقل، شماررهه کاررتت نـم نترنت گذااررااننِِ ـم لی اازز پی ددیی اافف ددرر ااـی ثل خـی که چراا ـم

کسی خوااست حالی ددهد، حالی ددهد؟ حقیر همانن چند سالل پیش اازز آآنن عزیز پرسیدمم خوددِِ تو

چند بارر چنین حالی ددااددهه اایی؟ آآنن عزیز گفت یک بارر؛ براایی کتابب «بی شعورریی». گفت تاززهه آآنن

عد اازز یر ـچند ماهه ـپیش هم اازز بدِِ حافظه سواالم رراا ـب قالل ووجه. حـق بودد اانـت وقع به ااین ساددگی ـن ـم

پیشنهاددشش تکراارر کرددمم وو با همانن پاسخ موااجه شدمم. ااما چند هفته پیش وو چند ررووزز پیش یاددمم

اررسازز بوددهه وضیحاتم ـک یدووااررمم ـت زیز ااـم یرِِ آآنن ـع رسیدمم. حدااقل براایی خالصی اازز ـگ گر نـپ بودد وو ددـی

باشد.

ـاشد که ـلی که براایی تالیف ااین مـجـموعه به ذذـهـنم ـمـی ررسد ااین ـب ـرین ددلـی ااما شاید مهم ـت

گاهه(!) خوااسته اامم آآنن همه ووقتی که براایی ددیدنن ااین سریالل ها گذااشته اامم صرفا براایی لذتت ناخوددآآ

برددنن نبوددهه باشد. براایم چیزیی بیشتر وو مفیدتر اازز لذتت مصرفف صرفف ددااشته باشد. (ااحتماال به

ـوشتن ددررباررهه یی سریالل هایی علـمـیِ بـعـضا ددررجه ـیـکی ـمـثل هـمـین خاطر ااست که اازز ـخـیر ـن

Through The Wormholeوو Cosmos  وو Top Gearذشته اامم) هرچـند لذتت برددنن هم  ـگ

مفید ااست. آآنن قدرر که بعضی ها ااعتقادد ددااررند هدفف اازز ززندگی چیزیی جز لذتت برددنن نیست.
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ددرر توضیح تنظیم ااین مستطابب:

ددرر اابـتداا قـصد ددااشتم ااین مـستطابب رراا به ددوو بـخش حق وو صبر تقـسیم کـنم. بـخش حق رراا

ااختصاصص ددهم به آآثارریی که به شدتت توصیه شانن می کنم. توصیه شانن می کنم براایی مشاهدهه تانن.

براایی غرقق شدنن تانن ددرر ددرریایی ددرراامم شانن. براایی چسبـیـدنن شانن به ززخم ـچـشم تانن اازز ـتـکراارر وو

ـقداارر ـاررشانن، ـم ـیزاانن ااعتـب ـوددشانن ـخـمارریی. که ـم ـوددشانن نشئـگـی ست؛ نـب ـیداارریی. آآثارریی که ـب ـب

پرددااززدد وو م تر ـب ذشته اازز شوخی، قراارر بودد ـبخش حق به سریالل هایی مـه اددتانن ااست. وولی ـگ ااعتـی

بخشِ صبر به سریالل هایی کم ااهمیت تریی که االبته ااررززشش حوصله کرددنن وو تا اانتها ددیدنن ددااررند.

رخورردداارر بودد. مثال متریی ـب ی ددااشت، ااما اازز جامعیّت ـک شتریی ـم سجامم بـی که ااـن ااین سنارریو با اایـن

گرچه نه ددرر حدّّ نمونه هایی ااعال، ااما ووقت پُر کن نسبتا خوبی هستند تکلیف سیت کامم هایی که اا

معلومم نمی شد.

سم. ااما رااتی که ددرر سایت آآیی اامم ددیی بی به هر کداامم ددااددهه اامم رراا جـلویی ااسـم شانن بنوـی نا بودد نـم وو ـب

ددیدمم نظرااتم ددررباررهه یی هر کداامم اازز سریالل ها به قدرر کافی قابلیّت «به تخمم» شنیدنن رراا خوااهند

ددااشت چه بـرسد به نمـرااتم. ضمن ااینـکه ددرر ااین صوررتت پیـشاپیش برچـسب خوبی وو بدیی

نمی ـخوررند وو الااقل به هـیجانی تر شدنن ااووضاعع ـمتن ـکمک می ـکند. (فرضض رراا بر ااین ـگذااشته اامم

که خواانندگانن محترمم هنوزز هیچ سریالی رراا به مشاهدهه ننشسته ااند!)
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ددلیلِ ددااددننِِ ترتیب االفبایی ‑‐به جایی تارریخ پخش وو ساخت یا تعداادد سیزنن وو ااپیزوودد یا اامتیازز

منتقدین وو غیرهه‑‐ به مجموعه هم همین ندااددنن هیچ گونه ذذهنیّت قبلی ست.

گر هم باشد، ااطمینانن می ددهم آآنن رراا ددرر طولل عراایضم بیش اازز ااین گمانن نمی کنم عرضی باشد. اا

پیراامونن آآثارر پیش رروو خوااهید خوااند.

گادد بلس یو

٢۲٠۰١۱۴سبحانن گنجی‑‐نواامبر 
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24

راانی ددـیگر، نـخستین سریالی ندهه وو ااحـتماال ـبی شمارر سریالل بین  ااـی سریالل بـیست وو ـچهارر براایی ـب

لو ببریم. نـخستین سریالی بوددهه که اازز یم. ـج یم. ـعقب بزـن سته اایم ااستوپپ ااشش کـن بوددهه که می توااـن

شبکه هایی تلویزیونی ندیدهه اایم.

تاددهه بوددمم. وو راایم جذاابب بودد که اازز خواابب وو خوررااکک ااـف یاددمم ـمی آآید بـیست وو ـچهارر به قدرریی ـب

گر (نیم) سیزنن نُُه رراا همانن موقع می ساختند، اازز پوشاکک هم می اافتاددمم. وو ددرر نظر بگیرید شاید اا

که سریالل ددرر حالی جذاابب ااست که نه فلش بک وو فلش فورروواارردد دداارردد، نه پرشش ززمانی بیشتر اازز

مولی اایی که ناظر مـع ها ـم با. نه تـن ناظر ـمصنوعی ززـی با دداارردد، نه ـم ناظر طبیعی ززـی قه. نه ـم نج ددقـی ـپ

دااررند. ددرر حالی بی ـخیاللِِ ـخواابب تانن دااررند، که حتی کاددررِِ ثابتی هم ـن بایی ـن دداارردد کاددرر ـبندیی ززـی

می شوید که به جز شخصیّت همه فن حریف جک بائر وو ددااستانن پُر ااتفاققِِ غیر قابل پیش بینی،

گر هم خیالل می کنید با ااین تفاسیر الااقل ززیبارروویی دداارردد تا هیچ خبر خاصی ددرر سریالل نیست. اا

حظ بصر برید یا ززیبا رراابطه اایی که آآبب اازز کمر، کورر خوااندهه ااید.

له صفت ست وو چـهارر ساعت اازز ززندگی مامورر خفـنِ [ووااـل ست وو چـهارر، بـی هر هـشت سیزننِِ بـی

مناسب تریی براایی چنین مامورریی به ذذهن اامم نرسید] ساززمانی ضد تروورریستی ست که ددرر بیست وو
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ـچهارر ـقسمتِِ (مثال) یک ساعته ـنمایش ددااددهه ـمی شودد. ماجراایی سیزنن ااوولل ماجراایی تالشش ااین

مامورر ااست براایی تروورر نشدنن ررئیس جمهورر سیاهه پوست ااحتماال قطعی بعدیی آآمریکا. آآنن ررووززها

لی، رروویی ی ددااشتم، بدوونن ـقصد قـب گاهه ـم هر گاهه براایی ررفع عاددتت یا ـقضایی حاجت ـتصویر رراا ـن

ددیوید پالمر ‑‐جناببِِ ااحتماال قطعیِ بعدیی‑‐ ماندهه بودد. البد به ااین خاطر که بخش هایی مربوطط

کک به ااین آآقا اازز هیجانن کمتریی برخورردداارر بودد. به هر حالل تا مدتت ها بیست وو چهارر مراا یادد بارراا

ااووباما می ااندااخت. بعدتر هم تا مدتت ها باررااکک ااووباما مراا یادد بیست وو چهارر می ااندااخت.

ددرر صوررتی که فرمم ااین مجموعه مطابق خوااست ااوولیه اامم شکل می گرفت، آآنچه بر جک بائر ددرر

آآنن ـهـشت نُُه ررووزز ـگـذشت، بی ـتـرددید ددرر ـبـخش حق مـعـرفی ـمـی شد. تا شما ـعـزیزاانن ضمن

کامم جویی اازز ددااستانن هـیجانی وو شـخصیت حرفه اایی طرفف، اازز ـیکی بوددنن ررووند ززمانن ووااـقعی با

ززمانن سریالل هم لذتت ببرید.

گر بعد اازز سالل ها ‑‐پیش اازز آآغازز پخش فصل نهم؛ پس اازز تماشایی آآثارر به مرااتب با ررااست شش اا

کیفیت تر‑‐ به مروورر سطحی بیست وو چهارر ننشسته بوددمم، هر حرفف ااین چند سطر، ددستِِ آآماددهه

به مالشی می شد ززیر بیضه هایی آآفرینندگانن ااین ااثر؛ ااما همین که بعد اازز گذشت ااین همه ووقت

هـنوزز صداایی خاصص ززنگ تلـفن مـرکز ضد تروورریستـی شانن رراا مـی تواانم با سوتت بـزنم، نـشانن

ددهندهه یی تاثیریی ست که سریالل ددست کم رروویی گوشش اامم گذااشته.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Affair

یکی اازز ااندیشمنداانن معاصر نظرشش ددررباررهه یی ااززددووااجج رراا ااین طورر بیانن کرددهه که ووقتی می تواانم هر

ررووزز یک لیواانن شیر تاززهه بنوشم، چراا گاوو به خانه بیاووررمم؟

که قـصه نه که ددرر دداامم ددااررییِِ قـصه نه گاوو که ااسب پرووررشش می ددهـند، حتی با اایـن حتی با اایـن

ددررباررهه یی ااززددووااجج که ددررباررهه یی رراابطه یی خاررجج اازز ااززددووااجج ااست، بازز هم قـصه یی اافـیر مراا یادد

جمله یی باال می ااندااززدد.

ااین هفته تاززهه قسمت چهاررمم اافیر پخش شدهه. ااحتماال بیشتر اازز همین یک فصل هم نیست.

پس چراا باید ددرر کنارر صفحاتت ددیگر سریالل  ها صفحاتت مخصوصص خودد رراا ددااشته باشد؟ پیش

اازز ااینکه پاسخ تانن رراا بدهم نگاهی بیاندااززیم به صفر تا صدِِ... (عذرر می خواامم. ااینجا رروو با یه

جایی ددـیـگه ااشتباهه گرـفـتم یه لـحـظه. عرضض ـمـی کرددمم) با ـنـدیدنن ااـفـیر ـچـیز ززیاددیی اازز ددست

گر مشغولل گذررااندنن ددوورراانن جا اافتاددگی آآشش ززندگی  متاهلی تانن باشید، به جز نمی ددهید. حتی اا

یایی مـعمولی ـمشترکک که با ررااوویانن ددااستانن ددااررید، ـچیز ددنداانن گیر ددـیگریی یافتن ـچند ـنخودد لوـب

صیب تانن نخـوااهد شد. ااما ااخـتصاصص ددااددنن صفحاتت مخـصوصص بابت «ررااوویانن» ااست. هر ـن

قسمت ددوو پاررتت دداارردد. پاررتت ااوولل رروواایت مردد خائن ااست وو پاررتت ددوومم رروواایت ززنن خائن. وو ااین

ددوو رروواایت فرقق ددااررند با هم. نه تنها نحوهه یی ررخخ ددااددنن ماجرااها ددرر هر رروواایت تفاووتت هایی جزئی
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دداارردد با رروواایت ددیگر، که شخصیّتِِ ااین ددوو خائن پفیوزز هم فرقق دداارردد ددرر هر رروواایت با ددیگریی.

براایی مثالل هر کداامم اازز ااین ددوو ووقتی توسط ددیگریی رروواایت می شودد خیلی پُرررووتر تشریف دداارردد.

ررااستی می دداانید چراا ددرر بیشتر کتابب ها وو فیلم ها وو سریالل هایی خائن دداارر، ززنن ها خائن ااند؟ چراا

کثر آآثارر ددنیا رراا مرددها کثر آآثارر ددنیا ااین ززنن ها هستند که جندهه باززیی ددررمی آآووررند؟ چونن اا ددرر اا

نوشته ااند. االبته... [...] بگذرریم.

(اازز آآنجا که ااسم دداامم دداارریی آآمد، براایی ددوورر شدنن ذذهن تصویرگرتانن اازز  تصوّررِِ گذشتن ددااستانن ددرر

محیــطی ررووستایی:) ددااستانن ددرر شهریی کــوچک وو تورریــستی مــی گذرردد وو اایی کاشش همه یی

قسمت هاشش به خوبی قسمت ااوولل می گذشت. با همانن مقداارر ددقّّت ددرر جزئیاتتِِ بعضاًً ناچیزِِ به

ووجد آآووررندهه. یادد گفته یی ددیـگریی اازز معـاصر ددیـگریی اافـتاددمم: ووطی ددرر ددُبُر ززننِِ حائض کـفاررهه

نداارردد.

یر وو خابب ااـف ین اانـت گر ددرر تعطیالتت نوررووزز ـب ید کردد ااما اا لف نخوااـه ت تانن رراا ـت یر ووـق با ددیدنن ااـف

مجـموعه یی کالهه قـرمزیی مردددّد شدید، ااحتـماال بـهتر ااست صفحه یی تلویـزیونن رراا به صفحه یی

لپ تاپپ ترجیح ددهید. «اافیر» هر چه ددیرتر، منطقی تر.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

American Horror Story

[سواالل: کسی با کلمه هایی ددووست وو ووحشت جمله ساخته؟]

طه ـمی خوررمم. به اایـنکه یّه غـب بـعضی ووـقت ها، ـفقط بـعضی ووـقت ها به ااحـساساتت ااـنسانن هایی ااووـل

چقدرر خالص بوددهه ااحساساتت شانن. (اازز کجا معلومم؟! ررااهه هایی ززیاددیی براایی ااثباتت ااین اامر ووجودد

یل وو جا که ددرر ااین ررووززگارر ددـل روویم؟ اازز آآـن قدین به ررووحح ـپیش ـب دداارردد. ـچطورر ااست با ررااهه کارر معـت

مدررکی دداالل بر فروو ررـفتن ررووحح ددرر ـجسم مانن نداارریم، پس ااین عـملِ خداا ـپسنداانه ـهمانن ااوولل کارر

نابرااین هر چه ررووحح جـلوتر ررفـته قل شدهه. ـب عدیی منـت صوررتت پذیرفته. وو اازز آآددمی به آآددمـیانن ـب

ی شدهه. ووقتی اشق ـم عا ـع ی شدهه ووااـق اشق ـم یه ووقتی ـع سانن ااووـل اعدتاًً اازز ررووحّیت شش کم شدهه) ااـن ـق

تنفّّر ددااشته ووااقعا تنفّّر ددااشته. نه مثل ما که گاهی خوددمانن هم نمی فهمیم ددلل ددااددهه یی طرفف اایم یا

خونن خوااررشش. اانسانن ااوولیه ووقتی پلنگی جلوشش خیز برمی ددااشته ووااقعا می ترسیدهه. ترسس ااشش نابب

گر پلنگی جلومانن خیز بردداارردد نمی دداانیم بخندیم یا بترسیم. بوددهه. نه مثل ما که اا

بگذرریم. نیّت خالقین اامریکن هارررر ااستورریی ‑‐بعد اازز به جا گذااشتن ما تََرَکک شعورر وو ااررثث ااناثث

کورر‑‐ اانتـقالل تـجربه یی نابب اانـسانن هایی ااوولیـه ست ددرر حـسّ ترسس. ااینـکه چـقدرر ددرر تحـقّّق وو ذذ

بـخـشیدنن به نیّــت شانن ـمـوفق ـبـوددهه ااند به کم وو ـکـیف ـجـگر من وو شما ـبـستگی دداارردد. شما رراا
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نمی دداانم ااما من همانن قدرر که سرِِ جدااییِ چی چی خانن اازز چوچو جانن ااشک می رریزمم، همانن قدرر

هم ممکن ااست براایی جداا شدنن سرِِ چی چو توسط چوچی چایی بریزمم. یعنی ددستم به ااستکانن

بخورردد چایی خشتکم رراا بردداارردد.

[جواابب: شهیارر قنبریی. ددووست یعنی ووحشتِِ تنها شدنن]

ید بدوونن کن هارررر ااستورریی، هارررر ااستوررییِِ خوددشش رراا دداارردد. یعـنی شما می توااـن صل اامرـی هر ـف

ید به که خونن اازز ددماغغ «ـکسی» رریـخته شودد، اازز ااووللِِ ـفصل ددرر حالل پـخشِ ـچهاررمم شرووعع کـن اایـن

گر خوااستید ااین کارر رراا کنید، با فصل ددوو ااین کارر رراا کنید. هم ددیدنن سریالل. ااما توصیه می کنم اا

اشایی ـفصل متریی دداارردد وو مـمکن ااست ددرر حالی که ـمشغولل تـم ریی ست، هم جنبه یی ـک ـفصل بهـت

ددیگریی باشید «براایی تانن» ددررددسر اایجادد کند. 

با توجه به ااینکه باززیگراانن ااصلی ثابت ااند وو فقط نقش شانن ددرر هر فصل عوضض می شودد، الززمم

نیست نگرااننِِ اازز ددست ددااددنن قیافه یی خاصی باشید. هرچند حیرتت ززددهه اامم که ااین ددیگر چه جورر

نگراانی اایی می توااند باشد!؟
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Anger management

ـیکی اازز چـیزهایی که مراا وو شاید خیـلی هایی ددـیگر رراا ااندکی ناخوشش می ـکند، شبیه به هم شدنن

ظاهر آآددمم هـاست. (طبیعـتا براایی ما قدمم ززددنن مـیانن چینـی ها وو نـگاهه کرددنن به صـوررتت شانن به

خوشایندیی قدمم ززددنن میانن ااووکرااینی ها وو نگاهه کرددنن به صوررتت ااووکرااینی ها نیست)

گیریی پوششی به خصوصص؛ همه باال ررفتن آآمارر جرااحی بینی، مد شدنن نوعع خاصی آآرراایش، فراا

وو همه ددرر جرمم شبیه تر کرددنن ظاهر آآددمم ها به هم ددست ددااررند.

ند. مثال با می ددااـن ند رراا ززـی بـعضی اازز هنرـمندها ـتکرااررِِ سوژژهه اایی ساددهه که به تـنهایی ززـیباشش نمی ددااـن

گر لـیواانی به تنـهایی ززیـبا نبـاشد، با قراارر ددااددنش کـنارر چـند لـیواانن به هـمانن شکل مـی تواانن اا

ززیباشانن کردد.

نارر هم واانایی ـک اید، اازز آآـنجا که ـت نداانن به مذااقق ما خوشش بـی قادد ااین هنرـم گر نتیجه یی ااعـت حتی اا

گذااشتن آآددمم هایی یک شکل رراا نداارریم، به ررفع ناخوشی مانن کمکی نمی کند. ااین کمک نکرددنن

شاید باعث عصبانیت مانن شودد(!). آآنن ووقت به کسی نیازز پیداا خوااهیم کردد که ددرر کنترلل کرددنن

تاددهه شوررمانن ررااهه ااـف نوزز ددرر ـک وسولل باززیی ها ـه نم ااین ـس کر نمی ـک ته ـف ارریی مانن ددهد. االـب خـشم مانن ـی

باشد ااما مثل ااینکه ددرر بعضی کشوررها ررااهه اافتاددهه وو شدهه سوژژهه یی فیلم وو سریالل ساززها. یعنی ااوولل
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عد شدهه سوژژهه یی سریالی با باززیی شدهه سوژژهه یی فیـلمی با باززیی آآدداامم سندلر وو جک نیکـلسونن، ـب

باززیگراانی که ددمم ددست شانن بوددهه.

لی ددووست ددااشتید، به ـخیالل شباهت لم رراا خـی گر هم فـی لی کم ااست ااما اا مالش خـی رچه ااحـت ـگ اا

رووید. همه یی بی ـخوددیی هایی سریالل لم، سرااغغ سریالل ـن امل ااسم وو شباهت ناقص ددااستانن به فـی ـک

اانگر منیجمنت رراا براایی شما ددرر یک جمله خالصه می کنم: 

خسته تانن خوااهد کردد.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Band of Brothers

چـند ووقت پـیش ددرر حالی که بـنا به ددررخـوااستِِ ددووست غربب ززددهه اامم ددرر حالل پر کرددنن هارردد

کسترنالل شش اازز فرهنگ وو هنر غربب هاررددخواارر بوددمم، پیشنهادد ددااددمم ددرر ااززاایی حذفف چند سیزنن اا

اازز سریالی ـکـمدیی که پـیـش تر ددیدهه، ـبـند آآوو برااددررزز رراا هم ددرر هارردد ـکـم ظرفّیت شش ـبـپذیردد. تا

پذیرفت. اازز کیـفیت باالیی تم. ـن پذیرفت. اازز کیـفیت باالیی ااثر گـف رسید وو شنید ـن ـموضوعع شش رراا ـپ

نسخه اایی که ددااشتم گفتم. نپذیرفت. اازز تهیه کنندگی ااسپیلبرگگ گفتم. نپذیرفت. اازز ددست ااندرر کارر

دااشتی؟ یک جاتت سربازز رراایانن رراا ددووست ـن پذیرفت. گفـتم مـگر ـن کس گفـتم. ـن بوددنن تامم هـن

جوررهایی ااین سریاللِِ آآنن فیلم ااست. گفت پس ددیگر حتما ددیدنن نداارردد. آآهه کشیدمم. حاال هم آآهه

می کشم اازز ررااهی که باالخرهه منجر به پذیرفتن شش شد. آآهه... شرمم  ددااررمم اازز ددااشتن چنین ددووستی.

گفتم ررااسسِ «فرندزز» هم توشش هست. گفت ئه؟ خب بریز پس.

رووهی با اامکـاناتت گوییم ـگ یروونن اازز باغغ ـب گر به آآددمی ـب ند آآوو برااددررزز رراا طورریی ساخته ااند که اا ـب

کـنونی به ززمانن جـنگ جـهانی ددوومم سفر کـرددهه ااند تا مـستندیی بـساززند براایی شاددیی ددلل وو ررووححِ

باززماندگانن وو ررفتگانن، بعید نیست باوورر کند.

تنها بخشی که بند آآوو برااددررزز ددررشش لنگ می ززند بخش ددااستانن ااست. که آآنن هم تقصیر حوااددثث
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ووااقعی ست که بر ااساسس شانن ساخته شدهه. آآنن حوااددثث آآنقدررها ددااستانی نبوددهه ااند.

دااررید، با ددووستانن ته ـن گر ددووست ـجنگ ررـف شتر نداارردد. ااین ددهه ـقسمت رراا اا سریالل ددهه ـقسمت بـی

سرباززیی ررفته تانن ببینید. ااحتماال لذتت بیشتریی خوااهد ددااشت. ددرر ززندگی ووقت هایی هست که

ین ها، حـوصله یی ددیدنن چـن ت ها به خاطر خوررهه وو اانزوواا وو ترااشش وو اایـن ززخـم هایی ـهست. آآنن ووـق

ید. اشا کـن سمت رراا ـپشت سر هم تـم ید همه یی ددهه ـق ید ددااشت. ددرر ضمن نخوااـه آآثارریی رراا نخوااـه

حیف ااست اازز ااین سریالل ززددهه شوید.

ـیدووااررمم ووقتی اازز ـرمم تانن، ااـم عالووهه بر آآررززوویی سالمتی وو شادداابی براایی شما وو خانوااددهه یی محـت

گر هوااپیمایی کینه می پرید، چتر محبت تانن رراا گشوددهه، سالحح ددشنامم رراا ززمین بگذااررید. ززیراا که اا

تن هر سریالل رراا با توجه به ـفضایی ـهمانن سریالل وصیه یی ـیکی اازز ددووستانن، ـم اشد ـطبق ـت قراارر ـب

بنویسم، همین قدرر مسخرهه ست.

ااتحادد ااتحادد ررمز پیرووززیی ست. دداارراا دداارراا رراامم؛ دداارراا دداارراا رراامم.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Banshee

نمی دداانم شما هم ووقتی فیلم هایی برووسلی رراا می ددیدید تا چند ووقت با صداایی بین صداایی ببر وو

اشید به یادد گر با خـوددتانن صاددقق ـب ید حـرکاتت مـرحومم ددااشتید یا نه!؟ اا مونن سعی ددرر تقـل مـی

می آآووررید که چه حالی می دداادد. مباررززهه هایی تن به تن سریالل بنشی هم هر چند فضایی متفاووتت

اازز ـفـضایی فیـلـم هایی ـبـرووسلی دداارردد، ااما ـهـمانن حالل رراا ـمـی ددهد. مـنـظوررمم ااین ااست که حالل

می ددهد. یعنی باحالل ااست.

بـنـشی ـچـند شـخـصیتِِ ـخـشنِ ددررجه یک دداارردد، ـچـند شـخـصیت ـخـشن ددررجه ددوو دداارردد، ـچـند

مولی پِِ خـشنِ مـع شخـصیت خـشن بامزهه دداارردد، چـند شخـصیت خـشن خـوشگل دداارردد، چـند تـی

کر کرددنن به یش وو ـف چّ فرقه یی صلح طلبِِ آآـم یش. ااصال براایی آآشنایی با بر وو ـب دداارردد، وو چـند آآـم

ااینکه نکند ررااهه وو ررسم ززندگی همین ااست که ااین ها ددااررند وو بعد به ااین نتیجه ررسیدنن که نه بابا

بی خیالل، بد نیست ماجرااهایی شهر بنشی رراا ددنبالل کنید.

لی اشد. ااما ما بنشـی ددووستانن خـی ی ها ررسیدهه ـب شی ممـکن ااست به ذذهن خیـل اایدهه یی ااصلی بـن

ارراانن شانن ددرر ووااحد رددهه ااند. اازز همـک ـخوشش حالیم که بنـشی ساززااننِِ فـعلی ااقداامم به عـملی کرددنن شش ـک

پخش وو نودداالل هم تشکر می کنیم.

25



«تقریبا هر معیارریی براایی پسندیدنن یک سریالل ددااشته باشید...» ااین جمله اایی ست که نزددیک

یرهه یی(!) خوبی هم وسیقی وو تدووین وو ـغ پردد. بـنشی ـخوشش ساخت ااست. ـم بودد اازز ددـهنِ قلم اامم ـب

شتریی واافق بـی نم که سرِِ محـشر بوددنن شش ـت هتر ااست جمله یی باال رراا خرجج سریالی ـک دداارردد، ااما ـب

ووجودد دداارردد.

