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ســینماچی را شــاید بتــوان نمــاد گفتگــو میــان 
 
ً
تفکــرات مختلــف و گونه هــای متفــاوت و بعضــا
هنــر  و  فرهنــگ  ســپهر  در  فرهنگــی  متضــاد 
کشــور و به صــورت خــاص ســینما و تلویزیونــی 
دانســت. اتفاقــی کــه هرچنــد در نــگاه اول و روی 
کاغــذ، امــر مبرهــن و ســاده ای بــه نظــر می رســد، 
امــا خــب کدام مــان هســت کــه ندانــد گفتگــو 
کــردن و تــاب آوردن و شــنوا بــودن نظــر مخالــف 
چقــدر  روزهــا  ایــن  و  ســخت  عمــل  در  چقــدر 

ناشــدنی اســت؟ 
ژورنالیســت های  میــان  در  امــا  موضــوع  ایــن 
ســینما و تلویزیــون کشــور چنــدان وجــود نــدارد 
تــاب  نازنیــن مــن در تمــام رســانه ها  و رفقــای 
گفتگــو کــردن باهــم را دارنــد و می تواننــد دور یک 
میز بنشینند و چای بنوشند و نظرات متفاوت 
و متضادشــان را باهــم بــه اشــتراک بگذارنــد. این 
موضــوع، روی کاغــذ ســاده اســت، ولــی بــه وقــوع 
 ارزشــمند اســت و کاش در 

ً
پیوســتنش حتمــا

معــادالت مدیــران هــم دیــده شــود. 
پلتفرم هــای  بی ســامان  هجــوم  امــا  طرفــی  از 

آنالیــن و صاحبــان ســرمایه و پــول پاشــی های 
رســانه های  حرفــه ای  شــرایط  آن هــا،  بی امــان 
کامــاًل متفــاوت ســاخت.  را  و هنــری  فرهنگــی 
پول هــای کالن بــه شماره حســاب صاحبــان این 
رســانه ها ســرازیر شــد تــا عــالوه بــر پروپاگانــدای 
تولیــدات و متریــال تبلیغاتــی آثــار، جنجال هــای 
پوشــالی و حاشــیه بازی هــای نــخ نمــای تبلیغاتی 
و  زیــاد  حجــم  و  شــود  قبــل  برابــر  چنــد  هــم 
نامعقولــی از تعریــف و تمجیدهــای نامتعــارف 
هــم بــه وارد ماجــرا گــردد تــا به مــرور هــم اعتبــار 
رســانه ها در تعریــف و تمجیــد کاســته شــود، 
هــم نقــد و انتقــاد جــدی بــه فــرم و محتــوای آثــار 
نســبت  هــم  و  ببــازد  رنــگ  رســانه ها  ایــن  در 
حرفــه ای  ژورنالیســت های  و  رســانه ها  اعتبــار 
ســینما و تلویزیــون کــه ســال ها در رســانه های 
ــد  ــانه های نوپدی ــر رس ــد در براب ــر قلم زده ان معتب
اینســتاگرامی کــه در بســیاری از مواقــع کامــاًل دور 
از اصــول حرفــه ای عمــل می کننــد، بــا ســقوط آزاد 

همــراه باشــد.
حــاال مــا بــا رســانه های اینســتاگرامی ای طــرف 

زمین بــازی  در  مشــخص  به طــور  کــه  هســتیم 
صاحبــان پــول قــرار می گیرنــد و ایــن روزهــا در 
ــای  ــو( و در روزه ــاوا( و زرد)فیلیم ــم آبی)نم دو تی
یــا  ســرمایه گذاران  زمیــن  در  فجــر  جشــنواره 
تیــم  ایــن دو  و  ســتاد جشــنواره قرارگرفته انــد 
بــودن حتــی در تعــداد خبر منتشــره از پروژه های 
مختلف و حتی در تعریف و تمجیدها و نقدهای 
یک جانبــه هــم کامــاًل بــه چشــم می خــورد. و خب 
هرچنــد می شــود بیانیــه وار از اصــول حرفــه ای 
و مذمــوم بــودن ایــن امــر صحبــت کــرد، ولــی 
بــه نظرتــان کدام یــک از مــا می توانیــم در برابــر 
ایــن حجــم از عــدد و رقم هــای حیــرت آوری کــه 
ماهیانــه و ســالیانه بــه صاحبــان این رســانه های 
و  کنیــم  مقاومــت  می شــود،  تزریــق  نوپدیــد 

تســلیم نشــویم؟
بــر شــرافت خبرنــگاری، قاعــده و  ایــن، عــالوه 
قانــون می خواهــد تــا صاحبــان ســرمایه اجــازه 
چنیــن پــول پاشــی هایی را از دســت بدهنــد تــا 
زمین بــازی بــه اصــول حرفــه ای برگــردد. قاعــده 
و قانونــی البتــه دقیــق و اجرایــی، نــه چیــزی مثــل 
برتــر  لیــگ  بازیکنــان  قــرارداد  ســقف  تعییــن 
فوتبــال کــه بیشــتر بــه مســخره کــردن لــوس 

می مانــد. قانــون 
و جنــاب وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و رئیس 
ســازمان ســینمایی دولــت جدیــد دربــاره ایــن 
موضــوع که قواعد حرفه ای رســانه های فرهنگی 
و هنــری به خصــوص ســینما و تلویزیــون را بــه 
هــم زده، کاش فکــری کننــد و اجــازه ادامــه ایــن 
مســیر غیرحرفــه ای و سرمایه ســاالرانه را ندهند. 

سرمقاله

آقــــای   اسمـــاعییل   اجـــــــــــازه   ندهـــید!
علی مرادخانی/ سردبیر
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»حاشیه« زخمــی بر تن »زخم کــاری«
مروری بر همه حاشیه هایی که فرصت تحلیل سریال مهدویان را از ما گرفت

نغمه دانش آشتیانی

تب وتــاب  کــه  پیــش  ســال  ســه  از  بیــش  از 
ســاخت ســریال بــرای پلتفرم هــا در ایــران بــاال 
گرفــت انتظــار می رفــت کــه بازتــر شــدن دایــره 
بیشــتر،  دســتمزدهای  و  بودجه هــا  و  ممیــزی 
بخــش زیــادی از فیلم ســازان متمرکــز در ســینما 
را بــه ســمت ایــن حــوزه نوپدیــد در کشــورمان 
از  خیلــی  نــام  کــه  نکشــید  طولــی  و  بکشــد 
فیلم ســازان و سریال ســازان شــنیده شــد کــه 
پروژه هایــی را بــرای پخــش از پلتفرم هــا به ویــژه 

فیلیمــو و نمــاوا در دســت تولیــد دارنــد.
مهرمــاه ســال 1399 بــود کــه زمزمه هــای ســاخت 
مهدویــان  محمدحســین  توســط  ســریال 