بانه کالنتر شدهه مانن، ررااههِ همین گر قهرماننِِ خالفف کاررِِ پانزددهه سالل ززنداانن ررفته حاال آآمدهه یی متقلّّ اا

اشد وو ددوو ـفصل ـپخش شدهه رراا ـپیش بـگیردد، تا اانـتهایی سریالل مرددیی نـیست ددرر بـنشی که نزددهه ـب

ززنی نیست ددرر بنشی که نکرددهه باشد.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Big Bang Theory

نگ تئورریی یِ بیگ ـب ی کرددمم، معرـّف رخوااهم عـمل ـم سخرهه یی ددووست خـی وصیه یی ـم گر به ـت البد اا

ااین طورر آآغازز می شد:

به ااعتقادد بندهه، هر کی بخواادد بخندهه، گاله رروو باید ببندهه، نشینه رروویی ددندهه، تف نکنه رروو ررندهه

اید با قدررتت سنگ، با ددقّّت یه سندهه؛ ـب رندهه ناـپ رندهه، ـپ شه ـپ ندهه؟)، یه ووخخ ـن ی ددوونه ررندهه ـچ (ـم

خرچنگ، بشینه پایی بیگ بنگ.

ددرر ـنـوشته یی ززیر رروویی سخنم با کساـنـی ست که سریالل رراا ددـیـدهه ااند. ـکـسانی که سرِِ ـتـک تک

ند ـجهانن ددست نخوررددهه یی ما ددااغغ وو دهه ااند. ـکسانی که می ددااـن زووددهایی ـهشت سیزنن فـعلی خندـی ااپـی

کم بوددهه. آآنن ها که خبر ددااررند نزددیک به چهاررددهه میلیارردد سالل قبل اانبساطط آآغازز شدهه. متراا

رخی وددهه ااند وو با غم ااشش غمـگین. آآنن ها که با ـمشاهدهه یی ـب ونارردد خوشش ـب ـکسانی که با ـخوشی لـئ

ررفتاررهایی ررااجج، خداا رراا شکر کرددهه ااند که نمایندهه اایی هم اازز شهرشانن ددرر سریالل هست.

امدهه بـعضی له ددااشته ااند ااما ددلل شانن نـی م حافظگی ـهاررددشانن ـگ رروویی سخنم با کساـنی ست که اازز ـک

قسمت هایی بیگ بنگ رراا حذفف کنند. اازز شما می پرسم: 
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خداایی ددلل تونن ووااسه ااوونایی که شلدوونن رروو نمیشناسن نمی سوززهه؟

به نـظرمم بـیگ بـنگ تئورریی با فـاصله اایی نـسبتا ززیادد، بـهترین سیتکامم ددرر حالل پـخش ااست.

زاانی که تا حدیی خوررهه یی کامپیوتر وو باززیی (وو شاید هم ـکمی عالقه ـمند به مخـصوصا براایی عزـی

علومم پایه) هستند.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Black Mirror

شترکک وضوعع ـم وتاهه با ـم م هایی ـک ریی ست براایی هـم خواابگیِ فیـل ست. بسـت یررر سریالل نـی لک ـم ـب

تاثیر ااحتمالیِ ددنیایی جدید بر اانسانی که به هر حالل اانسانن ااست. ددرر شراایط تاززهه، همانن اامیالل

وو ااحساساتی رراا دداارردد که قبل اازز آآنن ددااشته.

آآقا! خانم! مسترپیس ااست ااین بلک میررر. مبادد ددیدنن شش رراا طورریی به تعویق بیاندااززید  که ررووزز

افل شدید اازز رددید که ـغ اصل تانن چه می ـک مر بی ـح ند ددرر طولل ـع وااست ووقتی سواالل می کـن باززـخ

بلک میررر؟ جواابی ندااشته باشید!

متاسفانه ااین مسترپیس فعال کال شش قسمت دداارردد. ددوو فصل دداارردد که هر کداامم سه قسمت ااند.

ددرر قسمت ااوولل رراابطه یی جنسی نخست ووززیر بریتانیا رراا با خوکی گندهه به تماشا خوااهید نشست.

کاددمی موسیقی گوگوشش ااشش چه شکلی ست. ددرر قسمت ددوومم می فهمید که ددنیایی مجاززیی شدهه، آآ

قسمت هایی بعد رراا خوددتانن کشف کنید. بندهه می خوااهم ااینجا اازز قسمت پنجم بگویم. اازز ااپیزوودد

نم، عریف ااشش ـک تانن ـت جا که قراارر نـیست برااـی یر. اازز خرسس سفید. اازز آآـن ددوومم سیزنن ددوومم. اازز وواایت ـب

براایتانن اازز آآنن تعریف خوااهم کردد.
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وتاهی رراا لم ـک عد اازز پاکک کرددنن حافظه ااتت چه فـی رسند «ـب گر ـپیش اازز پاکک کرددنن حافظه اامم بـپ اا

گر گر بنا باشد تنها همانن فیلم کوتاهه رراا ببینی؟» بستگی خوااهد ددااشت. اا اانتخابب خوااهی کردد اا

مربوطط به بعد اازز ززمانی باشد که (گلپایی بخواانید:) خرسس سفیدُُ تویی آآینه ددیدمم، خوااهم گفت

گذاارر اشد، به ـخوددشانن وواا بل اازز آآنن ـب ربوطط به ـق گر ـم خرسس سفید. خرسس سفید ددرر آآینه یی سیاهه. اا

ند خرسس سفید. ـهمانن خرسس سفید ددرر ـهمانن خوااهم کردد وو ااـمیدوواارر خوااهم بودد ـخوددشانن بگوـی

آآینه یی سیاهه.

(یک:) اامیدووااررمم به ددیدنن بلک میررر ترغیب تانن کرددهه باشم.

ین فرمم آآنن سریالل وو شکل وجودد ـب ندهه اامم اازز هماهنـگی هایی ـم شنهادد ددـه یدووااررمم ددووست پـی (ددوو: ااـم

ااین متن خرسند گشته باشد)
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Breaking Bad

گر معرفی سریالل ها ددرر ااین مجموعه بر ااساسس ااررززشش وو ااحتراامی بودد که براایی سریالل بی شک اا

رفت. وو خودد رراا ـخوشش شانس وو ساززندگانن سریالل قائل بوددمم، بریکـینگ بد ددرر صدرر قراارر می ـگ

می دداانم که نامم نامی بریکینگ بد مثال ززیریکینگ بد نیست. چراا که ررسیدنن به ااین بخش رراا

آآنن گونه به اانتظارر نشسته بوددمم که کوددکی هنگامم تماشایی ااجبارریی ااخبارر ساعت ددوویی شبکه یک،

عمو پوررنگِِ ساعت سه یی شبکه یی ددوو رراا به اانتظارر نشسته باشد.

جامم هایی ااـن اغذ بودد وو تایپ ددرر مرحله یی ـن وشتن چـندباررهه رروویی ـک یر ـن رروویه یی ااین سالل هایی حـق

شتنِ کس، کـاغذ رراا به خوـی شن لورراا می گـرفت. ااما به خاطر مدلل ااین مجـموعه وو ددیدنن اانیمـی

خوـیش ااشش وواانهاددمم وو اازز اابتداا ددست به تایپ شدمم. ااین توضیح رراا ددااددمم تا منظوررمم اازز شانس وو

اانتظارر رراا ددرریابید.

قویی ترین ااستداللل مخالـفانن بریکیـنگ بد ااین ااست که «ااین یارروو که هـمه شش ددااررهه سرفه

نه». آآرریی؛ ااین ااست قویی ترین(!) ااستداللل(!) مخاـلفانن(!) ااین شاهکارر ـمسلّّم. ددرر مـقابل می ـک

ند، سی رراا مروورر کـن دهه ااند سکاـن رگاهه آآـم اسم که ـه نگ بد رراا می شـن شّّاقق بریکـی می اازز ـع خـیل عظـی
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دهه ااند ددرر براابر ـکشش نـیروویی که ددرر ـگوشش شانن ـخوااندهه «ـکسّ خواارر ووقت. تا ته ااشش رراا ناتواانن ماـن

ببین».

طق، سر پایین وقع ددیدنن آآثارر ددررجه یک، بوددهه ووـقت هایی که اازز ووقوعع ررخدااددیی بی مـن حتی ـم

کانن نگ بد، لب ـت س شعر»؛ ااما ددرر بریکـی قط ـک س شعر... ـف نم «ـک زمه ـک ااندااززمم وو ززیر لب ززـم

نخوررددهه جز براایی گزیدنن اازز حیرتت. سر تکانن نخوررددهه جز براایی تعظیم اازز تحسین.

گر هم موسیقی مطبوعع ترین هنر باشد، اازز آآنجا که هیچ آآموززشی به بشر کانت جایی گفته که «اا

نمی ددهد پست ترین هنر ااست». تصورر می کنم کانت رراا بطریی آآبب جو به ددست لم ددااددهه بر مبل

به ااصراارر ددووستی نشسته پایی اایی اامم سی تا بریکینگ بد ببیند. ووقتی می بیند ااین پست ترین هنر

ـچـطورر با ترـکـیب آآنن ـتـصاوویر ـغـوغا می ـکـند، ووقتی می بـیـند ااین ـپـست ترین ـهـنر ـچـگونه به

مک وید دداانش قدررتت ااست‑‐ ـک ضایی که ااصال می ـگ وززشی ‑‐ـف ضایی آآـم شترِِ ـف رگذاارریی بـی تاثـی

می کند؛ قطعا ددرر جمله ااشش تغییرااتی ااعمالل خوااهد کردد.

تقریبا تمامم اافرااددیی که نامم شانن ددرر تیترااژژ آآمدهه، ددست کم یک بارر ددرر یک پالنن نوآآوورریی به خرجج

ددااددهه ااند. وو ااین به غیر اازز فیلم بردداارریی وو تدووینِ حسابب شدهه وو خالقانه یی همیشگی سریالل ااست.

جیزسس! آآخر کداامم سریالی رراا سرااغغ ددااررید که ااین همه شخصیت معرکه دداارردد؟ ااین همه شخصیت

مـعـرکه دداارردد که تاززهه ـهـیچ ـکـداامم شانن با ااحـتـسابب ـپـنج ـفـصل سریالل، ـنـقش ااصلی مـحـسوبب

نمی شوند؟ ررااستی آآیا هستند هنوزز سریالل بین هایی که ددیدنن بریکینگ بد رراا شرووعع نکرددهه ااند؟
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کاشش من جایی آآنن ها بوددمم. کاشش جایی آآنن ها بوددمم تا لذتت ااوولل بارر موااجه شدنن با حرفف ززددنن هایی

گر چه کـیـف هایی ـهـست که تـنـها با ددیدنن ساوولل وو عمل ـکـرددنن هایی ـمـایک رراا می ـچـشیدمم. اا

ددووباررهه یی سریالل ـحاصل ـمی شودد. کاشش آآنن ها جایی من ـبوددند. کاشش جایی من ـبوددند تا لذتت ها

می برددند اازز ددقت ها. ددقتی که آآفرینندگانن ااثر ددااشته ااند وو ددقتی که خودد خوااهند ددااشت حاال که

ددااستانن رراا می دداانند.

آآثارر ززیاددیی نیستند که اازز ددست ددااددنن بخش کوچکی شانن بتوااند چیزیی اازز کلیّت ماجراا کم کند.

وااند لذّّتی ـمضاعف رراا اازز ـبین ببردد یا اازز نکته اایی کلیدیی مـحروومم مانن کند. ااصال ـمگر ـچند ااثر بـت

ووجودد دداارردد که ـفـقط با ـنـشانن ددااددنن ـنـگاهه شـخـصیت ااوولل به یک ـمـگس، ذذهنیت شش رراا براایی

مخاطب باززگو کند؟ بریکینگ بد جزوو ااین معدوودد آآثارر ااست. 

ند. اافرااددیی که کامال با ااین حالل اافرااددیی ـهستند که ددووست ندااررااننِِ بریکـینگ بد رراا ددررکک می کـن

می فهمند حسّ آآنهایی رراا که اازز بریکینگ بد بدشانن می آآید. شغل ااین اافراادد رروواانن شناسی کوددکانن

ااست.

آآهه... چقدرر بتر کالل ساوولل (سریالل بعدیی خالق بریکینگ بد) رراا اانتظارر می کشیم...آآهه.
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Californication

شم براایی اایـجادد تـنوعع ددرر نـحوهه یی معـرفی هر یک اازز اامـیدووااررمم تا به ااینـجایی کارر مـتوجه تال

سریالل ها شدهه بـاشید. ااین تالشش به ااین خاطر بوددهه که ددووستانی که ددااستانن وواارر مجـموعه رراا

ندهه توجه تالشش ـب کرددهه ـم گر هم خداایی ـن اشند. اا دااشته ـب ند ززبانم اللل ااحـساسس ماللل ـن می خوااـن

نشدهه باشید، پس خداا رراا شکر تالشش بی هوددهه اایی نبوددهه تالشش بندهه.

ید چـیزیی مـی شودد مـثل ستانن ااضافه کـن قی وو چـندین ززنن خوشش ـپ گر به مـتن باال چـند مردد جـل اا

ی ست ااما نه سبتا ددیدـن یدااتت شبکه شوتایم ـن کثر توـل ند اا گر چه ماـن شن. اا سریالل کالیفوررنیکـی

طـنزشش طـنز جـانن دداارریی ست نه ددرراامم شش ددرراامم ااستخـواانن دداارریی ست. وو جذاابیت هایی سریالل عـمدتا

فس مادد به ـن سبتا جذاابب وو دداارراایی ااعـت سندهه اایی ـن ی ست. نوـی یرِِ ااصـل مدیونن شخـصیت به تخمم ـگ

یداا ـمی شودد. هر ـچند بـیشتر ـمرددها ددلل شانن می ـخوااست یایی ووااـقعی کم ـپ مونه ااشش ددرر ددـن باال که ـن

دااشتند، براایی ررسیدنن به ااین شباهت تالشش گر ددغدغه یی مالی ـن ـچیزیی شوند شبیه ااین آآقا. وو اا

هم می کرددند.

فاقق ها یک سریی ااـت ن طورر تا اانـت سریالل سراانجامم خـاصی نداارردد. ااصال سراانجامی نداارردد. همـی
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براایی یک سریی آآددمم می اافتد که بعضی اازز ااتفاقق ها وو آآددمم ها ممکن ااست بامزهه باشند. یک سریی

حرفف ها هم ززددهه می شودد که یک سریی شانن جالب ااست.

اایراادد ااـسـاسی اایی که به ـعـنواانن ـمـخاطب ـغـیر آآمرـیـکایی ااثر ـمـی تواانن ـگـرفت ااین ااست که

کالیفوررنیکیشن حتی ددرر حد یک سریالل کمدیی کم خرجج اامریکایی هم ما رراا با فرهنگ ووااقعی

آآمریکا آآشنا نمی کند. پس شاید حق ددااررند کسانی که ددرر مقایسه با اانجامم ددااددنن کارریی ووااجب تر،

ددیدنن  ااین سریالل رراا ووقت تلف کرددنن می دداانند. ااما به نظر من بستگی دداارردد آآنن کارر ووااجب تر چه

کارریی باشد. ااصال مگر ما سریالل ددیدنن رراا جایگزین کارریی ووااجب کرددهه اایم؟ حرفف ما ااین ااست

عدتر به ما می فهمـاند اازز هـشت اشد. خوددِِ سریالل ـب ریح ـب اید ددرر هـشت ساعتِِ تـف که سریالل ـب

ساعت خواابب وو کارر هم بزنیم یا نه. 

ی ددهد؛ ااما ددیدنن شش دهد نه ااصال ددررسس ززندگی ـم شن نه قراارر ااست ددررسس ززندگی ـب کالیفوررنیکـی

براایی کسانی که ززندگی رراا خیلی جدیی گرفته ااند حتما مفید خوااهد بودد.
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Dexter

گر شـصت سالل عـمر کنـیم، تقریـبا بیـست سالل ااشش رراا خواابیم وو پـنج سالل ااشش رراا ددرر حـمامم وو اا

ثل دنن شانن می ااررززدد. سریالل هایی ـم ستند که ددـی ی گذرراانیم. با ااین حالل سریالل هایی ـه سترااحح ـم ـم

ددکستر.

تقریبا هر معیارریی براایی پسندیدنن یک سریالل ددااشته باشید، ددکستر ررااضی تانن خوااهد کردد.

یس وو گریی. نه خودد آآددمم‑‐ وو ـف ته عداالت براایی ااجراا شدنن رروویی ددـی شر ‑‐االـب ذذهن عداالت خوااهه ـب

من وو سوپرمن وو ااسپایدررمن رراا ضروورریی می کـند! وو اافـاددهه هایی ددست وو پا گـیر قانونن! ووجودد بـت

دااررند. هتریی اازز ددـکستر شدنن ـن بـتمن وو سوپرمن وو ااسپایدررمن ددرر صوررتت «ووجودد» ددااشتن، ررااهه ـب

بودد عداالت. وو کاررشش نه پایین آآووررددنن گربه یی یازز ااست نه ـن هانه یی خوددِِ ددـکستر، ووجودد ـن هرـچند ـب

پیرززنی ناتواانن، که کشتنِ کُُشندهه هاست.

ستر ووـحشی باززیی ددرر نمی آآوورردد. آآنن قدرر رسید. ددـک ی شودد؟ نـت اازز خونن وو خونن رریزیی ددلل تانن رریش ـم

که سوپرهیرووها ددرر یل اایـن ی تانن رریش شودد. ددـل لـطیف وو با ووسوااسس خونن ـمی رریزدد که ـعمراا جاـی

ددنیایی ووااقعی بهتر ااست ددکستر باشند تا جنگولک باززیی هایی خوددشانن رراا اادداامه ددهند هم همین
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ووسوااسس ددکستر ااست. ااوو اازز پدررشش که پلیس بوددهه وو ناتنی، آآموخته چطورر میل به کشتن شش رراا ددرر

مسیریی کنترلل کند که به گیر اافتاددنن شش منتهی نشودد.

به ددلیل حفظ ااستخواانن بندیی ثابت ددرر فرمم کل ااثر، به شدتت براایی کالسس هایی آآشنایی با ددرراامم یا

آآموززشش نوـیسندگی مـتنی ددررااماـتیک ـتوصیه ـمی شودد. مـجموعه یی ددـکستر ـهشت سیزنن ااست. هر

سیزنن ددووااززددهه قسمت دداارردد. ددرر ترمی ددووااززددهه کالسه ‑‐که معموال هم همین مقداارر کالسس دداارردد هر

راامونن ااشش به ه ررووندگانن دداانش! پـی سمت ـپخش کردد وو ددنباـل ترمم‑‐ می شودد ددرر هر کالسس یک ـق

بحث بنشینند.

گر به ززبانن شیرین نگاررندهه ااصوال هشت ددهم نریشن ها رراا ااضافی یا ناززیبا می ددااند (مخصوصا اا

فاررسی رروویی تصویر قراارر گیردد. کال به ززعم حقیر ززبانن فاررسی، ززباننِِ رروویی تصویر قراارر بگیریی

نیست. االبته اایراادد اازز ززبانن نیست قطعا. اایراادد اازز ااین ااست که ددرر بهرهه بریی اازز ززبانن ووااقعی مرددمم

گر هم فیلـمی جز ددرراامم ررئالل خانوااددگی وو ااجتـماعی ددرر سینما مـحدووددیت دداارریم. جز ااین، اا

گاهه با آآثارر مثال هالیوووددیی سه یی ناخـوددآآ یل ضعف مانن ددرر صنعت سینما، با مقاـی ساززیم به ددـل ـب

مضحک به نظر می ررسد لحن ززبانن. یاددمم بماند جلوتر بیشتر ددرر ااین باررهه فک بزنم) ااما اانصافا

نریشن هایی ااین نیمه اانسانن نیمه خداا ‑‐ددکستر‑‐ حرفف نداارردد.

با اایـنـکه سریالل خوـبـی ست ااما همه یی ـفـصل ها به یک ـمـیزاانن عالی نـیـستند. ـحـتا خیـلـی ها
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ی ها که ایانن ضعیف وو ـبدیی ست (ااین خیـل ایانن ددـکستر کامال ـپ دند ـفصل آآخر وو مشـخصا ـپ معتـق

عرضض می کنم بر وو بچّ پاررکک سر کوچه مانن نیستند. می تواانید به اامتیازز هر فصل ددرر آآیی اامم ددیی بی

نـگاهه کنـید. بر وو بـچّ پاررکک سر کوچـه مانن فـصل چـهارر رراا چالـش براانگیزترین وو بـهترین فـصل

می دداانند)

ته نه با صداایی ررااستی اافـتخارر شبکه یی شوتایم ‑‐ددـکستر‑‐ با «ااـمشو ـشوشه» شرووعع ـمی شودد. االـب

سندیی وو فاررسیِ جنوبی. با صداایی ددکستر. به اانگلیسی. ددرر میامی. بعدشش هم لیپک لی لی لونه

نمی گوید. منظوررشش هم چیزیی عاشقانه پاشقانه نیست.
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Downtown Abby

ـی ها. ـسی ها وو بی خیاـل ـاست. ددااستانن بدجـن ـصومیّت ها وو کس کشی ـه ـصه یی مـع ـتونن اابی ـق ددااـن

سرگذشت ااحتراامم وو ااقتداارر. مسئولیت وو اایثارر. خواارریی وو اانتظارر (ااین آآخریا رروو ددیدمم به شش میادد

اازز خوددمم ددررآآووررددمم. هرچند بعید نیست ددااستاننِِ ااینا هم باشه. فعال فقط چند قسمت ددیدمم)

ددااستانن ددااستاننِِ عماررتی بزررگگ با اارربابب وو خانوااددهه ااشش همرااهه اانوااعع وو ااقسامم خدمت کارراانن ااست.

کنین ااشش اازز حالت ررووتین می شودد وو خالقین ااثر موضوعی که باعث ددرر آآمدنن ااین عماررتت وو سا

کنین اازز ااین به بعد براایی بینندهه جذاابب رراا به ااین فکر می ااندااززدد که ممکن ااست ززندگی ااین سا

کورر نداارردد وو رززند ذذ یک ااست. اارربابب ـف شتی تایتاـن اشد، غرقق شدنن ووااررثث عـماررتت هـمرااهه ـک ـب

قانونن بریتانیایی آآنن ررووززگارر با ااین که نه تنها چرخخ، که ماشین هم ااخترااعع شدهه بوددهه حکم حقوقق

بشراانه اایی نمی ددااددهه.

حتما براایی خیلی ها ددیدنن یا آآشنا شدنن با سبک ززندگی آآنن شکلی جذاابب ااست. لباسس ها وو طرزز

پوشـیـدنن شانن، ـپـاددووها وو طرزز برـخـوررددشانن؛ ـمـردداانی که براایی ـبـستن کمرـبـند به مردداانن ددـیـگریی

دااررند. یاجج هم ـن گارر به رراایی ددااددنن ااحـت دااررند که ااـن ها حق رراایی ـن یاجج ددااررند، ززنانی که نه تـن ااحـت

39



ه شانن ددست ززددنن به سفید وو م هایی که ووظیـف ند، خاـن ددختراانی که ددست به سیاهه وو سفید نمی ززـن

سیاهه ااست؛ وو... وو... وو...

کر خیرشانن بودد. دداانتونن اابی شاید سریالی براایی همانن مردداانن عالفف وو ززنانن بی کارریی باشد که ذذ

کثر حاالتت سریالل خاله ززنکی اایی ست ااما سریالل خانه ززنکی نسبتا خوبی ست. هرچند بندهه ددرر اا

ررووحی اامم ترجیح می ددهم بنشینم پایی تماشایی چندباررهه یی گیم آآوو تروونز وو فرندزز تا پایی تماشایی

اادداامه یی دداانتونن اابی.
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Episodes

خداایی نـیچه گه خورریی ززیادد کرددهه. ـیکی اازز ااین گه ـخورریی ها ااین ااست: به سرااغغ ززنن ها ـمی ررووید

ید. ززنانی ددرر ااپـیزووددزز هـستند که آآددمم ددلش می خـوااهد به سـرااغغ شانن که شالقق رراا فـرااموشش نکـن

می رروودد شالقق رراا فـرااموشش نکـند. نه ززنانن فـقط. مـردداانی هم هـستند ددرر ااپـیزووددزز که آآددمم ددلل شش

می خـوااهد به سـرااغغ شانن که می رروودد همیـن طورر به کـونن شانن شالقق بـزند پـشت هم. تا اازز ااین

منـحـرفف تر ـنـشدهه اایم، به سرااغغ ـبـحث ااصلی ـمـی رروویم. ددااستانن اازز ااین قراارر ااست که ززووجی

موفقیّت به ددست آآووررددهه  ددرر اانگستانن، به ددررخوااست شبکه اایی آآمریکایی به لس آآنجلس می ررووند

تا سریالی که عامل موفقیّت شانن ددرر اانگستانن بوددهه رراا ااین بارر ددرر هالیووودد بساززند.

برگگ برندهه یی سریالل حضورر پُر ررنگ ِِ جنابب مت لبالنک ااست که براایی فرندزز ددووستانن ووجوددشش

گر کسی با اایشانن آآشنایی قبلی ندااشته باشد وو ددیدنن ااپیزووددزز مایه یی نشاطط ااست وو مفرحح ذذااتت. اا

فت ددررصد تویی ذذووقق ااشش اشد، نودد وو ـه خابب کرددهه ـب مدیی ااشش اانـت رراا هم صرفا بابت برچـسب ـک

گر ااـیـشانن رراا نمی شـنـاسید وو ـحـوصله یی ددیدنن ـلـوسس باززیی هایی باززیگراانن ـخـوااهد خورردد. پس اا

رووید نم ـب ن ها، که ووـقت تانن ااجاززهه نـمی ددهد، ـتوصیه می ـک گر نه ااـی دااررید، حتی اا یزووددزز رراا هم ـن ااـپ
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ررااددیو پس فردداا گوشش کنید.

دااشت، ااما ددررباررهه یی نوعع یچ ززمینه اایی سواادد ـخاصی ـن گر چه ددرر ـه تاددمم که اا ش آآموززیی ااـف یادد ددااـن

خاصی اازز آآبزیانن ااطالعاتت ززیاددیی ددااشت. وو هر چه هر کداامم اازز معلمانن ااشش اازز ااوو می پرسیدند رراا

ی کردد. وضیحاتت مـفصلی اارراائه ـم یک جورر به آآنن نوعع خاصص آآبزیی رربط می دداادد وو ددرر آآنن باررهه ـت

مثال ددرر پاسخ به معلم جغراافی که اازز آآبب وو هواایی مدیتراانه اایی پرسیدهه بودد می گفت: آآقا ااجاززهه!

ند فالنن آآبزیی زیانی ماـن آآبب وو هواایی مدیتراانه به خاطر ددرریایی مدیتراانه که ددرریاـیی ست دداارراایی آآـب

که ااین جورر ااست وو آآنن جورر ااست وو آآنن طورر ااست وو ااین طورر ااست وو … یا ووقتی معلم تارریخ

چگونه به تخت نشستن آآغا محمد خانن قاجارر رراا جویا می شدهه، با ااعتمادد به نفسی مثالل ززددنی

یل ویا آآغا مـحمد خانن به ددـل ی دداانم شما هم شنیدهه ااید یا نه ااما ـگ ی کردد: آآقا ااجاززهه! نـم شرووعع ـم

عالقه اایی که به فالنن آآبزیی ددااشت وو ااین آآبزیی هم ااین طورر بودد وو آآنن جورر بودد وو … خالصه

آآنقدرر اادداامه می دداادد که معلم بخت برگشته بی خیالل می شد.

یاددتانن نروودد. ررااددیو پس فردداا گوشش کنید.
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Extant

کر ین ززندگی جـریانن دداارردد، چراا ـف ها رروویی کرهه یی ززـم ید تـن کر می کـن گر ـف رموددهه که اا شمندیی ـف ددااـن

نمی کنید ددرر ززمینی یک هکتارریی تنها یک دداانه می شودد کاشت؟ (االبته جورر ددیگریی فرموددهه وو

حقیر براایی خیلی تکراارریی نشدنن شش آآنن طورر نوشتم)

گر ذذررهه اایی حیاتت ددرر ددیگر کرااتت ددغدغه تانن بوددهه یا هست، [توصیه می کنم آآنن هم به شدتت که اا

 رراا اازز ددست ندهید. ددرر ااین قسمت ااززThrough The Wormholeقسمت ااوولل سیزنن سه یی 

ااین مستند، با فرضضِ ووجوددِِ موجودد غیر ززمینی، بحث ااشش سر ااین ااست که ددرر صوررتت برخورردد با

ظر مراا بخوااـهید با آآمدنن ـفضایی ها، یم. ـن رقراارر کـن باطط ـب اید با آآنن ها ااررـت ااین ـموجوددااتت ـچطورر ـب

براایی ززمین مانن همانن ااتفاقی می اافتد که براایی آآمریکا اافتادد بعد اازز آآمدنن کریستف کلمب. جایی

بهتریی می شودد ااما نه براایی ما. براایی آآنن ها]

کـستنت بر مداارر ااین خانوااددهه رززند ررباتت. سیاررهه یی سریالل اا ضانورردد وو ـف شمند وو ززنن ـف مردد، ددااـن

ـکـستنت ساززاانن می ـخـوااسته ااند ـچـند مـفـهومم فـلـسفی وو پیـچـیدهه یی ـمـی گردددد. ااحـتـمالل ـمـی ددهم اا

کت سن اایچ، اامرووززیی رراا ددرر قالبی ساددهه وو همه پـسند به خورردد مـلت ددهـند. خـوااسته ااند ددرر پا
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وویسکی ااسکاچچ بریزند. ااما موفق نبوددهه ااند. ضمن ااینکه ااصال نیاززیی به ااین کارر نبوددهه. می شد با

ی سریالل هم ززیاددیی بودد ند. (حتی میـن یه کـن زیونی تـه می سینمایی یا تلوـی اایدهه اایی که ددااررند فیـل

براایی ااین قصه) که با توجه به عواامل پشت وو جلویی صحنه، حتما ااثرشانن به حد مورردد نظرشانن

ددیدهه می شد.

نمی دداانم آآیا تمهید شاخی ااندیشیدهه ااند براایی بهتر وو جذاابب تر شدنن فصل ددوومم یا نه. وولی قوچچ ِِ

گر چه قوچچ ِِ به فکر برندهه اایی ست‑‐ هر کارریی شش کنند گوززنن نمی شودد. کستنت رراا ‑‐اا اا

کستنت کارر سختی کرددهه ااند؛ ددرر ااثرتت هالی بریی ددااشته باشی، آآددمم فضایی ددمم ووااقعا ساززندگانن اا

اشد، ااسپیلبرگگ هم ااطراافف تت بپـلکد، اشد، ـجهانن ـکلی پـیشرفت تکنوـلوژژیک کرددهه ـب ددست تت ـب

بعد ااثریی معمولی بیافرینی؛ ووااقعا سخت ااست.
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Fargo

ددهه ساعتی که صرفف تماشایی فاررگو می کنید، اازز تلف نشدهه ترین ساعت هایی عمرتانن خوااهد بودد.

چه ددقایق هیجانن اانگیزیی خوااهید ددااشت؛ چه ثانیه هایی بشّّاشی بر شما خوااهد گذشت!

گر ااشتباهه نکنم حرفف ااشش هست که فصل هایی ددرر پایاننِِ ااین ددهه ساعت ددااستانن پایانن می یابد ااما اا

صل تِِ ـف ین کیفـی گر با هـم گر هم ساخته شودد. وو اا گر وو باززیگراانن ددـی عدیی با ددااستانن هایی ددـی ـب

نخست بساززند، باید ددست شانن رراا به گرمی فشردد (کوبریک نیستن که ببوسیم ددست شوننُُ. وواالله

به خداا. چه پر توقع شدهه نن ملت)

نکند اازز فیلم سینمایی فاررگو به هیچ ووجه خوشش تانن نیامدهه باشد وو فهمیدهه باشید ااین فاررگو رراا

له. ااین فاررگو رراا هم اشید!؟ ـب ناررشش ـگذااشته ـب هم ـهمانن ددوو برااددرر با ـهمانن ددااستانن ساخته ااند وو ـک

تقریبا همانن ددوو برااددرر ساخته ااند. یک رربط هایی هم به آآنن فیلم دداارردد. ااما آآنن کجا وو ااین کجا. آآنن

دداانه یی فلفل ااست وو ااین خالل مهروویانن.

ددرر یکی اازز سایت ها نظرسنجی اایی ررااهه ااندااخته بوددند که با کداامم شخصیت اازز کداامم سریالل خیلی

حالل کرددید؟ باوورر بفرمایید بندهه به ندررتت ددرر ااین مدلل نظرسنجی ها شرکت می کنم. مخصوصا
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نم عانه به ذذـه اسخ ِِ سوااللْ قاـط ها به قدرریی ـپ اشند. منـت رسیدهه ـب گر به ااین ززشتی سـواالل شانن رراا ـپ اا

خطورر کردد، ددرر جا اافه یی ررووشن فکریی وو گذااشتن کالسس وو ااین خزعبالتت اازز یاددمم ررفت. وو نوشتم

آآنن چه رراا که بـاید می نـوشتم. مـگر مـی شودد با شخـصیت مالووو حالل نـکردد؟ مـگر مـی شودد با

شـخـصیت لوررنن مالووو خـیـلی حالل ـنـکردد؟ خـیـلی ـبـاحالل ااست خب.  ااحـتـماال با هوشش وو

شعوررترین قـاتل ساختگی ددنیـاست. (ززرردد خـواانانن بداانـند باززیگرشش هم مدتی همـسر خانم

آآنجلینا جولی بوددهه)

ها ااین سانن ها هـنوزز حـیواانیم. وو نه تـن ند ما ااـن صد دداارردد ثابت ـک شتر اافاضـاتت شانن ـق شانن ددرر بـی ااـی

قضیه اایرااددیی نداارردد، که بهتر ااست ااعمالل مانن هم ددرر ررااستایی ااثباتت ااین مهم باشد.

کوسیستم نکته یی مهمی که بد نیست به آآنن ااشاررهه شودد، ااستفاددهه یی خالقانن بزررگگِِ آآثارر خوببْ اازز اا

منطقه اایی ست که ددااستانن ددرر آآنن ررخخ می ددهد. اازز معمارریی گرفته تا آآبب وو هواا ددرر ااثر نقش ددااررند.

وو بعـضا حتی شخـصیت ددااررند. به هر رروویی هنرمـندِِ کارر ددررستْ بی ددلـیل محـلّّی رراا اانتـخابب

گر بی ددلیل اانتخابب کردد، بعداا اازز عواامل محیطی وو غیر محیطی محل بهرهه خوااهد نمی کند. یا اا

بردد. مثالل خاررجی ااشش همین فاررگو. مثالل اایراانی ااشش خیلی کم ااست. قصه هایی مجید مثال. االبته

گر ترجـیح می ددهـند راانی به خاطر ررااحتی وو مـسائل ددـی رید که ااغـلب هنرمـنداانن ااـی ظر بگـی ددرر ـن

گر ددرر خاررجج نگذرردد!] ددرر شهر بی هوّیت تهراانن بگذرردد. قصه یی آآثاررشانن [اا

چند ووقت پیش ددرر مجله اایی سینمایی پرووندهه اایی تشکیل ددااددهه بوددند ددررباررهه یی فیلم هایی اایراانی که
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خاررجج اازز اایراانن ساخته شدهه ااند. نتیجه اایی که خواانندهه یی آآنن پرووندهه می گرفت ناررااحت  کنندهه بودد.

گر آآنن خواانندهه خبر می ددااشت که ددرر اایراانن تقریبا هیچ فیلمی غیر ددوولتی نیست) اازز میانن (االبته اا

تمامم آآنن فیلم ها ‑‐که کم هم نبوددند‑‐ تنها «اازز کرخه تا ررااین» حاتمی کیا بودد که «آآنجا» ساخته

شدنن شش ضروورریی به نظر می ررسید. ددااستانن یا فیلم برددااررییِِ بعضی اازز فیلم ها هم ااصال نیاززیی نبودد

ددرر خاررجج بگذرردد. چه برسد به ااین که ددرر کداامم کشورر بگذرردد.

برگرددیم به فاررگو. چه ددووستانی که تعریف کرددنن شانن اازز فیلمی ددرر ددوو جمله یی «ززنه چه قشنگ

باززیی می کردد» وو «مرددهه چه قشنگ باززیی می کردد» خالصه می شودد، چه ددووستانی که اازز مکاتب

باززیگریی وو مـرااتب هداایت باززیگر سر ددرر مـی آآووررند، اازز باززیی باززیگراانن ااصلی فاررگو لذتت

خوااهند بردد.

الززمم ااست به طنز خاصص فاررگو هم ااشاررهه کنم؟ نه. الززمم نیست. کارر ااین مجموعه همانن طورر که

انن نامه یا کارر کالسی به ااطالعاتی اازز ااین ددست گر براایی پاـی قد نـیست. اا پـیش تر عرضض کرددمم ـن

نیازز ددااررید، مثل همیشه به جستاررهایی وویکی پدیا مرااجعه کنید. (با تشکر)
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Forever

بـرخی بـزررگانن نـوشته ااند تـنبیه آآددمم وو حواا بابت خوررددنن مـیوهه یی ددررخت ممـنوعه، پس گرفـتن

جاوودداانگی اازز آآنن ددوو وو تقسیم ااشش بین فرززنداانن وو فرززنداانن وو فرززنداانن شانن بوددهه. اازز همین ررووست

که ددرردد بی ددررمانن بـشرِِ همه یی ددوورراانن، شدهه مـیل به جاوودداانه بوددنن. شدهه تالشش براایی جاوودداانه

شدنن. وو نقّّاشش می کشد تا جاوودداانه شودد. طراّاحح می کشد تا جاوودداانه شودد. شاعر می کشد تا حالل

کند. وو بشر خلق می کند تا جاوودداانه شودد.

ندهه ها نـیستند. کثر مرددمم جزوو خلق کـن ید ااین طورر نـیست. چراا که اا زررگانن می گوـی ااحـتماال به آآنن ـب

بیشتر مرددمم نه بکش وو بنویس وو بسازز، که غیر ااینانند. بیشتر آآددمیانن ززندگی عاددیی ددااررند. مگر

چند ددررصد اانسانن ها ددغدغه یی به جا گذااشتن ماترکک شعورر ددااررند؟

بزررگانن خوااهند گفت ااین رراا هم ندااشته باشند میل به بقا که ددااررند. شما خوااهید گفت حلزوونن

زررگانن نوعه خوررددهه؟ ااین ـجاست که ـب یوهه یی ددررخت مـم لزوونن هم اازز ـم قا دداارردد. آآیا ـح یل به ـب هم ـم

کسیر ززندگانی براایی شما ددااستانن ااووددیسه رراا تعریف خوااهند کردد. که براایی یافتن آآبب حیاتت وو اا

ددهن خوددشش رراا سروویس کردد وو ددرر نـهایت فهمـید ررااهه جاوودداانگی همـین ررااهـی ست که مرددمم

ها ررااهه معـمولی مـی ررووند. همـین ااززددووااجج کرددنن وو بچه  دداارر شدنن ررااهه جاوودداانگـی ست. ددرر ووااقع تـن
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جاوودداانگی.

قش شتر اازز آآثارر هومر ددرر ززندهه مـاندنن نامم هومر ـن رسید یعـنی بچـه هایی هومر بـی عد شما می ـپ ـب

گر آآماررِِ ند. اا با ـبحث رراا عوضض می کـن شند وو تقرـی زررگانن اانـگشتی بر نافف خودد می ـک ددااشته ااند؟ ـب

ااززددووااجج نکرددهه ها رراا بگیریم می بینیم بیشترشانن اازز همانن بکش بنویس بساززها هستند. اازز طرفی

نویس ـبسازز دااررند وو ـکمتر اازز ـمرددها ـبکش ـب گاهه خودد رراا خالق می پـن ند ناـخوددآآ ززنانن چونن می ززااـی

می شوند.

شما وو بزررگانن رراا به حالل خودد گذااشته، به سریالل فورروورر می پرددااززیم.

کـشتی کوچکی ددرر شبی اازز شب هایی قرنن نوززددهم مـیانن ددرریایی طـوفانی مـی ررفت وو مـی ررفت.

ددکتریی ددرر ااین کشتی بودد که ددرر ددفاعع اازز برددهه اایی گلوله خورردد. مردد؟ نه. به ددرریا اافتادد وو جاوودداانه

شد. اازز آآنن شب به بعد هر ووقت ااین ددکتر می مُردد، به لحظه نکشیدهه، ززندهه وو برهنه، سر اازز آآبب بر

می آآوورردد. گذشت وو گذشت تا ااین ددکتر شد ددوویست ساله وو عواامل سریالل فورروورر تصمیم گرفتند

ددااستانن کلّّی سریالل شانن رراا بر ااساسس ززندگی نسبتا ررووززمرهه یی ااین ددکتر بساززند.

ددااستانن کلّّی سریالل همانن طورر که مشاهدهه کرددید جذاابب ااست. ااما اایراادد کارر ااین ااست که بعد اازز

ـچـند ـقـسمت، ددااستانن ـکـلّّی وولل ـمـی شودد وو ددااستانن هایی جزـئـیِ نه ـچـنداانن جذاابب جایش رراا

می گیردد. ووقتی سریالل شرووعع شد وو اادداامه یافت، ددیدمم قهرماننْْ شرلوکی با علم ااستنتاجج ااست که

گ تر ن ها ززیادد طولل نکـشید. چراا که هر بارر کم ررـن ه به گفـت ه به. ااما ااین ـب تم ـب یردد. می گـف نمی ـم
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می شد ااین بُعد سریالل.

سمت مانن ـق مایی مرگگ کسـی ست که ااووللِِ ـه دستانن ااشش ددرر حـلّ مـع سمتْ تالشش ددکتر وو هـم هر ـق

خاطبین ددرر حل ی شودد. اازز آآنن جا که ما ـم لومم ـم اتل یا عـلت مرگگ مـع سمت هم ـق مرددهه. آآخر ـق

معماها شریک نیستیم، کشف ددکتر وو همدستانن ااشش براامانن ااهمیت ززیاددیی نداارردد. ددرر ووااقع براایی

کثر سرنخ ها وو قاتل ها رراا تا آآخر قسمت به ززوورر می بینیم. حتی چند مخاطب خوررااکک ندااررند. اا

مظنونن هم ززمانن ندااررند تا مزهه یی حدسس ززددنن رراا بچشیم. به هر مظنونی می ررسند چک می کنند وو

عی نداارریم یا مظـنونن محـسوبب گر نـبودد سرااغغ بـعدیی ‑‐که یا اازز ووجوددشش تا آآنن مـوقع ااطال اا

نمـی شدهه‑‐ مـی ررووند. گاهی هم ااتفـاقاتت اامرووزز، گرهه مـی خورردد به ااتفـاقق هایی گـذشته یی  کـسل

کنندهه یی ددکترِِ کمْ ااستنتاجج.

سالت باررییِِ یریی ااشش به ـک ی شودد، ااما پیـگ زووددیک محـسوبب نـم که فورروورر سریالی کامال ااپـی با اایـن

سریالل هایی ااپیزووددیک ااست.
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Friends

گر فرندزز رراا ندیدهه ااید وو ددااررید نوشته اایی ددررباررهه یی فرندزز می خواانید، بال تشبیه حج تمتع رراا کنارر اا

گذااشته ااید تا اازز کنارر اامامم ززااددهه صالح رردد شوید. االبته فرندزز رراا نمی بینند. مشاهدهه نمی کنند. با آآنن

گر سریالل بین ها صرفا ن ها‑‐ برخالفف ددـی له. ززندگی ـک ن ها ‑‐ـب رندزز ززندگی کُـُ ند. ـف ززندگی می کـن

رندزز رراا به ززندگی ند با آآنن ها که ـف ه ااند. فرقق می کـن دااررند. آآنن ها یک جامـع ـمشاهدااتی ـمشترکک ـن

ننشسته ااند.

احالی که با ـجمع شدنن ها وو ماال هر ـکمدیی ـب رندزز صد ااست. پس نودد هم ـپیش ـماست. ااحـت ـف

گر رندزز ااست. (هو آآیی مت یورر ماددرر که ددـی ته، مدیونن ـف حرفف ززددنن هایی چـند ددووستْ پا گرـف

خیلی مدیونن فرندزز ااست) با ااین حالل هنوزز فرندزز اازز تمامم شانن بهتر ااست. حتما طوااففِِ فرندزز

رراا به بـعد اازز ززیاررتتِِ آآنن ها مـوکولل کنـید. براایی تورریـستِِ تخت جمـشیدْْ ددیدهه، پاررکک قورریی وو

ددررووااززهه قرآآنن شکوهی نداارردد.

براایی شما فرندززْْ ندیدهه ها، بریکینگ بدْْ ررها کرددهه ها، گیم آآوو تروونزْ ساددهه اانگاشته ها، الستْ ددرر

گر خوبب ددقت  کنـید، لیـستِِ «حاال بـعداا می بیـنم» قراارر ددااددهه ها، سرگرمی ترتـیب ددااددهه اامم. اا

51



متوجه خوااهید شد که شکل ززیر رراا پیش تر ددیدهه ااید. سعی کنید بدوونن ددووباررهه نگاهه کرددنن به آآنن،

ااین رراا ررنگ آآمیزیی کنید. وو اانن لیس لالنسانن االّا ما سَعی.
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Fringe

کرددمم؟ اازز «آآیا سته ااست حق مـطلب رراا اادداا ـن ید آآنن طورر که شاـی رندزز می فرماـی شّّاقق ـف آآیا شما ـع

گر بر گفتارر می دداانید»هایی جالب ااشش نگفتم. نگفتم بین ااین همه سریاللِِ صداایی خندهه یی تماشا

ـگارر. اازز تک تک ـی ست ااـن ـرندزز ووااقـع گراانن ـف ـاشا ـها صداایی تـم وو کردداارر ِِ باززیگر گذاارر، تـن

شخصیت هایی به یادد ماندنی شش ننوشتم. ننوشتم اازز فرهنگی که براایی بینندگانن ااشش می ساززدد.

حق مطلب تماشایی فرندزز ااست. کدووررتت ها رراا کنارر بگذااررید وو بخواانید اازز فرینج.

اازز آآنجا که همه یی مرددمم فاررغغ اازز سطح سواادد وو نوعع نژاادد به علومم خفیه عالقه ددااررند وو نسبت به

اشایی ااثریی که ااووااـیلش حرفف اازز ـجهانن موااززیی ند، تـم شانن می ددـه ررمز وو رراازز ـهستی کنـجکاوویی ـن

ـمـی ززند وو ااووااخرشش براایی هر چه ددرر ددـنـیا ـگـذشته وو ـمـی گذرردد خداایانی ـنـسبتا مـلـموسس مـعـرفی

ندهه اامم شنهادد ددـه وشتم چـنانن که ددووست پـی عا جالب خـوااهد بودد. (من ااین خـطوطط ـن ند، قـط می ـک

بدااند پیشنهاددشش رراا اازز یادد نبرددهه اامم)

قط خداایانن است ددیدنی. وو ـف ی ززند. ررفت وو آآمدیی برـپ قط حرفف اازز جـهانن موااززیی نـم نج ـف فرـی

ـنسبتا مـلموسس رراا مـعرفی نمی ـکند. طرزز غذاا خوررددنن شانن رراا هم ـنشانن  ـمی ددهد. ـچقدرر هم فـلفل
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می خوررند کچل هایی اازز خداا بی خبر.

گر چه یکی اازز سه شخصیت ااصلی فرینج دداانشمندیی نیمه ددیواانه‑‐نیمه همه چیز دداانن ااست که اا

تا اانتهایی سریالل عمراا با ااوو آآشنایی کامل پیداا کنید ااما حرکاتت وو سکناتت ااشش لحظاتت بانمکی

براایی  شما وو ددووستانن تانن ررقم خوااهد ززدد.

رددند، سریالل شرووعع وو اادداامه یی خوبی رعی ززیاددهه رروویی ـک صه هایی ـف ظرمم ددرر آآووررددنن ـق که به ـن با اایـن

نج بودد اازز ااووضاعع فرـی متر ـکسی بویی بـه ددااشت. اازز یک جایی به شدتت اافت کردد. طورریی که ـک

اقا ایانن یافت. (ااتـف هترین شکل ـپ عا به ـب هتر شد. وو ووااـق رددنی ـب ی شنید. ااما به شکلی باوورر نـک ـم

ددووست پیشنهادد ددهندهه اامم اازز کسانی ست که با اافت وو ووقفه اایی که فرینج ددچاررشش شد تماشایش رراا

کنارر گذااشت. من ااین خطوطط نوشتم چنانن که بیکارر شد تمامش کند)
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Game of Thrones

ما تا اابد معلق ماندگانن ددرر فضایی کم کرااننِِ کهکشاننِِ ساخته یی آآرر.آآرر ماررتین، می تواانیم جایی سه

«ددرردد»ِِ ااوولل بیت ززیر، نامم هر چیزِِ وواابسته به ااین کهکشانن رراا بگذاارریم وو فریادد سر ددهیم.

اازز ددرردد سخن گفتن وو اازز ددرردد شنیدنن

با مرددمم بی ددرردد نداانی که چه ددررددیی ست

مثالل:

اازز گیم آآوو تروونز سخن گفتن وو اازز گیم آآوو تروونز شنیدنن

با مرددمم بی گیم آآوو تروونز نداانی که چه ددررددیی ست

کیست آآنن بی ذذووقق وو سلیقه اایی که مخالفت کند؟ کجاست آآنن بی ااددببِِ سلیطه اایی که به غیر ااین

رین سر اازز تن ااشش جداا یغ ااستیل ووااـل اید؟ کـیست؟ کـجاست؟ کـیست وو کـجاست تا با ـت ااقراارر نـم

کنیم؟

به جز چند ااستثنا، همه یی فیلم هایی که اازز رروویی کتابی مطرحح ساخته شدهه ااند قاددرر به ررااضی کرددنن
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خواانندگانن کتابب نبوددهه ااند. تا جایی که حتی فیلم سازز تواانایی مثل [فکر کنم] هیچکاکک گفته

بوددهه که اازز رروویی ررمانی ددررجه یک نمی شودد فیلمی ددررجه یک ساخت. با ااین حالل گیم آآوو تروونز

شاید بهترین ااثر ااقتباسی باشد که با آآنن موااجه شدهه اامم. ااتفاقا نه به ااین ددلیل که مو به مو هر آآنچه

ددرر کتابب بوددهه رراا به تصویر کشیدهه (هر چند ددرر مورردد اانتخابب باززیگراانن می شودد قسم خورردد که

ددقیقا با توجه به کتابب تولید مثل صوررتت ددااددهه ااند تا به ددنیا بیاووررندشانن!) به ااین ددلیل که براایی

به تصویر کشیدنن کتابی به آآنن شکل ددرر ااین قالب، ررااهه بهتریی سرااغغ نمی تواانن کردد. شاید می شد

وتاههِ ددهه ساعت براایی ین هم اازز ززماننِِ ـک شانن دداادد ااما هـم تابب پر مالتت تر ـن جـنگ ها رراا هـمچونن ـک

پانصد صفحه کم می کردد. پس بهتر که ااین ززمانن صرفف مسائل ددیگر شدهه. یا سریالل نسبت به

ظر طـیف رخورردداارر ااست. که ااین هم به ااین خاطر که ـن متریی ـب تابب اازز فانتزیی وو جاددوویی ـک ـک

گسترددهه تریی اازز مخاطبانن جدیی ترِِ کارر رراا جلب می کند نیکوست.

‐‑طبق شماررهه بندیی کتابب ها‐‑ بعضی ااتفاقاتت عوضض شدهه ااند، برخی ررخدااددها اازز لحاظظ ززمانی

جا به جا شدهه ااند، وو تعدااددیی شخصیت حذفف شدهه ااند. ااما همه یی ااین ها اازز باززیی تاجج وو تخت

تابب، سندهه یی ـک ستقیم نوـی ظاررتت ـم رین ددالیل ااشش ـن ریدهه. که بی شک اازز مهم ـت هتریی آآـف باسس ـب ااقـت

حضرتت ماررتین بر ددااستانن سریالل ااست.

راامونن هر ااثر هم براایی ااثرْ ددیدهه ها ـچیزیی ددااشته ـباشد ندهه با اایـنکه ـکوشش می ـکنم ـنوشته اامم پـی [ـب

ایدهه یی چـنداانی ی ررسم کوشـش اامم ـف روونز که ـم یم آآوو ـت ثل ـگ دیدهه ها، ااما به ااثریی ـم هم براایی ااثرْ ـن

ه ها ددررباررهه یی ـگیم آآوو نـخوااهد ددااشت. چراا که حدااقل ـفضایی ـمجاززیی پر ااست اازز ـنوشته ها وو گفـت
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تروونز. وو بعید ااست چیزیی تاززهه تر بتواانن بر آآنن ها اافزوودد]

اشد که به دهه ااند‑‐ ـکسی ـب زیونن ندـی ین ـکسانی که سریالل رراا اازز تلوـی نم ‑‐ددست کم اازز ـب ـفکر نمی ـک

تنها یک بارر ددیدنن سریالل قانع شدهه باشد. ااصال مگر می شودد ااین سریالل رراا فقط یک بارر ددید؟

گر کسی کتابب هایی ااصلی رراا نخوااندهه باشد بر ااوو ووااجب ااست که ددووباررهه اازز ااوولل هر مخصوصا اا

اشد. موااررددیی رراا ی ددهم ااررززشش ووـقت تانن رراا ددااشته ـب یر قولل شرفف ـم ند. حـق چه ـگذشت رراا مروورر ـک

شریف نی ـت ید. هر چـقدرر هم که آآددمم باهوشش وو ددقیق بـی ید فهـم عد اازز بارر ددوومم ددیدنن خوااـه تاززهه ـب

ددااشته باشید.

کوسس خوااهید خوااند که به طرااحانن صحنه یی گیم آآوو تروونز خرددهه گرفته اامم جلوتر ددرر بخش ااسپاررتا

ااما ااینجا می گویم که آآنن نوشته بعد اازز ددیدنن فقط یک قسمت اازز گیم آآوو تروونز نگاشته شدهه. وو

ااینکه ما اایراانی ها عاددتت دداارریم براایی باال برددنن چیزیی، حتما چیز ددیگریی رراا پایین بیاوورریم. ددرر

ریم نـمی تواانن به ـطرااحی صحنه یی ظر بگـی گر ژژاانر رراا ددرر ـن ه مانن ززیادد نمی ـچسبد. اا یر صوررتت ـب ـغ

گیم آآوو تروونز خرددهه گرفت. به بیانن ساددهه تر: مخاطب حسابی! ووقتی پذیرفته اایی که ااژژددها باشد،

خب باید مدللِِ فالنن وو طرززِِ بیسارر رراا هم بپذیریی.
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Hello Ladies

اازز ـکـمدیی هایی شبکه یی فـخـیم وو ـمـحترمم ِِ ااچچ بی ااوو، ـیـکی هـمـین ـهـلو ـلـیدیز ااست که اازز ددـیـگر

ـکمدیی هایی شش که ددیدهه اامم بـیشتر ـپسندیدهه اامم. بد نیست بدااـنید شبکه یی ااچچ بی ااوو براایی هر ـقسمت

اازز همانن سریالل گیم آآوو تروونز که صحبت ااشش بودد، چیزیی حدوودد شش میلیونن ددالرر خرجج می کند.