پرصداتــر شــد و گفتــه شــد کــه ایــن پــروژه بــا 
ایــن  همــکاری اول مارکــت ســاخته می شــود. 
مهدویــان  کــه  شــد  منتشــر  حالــی  در  خبرهــا 
سیاســی-طنز  فیلــم  آماده ســازی  حــال  در 
گفتــه  زمــان  همــان  از  و  بــود  »شیشــلیک« 
می شــد کــه فضایــی ملتهــب دارد و بایــد منتظــر 
ــدن  ــه ش ــورت پذیرفت ــادی در ص ــای زی ممیزی ه
در ســی و نهمیــن جشــنواره ملــی فیلــم فجــر 
باشــیم؛ پیش بینــی ای کــه درســت از آب درآمــد 
و شــرط حضــور و نمایــش فیلــم در جشــنواره 
حــذف و تغییراتــی اعــالم شــد کــه البتــه مــورد 

اعتــراض مهدویــان نیــز قــرار گرفــت. 
در همــان ایــام برپایــی جشــنواره در بهمن مــاه 
کــه به شــدت هــم تحــت تأثیــر کرونــا بــود، بازهــم 
خبرهایــی در محافــل ســینمایی مبنــی بــر اینکــه 
مهدویــان بــه زودی اولیــن ســریال خــود را کلیــد 
از  زمــان  آن  در  شــد.  شــنیده  و  گفتــه  می زنــد 
محمدرضــا تخت کشــیان به عنــوان تهیه کننــده 

ســریال یــاد و دربــاره حضــور چنــد بازیگــر ازجملــه 
جــواد عزتــی، امیــر جعفــری، رعنــا آزادی ور و ســارا 
بهرامــی گمانه زنــی شــد و درنهایت 16 اســفندماه 
به طــور رســمی از ســوی فیلیمــو خبــر رســید کــه 
می ســازد.  را  کاری«  »زخــم  ســریال  مهدویــان 
فــردای آن روز بــار دیگــر رســانه ها خبــر دادنــد 
کــه مهدویــان مدتــی اســت ســریال خــود را کلیــد 
زده و تاکنــون جــواد عزتــی، ســیاوش طهمــورث، 
رعنــا آزادی ور و مهــدی پاکــدل جلــوی دوربیــن 

رفته انــد.
بــه هــر ترتیــب شــلوغی های آخــر ســال، فشــار 
زیــاد کرونــا بــر اجتمــاع و اقتصــاد و همچنیــن 
ــای  ــالن ها و پروژه ه ــگاه س ــای گاه وبی تعطیلی ه
مدتــی  تــا  کــه  شــد  باعــث  ســریال  و  ســینما 
خبــری از ایــن پــروژه نباشــد ولــی درنهایــت بــا 
پایــان تعطیــالت نــوروزی 1400، خبــر رســید کــه 
نــوآر  یــک  اطــالق  بــا  کاری«  »زخــم  فیلم بــرداری 

اســت. انجام شــده  تهــران  در  ملتهــب، 
عمومــی  روابــط  ســوی  از  رســمی  اخبــار  ایــن 
ســریال در حالــی منتشــر می شــد کــه در آن هــا 
اشــاره ای بــه کتــاب »بیســت زخــم کاری« نوشــته 
محمــود حســینی زاد منتشرشــده توســط نشــر 
چشــمه نمی شــد؛ کتابــی کــه از مدت هــا قبــل 
در ســکوت خبــری بــه محــاق توقیــف رفتــه بــود و 
حــاال در ابعــادی گســترده ســریالی بــا اقتبــاس از 

آن ســاخته می شــد!
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کتــاب توســط  ایــن  از  البتــه مســئله اقتبــاس 
رســانه ها مــورد غفلــت قــرار نگرفــت و حتــی چنــد 
رســانه مکتوب و ســایبری با حســینی زاد گفتگو 
هــم انجــام دادنــد. حســینی زاد در گفت وگــو بــا 
هنرآنالیــن دربــاره کتــاب »بیســت زخــم کاری« 
را ســال 80 نوشــتم و  کتــاب  ایــن  مــن  گفــت: 
ــا بــرای دریافــت مجــوز بــه  مدتــی طــول کشــید ت
ارشــاد فرســتادم. پــس از ارســال هــم 10 ســال 
بــه مــن اجــازه انتشــار اثــرم را ندادنــد و درنهایــت 
ــوی ارشــاد  ــوز از س ــه اخــذ مج ســال 94 موفــق ب
مــن  و چــاپ در نشــر چشــمه شــد... درواقــع 
بــا برداشــت از نمایشــنامه  هــم ایــن کتــاب را 
»مکبــث« شکســپیر نوشــتم و اســم کتــاب نیــز 

نقل قولــی از مکبــث اســت.
همان طــور کــه در گفته هــای حســینی زاد بــدان 
برداشــتی  به نوعــی  کتــاب  خــود  شــد،  اشــاره 
حــال  و  اســت  بــوده  »مکبــث«  نمایشــنامه  از 
اقتبــاس از ایــن کتــاب بــرای نــگارش فیلم نامــه 
ســریال، خــود تجربــه ای مهــم بــرای مهدویــان 

می شــد. محســوب 
جالــب اســت بدیــن موضــوع اشــاره شــود کــه از 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری دیگــر در اخبــار بــه 
نام حســینی زاد در خبرهای رســمی سریال اشاره 
کارگــردان:  و  نویســنده  آمــد:  این گونــه  و  شــد 
محمدحســین مهدویــان بر اســاس داســتانی از 

محمــود حســینی زاد.
کــه  شــد  اعــالم   ،1400 خــرداد  اوایــل  درنهایــت 
ایــن ســریال از 14 خــرداد بــا تصمیــم ســاترا بــا 
رده بنــدی ســنی ۱۵+ پخــش خــود را آغــاز می کنــد. 
درنهایــت پخــش ســریال »زخــم کاری« کــه انتظــار 

هومــن  »قورباغــه«  همچــون  بتوانــد  می رفــت 
ســیدی گفتمانــی را بیــن تماشــاگران و منتقــدان 
ایجــاد کنــد، شــروع شــد. درحالی کــه بــا پخــش 
قســمت اول خیلی هــا دربــاره اتمســفر ســریال و 
به ویــژه بــازی رعنــا آزادی ور و جــواد عزتــی صحبت 
می کردنــد، اولیــن خبــری که باعث ایجاد حاشــیه 
جــدی ای بــرای ســریال شــد ماجــرای پرفــروش 

شــدن کتــاب »بیســت زخــم کاری« بــود!