ااین رراا گفـتم تا بـعداا ووکالیی شبکه باززیی ددرر نیـاووررند که به چه حـقّّی اازز مـسائل مالی سریالل

ننوشتی. (ووقتی آآددمم می بیند مصرفف کنندهه یی خمیرددنداانی بر گوشه یی لثه ااشش لک رریزیی اافتاددهه وو

ی ها گامم موااجهه با اامریکاـی اید هـن داانن ساززیی، ـب یردد اازز شرکت خمیرددـن راامت می ـگ هزاارراانن ددالرر ـغ

ااحتیاطط کند)

گراافف ززیر اازز صنعت ااغرااقق ااستفاددهه شدهه: ددرر بیشتر جمالتت پارراا

گر نمی دداانم ااین میاننِِ گریه خندیدنن وو ووقتِِ  خندهه گریه سر ددااددنن اازز کی بین شعراا بابب شدهه ااما اا

هلو لیدیز خیلی قدیمی بودد می شد گفت اازز ززمانن پخش هلو لیدیز. شاید حالتِِ گریه وو خندهه

یدیز ـطعم ـخاصی ـتواامانن مـخصوصص ـکمدییِِ ـتلخ وو ـطنزِِ سیاهه ـباشد؛ ااما با اایـنکه نه کمدییِِ ـهلو ـل

دداارردد نه طنزشش ررنگ خاصی، ووقتِِ خندهه می گریاند وو میاننِِ گریه می خندااند.

گراافف ززیر رربطی به سریالل نداارردد: بیشتر جمالتت پارراا
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کاتت ژژنتیکی مابین علت عالقه مندیی اایراانی ها به فیلم هندیی رراا عدهه اایی اازز مرددمم شناسانن، ااشتراا

ندیی لم ـه راانی ددرر فـی رددهه ااند. ززنن وو مردد وو کوددکک ااـی نواانن ـک شتر یک ـملت بوددهه ـع تِِ پـی ااین ددوو مـل

ـنگ ـحروومم ااست، ااما ددرر فرـه ـنونی ااشش اازز آآنن ددوورر یا ـم ـنگ ـک ـند که ددرر فرـه چــیزیی رراا می بـی

گر ـه ااند اا ـذااشته وو گفـت ـنارر ـگ ـاسانن شرمم رراا ـک ـست. [ااین مرددمم شـن ژژنتیکی ااشش(!) جداا اازز آآنن نـی

اایراانی اایی بگوید اازز فیلم هندیی خوشش نمی آآید یا ددررووغغ می گوید یا باید به نطفه ااشش شک کردد]

خصوصا ددرر مورردد ززنن اایراانی ماجراا شدتت بیشتریی دداارردد وو اازز ااین رروو ززنن اایراانی عالقه  وو نزددیکی

بیشتریی حس می کند به کس گلک باززیی فیلم هایی هندیی. ااستوااررتتِِ بلند قامتِِ هلو لیدیزْ گو هم

رفت شرقی دداارردد ددرر ه هایی اازز مـع ماال ررـگ با ووجودد سرددیی مراامم ااررووپایی غـربی ددرر ذذااتت ااشش، ااحـت

ررگگ هاشش. همین باعث می شودد ما گاهی ااووقاتت با ااوو همزااددپنداارریی بیشتریی ددااشته باشیم.

گراافف کوتاهی ست: گراافف ززیر پارراا پارراا

چـند ررووزز پـیش ساززندگانن سریالل مـعرکه یی بـلک مـیررر محـبت کـرددند به منـاسبت کریـسمس،

قسمتی وویژهه به قسمت هایی (عمدتا وویژهه یی) فصل ددوو اافزووددند.
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Heroes

قد ـمسخرهه وو آآـبکی شدهه بودد که براایی هـیچ کس کـنسل نج ـفصل ااـن عد اازز ـپ ددررباررهه یی سریالی که ـب

شدنش مهم نبودد، چه حرفف ااساسی اایی می شه ززدد؟

ی کرددمم. ااما ااوونن قل ـم هتر بودد حرفف ززددنن اازز هـیرووزز رروو به بخـش هایی آآخر مجـموعه منـت شاید ـب

جورریی یا باید جزوو سریاالیی می شد که کامل ندیدهه مم وو خوبب شنیدهه مم ددررباررهه شونن، یا باید جزوو

نا یچ کدوومم ااـی یرووزز جزوو ـه دنن شونن شدهه مم. وو ـه یالل ددـی ی شد که ناقص ددیدهه مم وو بی ـخ سریاالیی ـم

نیست.

توصیه  مم ااینه ددررباررهه یی هیرووزز:

رددااززین. مثال ووررقق باززیی با خانوااددهه یا ددووستانن. هترهه به جایی ددیدنش به تفرـیحاتت ددیگه اایی بـپ ـب

گه ید با ددووستانن. یا برـعکس. (وولی اا ید با خانوااددهه. یا شلم بزـن شینید ـهفت خبیث باززیی کـن ـب

می خوااین حکم باززیی کنین بدوونن ااینکه تیم باززندهه، تیم برندهه رروو به چیزیی مهمونن کنه، هیرووزز

هتر اازز ابب ها ـب شتر کـت اشین خـوندنن بـی ید. مطمئن ـب تابب بخوـن ست) ااصال ـک هم گزینه یی بدیی نـی

هیرووزز ددیدنه. یا فیلم ببینید. حتی شاید سینماها فیلمی ددااشتن که ااررززشش ووقت وو هزینه گذااشتن
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ددااشت وو با ددووستانن یا خانوااددهه ررفتید سینما. ااصال می تونین براایی یک بارر هم که شدهه سریی به

کن تهراانید.  یا می تواانید اازز حاال تا سه ماهه هفته اایی یک ناهارر گر سا گیشه یی تئاتر شهر بزنید اا

رروویی پشت بامم منزلل تانن میل کنید همرااهه خانوااددهه.

سعی کنید ددرر سبک ززندگی تونن تغییریی هر چند جزئی اایجادد کنید. با مروورر لیست مخاطبانن تانن

به آآنن ها که حوصله شانن رراا ددااررید وو مدتت هاست با آآنن ها تعاملی ندااشته ااید ااسس اامم ااسس بزنید. نه اازز

ااین سند تو آآلل ها. ااسس اامم ااسی که ددرر آآنن حرفف اازز خاطرهه اایی بین شما ددوو نفر باشد.

با پُست کرددنن یاددددااشتی محبت آآمیز وو شاخه گلی آآررااسته به خانه یا محل کارر، قهرمانن همسرتانن

کونن لقّ قهرمانن هایی تخمیِ هیرووزز. باشید.
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جا رراا تداا تا اایـن ذااشته اامم که اازز ااـب ندااررییْ فرضض رراا بر ااین ـگ شدهه ااید؟ (اازز خوددْ عالی ـپ خـسته که ـن

ریدهه بوددهه) براایی انن تانن رراا ـب دهه ااید. ددرر حالی که شاشش ااـم تن خوااـن تّّی ددسـتشویی ررـف یـکسرهه بی ـح

عوضض کرددنن فضا ااجاززهه ددهید اازز اایی میلی بگویم که من خودد به چشم خویشتن ددیدمم. 

اایی میلِ رراابط جشنوااررهه اایی ااررووپایی به فیلم ساززیی اایراانی. ددرر آآنن اایی میل آآنن رراابط متذکر شدهه بودد

ونل ررسالت وو ظوررشش برجج میالدد وو ـت نانی ددیدهه شودد. (مـن مدّّننِِ آآنن ـچ لم شما آآثارر ـت اید ددرر فـی که نـب

بزررگگ ررااهه مدررسس وو ااین ها بودد) ووگرنه جشنوااررهه معذوورر ااست اازز پذیرفتن فیلم شما.

گر به فیلم هایی ووطنیِ جایزهه گرفته اازز آآنن ها توجه کنید ‑‐مثال همین فیلم هایی ددمم ددست تر آآقایی اا

فرهاددیی‑‐ می بینید که اازز ااین چیزها نمی بینید.

االبته آآنن خانم رراابط ددرر اادداامه نوشته بودد که ددلیل ااین اامر ااین ااست که ااین جنبه اازز اایراانن براایی ما

که خوددمانن آآخرتتِِ ااین جنبه اایم ااررززشی نداارردد وو ترجیح می ددهیم اازز کشورر شما چیزهایی ببینیم

که خودد فاقد آآنن هاییم (!!)

سبت به ند ـن رااننِِ هومـل ی گذرردد. ااـی ند ددرر اایراانن ـم ابل توجهی اازز سیزنن سه یی سریالل هومـل ـبخش ـق

‐‑زااننِِ بوددجه قدااررْ مـی ند ‑‐با همـین حدْْ توااننِِ ساخت وو همـین ـم راانن هایی آآثاررِِ ددرر سطح هومـل ااـی
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الااقل اازز منظر معمارریی شهرییْ اایرااننِِ آآبروومندتریی ست.

ند خونن ااشش به جوشش اید اازز ددیدنن جـاهایی به خصـوصی اازز هومـل راانی نـب ند ااـی وولی آآیا غیرتت ـم

یل محـکمی بر وااند ددـل اید. آآیا به جوشش آآمدنن خونن می ـت اید خونن ااشش به جوشش بـی له. ـب اید؟ ـب بـی

تحریم هوملند باشد؟ نه. گه ززیاددیی ددیگر نباید خورردد. ااتفاقا باید باعث شودد به تحلیل هوملند

بپرددااززیم نه تحریم هوملند.

ددااستانن اابـتدااییِ هوملـند ترکـیب خوبـی ست اازز چـند اایدهه یی خوبب که شاید قبال ددرر فیلـم هایی

متوسط هالیوووددیی با آآنن ها موااجه شدهه ااید. فیلم هایی با موضوعاتت جاسوسی وو ساززمانن سیا وو

ابل یک فر ـحق گو مـق شته وو یک ـن دااشته ززندهه برـگ خانوااددهه یی سرباززْْ ررااهی ـجنگ کرددهه مرددهه پـن

ددنیا باطل گو وو ااین ها.

شنیدهه اامم که هوملند سریالل مورردد عالقه یی پرززیدنت ااووباما هم هست. با توجه به ووااقعی تر به نظر

ررسیدنن سنارریویی هومـلـند ـنـسبت به حتی خـیـلی فیـلـم هایی ددررجه یک سینمایی با هـمـین

محورریّت هایی هوملند، بعید نیست شنیدهه اامم حقیقت ددااشته باشد.
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House of Cards

عجیب نیست که عالووهه بر سیاسیّونن وو سیاست ددووست ها، حتی بی تفاووتت ترین آآددمم ها نسبت به

سیاست وو سیاسی باززیی هم جذبب هوسس آآوو کاررددزز می شوند؟ 

هرهه یی مارر ید که پذیرفته اایم ـم سی (توجه بفرماـی هرهه یی مارریی دداارردد ااین جـنابب کوین ااسپـی چه ـم

تأهلی بت قاتلی خـونن سردد وو سَر بُر، چه ددرر هیئت ـم یم) که چه ددرر هـی دداارردد. نوعع ااشش رراا نمی ددااـن

ندهه یی جاهه طلب وو جا ددرر هوسس آآوو کاررددزز که نماـی وجوااننِِ ددخترشش شدهه، چه اایـن شیفته یی ددووست ـن

آآبب ززیر کاهه کنگرهه ست، چنین جذاابب می نماید؟

شما که سریالل رراا ددیدهه ااید اانصافا چند بارر اانگشتریی ددرر ددست تانن تصورر کرددهه ااید وو ددوو بارر پشت

هم اانگشت تانن رراا کوبیدهه ااید به میزیی چیزیی چونن جوِِّ فراانک آآندرروووودد بوددنن گرفته تانن؟ اانصافا

چند بارر؟

با اازز رروویی آآنن ساخته شدهه با ااین که سریالل هوسس آآوو کاررددززِِ ااصلی که ااین هوسس آآوو کاررددزز تقرـی

بدیی نیست ااما حتی یک بیستم ااین هم خوبب نیست. هوسس آآوو کاررددزز بیشتر اازز ااینکه ددررباررهه یی

ریانن باززیی تاجج وو با وو ـع اشد، ددررباررهه یی باززیی تاجج وو ـتخت ااست. وو ـچقدرر ززـی وشالی ـب خانه یی ـپ
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تخت رراا به نمایش می گذاارردد.

رددرریاییِ ااثر اشد؛ ززـی ردداانن ها که آآنانن؛ ددااستانن هم که عالی ـب اشند وو کاررـگ ن ها ـب باززیگراانن که ااـی

اسیّونن وو سیاـست ددووست ها، حتی عاددهه اازز آآبب ددرر ـمی آآید. وو عـجیب نـیست که عالووهه بر سـی فوقق ااـل

بی تفاووتت ترین آآددمم ها نسبت به سیاست وو سیاسی باززیی هم جذبب هوسس آآوو کاررددزز می شوند.

هایتی ندیم من بودد به اانـتظارر ـفصل سومم هوسس آآوو کاررددزز ـتمامم ـفصل ها ـگذشت «چه یأسس بی ـن

کستریی تسلیم وو بی صداا گذشت چه قلب بی سخاووتی حریم من بودد. ددژژخیم بی فصل بد خا

ررحم تنم به فکر تاررااجج منه ررووحح بزررگواارر من لحظه یی معرااجج منه. فکر نجاتت من نباشش مرگگ منو

تراانه کن» االخ.
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How I met Your Mother

ززنانی که بعد اازز سالل هایی ددهه یی شصت حامله شدند، کوددکانی به ددنیا آآووررددند که تقریبا اازز یکی

اززیی ها وو بل با ـب وستالژییِِ جمـعی. بچـه هایی ددووررهه هایی ـق شر محـروومم ااند. ـن رین حاالتت ـب اازز مهم ـت

ندهه یی مورردد رشانن خوااـن فر چـهارر نـف نج ـن رددند. اازز ـپ شترکک ررشد می ـک ونن ها وو سرگرمی هایی ـم کاررـت

عالقه شانن یک نفر بودد. همه شانن تجربه هایی تقریبا مشترکی ددرر ااوولین پوررنن ددیدنن شانن ددااشتند.

وو مهم تر اازز همه، بهانه هایی ساددهه تریی براایی ددوورر هم جمع شدنن سرااغغ ددااشتند.

لطفا با ااین که پیاززددااغغ جمالتت باال رراا ززیادد کرددمم کارریی ندااشته باشید. با ااین کارریی ددااشته باشید

یر هو آآیی مت یورر ی ساخت رراا سریالل هایی نـظ وستالژیی جـمعی ـم زهایی که ـن که شاید جایی چـی

گر اازز ااین ددید به قضیه نگاهه کنید، نگراانن آآشی که براایی تانن می پزمم ماددرر وو وومپایر دداایریز پُر کند. اا

نخوااهید بودد.

گر اازز بحـثِِ کامال ااصیل نـبوددننِِ هو آآیی مت یورر ماددرر نـگذرریم، بازز هم ااین سریالل حتی اا

ست. ووااقـعا ااصالت هایی خوددشش رراا دداارردد. ووااقـعا باررنیِ هو آآیی مت یورر ماددرر جوییِ فـرندزز نـی
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رروواایت هایی پست مدررنن هو آآیی مت یورر ماددرر خیلی با فضایی فرندزز فاصله دداارردد. وولی همانن طورر

که پیش تر هم گفتم، بهتر ااست ااین رراا قبل اازز آآنن ببینید.

وسی» تابب «مردداانن مرـیخی ززنانن ووـن سراانن جواانی که حاللِِ خـوااندنن ـک خوبب ااست ددختراانن وو ـپ

یم. ددررست ااست که به خوبیِ کـتابب براایی ددااشتن دااررند رراا، به ددیدنن ااین سریالل ترغـیب کـن ـن

رراابطه اایی بهتر آآموززشش شانن نمی ددهد، ددررست ااست که مثل کتابب باعث نمی شودد ددررکک بهتریی اازز

خلق وو خویی جنس مخالف ددااشته باشند، ددررست ااست که به ززیبایی وو اانسجامم کتابب اازز تفاووتت

طرزز فکرها نمی گوید، وولی تقریبا همانن کاررها رراا می کند.

هر چقدرر هم ززیرنویسی که براایی ااین مدلل سریالل ها تهیه کرددهه ااید ززیرنویس خوبی باشد، بازز هم

براایی فهم بهتر طنزشانن الززمم ااست مقداارریی با ززبانن اانگلیسی آآشنایی ددااشته باشید. ررااستی چراا

ما ددرر سریالل هامانن اازز پتانسیل هایی نهفته ددرر ززبانن فاررسی براایی باززیی هایی ززبانی بهرهه نمی بریم؟

یاتت وو کالمم صویر، که ااددـب اررسی نه سینما وو ـت چونن هـنوزز که هـنوزز ااست مدیومم ااصلی ززبانن ـف

ااست؟ وو منظورر اازز ااددبیاتت، صرفا شعر ااست؟ 

به ررااستی چراا؟ هر ززبانی به گسترددگی ززبانن فاررسی ااین قابلیت رراا دداارردد. ااصال معموال پر ررنگی

گیر ااست وو ددرر ااووجج، مدتی نمایش، مدتی هنرها ددرر ممالک ددنیا ددووررهه اایی ست. مدتی نقاشی فراا

مجسمـه ساززیی وو غـیرهه. ااما چراا مدتت هـاست که قالب ااصلی هـنر کـشورر ما همـین شعر مـاندهه
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ااست؟ 

ددرر ذذهن حقیر ددوو ددلیل باال وو پایین می پرند تا بنویسم شانن. یکی کونن گشاددیی ما، ددیگریی ناشی 

وو الشی گریی مانن ددرر کاررِِ تیمی.

اید به ااین موجزیی اشد رراا نـب طورر ـب تابی ـق وضوعع ـک وااند ـم می که می ـت سئله یی به ااین مـه شاید ـم

ستم کرددمم. خدمت تانن اارراائه می ددااددمم. شاید غـلط ززیاددیی کرددمم. شاید هم خوبب کرددمم. می توااـن

می تواانی بکن. ددوو نقطه پی.

68



وو توااصو / سبحانن گنجی

Knick

یامبریی مـبعوثث نا بودد خداا (ووند مـتعالل) ددرر ااین ززمانه  (یی بی هایی وو هویی اللل ـپرست) ـپ گر ـب اا

کند (ااین بارر) ااوو رراا اازز میانن کاررگردداانن ها اانتخابب می کردد.

راانتز ززددهه. نـمی دداانم کداامم مالل مرددمم باررااتت ددااخل ـپ آآنن حراامم لقمه اایی که حرفف باال رراا ززددهه، بی ـع

ته خورریی بوددهه ااما البد خوددشش هم جزوو صنف کاررـگردداانانن بوددهه که چه چـنین مهـملی بافته. االـب

اسب ترین شغل براایی پـیامبریی خش پـایانی سخن ااشش مـشکلی ندااررمم. حتی شاید مـن ندهه با ـب ـب

کی اامم. همین کاررگردداانی باشد. بندهه اازز تصمیمی که ااین نزوولل گیر به جایی پرووررددگارر عالم گرفته شا

به هر رروویی یکی اازز هم کاررهایی ااین با پوللِِ رربا پرووررشش یافته، آآقایی سوددرربرگگ ااست. 

آآقایی سوددرربرگگ که نمی دداانم چطورر با آآنن کاررنامه یی کم مایه ااشش ااین قدرر شهرتت وو ااعتبارر به هم

ززددهه، به تاززگی سریالی ددررست کرددهه با نامم نیک. سریالل نیک نه که سریالل بدیی باشد ااما سریالل

گر به عنواانن کاررگردداانن نامم سوددرربرگگ وو به خوبی هم نبوددهه تا به ااینجا که بندهه ددنبالل کرددهه اامم. وو اا

ـدااشت، ااحـتـماال ددرر لـیـست ـهـیچ لیـسـت ساززیی قراارر یو ااوووونن رراا ـن ـعـنواانن نـقـش آآفرین نامم ِِ کال

نمی گرفت.
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زشکی ااوواایل قرنن نوززددهه شانن رراا معـتاددیی نابغه ددرر ـپ یو ااوووونن ااید ااـی کانن کال گر شما اازز سینه چا اا

ویوررککِِ آآنن سالل ها که سرمایه گذاارراانن ااشش براایی ی ست ددرر نـی یک نامم بیماررستاـن ید یافت. ـن خوااـه

آآووررددنن ااددووااتت تاززهه ااخترااعع شدهه یی مدررنیته به آآنن کم نمی گذااررند.

هایت ـعلم وو ـتجربه یی ددکتریی ددرر آآنن ددووررهه ست. ـکمی هم ددرر ها ددرر ددیدنن ـن شاید جالبی سریالل تـن

ددیدنن قدررتت خراافاتت وو سنگینی سایه یی مذهب وو تبعیض نژااددیی آآمریکایی آآنن ررووززگارر نسبت به

ااررووپایی همانن ررووززگارر. االبته ااین ها رراا کسی می گوید که ااحتماال تا ااینجا فهمیدهه ااید عالقه اایی به

آآثارر ژژاانر بیماررستانی(!) نداارردد. وو خداا رراا شکر می کند که ااین آآثارر فیلم هندیی نیستند تا عدهه اایی

گر چه با توجه به آآنن همه حمله اایی که بیگانگانن کثیف اازز مرددمم شناسانن به نطفه ااشش شک کنند. اا

راانی کارر من وو شما نـیست. کارر آآنن شورر شریف مانن وواارردد آآووررددهه ااند، یافتن نطفه یی ااصیل ااـی به ـک

مرددمم شناسانن هم.

احالی هم دداارردد (که ی شودد) ددکتر ـب کراارریی ـم عد اازز مدتی ـت فاووتی دداارردد (که ـب وسیقی مـت یک ـم ـن

یامبر ردداانانن ـپ یانن کاررـگ ته خداا اازز ـم مانن که گـف ند خودد رراا) ااما کاشش ـه کارر می ـک ا مانن ااووللِِ کارر ـن ـه

لم سینمایی ددوو ساعته رراا بی ددااستانی ند، به آآقایی سوددرربرگگ می ـگفت برااددرر من! فـی اانـتخابب ـک

جذّّاابب می تواانن پیش بردد ااما سریالی چند ساعته رراا نه.
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Leftovers

«ززناشویی تالشی مشترکک ااست براایی به ددست آآووررددنن نیمی اازز خوشبختی ززمانن مجرددیی»

ااسکارر وواایلد

فکر کنم بین سریالل هایی جدید بهترین سریالل همین لفت ااووررزز باشد. سایتی که سریالل رراا اازز آآنن

دداانلودد می کرددمم ددرر بخش معرفی ااین سریالل جمالتت ززیر رراا سر هم کرددهه بودد:

.هستید خرید مشغولل پاساژژ ددرر ررفتید، کارر سر. هستید عاددیی ررووزز یک هایی میانه ددرر کنید تصورر

ـگـهانن ااید نـشـسته ددـیـگریی نقلـیه ووسیله هر یا هوااپـیـما ـمـاشین، خودد، خانه ددرر اازز ددررصد ددوو نا

حمـله نه. طبیعی اایی حاددثه بـخاطر نه. مـی شوند ناپـدید ززمـین رروویی اازز جـهانن مرددمم جمعـیت

تا که می ماند باقی اانسانن هایی اازز خالی فضایی فقط. ددیگریی چیز نه وو کُُشتارریی نه. تروورریستی

تا گرفـته سیـاسی ررهبراانن وو سلبرتی اازز. نیـستند ددیـگر حاال ااما ددااشتند ووجودد پـیش لحـظاتی

با رراا خودد چگونه. نمی ددااند آآنراا ددلیل هیچکس. فرززندتانن پدررتانن، شما، همسایه ددینی، ررهبراانن

گذشته ووااقعه آآنن اازز سالل سه حاال شد؟ خوااهید تبدیل آآددمی چه به می ددهید؟ ووفق جدید شراایط
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قادد ـمسیحی فرـهنگ ددرر( زمانن ددرر که ااست ااین بر ااعـت قد که مرددمم اازز ـگرووهی آآخرااـل ـمسیح به معـت

ـگهانن ـهستند ته ـخدااووند ددیداارر به وو شدهه ناـپدید نا باقی ااـنسانن هایی. ـمی شوند بـهشت ررااهی وو ررـف

اندهه ین به رروویی ـم سامم وو اانوااعع ددچارر سالل یک ززـم ی شوند طبیعی بالیایی ااـق یکـسالل اازز پس. ـم

فّّارریی نم ررااهی ااند ماندهه ززندهه همچـنانن که کُـُ رددند جـه پل "شهر مرددمم) می ـگ ویوررکک" تاوونن مـی نـی

کاشانه وو خانه آآنها اازز برخی. آآمدهه عزیزاانن شانن سر بالیی چه بداانند که هستند آآنن ددررگیر همچنانن

باید ااعضایش که اایی فرقه. ااند پیوسته" گناهکارر باززماندگانن "بنامم اایی فرقه به وو کرددهه ررها رراا خودد

رند، سکوتت ررووززهه اسس هایی بگـی ند، تن بر سفید لـب گامم کـن مومی محـیط ددرر حـضورر هـن سیگارر ـع

فه. بکـشند ظاررهه: " ااست چـیز یک گرووهه ااعـضایی ااصلی ووظـی رددمانی کرددنن ـن گرووهه عـضو که ـم

! "ددنیا پایانن براایی اانتظارر وو نیستند

وتاهی کرددهه. من هم یانن حالل وو هواایی سریالل ـک عا ددرر ـب رفی با ووجودد طوالنی بوددنن ووااـق ااین مـع

گر چه فکر می کنم حرفی که ززیر حرفف ااسکارر وواایلد نوشتم ااندکی اازز می خوااهم کوتاهی کنم. اا

تقصیرِِ کوتاهی اامم خوااهد کاست.
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Lost

به ررااستی الست ددررباررهه یی چیست؟ هر فـیلم وو سریالی رراا بـپرسید ـمی شودد ـگفت ددررباررهه یی فالنن

ـچیز ااست. فالنن ـموضوعع رراا دداارردد. حتی ـمی شودد ـگفت فالنن طورر ااست. ااما الست ـچطورر؟ آآیا

الست اانقدرر گسترددگی دداارردد که نشودد به ساددگی ااین چیزها رراا ددررباررهه ااشش گفت؟ آآیا الست اانقدرر

کامل هست که بشودد گفت مشخصا ددررباررهه یی ززندگی ست؛ نه چیزیی کمتر اازز ززندگی؟

ست بارریی سنگین تر اازز تحـمـلِ مدیومم ااشش ‑‐سریالل تلوـیـزیونی‑‐ رراا بر ددووشش می ـکـشد؟ آآیا ال

خاطرمم هست ررووززهایی بعد اازز به ااتمامم ررسیدنن الست ددرر محفلی غیر ررسمی گفته بوددمم اامکانن

ین حد وو حدوودد ااست ااثریی کامل تر اازز الست خـلق نداارردد تا ووقتی اامکـاناتت سینمایی ددرر هـم

شودد. آآیا هنوزز پس اازز گذشت سالل ها وو ساخته شدنن آآثارر خوشش ساخت تر وو ددقیق تر اازز الست، بر

سرِِ گفته اامم هستم؟

آآیا الست مـثل شعر حافظ ااست که هم عواامم رراا جذبب می کـند هم خوااصص رراا؟ آآیا الست

کک؟ آآیا ووقتی شاعر می گوید طلب شاهکارریی ست که آآنن رراا به قدرر دداانش خودد هر کسی کند ااددرراا

کترهایی الست ااست؟ اازز گمشدگانن لب ددرریا می کردد، مقصوددشش کارراا

قدمم ندهه معـت وشتارریی حـرفی ززددهه که ـب ددیی ااچچ الررنس ددررباررهه یی مقایـسه یی ررمانن با ددیـگر آآثارر ـن
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ددررباررهه یی مقایسه یی الست با ددیگر آآثارر سینمایی‑‐تلویزیونی هم صاددقق ااست:

ززندگی چیـزیی ست که برقق مـی ززند. چیـزیی ست که کیفـیت چـهارر بـعدیی دداارردد. هـیچ چـیز جز

ززندگی ااهـمـیّت نداارردد. به ااین ددـلـیل من ررمانن نویس ـهـستم. ررمانن ـیـگانه ـکـتابب ددررـخـشانن

نزله یی یر ـهستند. ااما ررمانن به ـم وهایی رروویی ااـث ابب ها ززندگی نـیستند. صرفا ترموـل ززندـگی ست. کـت

سفه، ارریی ست که شعر، فـل سانن رراا به لرززشش ددرر آآوورردد. ااین ـبیش اازز ـک وااند ـکلّ ااـن ولو می ـت یک ترـم

علم، یا هر گونه ترمولویی کتابتیِ ددیگریی می توااند اانجامم ددهد.
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Louie

لویی لویی لویی لویی...

ررووززیی بهلولل به ررستورراانی می رروودد وو غذاایی لذیذ میل می کند. پیش اازز تمامم شدنن غذاا، با ااینکه

به طورر کامل سیر نشدهه، می گوید ظرفی بیاووررند تا بقیه یی غذاا رراا براایی هارروونن االرشید ببردد. چراا

که اازز چاقی گربه هایی قصر معلومم ااست به خودد خلیفه چیزیی نمی ررسد.

ررووززیی مال نصراالدین به ررستورراانی می رروودد وو غذاایی لذیذ میل می کند. پس اازز تمامم شدنن غذاا به

ـند. ـرددااخت نمی ـک ـشقابب بالل ـسـوسک ددیدهه، ـهـیچ پولی ـپ ـوید چونن ددرر ـب صندووقق دداارر می ـگ

ی ددهد براایی ند؟ جواابب ـم ته تا ظرفف  وو غذاا رراا عوضض کـن وید چراا ززووددتر نگـف صندووقق دداارر می ـگ

ااینکه اامیدوواارر بوددهه چیزیی که ددیدهه رراا فرااموشش کند.

ررووززیی لویی به ررستورراانی می رروودد وو غذاایی لذیذ میل می کند. مشغولل میل کرددنن بوددهه که اایدهه اایی

به ذذـهنش ـمی ررسد. ـبعد اازز ـتمامم شدنن غذاا ززووددتر به خانه ـبرگردددد تا با رریدنن وو خوررددنن اازز آآـنچه
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رریدهه، ددووباررهه لذیذیی غذاا رراا تجربه کند.

خوددِِ لویی بیـشترْ مـوقع ااجراایی ااستندآآپپ کـمدیی هاشش بامـزهه ست. ااما بقیه یی آآددمم هایی سریالل

معموال بیشتر ااووقاتت بامزهه ااند. بیشتر اازز همه ددکترِِ لویی.

گر به عنواانن سریالل طنز به تانن معرفی شدهه باشد بعد طنز لویی طنز ررووشن فکریی ست. نمی دداانم اا

اازز ددیدنن چند قسمت، با معرّففِِ محترمم مواافق خوااهید بودد یا نه. بستگی به میزاانن نوررِِ فکرتانن

بد. ااما وولل کـنـید ااین ـحـرفف ها رراا. لویی سی کی براایی من وو شما ‑‐ما مرددمم‑‐ کارر دداارردد ال

ـمـی ساززدد. اازز بدبختی ها وو بی چاررـگـی هایی ما می ـگـوید. ررووشن فکر چه می فـهـمد ما رراا؟ براایی

هـمین ااست که عـکس االعمل ما هـنگامم ـمشاهدهه یی لویی با عـکس االعمل آآنن  ها فرقق دداارردد. ما رراا

اشد که ااین هـمه اادداا وو گر ررووشن فکر ـب رققِِ شاددیی. ررووشن فکر اا سگِِ غم می گـیردد وو آآنن ها رراا ـب

ااصولل نداارردد.

اامیدووااررمم اازز ددیدنن لویی لذتت ببرید. پیشنهادد می کنم کاغذ وو قلم ددمم ددست ددااشته باشید. ممکن

ااست بعداا حسرتت بخوررید که کاشش ددمم ددست کاغذ وو قلم می ددااشتید.

همین. باقی بقایتانن.
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Modern Family

ددرر حـکـایاتت آآشنایانن ـعـباسس خانن کـیـاررستمی ااندرر ااحوااالتت ااـیـشانن آآمدهه که براایی برـگـزیدنن

ناباززیگراانن شیوهه اایی ددااررند که به ااین شکل ااست:

ددرر حالی که ددوورربین ضبط می کند، به آآنن بندهه خداا می گوید ددوورربین ضبط نمی کند. باززیی تت رراا

نشانن بدهه. بعد اازز ااین که طرفف باززیی شش رراا نشانن دداادد، مثال ددوورربین رراا ررووشن می کند وو می گوید

اشا ند باززیی تت رراا ـنشانن بدهه. سپس هر ددوو باززیی رراا به تـم ین ضبط می ـک حاال ددرر حالی که ددووررـب

می نشیند وو تصمیم می گیردد که ناباززیگرْ باززیگرشش بشودد یا نه.

اشند. اازز بس باززیگراانن وو ین شیوهه ااستفاددهه کرددهه ـب لی ساززاانن هم اازز هـم ید نـیست مدررنن  فمـی بـع

باززیی شانن ووااقعی به نظر می ررسند. اانگارر نه ددیالوگگ اازز پیش نوشته اایی ددااشته ااند نه کاررگرددااننِِ اازز

پیش گفته اایی.

عد سریالل ااست. یا با ظوررمم ـفصل سومم به ـب عد هر تعرـیفی اازز ااین سریالل کرددمم مـن (اازز ااین به ـب

ااررفاقق، اازز ااووااسط فصل ددوومم به بعد)

گر اازز نــظر شما اایرااددیی نــدااشته بــاشد قــصد ددااررمم بخــشی اازز ااین نــوشته رراا به بــهانه یی اا
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ـلی) ـسه ااشش با مدررنن فمـی ـفت سنگ (وو مقاـی ـلی، به سریالل ـه کپی بردداارریی ااشش اازز مدررنن فمـی

وتوبب سخه اایی که ددرر ـی سمت ااوولل آآنن رراا ددیدهه اامم. ـن سمتی اازز ـق قط ـق صاصص ددهم. هر چـند ـف ااخـت

مشغولل ددیدنن ااشش بوددمم، اازز یک جایی به بعد صداا ندااشت.

اایدهه یی کپی بردداارریی مو به مو اازز سریالل موفّّقِ خانوااددهه یی مدررنن، فرصت خوبی می تواانست باشد

براایی تولید ااثریی که عمدهه ضعف هایی تولیدااتت هم میهنانن مانن رراا ندااشته باشد. ااما با توجه به آآنن

چه من ددیدمم وو آآنن چه ددـیگراانن گفـتند ااین ااـتفاقق ررخخ ندااددهه. مثال ـیکی اازز بزررگگ ـترین ـمشکالتت

گر ـهفت سنگ تم» ااست. که اا ما (شاید هم خوددِِ بزررگگ ـترین ـمشکل ما) ررعایت ـنکرددنن «ررـی

رددند، ااثریی مولی می ـک ید مـع مانن تقـل ید ااصولی، سعی بر ـه ن ها به جایی سعی بر تقـل ددررست ـک

دشانن بر بادد دداادد، مونن ااست وو ـخلق رراا تقلـی ید کارر مـی تن تقـل ظر گرـف ووـطنی ددااشتیم که بدوونن ددرر ـن

ددست کم ددرر رریتم ددست کمی اازز بهترین سریالل هایی ددنیا نمی ددااشت.

لی، رتی بوددنن هـی ید ـق کر می کـن ضم ددرر ااین باررهه رراا خاتمه ددهم. ـف ثالل عرااـی بگـذااررید با چـند ـم

بی خیالی فیل، مسئولیت پذیریی کلیر، خنگی لوکک، خونن گرمی گلورریا، وو ددختر خوااهیِ مانی رراا

چند ثانیه بعد اازز شرووعع مدررنن فمیلی می فهمید؟ چند ثانیه اازز شرووعع مدررنن فمیلی گذشته باشد وو

شما به ااین بُعد اازز شخصیت آآنن ها پی برددهه باشید خوبب ااست؟ خدمت تانن عرضض خوااهم کردد:

ید شـخصیت ها رراا کم کرددمم  چونن له. ـفقط صد وو بـیست ثانیه. وو باوورر کـن صد وو بـیست ثانیه. ـب

ااحتمالل ددااددمم ددرر آآنن صد وو بیست ثانیه بعضی ها متوجه تیپ وو تریپِِ جی وو االکس نشوند.
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شد. تا ما ها چـند ثانیه طولل می ـک لی تـن ه ها ددرر مدررنن فمـی ین میـل یر کرددنن سر لوکک ـب شوخیِ ـگ

مقداارریی با بی ااحتیاطی وو شاسکولی لوکک آآشنا شویم. همین شوخی ددرر هفت سنگ به گمانم

یکی ددوو سه ددقیقه اایی طولل می کشد. هدفف هم نه آآشنایی با شخصیت پدرر وو پسر، که به شوخی

گرفتنِ همانن موقعیت ااست.

شکیل گر خانوااددهه ـت شکیل ددهد. یا اا ند خانوااددهه ـت لی آآددمم هوسس می ـک شتر ددیدنن مدررنن فمـی با بـی

رند وو شرووعع به رووررشگاهه می گـی چه اازز ـپ ند. ااما ددرر هـفت سنگ ـب قویت ااشش تالشش ـک ددااددهه براایی ـت

وونگ ززددنن که می کند می خوااهند پس ااشش ددهند! بعد هم من نمی دداانم چراا کمدیی ساززاانن صداا وو

سیما فکر می کنند صداایی جر وو بحث وو عر ززددنن باززیگراانن سر هم خندهه دداارر ااست!؟

راایی تانن ـمی گویم ااین ااست که ـفکر ـکرددهه ااند حاال که قاددرر ـمسخرگیِ آآخریی که اازز ـهفت سنگ ـب

نـیـستند ـمـثل مدررنن فمـیـلی ززووجی گی ددرر سریالل بگنجاـنـند، مجـبـوررند حـتـما سکاـنـس هایی

گی منشانه(!) آآنن ال به ال قراارر ددهند.

گر به ددیدنن کمدیی هایی نشستنی خو کرددهه ااید شاید مدتی طولل بکشد تا با مدررنن فمیلی ااررتباطط اا

بـرقراارر کنـید. ااما ااین که مدررنن فمیـلی به ززندگی ووااقـعی شباهت بیـشتریی دداارردد وو معـموال به

ددغدغه هایی مهم تریی می پرددااززدد، اازز برتریی هایش نسبت به آآنن جورر کمدیی هاست.

وشته وو ساخته شدهه ااست. کال نـشستن پایی مدررنن لی خوبب ـن سمت ها خـی کثر ـق لـحظاتت آآخرِِ اا
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فمیلی، نشستن سرِِ کالسس کمدیی نویسی ست.

ک تانن لف کرددنن پایی سریالل کـت ند شدند که براایی ووقت ـت قدرر قدررتـم رها ااـن گر ززمانی کامپیوـت اا

ید. اازز مدررنن زووددیک رراا تمـاشا کـن زووددهایی سریالل هایی ااپـی ها بعـضی اازز ااپـی مـی ززددند، ناچـاررید تـن

فمیلی ااین ااپیزووددها شاید اانتخابب خوبی باشند:

سیزنن سه قسمت شش

سیزنن سه قسمت سیزددهه

سیزنن چهارر قسمت هشت

سیزنن چهارر قسمت هجدهه

سیزنن پنج قسمت هفدهه

وو...وو...وو...

گر خیالل کرددهه ااید ددرر آآمریکا پاررتی بگیرید مست کنید پلیس کارریی به تانن نداارردد، حتما قسمت [اا

هفتم سیزنن چهارر رراا ببینید]
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Mom

«ما وو ما وو نصف ما وو نصفه اایی اازز نصف ما، گر تو هم با ما بیایی جملگی صد می شویم»

نظم باالیی رراا یکی اازز کبوترها ددرر پاسخ به کالغغ ماددرر مرددهه اایی گفته بودد که براایی سر صحبت رراا

بازز کرددنن (شاید هم همین جورریی االکی) پرسیدهه بودد «چند تایین شما؟»

خالصه ددااستانن سریالل مامم مراا یادد ااین معما می ااندااززدد: 

ددختربچه اایی ماددرر نوجواانی دداارردد که ددخترِِ ماددرریی جواانن ااست که ماددرریی میانن سالل دداارردد. ددرر ووااقع

ززنن میانن سالی ددرر عنفواانن جواانی ددختریی ززااییدهه که ددختر ااوو نیز حاال که نوجواانن ااست ددرر گیر وو

دداارر ززااییدنن ددختریی ست. 

ااین طورر ماددرر ددااشتن ها ـچـیز عـجـیبی نـیـست االـبـته. حتی ـکـسانی که گفـتـه ااند پدرر ـنـدااررند،

نتواانسته ااند بگویند ماددرر ندااررند.

مامم خوشبختی ها وو بدبختی هایی ررووززمرهه یی ااین ماددرراانن ‑‐با محورریّت ماددرر ووسطی‑‐ رراا نمایش

مـی ددهد. اازز آآنن جا که اایـن ها ددرر فـقر به سر می بـرند، خـوشبختی ززیاددیی به نـمایش گـذااشته

کـید نمـی شودد. براایی سریالی که بـناشش بر خنـدااندنن مـخاطب ااست، بـیش اازز حد رروویی فـقر تا

کیدها هم تالشی براایی لبخند بر لب بینندهه آآووررددنن صوررتت نگرفته. وو می کند. ددرر خیلی اازز ااین تا
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ااین قضیه ما رراا به یادد جوکی می ااندااززدد که گفتارریی ااشش خیلی بامزهه تر اازز نوشتارریی ااشش ااست:

مرددیی اازز شدّّتت فقر مجبورر می شودد پاررتنرشش رراا به کوهه ببردد. لخت ااشش که می کند، خبر می ررسد

مامورراانن ددرر حالل سرکشی اازز کوهه هستند. ددست پاچه با برگگ ها وو خرددهه چوبب هایی همانن ااطراافف

اچارر ددست اازز سعی بر وشاند ااما با ررسیدنن مامورراانن به ـن ند تن برهنه یی پاررتنر رراا بـپ سعی می ـک

می دداارردد وو شرمم گاهه پاررتنر بیروونن می ماند. مامورر: ااینجا چی کارر می کنی؟ مردد: هیچی قربانن ددااررمم

ووررززشش می کنم. مامورر: ااین ددیگه چیه؟ مردد: نمی ددوونم شاید یه جورر کسِ کوهی باشه.

ووااقعیّاتی اازز سریالل مامم (یا چگونه یادد گرفتم به سریالل مامم کم عشق بوررززمم):

ددرر سریاللِِ مامم هر چه سنّ ماددرر کمتر باشد، باحالی ااشش هم کمتر ااست.

اازز کم لوکیشن ترین سریالل هاست.

اازز کم خرجج ترین سریالل ها هم هست.

اازز کم خندهه آآووررترین ها هم.
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Nikita

ردداارریم ببریم جایی مخـفی وو هر ررووزز وو هر شب تا رست رراا ـب ست بچـه هایی بی سرـپ نظـرتانن چـی

ه شانن اانوااعع وو ااـقسامم ررااهه هایی جاـسوسی رراا یادد بدهیم؟ نـظرتانن چـیست قویی وو بزررگگ ـمی شوند ـب

ررززـمـی کارر ـبـاررشانن ـبـیاوورریم؟ نـظـرتانن چـیـست ـبـعداا براایی ـنـیل به ااهداافف شیطانی مانن اازز ااین

بچه هایی حاال سوپرْ حرفه اایی شدهه ااستفاددهه کنیم؟

نظر ساززمانن مخفی سریالل نیکیتا که مثبت ااست.

نـظـرتانن ددررباررهه یی ماهّیت ـمـرااسم اانـتـخابب ددختر شاـیـسته که ددرر خـیـلی اازز ـمـناطق ددـنـیا ـبـرگزاارر

ی ست رتانن چـیست که مدـت شتر کاال کرددنن ززنن؟ نـظ ی ست ددرر ررااستایی بـی ی شودد چـیست؟ حرکـت ـم

مـرااسمی با محـتواایی اانتـخابب ددختر شایـسته یی مـسلمانن هم بـرگزاارر مـی شودد وو ددرر فـرممْ تـفاووتت

ززیاددیی با مرااسم ااصلی نداارردد؟

پسر برااددرر شوهر خاله اامم ضمن ااینکه هیچ ااشکالی ددرر برگزاارریی ااین مرااسم ها نمی بیند، نظرشش رراا

کنین منطقه اایی رراا تنها ززنانن تشکیل می ددااددند، بازز هم گر جمعیّت سا ااین طورر بیانن می کند که اا

آآنن منطقه شاهد برگزاارریی ااین مرااسم ها می بودد.

83



ااستایل خانم نیکیـتا هـم خواانی ززیاددیی با مالکک ددااوورراانن مـرااسم اانتـخابب ددختر شایـسته دداارردد.

فصل هایی قدیمی تر سریالل رراا خیلی ووقت پیش ددیدهه اامم ااما شاید ددررست یاددمم باشد که نخستین

صحنه اایی که ددرر سریالل می بینیم نمایی نزددیک اازز باسنِ ددررشت سرکارر خانم نیکیتاست.

ددااستانن سریالل ددااستاننِِ گاهی شوررْ گاهی بی نمکِِ نیکیتاست که عضو مفید آآنن ساززمانن مخفی

بوددهه ااما حاال بر علـیـه شانن شورریدهه. کداامم ساززمانن مـخـفی؟  ـعـجب! ـحـرففِِ ـبـاسن که شد

حرفف هایی قبلی رراا بالکل فرااموشش کرددید!؟

شایـسته بودد شما به جایی وو تـوااصو بالحق وو تـوااصو بالـصبر، کـتب مفـیدتریی همـچونن حلـیه

االمتقین رراا براایی خوااندنن اانتخابب می کرددید.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Nip Tuck

اازز جرااحی پالستیک چه می دداانید؟ هیچ؟ کم؟ مقداارریی؟ پس هنوزز نیپ تاکک رراا ندیدهه ااید.

گر ددست کرددهه اامم. اا شنهادد فُُرـمیک ددااددهه اامم ااسمی نبرددهه اامم. یاددیی ـن صفحه ـهاست که اازز ددووستِِ پـی

کک یپ تا ی بودد می ـگفت: براایی ـن ناررمم ـم کرددهه بودد وو ـک قدیر آآغوشش گرمم ااوو رراا ررااهی سفر ـن سردد ـت

خوبب ااست ددرر ددوو بخش بنویسی. یک بخش اازز ددیدِِ ددکتر متاهل وو متعهدِِ نسبتا یُبس. بخش

ددیگر اازز ددید ددکتر مجردد وو خوشش گذررااننِِ نسبتا خانم بازز.

هتر اازز مـتوسط که اازز ـفصل ـچهارر به اید ااین ـهمه اانرژژیی صرفف سریالی ـکمی ـب عا چراا ـب وولی ووااـق

بعد هم ززیرنویس فاررسی نداارردد بکنم؟

گانی چـطورر رنه با ااین ااووضاعع مالی هـم ندهه یی ما هم خوشش ااست. ووـگ شنهادد ددـه ددلل ددووست پـی

تواانسته به سفر بروودد!؟

نیپ تاکک تنها سریالل پزشکی اایی ست که تواانستم با آآنن ااررتباطط خوبی برقراارر کنم. شاید به ااین

زشکی نداارردد. شاید به ااین گر حـوززهه هایی ـپ باطط ززیاددیی با ددـی خاطر که جـرااحی پالستیک ااررـت
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کثر مرااجعه کنندگانن به ااین ددکترها نه براایی به ددست آآووررددنن سالمت جسم که براایی به خاطر که اا

ددست آآووررددنن سالمت رروواانن تقلّّا می کنند. وو رروواانن رراا جذاابب تر اازز جسم می دداانم.

گاهه باشید که خیلی اازز عمل هایی جرااحی رراا بی سانسورر گر تصمیم بر ددیدنن نیپ تاکک گرفتید آآ اا

نشانن می ددهد. وو ااحتماال خیلی حالل تانن به هم خوااهد خورردد اازز ددیدنن آآنن همه خونن وو بُرِِشش.

نیپ تاکک ددااستانن چهلمین ددهه یی ززندگی ددوو جرااحح موفق پالستیک ااست که شریکی مطبی رراا

می گردداانند. وو ااوولین جمله شانن خطابب به مشتریی ااین ااست:

بهم بگین چی رروو ددرر مورردد خوددتونن ددووسس ندااررین؟
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وو توااصو / سبحانن گنجی

One Piece

ی ددااشت، بازز هم شاهکارر محـسوبب گر ـنصف ااین محـشریی اایی که دداارردد رراا ـم یس حتی اا وواانن ـپ

می شد. ااثریی که خالق ااشش ددرر آآنن ددنیایی تاززهه بیافریند وو ااصالت ااین ددنیایی تاززهه با ااصالت ددنیایی

ـمالل دداارردد ـزند، مـعـموال شاهکارر مـحـسوبب ـمـی شودد. چراا مـعـموال؟ چونن ااحـت ـلو ـب ووااـقـعی پـه

االمانن هایی ااین ددنیایی تاززهه، با ذذووقیّاتتِِ ددنیایی ووااقعی خیلی فاصله ددااشته باشد.

با ااین حسابب یعنی اازز تالکین گرفته تا جی کی رروولینگ، همه ددست به خلق شاهکارر ززددهه ااند؟

گر چه مـمکن ااست شما کال با ااین ژژاانر هتر ددااررند وو اا گر چه بدتر وو ـب له. هـمین طورر ااست. اا ـب

حالل نکنید.

با شاهنامه یی اابواالقاسم فرددووسی چطورر؟ حالل می کنید؟ می  دداانید فرددووسی ااین ها رراا اازز خوددشش

نابع ددـیگر) ززحمت ااشش رراا ـکشیدهه؟ وو ـمگر شاهنامه ـچند یاووررددهه؟ اازز رروویی خداایی نامه ها (وو ـم ددرر ـن

شخصیت وو ددااستانن دداارردد ددرر براابر آآنن همه ددااستانن وو شخصیتِِ ااثر اایچیروو ااوودداا؟ اایچیروو ااوودداایی

که با کالمم فرددووسی ددررباررهه ااشش می خواانیم: به تن ژژندهه پیل وو به جانن جبرئیل. به کف اابر بهمن

به ددلل رروودد نیل. وو اازز خدااووند منّّانن می خوااهیم حاال حاالها سالمت باشد.
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مه اازز رروویی ااین یـکشنبه ـقسمت شـشصد وو ـشصت وو هفـتمِ اانیمه یی وواانن ـپیس ـپخش شد. ااین اانـی

مانگایی به همین ااسم وو ددااستانن ساخته می شودد که چند قسمت اازز اانیمه جلوتر ااست.

اامسالل پانزددهیم سالل پخش وواانن پیس ااست وو باوورر بفرمایید اازز ااساسی ترین ددالیل اامم براایی اادداامه

ددااددننِِ حیاتت، اادداامه ددااددننِِ ددیدنن وواانن پیس ااست که شاید همین مقداارر سالل اازز ااتمامم ماجرااهایش

باقی ماندهه باشد.

گر جواانن ررعنایی شدهه ااید وو می خوااهید ددیدنن وواانن پیس رراا تاززهه شرووعع کنید، باید تا ررسیدنن به اا

ید. اازز ید که ررجج نزـن ید. ااما قولل بدـه بولل کـن ددااستانن ااصلی، بـعضی بچگانگـی هایی ااوولل ااشش رراا ـق

گر بخوااهم «ترین»یی معمولی ددرر معرفی وواانن پیس به کارر برمم، می گویم کف خوددتانن می رروودد. اا

وواانن پیس بهترین اانیمه یی سریالی ست.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Orange Is The New Black

ااعتراافف می کنم که پیش اازز ددیدنن ااین سریالل ااحتمالل نمی ددااددمم ددیدنن ااشش اانقدرر مراا خوشش آآید.

ید. ددررست ااست که ااین ـهمه ززنن آآنن هم ددرر ززنداانن ااین ـهمه ززنن؟ آآنن هم ددرر ززنداانن؟ ااشتباهه نکـن

ندهه یروونن اازز ززنداانن جذاابب ااست. ااما ددرر قالب فـیلم ـپوررنو. ااحـتمالی که ـب بالشک براایی مردداانن ـب

نمی ددااددمم جذاابیت سریالل به عنواانن ااثریی ددرراامم بودد.

(االبته ااین به آآنن معنا نیست که سریالل ااووررنج اایز دد نیو بلک جذاابیتی براایی خانم هایی گلی که

شما باشید نداارردد. ااتفاقا ااحتماال شما ناززنینانن ااررتباطط بهتریی با سریالل برقراارر خوااهید کردد)

یروونن ـکش ها لم وو سریالل ها رراا به قدرریی خوبب ـمی ساززند که مویی سفید اازز ـماست ـب بـعضی اازز فـی

ن ها ساختگـی ست. ااجاززهه می ددهـند ررووددخانه یی ااثرْ اددشانن می رروودد ااـی هم ددرر بعـضی صحنه ها ـی

قایق خیالل شانن رراا هر جا خوااست ببردد. پارروویی ااطمینانن شانن رراا کنارریی نهاددهه، لم می ددهند وو (بی

یش اسفانه کم ـپ زیونن ااما دداارردد. مـت رند. سینما کم نداارردد اازز ااین آآثارر، تلوـی ـنقّ وو نوقق) لذتت می ـب

می آآید سریالی ااین ااعتمادد رراا به شما بدهد که سوتی نخوااهد ددااشت. خوشبختانه ااووررنج اایز دد

نیو بلک همچونن ددیگر ساخته یی شبکه/ررسانه یی نتفلیکس ‑‐هوسس آآوو کاررددزز‑‐ جزوو ااین معدوودد

89



آآثارر ااست.