حاشیه ها شروع شد
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی ســریال در 18 خــرداد، 
»پــس از پخــش قســمت نخســت ســریال »زخم 
کاری« چــاپ چهــارم کتــاب »بیســت زخــم کاری« 
در فروشــگاه های کتــاب نشــر چشــمه بــه پایــان 
رســیده اســت. مســئوالن نشــر چشــمه با اشاره 
بــه اســتقبال مخاطبــان از خریــد کتــاب »بیســت 
چــاپ  کــه  کردنــد  امیــدواری  ابــراز  کاری«  زخــم 
پنجــم کتــاب را هــر چــه ســریع تر روانــه بــازار کتــاب 
کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار 

 ســریال »زخــم کاری« کــه انتظــار می رفــت بتوانــد همچون 
»قورباغــه« هومــن ســیدی گفتمانــی را بیــن تماشــاگران و 
منتقــدان ایجــاد کنــد، شــروع شــد. درحالی کــه بــا پخــش 
قســمت اول خیلی هــا دربــاره اتمســفر ســریال و به ویــژه 
می کردنــد،  صحبــت  عزتــی  جــواد  و  آزادی ور  رعنــا  بــازی 
کــه باعــث ایجــاد حاشــیه جــدی ای بــرای  اولیــن خبــری 
ســریال شــد ماجــرای پرفــروش شــدن کتــاب »بیســت 

زخــم کاری« بــود!
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ســایت فیدیبــو فــروش »بیســت زخــم کاری« 
به صــورت الکترونیــک رشــد باالیــی گرفتــه و جــزو 
پرفروش هــای بخــش رمــان به حســاب می آیــد.«
درحالی کــه ســریال »زخــم کاری« بــر مــوج خبرهــا 
ــین  ــه تحس ــدان ب ــدادی از منتق ــود و تع ــوار ب س
آن می پرداختنــد برخــی دیگــر از منتقــدان و حتــی 
مخاطبــان ایــن ســؤال را مطــرح کردنــد کــه چطــور 
یــا دو قســمت  یــک  بــا دیــدن  ممکــن اســت 
تبلیغاتــی  روش  ایــن  ولــی  داد  نظــر  این طــور 
ادامــه پیــدا کــرد؛ گرچــه در ادامــه راه بــه شــکل 
بومرنگــی عمــل کــرده و تأثیــر منفــی خــود را روی 
کار گذاشــت و انتظــار مــی رود دیگــر به عنــوان 
یــک تجربــه اشــتباه اطالع رســانی تکــرار نشــود.
اگــر بــه ماجــرای خبــر پرفــروش شــدن کتــاب و 
حاشــیه های آن برگردیــم بــه اظهارنظــر بهرنــگ 
کیاییــان یکــی از مدیران نشــر چشــمه می رســیم 
کــه بــا حضــور در »خبرپارتــی« یــک اتــاق خبــری در 
پلتفــرم کالب هــاوس، بــا ابــراز گالیــه از حــذف 
»زخــم  تیتــراژ ســریال  از  عنــوان نشــر چشــمه 
فــروش  افزایــش  صحت وســقم  دربــاره  کاری« 
مــن  کــرد:  بیــان  کاری«  زخــم  »بیســت  رمــان 
تعجــب می کنــم کــه ایــن آمار هــا از چــه منبعــی 
اعــالم می شــود، چراکــه مــا به عنــوان ناشــر ایــن 
رمــان نســخه ای از ایــن کتــاب را بــرای فــروش 
ــی اســت کــه ایــن   مــدت طوالن

ً
ــم و اساســا نداری

کتــاب ممنــوع الچــاپ شــده اســت.
همــکاری  کــرد:  اعــالم  کیاییــان  همچنیــن 
تهیه کننــده و نشــر چشــمه در تیتــراژ ســریال از 
قســمت چهــارم حذف شــده اســت، البتــه مــا 
می دانیــم از چــه جایــی بــرای حــذف ایــن عنــوان 

گرفتنــد. قــرار  تحت فشــار 
در 6 تیرمــاه 1400، نشــر چشــمه بیانیــه ای رســمی 
آمــده اســت: »کتــاب  آن  از  کــه در بخشــی  داد 
منتشــر   ۱۳۹۵ ســال  در  کاری«  زخــم  »بیســت 

شــد و طــی ســه ســال بــه چــاپ چهــارم رســید و 
نامــزد جوایــز ادبــی نیــز شــد، امــا کم تــر از دو ســال 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  خواســت  بــه  پیــش، 
اســالمی، از تجدیــد چــاپ ایــن کتــاب جلوگیــری 
شــد بنابرایــن، هنــگام ســاخت و پخــش ســریال 
قصــه ی ایــن رمــان، کتــاب در بــازار ناموجــود بوده 
و همــه ی خبرهــای فــروش ایــن کتــاب ناآگاهانــه 
و شــاید مغرضانــه بــوده اســت. حتــی طــی چنــد 
نســخه ی  فــروش  جلــو  به ناچــار  گذشــته  روز 
نبــود  در  کــه  گرفتیــم،  نیــز  را  آن  الکترونیــک 
پشت ســر  را  خوشــی  روزگار  کاغــذی  نســخه ی 

می گذاشــت.«
در این فاصله یک حاشــیه درباره خبر مربوط به 
آمــار پربازدیدتریــن ســریال تــا آن تاریــخ نیــز ایجاد 
شــد کــه توضیــح فیلیمــو را بــه دنبــال داشــت کــه 
البتــه از ایــن اتفــاق می تــوان به عنــوان نمونــه ای 
از رفتــار رســانه ای و تعامــل روابــط عمومــی یــک 
اطالع رســانی  تکمیــل  بــه  کــه  دانســت  پــروژه 

منجــر شــد.
تمام شــده  حاشــیه ها  کرده ایــد  فکــر  اگــر  امــا 
 ۷ شــامگاه  خیــر!  کــه  بگوییــم  بایــد  اســت 
تیرمــاه برخــی رســانه ها خبــر از توقیــف احتمالــی 
بــه  کاری«  »زخــم  خانگــی  نمایــش  مجموعــه 
کارگردانــی محمدحســین مهدویــان خبــر دادنــد 
و دلیــل آن را شــکایت وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی از ایــن ســریال دانســتند. گفته شــده 
نمایــش  مالــک،  کشــیدن  ســیگار  کــه  بــود 
اســتفاده از مــواد مخــدر و مشــروبات الکــی در 
بخش هایــی از ســریال ازجملــه مــوارد اعتراضــی 
ســازمان ســینمایی بــوده اســت. با مطرح شــدن 
از  رســانه ها  برخــی  روز  آن  فــردای  خبــر،  ایــن 
ــد  ــری کردن ــوع را پیگی ــینمایی موض ــازمان س س
کــه بدان هــا اعــالم شــد هیــچ شــکایتی حقوقــی از 
ایــن مجموعــه یــا ســاترا نشــده و تصمیمــی هــم 
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بــر ایــن شــکایت نبــوده اســت.
ولــی دقایقــی نگذشــت کــه علــی ســعد معــاون 
کاربــران و تنظیم گــری اجتماعــی ســاترا در توییتــر 
ارشــاد  وزارت  گذشــته  روزهــای  »در  نوشــت: 
بــه  کاری«  »زخــم  ســریال  پخــش  بــه  نســبت 
کــرده.  شــکایت  رســانه  و  فرهنــگ  دادســرای 
دوســتان درصورتی کــه بــا مــردم صادق انــد، بــا 
آگاه کنــد.« تکذیبیــه رســمی افــکار عمومــی را 
ســازمان  کــه  شــد  باعــث  ســعد  مطلــب  ایــن 
 بگویــد کــه 

ً
ســینمایی بیانیــه ای داده و تلویحــا

بله! شــکایتی در کار بوده اســت. در این توضیح 
ــا  آمــده بــود: »وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب
توجــه بــه انتشــار و پخش آثــار تصویــری در حوزه 
مجوزهــای  از  دفــاع  ضمــن  خانگــی،  نمایــش 
صادرشــده، در خصــوص محصــوالت فرهنگــی 
فاقــد مجــوز، مطابــق رویــه قانونــی گزارشــی بــه 
مراجــع ذی ربــط ارســال می کنــد تا حقــوق فعاالنی 
کــه در چارچــوب قانــون عمــل می کننــد، پایمــال 

نشــود.«
ســر  پشــت  درحالی کــه  حاشــیه  چنــد  ایــن 
گذاشــته شــدند کــه 10 تیرمــاه هم زمــان بــا پخش 
قســمت پنجــم ســریال، فیلم بــرداری آن نیــز بــه 

پایــان رســید.
آرامــش خبــری، شــامگاه 18  روز  از چنــد  پــس 
تیرمــاه بــود کــه جنــگ اصلــی شــروع شــد! هانیــه 
توســلی تصویــری از یــک ســکانس حذف شــده 
قســمت ششــم را منتشــر کرد و محمدحسین 
مهدویــان کارگــردان ایــن ســریال نیــز بــا انتشــار 

متنــی مفصــل اعتــراض کــرد.