(نگراانم هیچ سریالل ددررجه یکی نمانََد که ندیدهه باشم!) هنوزز ددلم نیامدهه شرووعع به ددیدنن فصل

تقریـبا تاززهه به ااتـمامم ررسیدهه یی ددوومم کـنم [تا ببینم ااین سریالل فـقط کالسس ززنن شناسـی ست یا

مدررسه یی ززنن شناسی هم هست]  گفته هایی به یادد ماندنی ززیر اازز فصل ااوولل سریالل ااست:

«می فهمم که مذهب کنارر ااوومدنن با ااتفاقایی مزخرفی که براامونن میفته رروو ررااحت تر می کنه. اایی

کاشش منم می تونستم بهش متوسل بشم. حتما ززندگی شاددتریی می ددااشتم. ااما خب نمی تونم»

خواایی نی وو آآخرشش ـن اهاشش سر ـک سته ـب ته تو یه ـفضایی ـب تونی ددوو هـف اشی که ـب سی ـب اید با ـک «ـب

بکشیش»
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Prison Break

که ززنداانن کسی رراا بارروو مبادد.

م ها رراا اازز رروویی گر شـخصی فیـل رددهه ااند که اا م بازز رراا ااین گونه ـنقل ـک ناقالنن، ـتفاووتت فیلم ـبین وو فیـل

گر شخـصی به خاطر کاررگـردداانن ها به سرااغغ ین ااست. وو اا اسد فیلم ـب ند وو بشـن باززیگـراانن شانن ببـی

فیلم ها بروودد، فیلم بازز می باشد. به همین ساددگی. [ددرریغ وو ددرردد که ددرر میانن جواانک هایی اامرووززیی

به سختی «چـیز بازز»یی یافت مـی شودد. نه صرفا چیـزهایی فرهنـگی چونن کـتابب وو فیـلم وو

شتریی مومّیت بـی اپپ باززْْ ـع وسیقی، ـپ م بازز. شاید اازز شاخه هایی ـم وهه بازز. حتی گـی وسیقی. حتی ـک ـم

جاهه شمـسی وو هـشتادد میالددیی. که باززِِ اشد. آآنن هم نه باززِِ پاپپِِ ااستخواانن ددااررِِ ددهه یی پـن ددااشته ـب

همین پاپپِِ شل وو ووللِِ حاالیی]

ااین توضیح رراا ددااددمم که خدمت تانن عرضض کنم تعدااددیی اازز ددووستانن فیلم بازز بندهه پریزنن بریک رراا

ند. (ااـنگارر نه ـفقط سریالی خوبب وو هـیجانی، که ـبهترین سریالل ساخته شدهه ـتوسط ـبشر می ددااـن

ـغـیر ـبـشر هم سریالل ـمـی ساززدد! ـجـمع کـنـید ـبـساطط تانن رراا) وو هر سالل ددرر ـتـارریخ مشـخـصی به

تماشایش می نشینند. (شاید اانتظارر ددااررند آآخرشش شاددتر تمامم شودد)
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ی ست. ااما ی ست. سریالل فراارر اازز ززنداانن هم سریالل جذااـب ـموضوعع فراارر اازز ززنداانن ـموضوعع جذااـب

خیالل نکنید سریالی پنج ستاررهه ست. ااحتمالل دداارردد ددووستانن مورردد بحث ما ددرر ددووررهه اایی سریالل رراا

ددیدهه ـبــاشند که موااززیی با ززندگی ررووتـیــن شانن، ددلل ـخــوشی اایی شـخــصی ـجــریانن ددااشته.

گر به موااززااتت ززندگی عاددیی آآددمم نباشد وو تحت عنواانن ددلل خوشی هایی ددلل خوشی هایی شخصی اا

اشد، ـتضمینی بر ددلل ـخوشی ماـندنن شانن نـیست. به ززبانن ته ـب ززووجی ددرر ـبطن ززندگی آآددمم قراارر گرـف

ساددهه تر، ذذووقق وو شوقی که می کنـید اازز ددیدنن هر ررووززهه یی کـسی که با ااوو هـیچ رراابطه اایی نـدااررید،

ماندگاررتر اازز شورر وو حالی ست که ددااررید هنگامم ددرر رراابطه بوددنن با همانن کس.

کی می گه ززنداانن بدهه؟ ووقتی ددااددااشش تت بتونه سه سوته تو رروو اازز توشش ددرر بیاررهه؟
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Ray Donovan

سریالل رریی ددااناوونن به ـعـــباررتی ووررژژننِِ  جدیی تر، ددااستانن ددااررتر، وو ااررززشش مندترِِ سریالل

کالیفوررنیکیشن ااست. االبته ااین ددوو سریالل همانن قدرر به هم شباهت ددااررند که سیستم عامل هایی

کس پی وو یوسمیتی. اا

کارر رریی ددااناوونن پاکک کرددنن گـندکارریی هایی آآددمم معرووفف هـاست. کارریی که بر ااسـاسس ااشش مـی شودد

مضمونن پشت مضمونن ساخت. ااما سریالل رریی ددااناوونن فقط ددررباررهه یی کارر رریی نیست. ددررباررهه یی

عد اازز بـیست سالل اازز ززنداانن خالصص شدهه، برااددرر ی شعورر تاززهه ـب خانوااددهه یی رریی هم ـهست. پدررِِ  ـب

سونن سورریی پاررکیـن زررگگ ترِِ اازز بوـک ته، برااددرر ـب شیش قراارر گرـف جاووزز ـک کوچک ترِِ ددرر کوددکی مورردد ـت

گرفته، وو ززنن وو بچه هایی نه چنداانن بی مشکل رریی.

بحـث هایی که مـی شودد پیـراامونن سریالل رریی ددااناوونن ررااهه ااندااخت عـمدتا بحـث هایی کلیـشه اایی

ـهـستند. ـیـکی اایـنـکه پولل دداارریی ااـلـزااما ـخـوشبختی نمی آآوورردد ااما ـپـولل نداارریی مـعـموال بدبختی

می آآوورردد. ددیگریی ااینکه چراا قلدررمآبی وو کالهه بردداارریی وو اامثالل ااین ها ‑‐که قاعدتا خصیصه هایی
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مثبت نیستند‑‐ ددرر صوررتی که با سرنوشت خودد ما گرهه نخوررددهه باشند براایی مانن جذاابب ااند؟

شاید سریالل توصیه هایی هم براایی تربیت فرززنداانن ددلل بندتانن ددااشته باشد. ااما بیشترین توصیه اایی

که ددیدنن سریالل مراا به یاددشش می ااندااخت، توصیه یی اابرااهیم گلستانن بودد به ناددرر اابرااهیمی:

هوشش رراا به کارر نبرددنن گناهه کبیرهه ااست.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Rectify

تطهیر گمانم ترجمه یی خوبی براایی ررکتفایی باشد. ررکتفایی که آآززااددییِِ نوجواانی رراا مقابل ددیدگانن

تل ررساندنن فرااددیی به جرمم به ـق ذررااندنن هـجدهه سالل حـبس وو ااـن عد اازز ـگ ی گذاارردد که حاال ـب ما ـم

ددووست ددخترشش ددیگر نوجواانن نیست. قتلی که هنوزز ‑‐بعد اازز گذشت ددوو سیزنن‑‐ براایی ما ررووشن

نیست مُسبّب ووااقعی ااشش ااین نوجوااننِِ تقریبا مظلومم وو نسبتا محجوبب بوددهه باشد. همانن طورر که

ناهه براایی ما وو شخـصیت هایی سریالل اهه کارر/بی ـگ وجـواانن/جوااننِِ گـن ذشت ااین ـن آآخر وو عاقبت سرـگ

ررووشن نیست.

کم ااست، هم سنگینی هم سایه یی جوّیی که ددرر آآنن محیط بسته بر رروویی ااین آآددمم وو خانوااددهه ااشش حا

مایش لی خوبب به ـن یر یافته ااشش رروویی سر ااین آآددمم ـهست، خـی جویّی که اازز طرفف خانوااددهه یی تغـی

شانن ددااددنن ررووـحیّاتت وو ند ااین ااست که ددرر ـن ذااشته شدهه. ااما ـچیزیی که سریالل رراا ـخاصص تر می ـک ـگ

حاالتتِِ چنین شخصیت یونیکی خیلی خوبب عمل کرددهه. که مقداارر ززیاددیی  شش رراا مدیونن باززیی

باززیگر ااصلی ست. 

چقدرر خوااندنی خوااهد بودد نتیجه یی تحقیقاتت دداانشمنداانی که اانسانی بی صاحب رراا اازز نوززااددیی
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تا بزررگسالی مورردد آآززمایشاتت مختلف قراارر ددااددهه ااند. شما که باوورر نمی کنید به خاطر غیر اانسانی

بوددنن ااین کارر، چنین پرووژژهه هایی ووجودد خاررجی ندااشته باشد؟

اانسانی رراا ددرر نظر بگیرید که تا ررسیدنن به سن بلوغغ هیچ جنس مخالفی رراا ندیدهه باشد. آآیا با

طوفف به حـیاتت ما رراا عـاشق فرددیی که ااررااددهه یی مـع نی بر اایـن ااین ااووصافف، ااددعایی شوپنهاوورر مـب

می کند که با ااوو شانس بیشتریی براایی ددااشتن فرززنداانی باهوشش وو سالم دداارریم، بازز هم قابل ددفاعع

گر اانسانن مورردد نظر با هر جنس مخالفی برخورردد کند، بازز هم تعریف عشق خوااهد بودد؟ آآیا اا

گاهانه یی کشف وواالدیی آآررمانی اازز جانب ااررااددهه یی معطوفف به حیاتت» خوااهد بودد؟ «جلوهه یی آآ

ااحتمالل دداارردد قصه یی سریالل ررکتفایی ذذهن پر تکاپویی شما رراا به سمت ااندیشیدنن پیراامونن چنین

چیزهایی ببردد.

رید، زنن بزنن وو بکن ـبکن لذتت بـب م هایی عارریی اازز ـب رسیدهه ااید که اازز ددیدنن فیـل نوزز به جایی ـن گر ـه اا

گر آآبب باززیی ددرر برکه یی ددرراامم رراا ددووست ددااررید، ددرر جدوولل ـفایی شوید. وولی اا بی خــیالل ررکـت

برنامه هاتانن جایی براایی شنا کرددنن ددرر ااستخر ااین سریالل خالی بگذااررید.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Resurrection

گر بندهه براایی شما کمی اازز اایدهه وو ددااستانن ررززووررکشن بگویم، هیچ فرقی با کسی باوورر بفرمایید اا

که نشسته تا ااینجایی سریالل رراا ددیدهه نخوااهید ددااشت. می ماند آآخرِِ ددااستانن که می تواانید بعداا اازز

آآنن مجسمه یی با صبر وو حوصله اایی که تا آآنجایش رراا ددیدهه بپرسید.

ندهه براایی شما اازز ررززووررـکشن ـمی گویم شما هم قولل بدـهید به جایی پرددااـختن به ررززووررـکشن پس ـب

مثال شهر قصه گوشش کنید.

خب؟

آآفرین.

اسیم ااشش، با کوددکی ـهشت ساله که سی سالل ـپیش ـعمرشش رراا به ـکسی ددااددهه که من وو شما می شـن

شرووعع سریالل به ززندگی برمـی گردددد وو ررجعت ااشش موجب تعـجب ااهالی شهر کـوچک کوددکک

می گردددد. ااندکک ززمانی که می گذرردد ددیگراانی نیز همچونن کوددکک اازز مرگگ باززمی گرددند وو مرددهه ددرر

بوددننِِ باززـگشت ااـین ها اازز مرگگ یا وو ببین. نکته یی حائز ااهـمیت، ززاامبی وواارر ـن ززندهه اایی ـمی شودد که ـب

رچه ـگ مانن بدنن نـیست. اا ند بدننِِ ززماننِِ مرگگ ااست ااما ـه شته، هماـن ااست. بدننِِ فرددِِ اازز مرگگ برـگ
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همانن شخصیت پیش اازز مرگگ رراا ددااررند، تن شانن (وو لباسس شانن!) موجوددیتی تاززهه دداارردد.

فکر می کرددمم اازز ررززووررکشن گفتنم کمی بیشتر اازز ااین چند خط طولل بکشد. منتها کلیّت ااساسی

سریالل همین چند خطی بودد که گفته شد.

معلومم نیست ااین آآقایی عمر ااپس چه ددررخششی ددااشته که ااوولل سریالل می نویسد با ستاررگیِ عمر

گر مهراانن ررجبی به جاشش باززیی می کردد نقش رراا ددلل نشین تر ددرر می آآوورردد. وو ااپس!؟ به جانن شما اا

گر اایدهه یی سریالل ددست سیرووسس مقدمم می اافتادد با ااثریی جذاابب تر رروو به رروو بوددیم. اا

98



وو توااصو / سبحانن گنجی

Revenge

ددرر صوررتی که بونوئل فیلمی به نامم جذاابیت  پنهانن بوررژژووااززیی نساخته بودد وو ااسم گذااررااننِِ ررینوجج

هم صدااقت بیشتریی می ددااشتند، «جذاابیت  آآشکارر بوررژژااززیی» نامم مناسب تریی بودد براایی سریالل

اانتقامم. چراا که رروویی هم ررفته، ددرر به نمایش گذااشتن تجلّّل بهتر عمل کرددهه ااند تا اانتقامم.

چند سالل قبل مصاحبه اایی اازز خانم آآززیتا حاجیانن می خوااندمم وو اایشانن ددرر پاسخ به پرسشی که ددرر

خاطرمم نـمـاندهه ـفـرموددهه ـبـوددند ـبـچه که بوددیم ددرر خانه یی ما براایی تـعـریف اازز ما ـهـیچ ووقت

نمی گفتند چه ددختر خوشگلی. همیشه «چه ددختر باهوشی» به عنواانن تشویق وو تعریف به کارر

می ررفت. ووقتی آآنن باال به اانگلیسی تایپ کرددمم «رریونج»، یادد ااین مصاحبه اافتاددمم. (حاال که به

کانن ددیدنن پوسترشش لبخند بر فاررسی تایپ کرددمم «مصاحبه»، یادد فیلم مصاحبه اافتاددمم. که کما

لبم می آآوورردد)

نالز ند وو اازز سریالل ااووررجـی ه له می ززـن ریز ـل پایر ددااـی سمت هایی تاززهه ترِِ ووـم زاانی که براایی ددیدنن ـق [عزـی

خبر نـدااررند وو هـیچ سریالی بـراایی شانن حالل وو هواایی فـضایی وومـپایر دداایـریز رراا ززندهه نمی کـند،

می تواانند قدرریی با ااین سریالل سر خودد رراا گرمم نگه ددااررند]
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‐‑لی واانایی ززااـب بداالقاددرر آآشپز ‑‐شاعر ـت یویی، شرحح ـقصیدهه اایی اازز ـع ستطابب تذکرةة االتّـّ تابب ـم ددرر ـک

آآمدهه که یحتمل ددرر ووصف بانویی باززیی کنندهه یی ررُللِِ آآمانداا ددرر سریالل رریونج باشد. با هم سه بیت

اازز قصیدهه یی مذکورر رراا مروورر می کنیم:

ددختریی تیزهوشش وو باززیگوشش، خوشگل وو با ووقارر وو قرمز پوشش

ووسعت فکر ااوو به ووسعت ددشت، قدررتت نازز ااوو به قدررتتِِ بوشش 

هم لبش مثل آآنجلینا بودد، هم صداایش به خوبیِ گوگوشش

(ددرر ااصلِ قصیدهه «آآبی پوشش» آآمدهه که طبق ددالیل ااددبی اایی که اازز حوصله یی خواانندگانن ااین مجلد

رااحانن یر به خاطر گل رروویی ـط کن حـق صیدهه. لـی جایی ـق ریی ست براایی آآـن باررتت بهـت یروونن ااست ـع ـب

لباسس رریونج به «قرمز پوشش» تبدیلش کرددمم)
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Scorpion

حاال که رروویی ددوورر ـنـامم گذاارریی براایی سریالل ها ـهـستم، ااجاززهه ددـهـید براایی ااسکوررپین هم نامی

بگذااررمم که بیشتر برااززندهه ااشش باشد: «گوززکوررپین».

خاطر عاطرتانن هست که براایی تانن اازز لحظاتی نوشتم موقع ددیدنن سریالل ها [وو فیلم ها وو ...] که

سر پایین می ااندااززمم وو ززیر لب ززمزمه می کنم «کس شعر... فقط کس شعر»؟ ااین حرکت رراا ووقتی

گر آآنن چـیزِِ غـیر قولل جـلوهه ددهد. اا قولل وو بی ااررززشش رراا مـع ی ددهم که ااثر، چـیزیی غـیر مـع جامم ـم ااـن

معقوللْ بی ااررززشش نباشد، سوتی اایی ست که مجبورر به ددااددنن ااشش بوددهه ااند وو خداا خداا می کرددهه ااند که

ما ـمـتوجه ااشش ـنـشویم. ااما ووقتی آآنن ـچـیزِِ ـغـیر مـعـقولل، ـچـیزیی بی ااررززشش ـبـاشد، ااـمـثالل ـبـندهه رراا

وواامی دداارردد به سر پایین ااندااختن وو «کس شعر... فقط کس شعر» گفتن.

جامم مـی ددهم همـین ااسکوررپین کی اازز سریالل هایی که مـوقع ددیدنن ااشش ززیادد ااین حـرکت رراا ااـن ـی

ااست. ااسکوررپین ددرر سریالل نامم گرووهی نیمه مستقل نیمه ددوولتی ست که اازز چند نخبه وو یک ززنن

ی تواانن صفت دداافف رراا رسیدمم آآیا ـم شانن ددااددمم وو ـپ با ـتشکیل شدهه. (به متخصـصی ااین ززنن رراا ـن ززـی

براایش به کارر بردد؟ گفت نه. پس دداافف رراا کرددمم ززنن ززیبا) حضورر ااین ززنن ززیبا به جز اایجادد حظ

بصر براایی مخاطب، توجیه عاقالنه یی ددیگریی نداارردد. سرددسته یی گرووهه جواانی ست [چندشش،] با
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آآیی کیویی صد وو نودد هفت. بر ااساسس ااطالعاتی که ااوولل هر قسمت اازز ااین جواانن می شنویم، ااین

آآیی کـیو چـهاررمین آآیی کـیویی باالیـی ست که ثـبت شدهه. وو آآیی کـیویی خداا بـیامرزز اانیـشتین صد وو

شصت [تا بیشتر ننََ]بوددهه. یکی اازز ااعضایی نخبه یی گرووهه، مرددِِ ررفتاررشناسی ست که حدااقل براایی

گر شما هم فـکر می کنـید بـندهه نخبگی ااشش جذاابب تر اازز نخبگـیِ باقی ااعـضایی گرووهه ااست. اا

نخبگی ااین فرددْ جذاابب تر اازز نخبگی ددرر رریاضیاتت یا ااعجوبگی ددرر مکانیک ااست، اازز خوااندنن

ااین کتابب که فاررغغ شدید کتابب ررفتاررشناسیِ تماسس ااثر ددززددموند مورریس رراا مطالعه بفرمایید.

ااسکوررپین هرچند مانند باقی هم فرمم هایی ااپیزووددیک ااشش به ددلیلِ «قصه یی کلّّیِ ثابت، با ااِعمالل

ند ـقسمت ااشش رراا ددیدنن ی ززند ااما ـچ رااتی جزئی ددرر هر ـقسمت» به ددلل من ـیکی ـچنگ نـم تغیـی

اابداا ووقت تلف کرددنن نیست. اازز آآنجا که هوشش رراا به کارر نبرددنن گناهه کبیرهه ااست، مشاهدهه یی به کارر

برددنش توسط چند نابغه [یی نچسب] شیرین خوااهد بودد.
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وو توااصو / سبحانن گنجی

Simpsons

ستند. چراا که ت ساززیی نـی اشین کثاـف باترین ددووشیزگانن، چـیزیی به جز ـم واابغ وو ززـی رین ـن «بزررگگ ـت

ناـچـاررند اازز صبح تا شب وو اازز شب تا صبح ددرروونن بدنن خودد ززباله توـلـید نماـیـند... ااـنـسانن

مسترااحی متحرکک ااست»

ریزاادد. ما رراا که اشد جـنابب مترلـینگ. ددست ـم سانن. خـسته نـب ریف مترلـینگ ااست اازز ااـن ااین تـع

هیچ، شخص شخیص خوددشش رراا با خوکک وو خر یکی دداانسته.

اانسانن چیست؟ حیواانی ناطق؟ جانورریی به کارر برندهه یی اابزاارر؟ موجوددیی دداارراایی ددوو صوررتت عالم

وو حق؟ اانسانن ااین هاست؟

ستند. رخورردداارر نـی اشند، بازز هم اازز جامعیت الززمم ـب عارریفی صحیح ـب عارریفْ ـت گر ااین ـت حتی اا

نمـی شودد بـنا به ااین تـعارریف تشخیـصِ اافـضل دداادد. براایی مـثالل نمـی شودد با توجه به تعـریف

اافالطونن که «اانسانن حیواانی ست ددوو پا وو بدوونن پر[!]» تشخیص دداادد اازز بین ددوو اانسانن کداامم یک

اانسانن تر هستند. کداامم یک به اانسانیت ددووررتر یا نزددیک ترااند.

ندهه ررباطی ساخته شودد که گر ددرر آآـی ی ززند». اا سانن موجـوددیی ست که غُُر ـم یر «ااـن اازز ددیدگاهه حـق
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گر ااـنسانی اشد، آآنن ررباطط ااـنسانن ااست. وو اا قابلیت شکایت اازز ناـبسامانی هایی ـموجودد رراا ددااشته ـب

سانن ـکنش ذذـهنی یا ززبانی ووااددااررشش نـکند، آآنن ااـنسانن ااـن یریی به وواا اشد وو ـهیچ تغـی ددرر ززمانن حالل ـب

نیست.

اشید. ددرر ته ـب گر نه به حدّّ الززمم، به ااندااززهه یی کافی جدیی گرـف ااـمیدووااررمم صحبت هایی که شد رراا اا

سانن تر سونن ها، خانم خانه ااـن ین سیمـپ ید بودد که اازز ـب واافق خوااـه اررندهه ـم ما با نـگ ااین صوررتت حـت

ی ست که اازز ها خصلـت ی ست ااما تـن ها ـیکی اازز ـخصایل اانساـن ااست. ددررست ااست که غر ززددنن تـن

شدتت وو حدتت ااشش می تواانن میزاانن حساسیت «هر» اانسانی رراا حسابب کردد. چراا که براایی خرجج

کـرددننِِ غر به دداارراایی یا تـواانایی خـاصی ااحتـیاجج نیـست. چـهرهه ددرر هم کـشیدنی کافـی ست تا

حساسیت مانن به چیزیی رراا به ررخخ کسی بکشیم.

بـیست وو شش سالل ااست که اانیمـیشن سیمـپسونز اازز تلویزـیونن هایی اامرـیکا ـپخش ـمی شودد بدوونن

آآـنـکه ددرر ـیـکی اازز ااین سالل ها ـکـمتر خـنـدااندهه ـبـاشد ـمـلت اامرـیـکا رراا. اایـنـجانب با ااستنادد به

بـرررسی اایی که اانـجامم ددااددمم به ااین مـهم ددست یافتم که هـنر ااصلی خالقین سیمپـسونز، خلـقِ

پاررووددیی ست. پس نه بیست وو شش سالل، که هر مقداارر سالل هم که بگذرردد، مادداامی که آآددمی یا

سونز اشد، سیمـپ سونز آآشنا ـب بانن سیمـپ رسد که براایی مخاـط یتی ـب رنامه اایی یا هر ـچیزیی به معرووـف ـب

موفق خوااهد بودد. کافی ست آآنن معرووفف رراا با هنریی که دداارردد ددست بیاندااززدد. همین.
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گمانن نکنید ددرر فرهنگ ما پاررووددیی نقش پُر ررنگی ندااشته وو نداارردد که ددرر سینما وو تلویزیونن ما

خبر ززیاددیی اازز پاررووددیی نیست. همانن طورر که پیش تر عرضض کرددمم محدووددیت ها وو مسائلی هست

که ـهنوزز ااین ددوو جزوو مدیومم هایی جدیی تر ما ـنشدهه ااند. ددرر ااین مورردد به ـخصوصص، ددالـیلی چونن

ی شودد. به هر حالل سینما وو دااشتن هم ااضافه ـم به ـن شدنن وو جـن اپذیریی وو شوخی سرمانن ـن نقدـن

نریی. به شعر خـیرهه شوید. رفف هایی ـه سبت به باقی ـظ سترددهه تریی ددااررند ـن خاطبین ـگ زیونن ـم تلوـی

برووید کتابب فوقق االعاددهه یی نقیضه وو نقیضه ساززاانن مهدیی ااخواانن ثالث رراا بخواانید تا ببینید ملتی

پاررووددیی پرددااززتر اازز ما پیداا می شودد آآیا؟

گر شما نیز خودد رراا مسترااحی متحرکک می پندااررید، شاید اازز خیر ددیدنن ااین همه سیزنن وو ااپیزوودد اا

بگذررید. بنابرااین به تانن ددوو فیلم مستند وو سینمایی مربوطط به سریالل توصیه می کنم. الااقل به کاررْ

برندهه یی اابزاارر باشید وو ااین ددوو فیلم رراا ببینید:

وویژهه یی بیستمین سالگردد سیمپسونز | سه بعدیی! رروویی یخ! (ددوو هزاارر وو ددهه)

سیمپسونز مووویی (ددوو هزاارر وو هفت)
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Six Feet Under

شش فوتت ززیر ززمین با ووجودد عالی بوددنن شش ددرر فرمم وو محتواا، بهترین سریالی نیست که می بینید

ااما ااحتماال بهترین پایانی رراا دداارردد که خوااهید ددید. وو چه خوبب که مداالل طالیی بهترین پایانن

تعلق بگیردد به سریالی که موضوعع ااشش پایانن ااست. سریالی که ددررباررهه یی مرگگ ااست. مرگگ، تنها

چیزیی که به تساوویی بین مانن تقسیم شدهه.

[فیلم ااینتر دد ووووید ساخته یی گاسپارر نوئه بهترین تجربه یی تصویریی اایی ست که سینما براایم ررقم

گرچه به ووضوحح ااینتر دد ووووید پیراامونن ررخدااددهایی پس اازز مرگگ ززددهه] سریالل سیکس فیت آآندرر اا

تز نمی ددهد وولی خیلی هم ددست خالی نمی گذااررددتانن. هرچند سریالل بیشتر ددررباررهه یی موااجهه یی

ززندگانن با مرگگ عزیزاانن شانن ااست تا ددررباررهه یی مرددگانن وو مرگگ خوددشانن.

گر نه ددرر آآبب وو هواایی معتدلل، که الااقل ددرر محیطی گرمم سیر به طبیعت اانسانن می طلبد که اانسانن اا

گر خوددـکشی کنندگانن ـکشورر سردد دند که اا ل گراانن معتـق پرددااززدد. بـعضی تحلـی ززندگی [نـکبت] ااشش ـب

سوییس همانن ززندگی رراا ددرر کشورریی با جغراافیایی ساززگاررتر با طبیعت آآددمی می ددااشتند ددست به

ی شنویم. ددرر کیریی ـم تابب می رروویم وو اازز هارراا قدمه به سرززمین آآـف ی ززددند. با ااین ـم شی نـم خوددـک
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کمتر فرهنگی براایی نوعع خاصی اازز خوددکشی ااهمیتی وویژهه قائل ااند. با ااین جمله به سرااغغ خودد

ندهه خداایی به جایی سختْ براایی رخورردد سهویی سرِِ ـب ی رروویم. تمـاشایی وویدئویی ـب شی ـم خوددـک

گر ددرر اادداامه اایی که اازز وویدئو برددااشته شدهه، بندهه خداا نفله شدهه عمومم مرددمم خندهه آآوورر ااست. حتی اا

باشد. ااین مثالل بی رربط رراا براایی توضیحی ززددمم که ددرر اابتداایی توضیحاتم ررااجع به سریالل تاپپ آآوو

دد لیک خوااهم نوشت. وو ااما خوددکشی. خویشتن رراا به کشتن ددااددنن اازز تنبلی وو بی ااررااددگی ست ااما

اامکانن به کشتن ددااددنن خویشتن اازز معدوودد ااختیاررااتت حقیقی وو معقولی ست که بشر ‑‐آآنن هم بشر

به بن بست ررسیدهه!‑‐ دداارردد.

آآیا فرددیی که خوددشش رراا می کشد فردد شجاعی ست؟ آآیا شما حاضرید ددرر ااززاایی کشتن فرددیی آآشنا،

قدررتی ماووررااءء االطبیعی کسب کنید؟

به نسبت سریالل هایی ددرر ااین قد وو قامت وو به ااین حد ااررززشش مند، سیکس فیت آآندرر خیلی کُُند

اشد. یا ددغدغه هایی شن خوااهه نـب ـک سند وو اا اسب طـبع ددووستانن معماـپ یش می رروودد. پس شاید مـن ـپ

ااخالقی وو سیاسی وو هنریی اایی که سریالل مطرحح می کند، با ددنیایی کوچک وو معمولی ااین ددووستانن

بیگانه باشد.
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Spartacus

شتر اازز سته یی ستایش وو بـی كوسس شاـی رست ااثریی چونن ااسپاررتا رمانن اللل ـپ ددرر ااین ززمانه یی بی قـه

ستایش ااست. ااثریی که قهرمانن دداارردد. نه نقش ااوولل. نه شخصیتی حتی که هر چه بر ااوو می رروودد

قابل فهم وو ررحم ااست. خوددِِ ووااقعیِ قهرمانن. اایستاددهه ددرر براابر ظلم. خوااهانن آآززااددیی وو آآززااددگی. وو

براایی ااین ددوو خونن وو عرقق رریختن. ووااقعا رریختن. قهرمانن. آآنن هم نه یکی. چند تا. که ززخم بر

تن مباررکک هر کداامم شانن بارریی بر ددلل ناززکک هر کداامم مانن ااست.

بارریی، جـمـعی اازز ددووستانن ززووددررنج وو ناززپرووررددهه به شدتت ـنـگراانن وو ددلل ـخـوررند که ساخته یی

ساززندهه هایی سریالل به شدتت خـشن وو سکسـی ست. ددرر ااین جـستارر سعی ددااررمم اازز نگـراانی ددرر

بیاووررمم شانن. براایی ااین مهم، پس اازز توضیحی ااضافی، باقی نوشته رراا به ددوو بخش تقسیم می کنم.

بخش خشونت وو بخش عفونت.

توضیح ااضافی:

روونز، وو مقاـیسه یی ـخوااهه ناخوااهه ااشش با سریالل یم آآوو ـت عد اازز ددیدنن ـقسمت ااوولل سریالل پرـطرفداارر ـگ ـب

کوسس (حدااقل به ددلیل ددووررهه یی ززمانی پیشا صنعتی هر ددوو) قدرر ددست ااندررکارراانن طرااحی ااسپاررتا
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عریاننِِ ددوومی رراا بیشتر دداانستم.

ددرر گیم آآوو تروونز به نظر می ررسد که پرددهه هاشانن رراا اازز موززهه یی هنرهایی معاصر مسکو برددااشته ااند وو

صندلی هـاشانن با مـشوررتت ززااها حـدید پـدید آآمدهه. شمـشیرها وو ددررها رراا هم با مـاشین ززمانن

رددهه ااند وو بارر ددـیگر با ددرر وو شـمشیر به ندهه سفر ـک آآووررددهه ااند. یـعنی یک بارر بی ددرر وو شـمشیر به آآـی

گذشته باززگشته ااند.

خشونت:  

(همین جا خرسندیی اامم رراا اازز ااینکه مشغولل نوشتن ددررباررهه یی ااثریی هستم که ددرر بعضی صحنه هاشش

ااستانداارردد «خوشش ساختی» رراا باال برددهه اابراازز می کنم) 

یم اازز ـخشونت ااشش ـکاسته ـمگر نه ااین ااست که ووقتی به صحنه اایی ـخشن، ـتمی فانتزیی ااضافه کـن

می شودد؟ خونی که یک متر آآهسته فوااررهه می ززند بیشتر ززیباست تا خشن. ددرر مقابلِ خونی که

با كوسس تقرـی طع شدهه ددرر عالم ووااقع. ددرر ااسپاررتا رددنی که ـق ی ززند اازز ررگگ ـگ یروونن ـم بی آآـهستگی ـب

اشد که شما ددرر حالل مـشاهدهه یی رروواالل جارریی شدنن تـمامم خـونن ها پـیروو مدلل ااوولل ااند. یـاددتانن ـب

اید مـباررززهه وو شتارر وو جـنگ هـستید. پس طبیعـتا ـب ددااستانی ددررباررهه یی مـباررززهه وو ووحـشی گریی وو ـک

ووحشی گریی وو کشتارر وو جنگ ببینید. چه بهتر که ااین ها رراا همرااهه با جلوهه هایی چشم گیر ببینید.

دیی ست بر کـی قادد من تا یم. که به ااعـت تل تحـمل می کـن عد هر ـق کثی رراا که ـب رید ـم ظر بگـی وو ددرر ـن

قدرر براایی جانن آآددمی ااحتراامم قائل ـمی شودد. حتی جانن آآددمی که ددرر ااررززششِ جانن. ـکمتر ااثریی اایـن
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شتگی کث اازز طـرفی کاررـک ته که ااین ـم قش صدمم، براایی ثانیه اایی حـضورر، حـضورر ددااشته. (االـب ـن

م کارربردد سکه رراا ببینم. هرچـند رروویی ندهه خوشش ددااررمم رروویی ـک ی ددهد ااما ـب شانن ـم ضارربب رراا هم ـن

پرکارربردد سکه به قهرمانن ساززیی بیشتر کمک می کند)

عفونت:

(نامم ااین بخش صرفا براایی لوددگی گذااشته شدهه وو ااررززشی جز جناسس ددااشتن با نامم بخش قبلی

نداارردد)

صحنه هایی جـنـسی (با کیـفـیت لطـیـفی که ددرر ااین ااثر سرااغغ دداارریم) جداا اازز هر تاثیریی که

بـگـذااررند، ززـیـبا ـتـشریف ددااررند. شاید حتی لطاـفـت شانن خنثی کـنـندهه یی ـخـشونت صحنه هایی

گر نه بیشتر، ددست کم مساوویی گر ااین طورر باشد، چه خوبب که اا خشونت آآمیز غیر لطیف باشد. اا

ن مانن وو یردد ددرر ذذـه عاددلی صوررتت ـگ سی هم ببینیم. شاید ـت با بخـش هایی خـشن، بخـش هایی جـن

لویی ددشمن، لب یم جایی پاررهه کرددنن ـگ یم. یا ترجـیح ددـه سی رراا پاررهه کـن لویی ـک خوااهیم ـگ متر ـب ـک

ددووست رراا گازز بگیریم. ددرر ضمن قراارر نیست ززیر نوززددهه ساله ها مخاطب ااشش باشند.

شخصی نقدیی کلّّی بر آآثارر خانوااددگی هالیووودد نوشته بودد که ااین ها باعث می شوند مایی شرقی

تصورر کنیم ززندگی اایدهه آآلل همین ااست: ززووجج خوشش حالل وو ززندگی جنسی موفق.

ااحتماال هیچ کداامم اازز آآددمم هایی باتجربه یی ااطراافف آآنن منتقد به ااوو نگفته ااند که مردد حسابی! خب

110



وو توااصو / سبحانن گنجی

ززندگی اایدهه آآلل همین ااست ددیگر. پس چیست؟

حرفف آآنن منتـقد ااین بودد که با ددیدنن ااین آآثارر، ززندگی خـوددمانن رراا ززندگی خوبی نـخوااهیم

دداانست. وو ممکن ااست براایی به هم ززددنن ااشش تالشش کنیم!

شانن می ددهـند، ضمن م هایی که خانوااددهه اایی اایدهه آآلل رراا ـن به ززعم حقـیر فردد عـاقل با ددیدنن فیـل

شاددیی اایی که توسط همزااددپنداارریی نصیب ااشش شدهه، سعی می کند ززندگی وو خانوااددهه یی خودد رراا نیز

اایدهه آآلل کند. نه ااینکه اافسرددهه شودد که چراا ززندگی وو خانوااددهه یی خوددشش اایدهه آآلل نیست.

اید ززندگی هتر ااست، ـب یم ززندگی سینمایی ـب کر می کـن گر ـف گر. اا ااصال سینما همـین ااست ددـی

خوددمانن رراا سینمایی تر کنیم.

ددووست منتقدمانن به جایی ااینکه فیلم ساززاانن ووطنی رراا مجابب کند بیشتر «ددووسس تت ددااررمم» رراا تویی

فیلـم ها به کارر ببـرند تا ااینـقدرر «آآیی الوو یو» ووااقعـی تر اازز «عـاشقتم» به نـظر نـرسد براایی ما

اایراانی ها، نشسته مزخرفف بافته.

مگر نه ااین ااست که اازز معاشقه تا مغاززله رراا با سینما آآموخته اایم؟
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Strain

گر   اایی که اابتداایی نامم خیلی سریالل ها هست رراا حسابب می کرددمم، خیلی اازز سریالل هایی کهThe(اا

بنا به ددالیلی نمی خوااستم پشت سر هم بیفتند، پشت سر هم می اافتاددند. عالووهه بر ااین، الااقل

 یی ااوولل شانن نامیدهه می شوند)Theددرر بین هم ززبانانن مانن آآنن سریالل ها بدوونن 

با سیستم وومپایریی حالل می کنید ااما آآررززوو ددااشتید کمی علمی تر بودد قضیه؟ یا به ااین خاطر که

یم ی ددااررید ااین مدلل ددااستانن ها رراا؟ شاید هم اازز ـخیل عـظ اووررپذیر نـیست، ززیادد خوشش نـم ززیادد ـب

مرددمی هستید که هیچ مشکلی با گافف هایی موجودد ددرر ااین اافسانه بافی ها ندااررند. جزوو هر کداامم

اازز ااین گرووهه ها که باشید، ااسترین براایی شما ساخته شدهه. 

ما رند، عـل تن] ـتصمیم به قیـمت گذاارریی می گـی تن [ وو کی گـف جّارر که مـعموال اازز که گـف برخالفف تُـُ

ااصوال ااهمیت ااثر هنریی رراا نه حتی اازز چه گفتن، که اازز چگونه گفتن تشخیص می ددهند. (ااین

بحث چیزیی سواایی بحث فرمم وو محتوااست. چگونه گفتن، عالووهه بر فرمم، مقداارریی محتواا رراا نیز

کراارر کرددهه، مانن ـحرفف هایی خداایی نامه ها رراا ـت رددووسی ـه که شاهنامه یی ـف یردد) پس اایـن ددرر بر می ـگ

چیزیی اازز ااهمیت ااشش نزدد عالمانن نمی کاهد. چه ررسد به ااسترین که نه تنها به سیاقق هم ژژاانرهاشش
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اصر ـغیر ووااـقعی ددااستانن پایر هارررر ااستورریی) ددااستانن ااشش رراا ـپیش نمی بردد، که ددرر تـعریف عـن (ووـم

هم طـرحی نو ددرر مـی ااندااززدد. وو اانن شاءء االـله خـوددتانن ااسترین رراا خوااهـید ددید وو خوااهـید ددید

جانورراانن وو ددلـیل جانورر شـدنن شانن وو مدلل جانورر کـرددنن شانن وو طرزز تغذیـه شانن چـقدرر پـرددااخت

بهتریی دداارردد نسبت به ددیگر آآثارر ااین شکلی که ددیدهه ااید.

ددیـگر برتـرییِِ ژژاانـرییِِ ااسترین، تحلیـل پذیریی نـسبی آآنن ااست. ممـکن ااست ددرر ررماننِِ مبـنا قراارر

گرفته، نویسندهه بیشتر اازز سریالل براایی قابلیت برددااشت ااستعارریی ززوورر ززددهه باشد ااما ددرر سریالل ااین

ته کیـنگ دددد ‑‐که االـب ند سریالل وواا ست. عالووهه بر ااین، مثال ماـن کر نـی سیل آآنن قدررها قـابل ذذ پتاـن

ااندکک تـفاووتی ددرر ژژاانر با ااسترین دداارردد‑‐ اازز ررسالت هایی ااصلی شش قراارر ددااددنن الیـه هایی پنـهانن

جامعه شناسانه وو اانسانن شناسانه ززیر پوسته یی آآشکاررشش نمی باشد.

رنتی جایی قد ررااسـت سر (سـرررااست) به ااینـت مانن گونه که قبال عرضض کرددمم براایی خـوااندنن ـن [ـه

مرااجعه کنید. ددررباررهه یی ااسترین هم نقدهایی ررااست رروو (ررووررااست) وو خوبی ترجمه شدهه]
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Supernatural

اشد، سریالل سوپرنچراالل رراا ش بینی» ـب ابل پـی کرااررِِ مـکانیکیِ ـق تذاالل «ـت گر تعـریف ددررستِِ ااـب اا

می تواانن به ددررستی مبتذلل دداانست.

با ددوو سیزنن اازز سوپرنچراالل (هر سیزنن بـیست وو سه ـقسمت) رسایی تقرـی پس اازز تـماشایی طاقت ـف

تقریبا هیچ ااتفاقق پیش برندهه اایی نیفتاددهه. ددرر اابتداایی هر قسمت ددوو برااددرر با موجوددیی فراا طبیعی

آآشنا ـمـی شوند وو ددرر اانـتـهایی ـهـمانن ـقـسمت ددهن ااشش رراا سروویس می کـنـند. ااین طورر سریالل ها

سمت رروواایت مـی شودد وو ددرر ااصل آآنن لی ددااررند که به موااززااتت حوااددثث جزئی هر ـق ددااستانی ـک

بالل کرددنن سریالل می ـکند. عـجیب ااست که سوپرنچراالل با آآنن ـهمه ددااستانن ـکلی ما رراا وواادداارر به ددـن

خساستی که ددرر رروواایت ددااستانن کلی به خرجج ددااددهه، چطورر ااین همه هواادداارر پیداا کرددهه!؟ باوورر کنید

ـپـشت سر هم ددیدنن ـقـسمت هایی هو آآیی مت یورر ماددرر ووااـجـب تر اازز ـپـشت سر هم ددیدنن

قسمت هایی ااین سریالل ااست. ددررست ااست که قضاووتت بندهه بر ااساسس همین چند قسمتی ست

که ددیدهه اامم. ددررست ااست که فقط بیست ددررصد سریالل رراا (به ززوورر) به تماشا نشسته اامم. ااما به هر

گر قراارر ااست ااین قدرر طوالنی باشد‑‐ بایست کشش وو جذاابیت حالل شرووعع هر ااثریی ‑‐آآنن هم اا
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ددااشته بـاشد. هواادداارراانن سریالل به بـندهه می گویـند «حاال ببین حاال ببین. بـعداا خیـلی بـاحالل

ـمی شه»، وولی حتی آآددمی به ـبی کارریی حـقیر هم ـعمریی ـمحدوودد دداارردد وو ترـجیح ـمی ددهد اازز ـمیانن

کروورر کروورر بروونن ددااددِِ هزاارر هزاارر کس، آآنن هایی رراا تا آآخر ددنبالل کند که شرووعی جذاابب تر ددااررند.

گویا سوپرنچراالل ددرر یکی اازز ااین ددهه فصلی که (فعال) به تصویر کشیدهه، فرشتگانن مقرّبب ددررگاهه

ندهه بوددهه که سمت چـقدرر آآززاارر ددـه ید ددیدنن ااین چـهل وو چـند ـق ته. ببیـن یز به باززیی گرـف هی رراا ـن ااـل

گر رسم. شما ااما اا رشته ها ـب ش براانگیز ـف شتر تـحمل کرددهه به ـفصل چاـل شدهه اامم قدرریی بـی اضر ـن ـح

عاددتت به عمل ززشتِِ ررجج ززنی ددااررید، بداانید که بعد اازز قسمت ااوولل، هر چقدرر هم جلو بزنید، بازز

عقب نخوااهید بودد.
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Top of The Lake

گر به شما بگویند شیریی ددرر کوچه  تانن وووولل می خورردد، ددرر صوررتی که هیچ شیریی ددرر کوچه تانن اا

گر ددوو شیر ددرر گر جرأأتت کنید اازز خانه بیروونن ررووید، ااحتیاطط ها خوااهید کردد. ااما اا وووولل نخورردد، اا

ـاشید، سرتانن رراا ـعـین طاووووسس پایین ـی خبر ـب ـاشد وو شما اازز ووجودد آآنن ددوو شیر ـب کوـچـه تانن ـب

می ااندااززید وو اازز خانه بیروونن می ررووید.

خداا ررحمت کند ااستادد شما رراا. ااستادد ما ااما چکیدهه یی شش ددفتر مثنویی معنویی رراا ددرر ااین یک

جمله می دداانست:

ددنیایی ددرروونن به مرااتب مهم تر اازز ددنیایی بروونن ااست.

دیدنن سریالل هایی که هانه اایی براایی ـن اززتانن کرددمم، ـب نا بی نـی حاال که اازز خـوااندنن ااثر سترگگ موال

ـست . صحبت اازز ـلِ سریالل هایی ووااجب نـی ـدااررید. نـق ـدنن شانن ااست ـن ـهتر اازز ندـی ـدنن شانن ـب ددـی

سریالل هایی مستحب ااست. سریالل هایی ووااجب که تکلیف ددیدنن شانن معلومم ااست.

با ااین تقسیم بندیی، تاپپ آآوو دد لیک مباحح محسوبب می شودد. نه وواانن پیس ااست که صداایی ززنگ

حلـزوونن هایش رراا بگـذااررید جایی صداایی ززنگ موبایـل تانن؛ نه عـطر گل ززنـبق که بـعدها ااسم
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ووااقعی ااشش رراا به یادد نیاووررید.

نایت سانی می رروودد که ددرر کوددکی مورردد ـع سا به جـیب ـک قداارر ززیاددیی ددالرر اازز جـیب کلـی ساالنه ـم

شهوتت کشیش ها قراارر گرفته ااند. االبته که ااین اافراادد ضررر مالی ندیدهه ااند که کلیسا بخوااهد با ددالرر

ند وو ـجریانن ااصلی ااین ـلطف ـچیز ددیـگریی ست که ـمسئله یی ما نـیست. ـمسئله یی ما جبراانن ااشش ـک

ـه اایی ست که ززیر ـمـسئله یی باالیی ددرریاچه قراارر می ـگـیردد. ـمـسئله یی ـکـوددکانی که ـتـوسط مسئـل

ند. ـکوددکانی که شاید نامم وو ـنشانن یک ـصدمم شانن ددرر آآمارر جایی نزددیـکانن شانن آآززاارر جـنسی می بیـن

بیاید.

ماررکی لم ددااـن قا ددرر ااین باررهه ااست. فـی ست ااما ددقـی یک ااثریی بدیع نـی نی سریالل تاپپ آآوو دد ـل مـی

«شکارر» ااثریی بدیع ااست وولی ددقیقا ددرر ااین باررهه نیست.
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Tyrant

بعـید نیـست اایراانـیِ ددرر خاررجج اازز اایراانن ررشد یافته فـکر کـند کـشورریی که سریالل ستم گر ددرر آآنن

لی کن اایراانن خـی یِ سا ـمی گذرردد، به اایراانن آآسفالت شدهه یی ـکنونی شباهت ـبسیارریی دداارردد. ااما اایرااـن

گر ذذهن مقایسه گریی ددااشته باشد، نهایتا با ددیدنن ااین سریالل گاهی یادد کتابب خاطرااتتِِ آآیت االله اا

خلخالی می اافتد، گاهی یادد کتابب (نگاهی به) شاههِ میالنی. همین.

یکی اازز ددوو پسر ددیکتاتورریی عربی [ااصال ااین چه ددیکتاتورریی ست وو چه عربی ست که فقط ددوو

پسر دداارردد؟] ددرر سرززمینی [مثال] ااسالمی، که سالل هایی نوجواانی وو کالی تا پختگی وو میانن سالی

ـی ررغم مــیل باطنی وو ظاهریی ااشش، به ااصراارر خانوااددهه یی تمــاما رراا ددرر آآمریــکا گــذررااندهه، عـل

آآمریکایی ااشش، ررااضی می شودد براایی مدتی کوتاهه به کشوررشش بازز گردددد.

ااین مدتت کوتاهه رروو به ااتمامم ااست که پدرر به ددررکک می رروودد وو برااددرر به قدررتت می ررسد.

ااین ها که تعریف کرددمم به عالووهه یی بالیی که سرِِ آآلت تناسلیِ برااددررِِ به قدررتت ررسیدهه می آآید، به

تم که یک ند. گـف مه ددرر ـقسمت ااوولل سریالل ررخخ می ددـه گر، ـه صمیم ددـی فاقق وو ـت عالووهه یی چـند ااـت

ووقت فکر نکنید کلّ یک فصلی که آآمدهه رراا یک جا لو ددااددهه اامم.
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لی ند] صرفا ـمصرفف ددااـخ ثل هومـل یترااژژ سریالل رراا نـخوررید. تایرنت [برخالفف سریالی ـم گولل ـت

کن [اایراانن وو] ـکـشوررهایی ـعـربی ساخته ـنـشدهه. حتی براایی دداارردد. براایی [ااـیـراانی یا] ـعـرببِِ سا

کن خاررجج کشورر خودد هم ساخته نشدهه. ووگرنه چراا ووقتی نمایندهه یی هر ملتی [اایراانی یا] عربب سا

ـاددشاهه ـکـشورریی «ـعـربی» براایی ددرر ساززمانن ـمـلل هم به ززبانن بومی خودد سخن می ـگـوید، ـپ

هم میهنانن ااشش به «اانگلیسی» سخنراانی کند؟!

می گویند مرددها عالووهه بر ترسس هایی کوچک وو منحصر به فرددیی که با خودد یدکک می کشند، سه

گر ترسس بزررگگ وو مشترکک هم ددااررند. ترسس اازز کچلی، ترسس اازز کم تواانی جنسی، ترسس اازز مرگگ. (اا

ی دداانم ااما ستم گرِِ ید) شما رراا نـم ته مواافـق ل ددستی تانن تا چه حد با ااین گـف ید به بـغ رددید بگوـی ـم

سریالل با هر سه یی ااین ترسس ها ددست وو پنجه نرمم می کند.
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Under The Dome

گونن موجب می شودد به ااین نکته پی ببریم که آآددمم هایی جاهایی آآشنایی بیشتر با فرهنگ هایی گونا

ددیگر ددنیا هم مثل ما هستند. موجب می شودد بفهمیم به جز چند قبیله یی کومبا کومبا گو وو چند

قومم آآددمم خواارر وو چند ااسکیمو، باقیِ آآددمم هایی ددنیا تفاووتت ززیاددیی ددرر طرزز فکر وو ااصولل ااخالقی

با ما ندااررند. سفر به ددیگر نقاطط ددنیا به ما حالی می کند همه جا خیانت ررذذیلت ااست. همه جا

نجابت فضیلت ااست. به ما می فهماند که همه جا ااصولل همانن ااصولل ااست منتها جایی کمتر

گر ددرر انن مانن ـباشند. اا گر با تورر سفر نکنیم که ـهم سفرهه هامانن هـمین هم ززباـن جایی بـیشتر. االبته اا

غربت که ززندگی می کنیم مرااووددااتت مانن محدوودد به مرددمم هم کیش مانن نباشد.

ی ززند. (خداایی عـجب ددووست شته اامم ـم ندهه یی اازز سفر برـگ ش نهادد ددـه ااین حـرفف ها رراا ددووست پـی

عاقلی ددااررمم...) ااضافه می کند ددیدنن فیلم ها وو مخصوصا سریالل هایی جاهایی ددیگر ددنیا هم مثل

ین که ما هـمگی اازز ند اازز شباهتی که با هم دداارریم. هـم ع مانن می ـک ین سفر کرددنن ـهاست. مطـل هـم

یک چیز غصه مانن می گیردد وو به یک چیز می خندیم نشانن می ددهد فرقق ززیاددیی بین مانن نیست.

گر ما وو آآمریکایی ها مثل هم نبوددیم چگونه بعد اازز چند فصل، شخصیت هایی فرندزز مثل ااصال اا
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ددووستانن مانن می شدند؟ چگونه رروواابط شخصیت هایی هو آآیی مت یورر ماددرر براایی ما اانقدرر قابل

ددررکک بودد؟ (...سوغاتی براایم چاقویی همه کاررهه یی سوئیسی آآووررددهه)

هتر شدنن ااشش هتر وو ـب ید به ـب که بد بودد، ااـم بد سریالی بودد که با اایـن بودد. ززیر گـن ـیکی بودد ـیکی ـن

می ررفت. ااما هر چه می گذشت بدتر وو بدتر می شد. ااووضاععِ سریالل براایی شخص شخیص بندهه به

ااندااززهه اایی خراابب بودد که ددرریافت هایی تاززهه یی ددووست تاززهه اازز سفر برگشته  یی ناززنین اامم رراا که به ااین

یک سریالل هیچ رربطی ندااشت، ززیر همین یک سریالل نوشتم.

تن شعریی ی ررسد شرووعع به گـف ظر ـم جا به ـن تابب ترجـمه. ااما تا به اایـن مامم شدهه نه ـک نه سریاللْ ـت

کر ـمثالی تـخمی اازز ااین ـبحث ـمی گذررمم. ند. با ذذ تداا قراارر بوددهه ددرر قافیه ااشش بماـن ـکرددهه ااند که اازز ااـب

آآقاجانن! چطورر اانتظارر ددااررید قافیه تانن «عشق» باشد وو شعرتانن قصیدهه!؟! مگر عشق قافیه اایی

جز ددمشق دداارردد؟ قافیه اایی بی معنا هم بگوییم بیاووررید؛ ووززنن تانن بخورردد می شودد ررباعی. خالصص.

گر بنا رراا بر قصیدهه ساززیی نهاددهه ااید، االی ماشاءء االله ااسیر وو  اامیر وو  پیر وو  سیر وو  گیر وو غیرهه. نه اا

که عشق وو ددمشق.