وارد  امــروز  تــا  کــه  مهدویــان  محمدحســین 
مناقشــات و حاشــیه های سریالش نشــده بود، 
بــا انتشــار متنــی تنــد در صفحــه اینســتاگرامش 
بــه سانســور »زخــم کاری« واکنــش نشــان داد. 
ــوز  ــدور مج ــی ص ــوان متول ــاترا را به عن ــاد س او نه
بــرای انتشــار محتــوای پلتفرمــی خطــاب قــرارداد؛ 
متنــی کــه در آن به تنــدی دربــاره سانســورهای 
»خــارج از دایــره منطــق و عقــل« و » رفتارهــای 
تنگ نظرانه و ســلیقه ای « مدیران و نوشــته بود 
و درجایــی از آن هــم آورده بــود کــه شــاید لیســت 
سانســورهای »زور«ی ســریال را منتشــر کنــد تــا 

ــاره اش قضــاوت کننــد.  مــردم درب
امــا  مهدویــان  متــن  پرحاشــیه  دیگــر  بخــش 
 نســبت بــه همــکاری 

ً
جایــی بــود کــه او تلویحــا

قریب الوقــوع هنرمنــدان ایرانــی بــا پلتفرم هــای 
خارجــی هشــدار داده بــود؛ اتفاقــی کــه بــه نظــر 
تنگ نظری هــا  همیــن  خاطــر  بــه  مهدویــان 
خواهــد بــود تــا طــوری کــه در متنش نوشــته بود، 
» نخبه هــای فرهنگــی مــا هــم مثــل نخبه هــای 
علمــی و اقتصــادی عرصــه را خالــی خواهنــد کرد.« 
نــکات وی از چنــد منظــر موردتوجــه قــرار گرفــت 
ــود  ــور ب ــئله سانس ــه مس ــا ب ــتر توجه ه ــه بیش ک
ــان هــم مســئله  ــی برخــی از منتقــدان مهدوی ول
بــه  را  بــه نتفلیکــس  ایرانــی  کــوچ فیلم ســازان 

تمســخر گرفتنــد!
بــه  را  ســعد  علــی  واکنــش  صحبت هــا  ایــن 
دنبــال داشــت و او بازهــم در شــبکه اجتماعــی 
فیلترشــده توییتــر دربــاره پیچیدگی هــای حفــظ 
ایــن  سانســور  بــه  معتقــدان  میــان  تعــادل 
ســریال و معتقــدان بــه پخــش بــدون سانســور 
بــود:  نوشــته  پایــان  در  و  اشــاره کرده  ســریال 
انجام شــده  ســنگ اندازی های  همــه  »باوجــود 
بــر تصمیــم خــود مبنــی بــر پخــش ســریال اصــرار 

کردیــم.«

امــا  مهدویــان  متــن  پرحاشــیه  دیگــر  بخــش 
 نســبت بــه همــکاری 

ً
کــه او تلویحــا جایــی بــود 

قریب الوقــوع هنرمنــدان ایرانــی بــا پلتفرم هــای 
بــود داده  هشــدار  خارجــی 
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دعوا پشت دعوا
اذهــان  از  ششــم  قســمت  دعواهــای  هنــوز 
پــاک نشــده بــود کــه نوبــت بــه ممیــزی و پخــش 

نشــدن قســمت هفتــم رســید!
تیرمــاه محمدحســین مهدویــان  شــامگاه 24 
ــه دلیــل  از پخــش نشــدن قســمت هفتــم آن ب
دوازده  »از  نوشــت:  و  داد  خبــر  زیــاد  سانســور 
مــورد سانســور قســمت هفتــم ســریال »زخــم 
کاری« کــه قســمت مهــم و جذابــی هــم هســت، 
مــورد  دو  در  و  دادیــم  انجــام  را  مــوردش   ۱۰
دیگــر بــه خاطــر جلوگیــری از آســیب جــدی بــه 
داســتان، تصمیــم بــه تعدیل صحنه هــا گرفتیم. 
بااین حــال ســازوکار سانســور ســاترا دو مــوردی 
را کــه تعدیــل شــد نپذیرفــت و بــدون دلیلــی 
بــه حــذف کامل شــان دارد.  قانع کننــده اصــرار 
به این ترتیــب مجــوز نمایــش قســمت هفتــم 
ســریال را صــادر نکردنــد و این قســمت به دلیل 
نداشــتن پروانــه  نمایــش فــردا پخــش نخواهــد 

شــد.«
همچنیــن فیلیمو پلتفــرم تولیــد و پخش کننده 
ســریال هــم دلیــل عــدم پخــش به موقــع ســریال 
تیــم  بــا  تولیــد  تیــم  توافــق  و  تفاهــم  »عــدم  را 
نظــارت ســاترا و نقطــه نظــرات متفــاوت طرفیــن 

در خصــوص برخــی مــوارد اصــالح« اعــالم کــرد.
بازهــم ســعد در توییتــر پاســخ بیانیــه فیلیمــو 
اواســط  از  اصالحــی  مــوارد  کــه  داد  این گونــه  را 
کافــی  کــه زمــان  بــه پلتفــرم اعالم شــده  هفتــه 
بــرای اعمــال آن هــا در اختیــار عوامــل تولیــد بوده 
اســت. و خبــر از پیگیــری حقــوق تضییع شــده 
اعمــال  در  پلتفــرم  اهمــال  از  ناشــی  کاربــران 

زمــان مقــرر داد. اصالحــات در 
ســعد البته در ادامه متنش اتفاقات حاشــیه ای 
حاشیه ســازی های  را  کاری  زخــم  ســریال 
عامدانــه تلقــی کــرده و نوشــت: »مبنــای جنجــال 

ــرای  پیاپــی، به عنــوان یــک تکنیــک بازاریابــی را ب
تصویــری  و  صــوت  رســانه های  زیســت بوم 

می دانیــم.« مضــر  کشــور، 
پاســخ  بــا  توییتــر  در  شــامگاهی  جــدال  ایــن 
یافــت و پخش کننــده ســریال  ادامــه  فیلیمــو 
کــرد:  اعــالم  ســاترا  بــه  پاســخ  در  کاری«  »زخــم 
»گفته ایــد ســاترا فرآیندمحور اســت درصورتی که 
طراحی شــده اند  یک طرفــه  ســاترا  فرایندهــای 
بخــش  بازیگــران  از  آن هــا  طراحــی  در  بایــد  و 
حرفــه ای  و  تجربــی  مشــورتی،  نظــر  خصوصــی 
گرفتــه شــود. بیــان کرده ایــد کــه پلتفــرم حقــوق 
به جــای  درحالی کــه  کــرده!  تضییــع  را  کاربــران 
جبــران خســارت مالــی واردشــده بــر پلتفــرم و 
 
ً
کــه قطعــا مخاطبیــن، دســت پیش گرفته ایــد 

کــه  نوشــته اید  نیســت.  اخالقــی  و  منصفانــه 
عــدم پخــش یــک تکنیــک بازاریابــی اســت؛ امــا 
نمی دانیــد ســریال »زخــم کاری« به انــدازه کافــی 
محبــوب و پرمخاطــب اســت و نیــت خوانــی و 
فرافکنــی و انــگ بازاریابــی پــس از اطــالع از همــه 
تــا عصــر روز  تیــم تولیــد  تالش هــای پلتفــرم و 
پنجشــنبه برای پخــش، نادیــده گرفتن حقیقت 

اســت.« انصــاف  بــه دوراز  و 
ماجــرا همچنــان ادامــه داشــت! فــردای آن روز 
شــکوری مقدم  محمدجــواد  تیرمــاه   25 یعنــی 
مدیرعامــل فیلیمــو در یــک گــروه فرهنگــی بــا 
از  برخــی  صحبت هــای  و  ســؤاالت  بــه  پیامــی 
منتقــدان و اهالــی فرهنــگ دربــاره حواشــی اخیــر 

داد. پاســخ  ممیزی هــا 
در بخشــی از متــن وی آمــده اســت: »بضاعــت 
را می دانیــد؟ حجــم  تصویــری جامعــه و مــردم 
محتــوی هالیــوودی کــه مــردم در روز می بیننــد 
را مطلــع هســتید؟ اینســتاگرام ۱۰ برابــر فیلیمــو 
هســتیم؟  بــازی  کجــای  مــا  دارد!  بازدیدکننــده 
همیــن مختصــر جذابیــت محتــوی ســینمای 

بــی تدبیــری  کــج ســلیقه گی و  بــا  را هــم  ایــران 
بگیریــم! بعــد چــه می شــود؟ صداوســیما موفــق 
بــوده کــه ســینمای خانگــی را بــه او داده ایــم؟ 
شــک  می کنــد،  کــور  را  پســرش  چشــم   

ً
حتمــا

نکنیــد.«
همــان شــب وحیــد فرهمنــد قائم مقــام ســاترا 
از جلســه ای خبــر داد کــه 2۶ تیرمــاه بــرای بررســی 
مشــکل مجموعــه نمایش خانگــی »زخــم کاری« 
وی،  گفتــه  بــه  می شــود.  برگــزار  نهــاد  ایــن  در 
کاری«،  ایــن جلســه عوامــل ســریال »زخــم  در 
ــدگان  ــده و نماین ــرم پخش کنن ــدگان پلتف نماین

ســاترا حضــور خواهنــد داشــت.
ایــن جلســه بــا عنوانــی دیگــر در تاریــخ 28 تیــر 
برگــزار شــد و مــرد اول ایــن جلســه تخت کشــیان 
تهیه کننــده »زخــم کاری« بــود کــه از آگاهــی خــود 
بــه رعایــت خــط قرمزهــا گفــت. عصــر همــان روز، 
ســاترا بــا اعمــال اصالحــات روی ســریال پخــش 

آن را از ۲۸ تیرمــاه بالمانــع اعــالم کــرد.
آثــار  جنجالی تریــن  از  یکــی  داســتان  ایــن  و 
اســت.  ایــران  اخیــر  ســال های  در  نمایشــی 
و  مقوله هــا  بــه  می شــود  باعــث  کــه  داســتانی 
مفاهیمــی چــون سانســور و نهــاد متولــی نظارت 
آثــار، کــم و کیــف تبلیغــات بــرای پرفــروش  بــر 
ــا  ــار و از طرفــی نســبت ســنجی ســاترا ب شــدن آث

آثــار نمایشــی بیشــتر فکــر کنیــم.
بــا پایــان مــاه تیــر، مــاه مــرداد دیگــر از حاشــیه 
روزهــای  تــا  و  نبــود  خبــری  کاری«  »زخــم  بــرای 

نمایشــی  ثــار  آ جنجالی تریــن  از  یکــی  داســتان  ایــن  و 
باعــث  کــه  داســتانی  اســت.  ایــران  اخیــر  ســال های  در 
و  سانســور  چــون  مفاهیمــی  و  مقوله هــا  بــه  می شــود 
ــرای  ــات ب ــف تبلیغ ــم و کی ، ک ــار ث ــر آ ــارت ب ــی نظ ــاد متول نه
ثــار و از طرفــی نســبت ســنجی ســاترا بــا  پرفــروش شــدن آ

ثــار نمایشــی بیشــتر فکــر کنیــم. آ
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ایــن  ســیزدهم  قســمت  کــه  شــهریور  اول 
برخــی  به غیــراز  اســت  توزیع شــده  ســریال 
از  برخــی  ممیــزی  دربــاره  حرف وحدیث هــا 
تکه هــای ســریال دیگــر خبــر چندانــی بــه گــوش 

. ســد نمی ر
کــه  زیــادی  حاشــیه های  اســت  مســلم  آنچــه 
گرفــت چنــدان فرصتــی  را  کاری«  »زخــم  دامــن 
بــرای تحلیــل و نقــد محتوایــی و فرمیــک اثــر را 
فراهــم نیــاورد و ایــن آســیب باعــث شــده اســت 
کــه یکــی از مهم تریــن ســریال های ایــن روزهــای 
شــبکه نمایــش خانگــی و اثــری مهــم در کارنامــه 
و  جــوان  فیلم ســاز  مهدویــان  محمدحســین 
البتــه مهــم در یــک دهــه اخیــر، به خوبــی مــورد 
مداقــه قــرار نگیــرد. گرچــه مــا در ایــن شــماره 
از نشــریه »ســینماچی« تالشــی داشــته ایم کــه 
نقــد و تحلیلــی از منظرهــای مختلــف بــر ســریال 

داشــته باشــیم.
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زخم تکـــــراری!