کانن رروویی ددوورر نامم ِِمجددد گذاارریی گر آآندرر دد دداامم بعد اازز رریونج وو ااسکوررپین قراارر می گرفت تا کما اا

می بوددمم، آآندرر دد فاررتت برااززندهه ااشش بودد. ددلیل ااینکه فاررتر دد فاررتت برااززندهه ااشش نیست، نامم بزررگگ
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ااستفن کیـنگ ااست وو اایدهه یی کـمابیش عالی ااشش براایی ددااستانن. حـیف اازز ااین اایدهه که اانـقدرر

یداا کرددهه. (نوـجواانانه بوددننِِ کارریی ددـلیل بد بوددنن آآنن کارر نـیست. خـیلی اازز نوـجواانانه وو بد ـبسط ـپ

ـاقا اازز رروویی ـدااررند. ااتـف ـیر نوـجـواانانه ـن ـاررهایی ـغ ـیچ کم اازز  ـک ـستند که ـه ـاررهایی نوـجـواانانه ـه ـک

خیلی هـاشانن هم فیلـم هایی خوبی ساخته شدهه. هانگر گیـمز مثال) خوددِِ جـنابب کیـنگ براایی

لحظاتی ددرر سریالل حضورر دداارردد. شاید خوددِِ ررمانن هم همین قدرر که سریالل خوبب نیست، خوبب

نباشد. (ااصال اازز همانن ررووزز که به کوبریک کبیر گیر دداادد سر شاینینگ، باید می فهمیدیم همچین

مالی هم نیست. تقاضا می کنم مستند ااتاقق صد وو بیست وو هفت رراا تماشا کنید تا ببینید چطورر

نهنگِِ فیلم کوبریک، ماهیِ کتابب کینگ رراا می بلعد. تا ببینید ااستنلی کوبریک چگونه مثلث

ددااستانن ااستفن کینگ رراا به منشورریی چند ووجهی تبدیل کرددهه)
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Utopia

معموال آآثارر تصویریی غیر اامریکایی هر چقدرر هم که خوبب باشند بازز اانگارر چیزیی کم ددااررند.

اازز همین ااتوپیایی اانگلیسی قراارر ااست نسخه اایی اامریکایی ساخته شودد. شاید به خوبی ااصل ااشش

نشودد ااما ااصل ااشش با ااینکه عالی شرووعع می شودد وو خیلی خوبب اادداامه می یابد، اازز ااووااسط فصل

ته ددااشته ااند رراا رروو ـکرددهه ااند ندهه باقی نـمی گذاارردد. گویی هر چه ددرر چـن ددوو آآنن ـچنانن ررـغبتی براایی بیـن

ید. وو ااحتـمالل مـی ددهم نـسخه یی بـعد کـسانی ووااددااررشانن کـرددهه ااند که حتـما بـاید طوالنی ترشش کـن

بایی قابب وو ررنگ حاظظ ززـی که شاید اازز ـل شکل رراا نخـوااهد ددااشت. با اایـن کایی ااین یک ـم اامرـی

ضعیف تر اازز ااتوپیایی ااصلی باشد.

ددرر یکی اازز بی شمارر ووبالگگ هایی فاررسی تکه اایی اازز کتابب فلسفه یی ااندیی ووااررهولل بودد که با شما

گرچه شاید ااررتباطط ززیاددیی با موضو عع مانن ندااشته باشد: ددرر میانن ااشش می گذااررمم. اا

ـکا ااین ااست که سنتی رراا آآغازز کرددهه ااست که ددرر آآنن ـیز شگفت اانگیز ددررباررهه یی آآمرـی «ـچ

ثرووتت ـمـندترین ـمـشتریانن ددقـیـقا ـهـمانن ـچـیزیی رراا می ـخـرند که فقیرترـیـن شانن. شما می توااـنـید

لورر زاابت تـی ی خورردد. االـی کوال ـم وکا س جمهورر ـک ید که ررئـی ید وو بدااـن زیونن ببیـن کوال رراا ددرر تلوـی وکا ـک

123



کوال بخوررید. کوکا همانن کوکاست وو با کوال می خورردد. وو فکر کنید شما هم می تواانید کوکا کوکا

ـهیچ مقداارریی اازز پولل نمی توااـنید ـکوکایی ـبهتر اازز آآـنچه ددااشته ـباشید که یک وولل گردد ددرر ـگوشه اایی

ی ددااند؛ لورر ـم زاابت تـی ستند وو همه یی آآنن ها خوبب. ااین رراا االـی اها یکـسانن ـه ی خورردد. همه یی کوـک ـم

ررئیس جمهورر می ددااند؛ وولل گردد می ددااند؛ شما هم می دداانید»

اازز ااصراارریی که ااتوپیا ساززاانن بر چشم نوااززیی سریالل شانن ددااشته ااند لذتت می برید وو تعجب می کنید

که چراا دداایرهه یی ااین ااصراارر رراا بزررگگ تر نگرفته ااند تا رروویی باززیگراانن هم بیفتد.

آآنن هایی که گله ددااررند اامریکا با چند صد سالل تارریخ سوپرهیروو می ساززدد وو ما با چند هزاارر سالل

گر هم ررووززیی ددرر صنعت (وو گاهه ـبـاشند که اا ـتـارریخ نـشـسته اایم به تـخـمه شـکـستن، بدااـنـند وو آآ

خصوصی ساززیی) به پایی آآنها برسیم، به همین ددلیل ساددهه که کمیک بوکک ددرر ااینجا به ااندااززهه یی

آآنجا طرفداارر نداارردد، به جایی خاصی نخوااهیم ررسید.
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Vampire Diaries

ند: مانی کوچـک شانن رراا ووصف می ـک با، ااین طورر حـاضرین ددرر مـه صیدهه اایی ززـی یرززاا ددرر ـق اایرجج ـم

یکی نبودد که بدخویی وو ززشت آآیین بودد.

صرعع رراا می ااین ـم ی ست ـک یم، کاـف ریز رراا ووصف کـن پایر ددااـی که حـاضرین ددرر سریالل ووـم براایی اایـن

بودد که ـبدشکل وو ززشت هیکل بودد. یا مثال ااین طورر: ـیکی یر بدهیم. مثال ااین طورر: ـیکی ـن تغـی

نبودد که بدتیپ وو ززشت صوررتت بودد.

قولل حـتم دداارریم که اازز آآنن ها مه متفق ااـل یم، ـه گاهه کـن گر شوپنهاوورریی به باززیگراانن سریالل ـن مثال اا

بچه هایی سالم وو باهوشش خوااهیم ددااشت.

ددیگر ااینکه جامعه یی موجودد ددرر سریالل، اازز جامعه یی اایراانیانن ززررددشتی پیش اازز وورروودد ااسالمم هم

بیـشتر جـشن وو مـرااسم ددااررند. ددرر کـمتر قـسمتی بـهانه براایی شاددیی ددسته جمعی ووجودد نداارردد.

(متاسفانه شهر سریالل کال صد وو پنجاهه سالل قدمت دداارردد ووگرنه بازز هم بیشتر بودد ااین آآیین ها)

سه ددیـگر ااین که سریالل پر ااست اازز سوتی. هم سوتی هایی قبـیح که صرفا سوتی هـستند وو

گر ددقت ند وو اا ند. هم سوتی هایی که به ددااستانن ـکمک می ـک جادد نمی ـک رقی ااـی یچ ـف وددشانن ـه نـب

ی ها ریز پر اازز ااین سوتی نوعع ددوومم ااست وو خیـل پایر ددااـی ما که ووـم ه شانن نـمی شویم. ـک یم متوـج نکـن
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متوجه ااشش نمی شوند. یا شاید به همین خاطر خیلی ها که مشتاقانه سریالل رراا ددنبالل می کرددند، اازز

فصل چهارر وو پنج ددیگر اادداامه ااشش ندااددند. (وو بندهه که پس اازز ووقفه اایی ددوو ساله اادداامه ااشش ددااددمم، به

ضرسس قاطع به ااین عزیزاانن می گویم چیزیی اازز ددست ندااددهه ااید)

ند. ااما وولی لـیکن ددالـیلی ـهست که ددیدنن سریالل رراا براایی تینـیجریی نـپسندها هم ـمستحب می ـک

ی شانن هتر شدنن اانگلیـس سانی که به خاطر ـب نم براایی ـک مانن نمی ـک سی. ـگ قویت ززبانن اانگلـی مثال ـت

ید ـعمداا اشد. حتی بـعضی ووـقت ها ـفکر می کـن ریز ـب پایر ددااـی هتر اازز ووـم ند، سریالی ـب سریالل می بیـن

کلماتت رراا ووااضح تر بیانن می کنند.

دهه ااند. وو ددیدنن ااشش براایی ددااشتن ذذهـنیت ـمشترکک(!!) بد که ااین سریالل رراا اافراادد ززیاددیی ددـی یا اایـن

کاتت ذذهنی شکل می گیرند. نیست. ددووستی ها بر پایه یی همین ااشتراا

وو ااینکه هر اایرااددیی که ددااشته باشد، ددرر گرمم کرددنن سرتانن خوبب عمل می کند. گرگینه وو خونن آآشامم

وو ااین ها به قدرر کافی جذاابب هستند چه برسد به ااینکه ددرر ااین سریالل غیرِِ گرگینه وو خونن آآشامم هم

جذاابب تشریف ددااررند. براایی همین براایی کسانی که هنوزز شرووعع به ددیدنن هیچ سریالی نکرددهه ااند

هم ددیدنن ااین سریالل شرووعع نسبتا خوبی ست.

ید مانی ه شانن بگوـی اسید ـب لی می شـن ثل مانیِ مدررنن فمـی ین ددووست وو آآشنا نوجـواانن هایی ـم گر ـب اا

اساتی وو شاعر رها مخصـوصا ددرر آآنن سنّ وو سالل قدرر وو قـیمت آآددمم خوبب وو ااحـس جانن! (!) ددخـت
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گر جذبب فقط مسلکی مثل تو رراا نمی دداانند. متاسفانه جذبب بدجنس ها یا خنگ ها می شوند اا

خوشش قیافه ها نشوند. ااین به آآنن معنا نیست که ددست اازز عاشقی وو عشقولک باززیی بکشی، به آآنن

معناست که اانقدرر قضیه رراا جدیی نگیریی.

یاقت مانی جانن (!) رراا ی شناختید که ـل گر آآشنایانن وو ددووستانن تانن ددختریی رراا ـم ین ددـی گر هم ـب اا

ددااشت به ااوو معرفی ااشش بکنید. ما براایی ووصل کرددنن آآمدیم.

برخالفف گـیم آآوو ـتـروونز که ددست وو ددلل باززیی ـخـاصی ددرر به فاکک ددااددنن شـخـصیت ها دداارردد، ددرر

ووـمـپایر ددااـیـریز نـبـاید ـنـگراانن مرددنن شـخـصیت محـبـوبب تانن ـبـاشید چراا که نودد وو ـچـند ددررصد

گر. گر مرددهه باشد. اا ااحتمالل ااشش هست که به سریالل برگردددد. تاززهه اا

یکی اازز سوااالتی که ذذهن وومپایر دداایریز بین ها رراا ددررگیر کرددهه ااین ااست: ااین ها چراا سر طرفف رراا

قطع نمی کنند ووقت هایی که می تواانند سر طرفف رراا قطع کنند؟
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Walking Dead

همانن گونه که بهترین سریالل ها ددررباررهه یی اانسانن وو مسائل اامرووززیی اانسانن ااست، بندهه هم ددووست

ددااشتم ااین مجموعه بیشتر اازز آآنکه ددررباررهه یی سریالل ها باشد، ددررباررهه یی اانسانن ها وو مسائل اامرووززیی

اانسانن ها باشد.

یکی اازز تفاووتت هایی ااساسی اانسانن ددیرووزز با اامرووزز ددرر نگاهی ست که به عنواانن مولف دداارردد. ددید

گر شاعر یر یافته. اا ذشته بودد اامرووززهه به ددید اازز رروو به رروو تغـی یانن ـگ فاتت آآددـم اازز باالیی که ددرر تالـی

ددیرووزز خودد رراا باالیی ـمـنبر ـمـی ددید وو اامر وو نـهی ـمـی کردد، نوـیـسندهه یی اامرووزز خودد رراا ددرر ـمـیانن

کانن هـمـچونن ـگـذشته ـمـخاطب رراا ـگـوسفند گر کـمـا ـمـخاطبین ااشش می بـیـند وو پـیـشنهادد ـمـی ددهد. اا

ین که ته هـم سندهه اایی گـف رچه نوـی ـگ یم. (اا اید اازز تاثیر مدررنیته بر خـوددمانن ددمم بزـن یم نـب حـسابب کـن

ملتی آآدداامس بجوند وو ساندوویچ بخوررند وو پپسی بنوشند وو شلواارر لی بپوشند، مدررنن شدهه ااند)

ااین حرفف ها رراا خیلی خوددمانی تر براایی ددووست پیشنهادد ددهندهه اامم ززددمم (شاید چند بد وو بیرااهه هم

نثاررشش کرددهه باشم. خاطرمم نیست) که می گفت ززیر عنواانن کتابب نباید می نوشتی «ررااهنمایی حل

سریالل براایی تاززهه کاررها». باید می نوشتی «آآموززشش سریالل اازز مبتدیی تا پیشرفته».
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اشد، سانن ددیرووزز نـب هتر اازز ااـن گر ـب سانن اامرووزز اا یا ووجودد دداارردد، ااـن نوزز ددرر ددـن صباتی که ـه مامم تـع با ـت

ررااحت تر اازز اانسانن ددیرووزز ررووززگارر می گذررااند. ااینکه بویی خیارر مثل گذشته اازز صد متریی به مشامم

یف ـکـرددهه ااند، شرّ وو ووررّ  ااست ددرر مقاـیـسه با نـمـی ررسد وو ـگـوشی هایی ـهـوشمند مرددمم رراا نو ال

یرمم که ررووستاهایی ااررووپایی ـهمانن آآسوددگی اایی که ـملت اامرووزز به ـبرکت ززندگی اامرووززیی ددااررند. ـگ

اامکاناتی رراا ددااشته باشند که شهرهایی ااررووپایی ددااررند وو ما هنوزز به آآنن نقطه نرسیدهه باشیم.

کینگ دددد وو ااندیشیدنن پیراامونن آآنن به مفیدیی خوااندنن بهترین کتابب ها پیراامونن ااحتماال ددیدنن وواا

اانسانن وو ااخالقق وو مدنیّت وو قانونن باشد.

کـینگ دددد بالشک جزوو ـچند سریالل برـتریی ست که ساخته شدهه. وو ـخوشا به سعاددتت سریالل وواا

شما که همچونن ما مجبورر نبوددهه ااید ساالنه وو هفتگی ددنبالل ااشش کنید. عالووهه بر لذتت یک سرهه اایی

دهه ست. یانیِ ـفصل ـچهارر قدرریی ـکسل کنـن که ـنصیب شما ـمی شودد، ددیدنن هفتـگیِ ـقسمت هایی ـم

ااصال اانـگارر ساززندهه هایی سریالل ااین چـند قـسمت رراا براایی شما پـشت هم بیـن ها ااین مدلی

ساخته ااند نه براایی ما ببیندگانن وو طرفداارراانن [ووااقعی] 
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چند سریالی که ددررست ندیدهه اامم ااما ددررباررهه شانن خوبب شنیدهه اامم

ددرر مستند وویژهه یی بیستمین سالگردد سیمپسونز ، شخصی ددلیل ااقبالل عمومی اایی که به سیمپسونز

شدهه رراا شباهت چشم شخصیت هایی ااین مجموعه با پستانن ززنانن عنواانن می کند!

لی گاییچـشم شخـصیت هایی  سونز بهفمـی رچه به ااندااززهه یی چـشم شخـصیت هایی سیمـپ ـگ  هم اا

پستانن شبیه نیست، وولی البد آآنقدرریی شباهت دداارردد که باعث موفقیت ااشش شدهه.

رراا ااـنقدررسوتت پاررکک وو شاید تـخم مرغغ ـکمی شبیه به ـپستانن ـباشد. ووـگرنه چه ددلـیلی دداارردد که ما 

باحالل وو بامزهه می دداانیم؟ اازز فیلم هایی مثبت هجدهه هم بی پروواایی بیشتریی موجودد ااست ددرر ااین

گر شخصی چشم شانن رراا نه پستاننِِ ززنن، که آآلت تناسلیِ ززنن هم می ددید، تعجب اانیمیشن. یعنی اا

ززیاددیی برنمی اانگیخت.

ااینکه با چه سریالی ااین بخش رراا اادداامه ددهم بستگی دداارردد به ااینکه ددرر ذذهن تانن آآثارر اانیمیشنی

گر هم ددوومی باشد بیشتر ماندهه باشد یا شکل عضوهایی بدنن ززنن. فرضض رراا بر ااوولی می گیرمم که اا

با ااینکه اایدهه یی خوبی ددااشت، با ااینکه خیلی تعریف ااشش ررااددثث نوتت سوییچ کنید رروویی ااوولی. 

 کنترلل کنندهه یی عناصر اارربعه رراا اازز نیمه هم ززووددتر ررهاآآووااتاررشنیدهه بوددمم، اازز نیمه ررهایش کرددمم. 

کرددمم با ااینکه برعکس ددثث نوتت هر چه جلوتر می ررفت جذاابب تر می شد.
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 هم تجربه یی شنیع ااماهپی تریی فرندزز(اازز بندهه نشنیدهه بگیرید ااما تجربه یی ددیدنن چند ااپیزوودد 

جذاابی ست)

 خب سریالل خوشش ساختی ست. باززیگرشش هم خودد شرلوککشرلوککاازز کاررتونن بکشیم بیروونن. 

نایی اشد، بـی که دداارراایی عـلم ااستنتاجج ـب شتر اازز اایـن گارر ااین شرلوکک بـی گارر. ااما ااـن مدررنن ااست ااـن

گر آآددمی با نصف هوشش ااوو ااما با همین قوهه یی بیناییِ ددرر حد شاهین خیلی خوبی دداارردد. یعنی اا

وو عقابب به جایش بودد الااقل نصف معماها رراا حل می کردد.

براایی حـقیر جذاابیت ـندااشت. شاید براایی شما ددااشته ـباشد. ـطرفدااررِِ آآددمم ـحسابی کهتروو ددتکتیو 

کک اامپایر وو وواایرززیادد دداارردد. همین طورر  .منتالیست وو بوررددوواا

گر   رراا هـمانن سالل هایی که ساخته شد ددنـبالل مـی کرددمم آآنـقدرر تاززگی مـی ددااشت کهررممشاید اا

گر هـمانن سالل ها تـصمیم بهتروو بالددجذبب اامم کـند. یا   اانـقدرر به چـشم اامم معـمولی نمـی آآمد اا

ربل وووومن ددیدنن ااشش می گرفـتم. ااما همـین چـند ددقیقه اایی که اازز  ددیدمم مطمئن اامم کردد سریاللآآـن

جذاابب وو ددیدنی اایی ست.

گر مالکک نباشد، اازز ددرراامم ها   سریالل هایی خوبی باید باشند.سوپراانوسسوو مدمن سلیقه یی بندهه اا

مدیی ها  زیاززمم  ووشیم لساازز ـک ثل بورردد تو ددثثوو  کربب یورر ااینتـی مدیی هایی آآبکـی تر ـم اایتز. ـک

.نیبرززوو آآلویز سانی ااین فیالددلفیا 
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وو یک ددوو جین سریالل ددیگر رراا همالیی تو می  وو تاچچ وو وویدززوو پرسن آآفف ااینترست تعریف 

شنیدهه اامم ااما هیچ کداامم نمی تواانند ااررززشش هدرر ددااددنن ووقت گراانن بهایی شما رراا ددااشته باشند. اازز هر

کداامم آآنن قدرریی ددیدهه اامم که بداانم چقدرر نصیحت معرووففِِ «کیل یورر تلویژنن» نصیحت معرووفف

خوبی ست.

دیدهه اایی که با آآنن موااجه ـمی شویم ددرر دااررند. هر ـپ ایانن ـن ه ها نـیستند که آآغازز ددااررند وو ـپ ـفقط رراابـط

کی ی ددهد. وو ااین اادداامه یی حـیاتت همچـین هم مفـت غز ما به حـیاتت ااشش اادداامه ـم یک جایی اازز ـم

نیست. چه بهتر که به هر چرند وو پرندیی ااجاززهه یی تغذیه اازز مغز شریف مانن رراا ندهیم.

اازز مستندها به ددلیلی که ااوولل مجموعه عرضض کرددمم غافل شدمم ااما شما غافل نشوید. به غیر اازز

کرشانن ااوولل ااین [غیرِِ] مجلّّد ررفت،  دد آآنتولد هیستورریی آآوو دد یونایتد ااستیتزآآنن چند تایی که ذذ

ید وو هر گاهه لودد کـن ستندها رراا وو ددااـن ید ـم یداا کـن ق تانن ـپ ی ررسد. با توجه به عالـی ظر ـم جالب به ـن

تشنه یی «دداانستن» بوددید ببینیدشانن.
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چند سریالی که به ززوورر ددیدهه اامم ااما به کورر نمی ددهم

شبکه هایی تلویزیونی حرفه اایی حتی ددرر تولید وو پخش مصاحبه  ‑‐که ماهیتی شنیداارریی دداارردد‑‐ به

قه ند ددقـی شانن ددااددنن ـچ گر شدهه با ـن داارریی ست. اا زیونن ررسانه اایی ددـی ته توجه ددااررند که تلوـی ااین نـک

یک باررِِ جمالتت مخـتـلف، شما رراا مـجـبورر به «ددیدنن» می کـنـند. [شمایی که ـقـصد ددااررید

ـما ااذذعانن ددااررید که اامرووززهه بـخـشی اازز ـفـعالیت هر ررسانه یی ـیز حـت ـید ـن ررسانه اایی ددررست کـن

قدررتت مندیی به تعامل با مخاطبانن ااشش ااختصاصص یافته. قسمتی اازز هر ررسانه یی موفق اامرووززیی با

نوشته ها وو گفته ها وو عکس ها وو فیلم هایی مخاطبین آآنن ررسانه شکل گرفته] اازز طرفی طرفف فیلم

سینمایی می ساززدد وولی فقط با گوشش ددااددنن می شودد همه چیزشش رراا فهمید.

ولد شدهه یی ااین ـبخش آآنن ـچنانن ـگریم یا آآنن ـچنانن ـطرااحی صحنه اایی اقا خـیلی اازز سریالل هایی ـب ااتـف

ددااررند که به ررااحتی نمی شودد براایی ررووشن ددالنن گراامی شرحح شانن دداادد  [شاید شما هم تجربه یی ااین

کارر رراا ددااشته ااید وو ددرر آآنن موقعیت ها بیشتر متوجه «سینمایی »تر بوددنن بعضی فیلم ها وو سریالل ها

دداامنیونن که آآفتابه گریم هفت ددست وولی شامم وو ددرراامم هیچی. یا ددیفاینسشدهه ااید] مثل سریالل 

که ددیدنن کم ااشش هم ززیادد ااست.

انن شانن جذاابب تر اازز ددیدنن ـخوددشش شانن ااست! مثال سریالل ـبرخی سریالل ها ـخوااندنن خالصه ددااسـت

. هاندرردداادداایی الست ددرر بیاررِِ 
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ااشش چه باشد.ااووررجینالل یا مثال وومپایر دداایریز خوددشش چیست که 

ته تا سرِِ سریالل مثال شتر خـندهه اامم گرـف ستر بـی ندهه به شخـصه سرِِ سریالل جدییِِ ددـک ید ـب یا باوورر کـن

بودد جوییِ ـفرندزز که ـکسانی ااین طورر اادداامه ااشش ددااددند؟ (آآهه. آآيا ـمی ررسدجوییـکمدییِِ  . ـحیف ـن

ـباله اایی براایی آآنن ـمع شوند وو ددـن ـرندزز ددوورر هم ـج ـسندگانن ـف آآنن ررووزز که ددووباررهه باززیگراانن وو نوـی

بساززند؟ آآهه)

اید ددرر ااین ـبخش آآووررددههااینتلـجنس هتر ااست. حتی شاید نـب گر ااین ـبخش ـب  اازز سریالل هایی ددـی

گر ررسیدید همه یی سریالل هایی که ددرر ااین مـستطابب اازز آآنن ها به خوبی یادد شدهه رراا مـی شد. اا

چ کداامم گر هم هـی ید. اا دااشتید، ااین سریالل رراا ببیـن جامم ددااددنن ـن هتریی براایی ااـن یچ کارر ـب دید، وو ـه ددـی

قط سریالل هایی  دااشتید وو ـف ش فورروواارردد آآنن ها رراا ـن رراا ددااشتید، هـاررددتانن ررااکانتینیومم وو اارروو وو فـل

ید یک ووقت  ـکید کـن رید بدـهید هـمسایه تانن وو تا راایی تانن.ناررووتو  وو ـنیو گرلل وو ـگریمببـی ریزدد ـب ـن

(ددووست دداارراانن اانیمه یی ناررووتو به جایی ددلخورر شدنن، برووند وواانن پیس ببینند)
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ززررِِ نهایی

ـلی ـیک، ووضعیت ددررمانن خـی ـثالل ـن ـیک وو ااـم ـاررستانن ـن ـتاددنن بیـم ـیش اازز سالل هایی به ررااهه ااـف ـپ

گر عکس ووسیله اایی که با آآنن مجارریی ااددرراارر بازز می کرددند رراا ااینجا می گذااشتم، کک تر بوددهه. اا ترسنا

با تمامم ووجودد به عمق فاجعه پی می برددید.

گر ـحرفی می ززنم، با ددرر ـنظر گرـفتن پـیشرفت هایی ـپزشکی ندهه ددرر ااین مـجموعه تالشش کرددمم اا ـب

گر مجارریی ااددرراارریی بازز می کنم، به ووسیله یی آآنن ووسیله نباشد. باشد. اا

دااررند) خوبب گریی ـن ند (یا شاید ررااهه ددـی کثریت تالشش می کـن یانن اا مانن طورر که ااقلیّـت ها ددرر ـم ـه

باشند، تالشش کرددمم (یا شاید ررااهه ددیگریی ندااشتم) بی رربط ترین موضوعاتی که مطرحح می کنم رراا

خوبب به موضوعاتت ااصلی رربط بدهم.

یر) هر ددوو با هم ررفع ظریی با حـق لم هر هم ـن عدها (به ـق اند ـحسرتی وو آآررززوویی. که شاید ـب می ـم

شدند. حسرتت اازز بی شمارر کتابب وو فیلمی که ددلل اامم می خوااست ددرر کنارر سریالل ها الااقل ااشاررهه اایی

به شانن می کرددمم. وو آآررززوویی ررسیدنن ززمانی که ددرر کنارر سریالل هایی اامریکایی وو اانگلیسیِ معرکه، اازز

سریالل هایی ااـیراانی (وو ـترکی وو ـعربی وو کرددیی وو لریی وو ـبلوچی وو ـلکی وو ااسپانیایی وو فرااـنسویی)

معرکه بنویسم. شاید آآنن ززمانن ددررست بعد اازز ووقتی برسد که همه یی هنرمنداانن اایراانی (وو ترکی وو
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عربی وو کرددیی وو لریی وو بلوچی وو لکی وو ااسپانیایی وو فراانسویی) ااصلی ترین ووظیفه یی فعلی شانن

رراا باال برددنن کیفیت سلیقه یی آآحادد مرددمم بداانند.

بیش اازز ااین حرفی نیست

(ددیی شد وو برفی نیست!)

تهراانن

ددیی ماهه یک هزاارر وو سی صد وو نودد وو سه یی شمسی

سبحانن گنجی

136