علیرضا بهرامی

اســت.  زنــده  حاشــیه هایش  بــه   
ً
ذاتــا ســینما 

 اگــر حاشــیه را از فیلم ســازی جــدا کنیــم، 
ً
اساســا

پرداخــت قــوی و قصــه ی خــوب و انگاره هــای 
بــار  نمی تواننــد  به خودی خــود  غیــره،  و  پیامــی 
بکشــند.  دوش  بــه  را  فیلم ســازی  و  ســینما 
مجموعه ســازی،  کــه  اســت  ایــن  فرضمــان 
شــبکه ی  در  کــه  شــکل  ایــن  بــه  دســت کم 
نمایــش خانگــی مــا اتفــاق می افتــد و می تــوان 
گفــت کــه مینی سریال ســازی اســت، هــم نوعــی 

شــک. بــدون  سینماســت  و  فیلم ســازی 
صحبــت  موضــوع  ایــن  دربــاره ی  وقتــی  پــس 
 
ً
می کنیــم، حاشــیه داشــتن، امــر مذمومــی الزامــا

محســوب نمی شــود. حــال بــه ایــن وجــه ارزیابــی 
موجــود  حاشــیه ی  آیــا  کــه  پرداخــت  می تــوان 
و  متناســب  به انــدازه،  اثــر،  یــک  پیرامــون  در 
کار  بــه  اثــر  جوانــب  در  درســتش  شــکل  بــه 

خیــر؟ یــا  اســت  گرفته شــده 
از  یکــی  روزهــا  ایــن  کاری«  »زخــم  ســریال 
دســت کم  تصویــری  تولیدهــای  پربحثی تریــن 
هــم  واکنش هــا  اســت.  بــوده   1400 ســال  در 
بیانگــر آن اســت کــه از اقبــال عمومــی خوبــی 
حیــن،  ایــن  در  اســت.  بــوده  برخــوردار  نیــز 
ویژگی هــای  به عنــوان  آن  حاشــیه های  برخــی 
قابل تحســین ذکرشــده اســت کــه صاحــب ایــن 
قلــم بــر ایــن عقیــده اســت کــه هیچ کــدام از آن ها 
بکــر و خالقانــه نبــوده، بلکــه به نوعــی تکــراری 

بوده انــد.
 بــا توجــه بــه ســاخته های 

ً
فیلم نامــه ی اثــر، قطعــا

 در حوزه ی ســریال های 
ً
این چند ســال، خصوصا

نــه ساختارشــکن  شــبکه ی نمایــش خانگــی، 
کافــی  جســورانه.  نــه  و  می شــود  محســوب 
ــون »می خواهــم زنــده  ــه نمونه هایــی چ اســت ب
بمانــم« و »آقــازاده« نگاهــی بیندازیــم کــه دیگــر 
بــه توضیحــی نیــاز نباشــد. ضمــن آن کــه همیــن 
 کارهــا هــم کــه نام بــرده شــدند، تــالش بســیاری 
داشــتند، به ویــژه در »آقــازاده« کــه آثــار سیاســی 
حیرت آفرینــی یــاد شــوند ولی در عمل شکســت 

ــد. خوردن
از ایــن گذشــته، فیلم نامــه ی اقتباســی ایــن کار 
از داســتان بلنــد »بییســت زخــم کاری« جنــاب 
ایشــان  خــود  کــه  اســت  حســینی زاد  محمــود 
عــالوه بــر مواجهــه ای کامــاًل حرفــه ای و متیــن 
بــا ســریال »زخــم کاری«، بارهــا تأکیــد کــرده کــه 
داســتانش را برمبنــای نمایشــنامه ی »مکبــث« 
نوشــته اســت. پــس در فیلم نامــه می توانیــم 
اقتبــاس  حتــی  یــا  بکــر  موضــوع  کــه  بگوییــم 

خــاص بــودن هــم منتفــی اســت.
یکــی دیگــر از حاشــیه های فرصت آفریــن بــرای 
مجموعــه ی »زخــم کاری«، آن چیــزی اســت کــه 
به عنــوان بــازی متفــاوت »جــواد عزتــی« و »رعنــا 
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آزادی ور« از آن یــاد می شــود. دربــاره ی بــازی خانــم 
آزادی ور که چندان حرفی برای بیان نیســت ولی 
بــازی آقــای عزتــی، دســت کم در ایــن چندســاله، 
چندین بــار در آثــار دیگــری تکــرار شــده اســت. 
ایــن خاصیــت ســینمای ایــران اســت کــه وقتــی 
فــردی در نقشــی خــوب جلــوه می کنــد، ســیل 
ســرازیر  او  ســمت  بــه  مشــابه  پیشــنهادهای 
می شــود. کافــی اســت بــه فیلم هــای »جــان دار« 
و »شــنای پروانــه« از او در ایــن ســال ها توجــه 
کــه برمبنــای تمرکــز  از او  آثــاری  کنیــد؛ و دیگــر 
جــذاب  ســوژه ی  یــک  به عنــوان  خشــونت  بــر 
آقــای  خــود  ایــن،  بــر  عــالوه  ساخته شــده اند. 
عزتــی هــم اصــراری داشــته کــه از آن وجــه کمیــک 
در بازگیــری اش فاصلــه ای ایجــاد کنــد، پــس تــا 
جایــی کــه توانســته بــه ســینمای اجتماعــی روی 

اســت. داده  خوش نشــان 
او  کشــیدن  ســیگار  شــدت  و  نحــوه   هــم  اگــر 
موردنظــر بــوده باشــد کــه گذشــته از نوعی تقلید 
از آثــار گانگســتری 70-60 ســال پیــش ســینمای 
جهــان بــا بــازی بازیگرانی چون آل پاچینو، بیشــتر 
ســینمای  از  »امیــر«  همچــون  فیلمــی  یــادآور 
خودمــان اســت؛ بــا بــازی »میــالد کی مــرام« کــه 
بــه  آنجــا هــم پرداخــت ناقــص در بازی گردانــی 

ایــن دلیــل بــود کــه شــخصیت اصلــی فیلــم قــرار 
بــود خشــم، غــم، نفــرت، بغــض و خیلــی چیزهــای 
دیگــر خــود را در قالــب ســیگار کشــیدن هایش 

بــه نمایــش بگــذارد.
از ترکیب بازیگران حرفه ای و تازه کار هم بگذریم 
کــه رویکــردی تکراری اســت و در خیلــی از موردها 
هــم جــواب نــداده اســت، نکتــه ی پایانــی در ایــن 
مقــال، بحــث هنجارشــکنی درصحنه هــای بــا بــار 
اروتیســم در ســریال زخــم کاری اســت. گذشــته 
صنعــت  در  دیگــر  قابل ذکــر  نمونه هــای  از 
بایــد  هــم  نکتــه  ایــن  بــه  ایــران،  فیلم ســازی 
ــان«،  توجــه داشــت کــه »محمدحســین مهدوی
کارگــردان اثــر، کاًل فیلم ســازی اســت بــا رویکــرد 
ویــژه بــه اروتیســم. حتــی در فیلــم »التــاری« هــم 
کــه حائــز رویکــرد سیاســی خاصــی در مقطعــی 
خــاص از شــرایط سیاســی و سیاســت خارجــی 
الیه هــای  وجــه،  بارزتریــن  تلقــی  شــد،  کشــور 
اروتیــک اثــر بــود؛ تــا جایــی کــه درجــه ی اروتیســم 
فیلم فارســی های  از  خــاص  گونــه ای  بــا  را  آن 
به نوعــی  و  مقایســه  می تــوان  انقــالب  از  قبــل 
در ســینمای بعــد از انقــالب، کم نظیــر می تــوان 
توصیــف کــرد. آقــای مهدویان حتــی آن جایی هم 
کــه قــرار اســت فیلــم سیاســی بــا روایــت مقطــع 

تاریخــی بســازد نیــز از ایــن تمایــل بــه اروتیســم 
هیــچ گاه غافــل نبــوده اســت.

مجموعــه ی  این کــه  ســوای  اســاس،  ایــن  بــر 
»زخــم کاری« را از منظــر کیفــی الیــق چــه نمــره ای 
بتــوان توصیــف کــرد، بی شــک می تــوان گفــت که 
اثــری اســت بــا وجه هــای تکــراری و آزمــوده شــده 
بــرای مخاطــب ایرانی و گیشــه ی ســینمای ایران.
رویکــرد  بــا  اســت  فیلم ســازی  کاًل  مهدویــان 
ویــژه بــه اروتیســم. حتــی در فیلــم »التــاری« هــم 
کــه حائــز رویکــرد سیاســی خاصــی در مقطعــی 
خــاص از شــرایط سیاســی و سیاســت خارجــی 
الیه هــای  وجــه،  بارزتریــن  تلقــی  شــد،  کشــور 
اروتیــک اثــر بــود؛ تــا جایــی کــه درجــه ی اروتیســم 
فیلم فارســی های  از  خــاص  گونــه ای  بــا  را  آن 
به نوعــی  و  مقایســه  می تــوان  انقــالب  از  قبــل 
در ســینمای بعــد از انقــالب، کم نظیــر می تــوان 
توصیــف کــرد. آقــای مهدویــان حتــی آن جایــی 
هــم کــه قــرار اســت فیلــم سیاســی بــا روایــت 
بــه  ایــن تمایــل  از  نیــز  تاریخــی بســازد  مقطــع 

اروتیســم هیــچ گاه غافــل نبــوده اســت.

بــه  ویــژه  رویکــرد  بــا  اســت  فیلم ســازی   
ً

کال مهدویــان 
اروتیســم. حتــی در فیلــم »التــاری« هــم کــه حائــز رویکــرد 
ــی  ــرایط سیاس ــاص از ش ــی خ ــی در مقطع ــی خاص سیاس
و سیاســت خارجــی کشــور تلقــی  شــد، بارزتریــن وجــه، 
الیه هــای اروتیــک اثــر بــود؛ تــا جایی کــه درجه ی اروتیســم 
از  قبــل  فیلم فارســی های  از  خــاص  گونــه ای  بــا  را  آن 
ســینمای  در  به نوعــی  و  مقایســه  می تــوان  انقــالب 
بعــد از انقــالب، کم نظیــر می تــوان توصیــف کــرد. آقــای 
فیلــم  اســت  قــرار  کــه  هــم  آن جایــی  حتــی  مهدویــان 
سیاســی بــا روایــت مقطــع تاریخــی بســازد نیــز از ایــن 

تمایــل بــه اروتیســم هیــچ گاه غافــل نبــوده اســت.
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زخم کاری قصه بر پیکر مهدویان 

کیوان امجدیان

مهدویــان در زخــم کاری از همــان اول، تکلیفــش 
آنچــه از مکبــث و رمــان  را روشــن کــرد. او هــر 
از  برگرفتــه  ورســیونهای  انــواع  و  حســینی زاد 
مکبــث را کــه بــود ریخــت روی میــز و مصرانــه 
گفــت: همــه ایــن قصه هــا را ببینیــد و بخوانیــد 
تــا بعــد پنجــه تــوی پنجــه بیندازیــم و ببینیــم 
بــدون موج ســواری روی قصــه می توانــم تعلیق را 
برایتــان کادوپیــچ کنــم و بــه جانتــان بیندازمــش 

یــا نــه!
دو  تــا  کنــم  قضــاوت  بخواهــم  منصفانــه  اگــر  
را  منتقدانــش  مــچ  هــم  قبــل  قســمت  ســه 
اگرچــه  قصــه  نداشــت.  حــرف  خوابانــد.کارش 
به انــدازه خــودش وزن داشــت امــا بلندقدتــر از 
شــخصیت پردازی و لحظــه پــردازی و کارگردانــی 
نبــود. او آن قــدر بلــدی خــود را در کارگردانــی بــه 
بازیگــر  توانســت حتــی دســت  کــه  کشــید  رخ 
درجه یکــی مثــل عزتــی را هــم بگیــرد و بکشــد 
بــاال. صحنــه ای کــه مالــک، ریزآبادی هــا را میزنــد و 
 کل انداختــن 

ً
بعــد فاتحانــه بیــرون مــی رود رســما

کارگــردان بــا قصــه اســت. ازآن پــس هــم لبخنــد 
و فنــدک زیپــو و عینــک دودی بــا کمــک حرکــت 
آهســته، شــدند بخشــی از رؤیــای جماعتــی کــه 
آرزویشــان ماشــین و خانــه و ثروتــی به قاعــده 
مالــک بــود و قهرمانشــان شــد او. ضدقهرمانــی 
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کــه بی هیــچ ژانگولــر بــازی شــکل گرفــت و حتــی 
کلــی ضعــف و عیــب هــم داشــت.

هــم مهدویــان می دانســت و هــم منتقدانــش 
کــه ایــن کار او کار ســختی اســت.کاری کــه هــر 
ــد  ــم نمی توانن ــابقه ای ه ــی و باس ــردان مدع کارگ
ادعایــش را داشــته باشــد و از عهــده آن بربیایــد. 
بــه دســت خــودت مهم تریــن   و 

ً
اینکــه عمــدا

بگیــری.  خــودت  از  را  مخاطــب  جــذب  عنصــر 
مثــل جنگجویــی کــه تفنــگ را زمیــن بگــذارد و بــا 

مهارت هــای رزمــی اش مبــارزه کنــد. 
بااین همــه امــا مهدویــان بعــد از چنــد قســمت 
کاری  انجــام  یک قدمــی  در  کــه  شــرایطی  در  و 

کارســتان بــود واداد و میــدان را واگــذار کــرد.
امــان از آشــیل و پاشــنه ای کــه او درونــش رفــت. 
مهدویــان هــم از پاشــنه آشــیل ضربــه خــورد. 
آشــیل مهدویــان کــه بدجــوری رد زخــم کاری را 
روی مخلوقــش گذاشــت ماجــرای عشــق میثــم 
به مثابــه  درســت  کــه  ماجرایــی  بــود.  مائــده  و 
هرچــه  و  می گرفــت  را  کار  ضــرب  ســرعت گیر 
و  خــورد  فریــب  بیشــتر  دوربیــن  رفــت  جلوتــر 
رفــت ســمت ایــن دو نفــر و دوبــاره مهدویــان 
ناخواســته بــا یــک قصــه نیم بنــد عاشــقانه فرعی 
هــرآن چه رشــته بــود را پنبه کرد. عالقــه و گرایش 
او بــه قصه هــای عاشــقانه باعــث شــد تــا ایــده 
ــرق در  ــدر غ ــد و آن ق ــوش کن ــی اش را فرام ابتدای
قصــه میثــم و مائــده شــود کــه در قســمت های 
و  ببــازد  مــداوم  دســت اندازهای  بــه  اخیــر، 
دســت اندازها ســرعت آن ماشــین پرشــتاب را 

ــه صفــر نزدیــک کننــد. ب
زخــم  و  مهدویــان  حکایــت  دیگــر  ســوی  از 
کــه  می گوینــد  راســت  داد  نشــان  کاری اش 
وقتــی  چراکــه  می شــود.  بلنــد  کنــده  از  دود 
را  پیامبــر  یوســف  قصــه  سلحشــور  مرحــوم 
می مانــد-  رفتــه  لــو  قصــه  بــا  فیلمــی  بــه  -کــه 

رفــت  پیوســته  و  آهســته  چنــان  کــرد  شــروع 
ــا انتهــا مخاطبانــش نریزنــد و برونــد ســراغ  کــه ت
کــه  فضاســازی هایی  و  شــخصیت پردازی ها 
به قاعــده درآمــده بودنــد. امــا حرکــت مهدویــان 
سینوســی بــود. او کــه شــروع کــرد همــه خیــال 
اســت  خرگوشــی  مثــل  حکایتــش  می کردنــد 
جلــو  رقیب هایــش  بقیــه  از  ســرعت  بــا  کــه 
میزنــد. بی خبــر از آنکــه بی تجربگــی و غــرور دو 
تمــام  حتــی  می شــود  باعــث  کــه  اســت  آفتــی 

بزننــد.  جلــو  او  از  هــم  الک پشــت ها 
حــاال- در ایــن قســمت های پایانــی- زخــم کاری 
دیگــر آن جذابیــت ســابق را نــدارد. حتــی تصویــر 
مالــِک همه چیــز ازدســت داده درب وداغــان کــه 
از ســاختمان بیــرون می آمــد نتوانســت باعــث 
ناراحتــی آن هــا بشــود کــه خنــده و فنــدک زیپــوی 

او حالشــان را جــا آورده بــود.
پاشــنه آشــیل زخــم کاری به ســادگی باعــث شــد 
تــا بــا یک لحظــه غفلــت بــه دام عنصــری بیفتد که 
بــازی بــا آن نقطــه قــوت زخــم کاری بود. حــاال دیگر 
قصــه ای کــه می توانــد ناجــی فیلــم و ســریال ها 
شــود چنــان خنجــری بر قلب مهدویان نشــانده 
و چنــان زخــم کاری بــه او زده کــه تــا ســال های 

ســال رد ایــن زخــم بــر پشــت او خواهــد مانــد. 
 

حرکــت مهدویــان سینوســی بــود. او کــه شــروع کرد 
همــه خیــال می کردنــد حکایتــش مثــل خرگوشــی 
کــه بــا ســرعت از بقیــه رقیب هایــش جلــو  اســت 
میزنــد. بی خبــر از آنکــه بی تجربگــی و غــرور دو آفتی 
اســت کــه باعــث می شــود حتــی تمــام الک پشــت ها 

هــم از او جلــو بزننــد. 
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می تـوانست بهـــتـــر از ایـن باشـــــد

کــه  از معــدود ســریال هایی اســت  کاری  زخــم 
تاکنــون در شــبکه نمایــش خانگــی توانســته 
نظــرم را جلــب کنــد. گرچــه تماشــای آن هــر بــار 
و  اســت  همــراه  دلهــره  و  اضطــراب  حــس  بــا 
ترجیحــم ایــن بــود این گونــه نباشــد، امــا از آن 
آن نقــد  دســته ســریال هایی کــه هرچقــدر بــه 
داشــته باشــم بــاز نمی توانــم پیگیــرش نباشــم 
و همیــن قــدرت پیگیــر کــردن مخاطــب یعنــی 

موفقیــت نســبی در جزییــات و کلیــات.
از آن دســته آدم هایــی هــم نیســتم کــه بگویــم 

و  اقتصــادی  اجتماعــی،  معضــالت  و  مســائل 
فرهنگــی را نبایــد عریــان نمایــش داد و  بدآمــوزی 
 از آن دســته ام که انتظار دارند 

ً
دارد، نــه، امــا حتمــا

ایــن هنــر در خدمــت ارتقــا و آگاهــی بخشــی، و 
باشــد  اشــتباهات هــم  و مذمــت  راه کار  دادن 

آن هــم بــه شــکل هنرمندانــه و نامحســوس.
انتقــال پیــام به صــورت گل درشــت و  از  حــرف 
شــعاری نیســت، نــه. بلکــه حــرف از اضافــه کردن 
چیــزی برتــر ازآنچــه وجــود دارد اســت، حــرف از 

ــدن. تابان
کــه در فیلــم و  از طرفــی هــم معتقــد نیســتم 
ســریال ها نبایــد زیــاد شــخصیت خاکســتری و 
 دنبــال شــخصیت و آدم 

ً
منفــی ببینیــم امــا حتما

خوب هــای داســتان  هــم می گــردم. و بــه نظــرم 
کــم و  کــردم  اشــاره  کــه  مــواردی  کاری در  زخــم 

دارد. کاســتی 
پایان بنــدی  یــک  بــا  نمی تــوان  به نوعــی 
 تلــِخ 

ً
عبرت آمــوز خــوب، اثرگــذاری دنیــای صرفــا

ســیاهی کــه در تمــام قســمت های ســریال جاری 

زهرا چخماقی
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بــوده را از بیــن بــرد. می شــد بــا هنــر و جــادوی 
فیلم نامــه  و  قصــه  فــرم  و  خالقیــت  و  تصویــر 
و  امیــد  نــور  هنرمنــد،  رســالت  و  کارگردانــی  و 
ــر ذهن هــا بتابــد؛  روشــنی نیــز از دل تاریکی هــا ب
ولــی دکوپــاژ و کارگردانــی ای کــه می خواســته بــه 
ــن  ــای ای ــد، آدم ه ــاره کن ــان اش ــن جه ــیاهِی ای س
کــرده و  را دوست داشــتنی و ترحم انگیــز  دنیــا 
ایــن خــالف چیــزی اســت کــه انــگار قــرار بــوده 
در تــراژدِی گرته بــرداری شــده از مکبــث ببینیــم، 

چیــزی شــبیه بــه خــود ایــن اثــر مانــدگار.
بــا تمــام ایــن اوصــاف زخــم کاری را دوســت دارم 
و دنبــال می کنــم. شــاید چــون داســتان درگیــر 
کننــده ای دارد کــه در ایــن روزگار بســیاری را بــه 
فکــر می بــرد، حتــی اگــر از برخــی ضعف هــای آن 
نتــوان چشــم پوشــید، امــا قــرار گرفتــن تام هــای 
نیــز  و  کارگردانــی  و  بازیگــری  خوش ســابقه ی 
متــن  موســیقی  همچــون  اثرگــذاری  جزئیــات 
مجابــم می کنــد ماننــد بســیاری دیگــر زخــم کاری 
را ببینــم و دنبــال کنــم و شــاید طرفدارش باشــم، 
امــا همچنــان معتقدم می توانســت بهتــر از این 

باشــد. 
 

بــه  می خواســته  کــه  کارگردانــی ای  و  دکوپــاژ 
ایــن  آدم هــای  کنــد،  اشــاره  جهــان  ایــن  ســیاهِی 
دنیــا را دوست داشــتنی و ترحم انگیــز کــرده و ایــن 
خــالف چیــزی اســت کــه انــگار قــرار بــوده در تــراژدِی 
گرته بــرداری شــده از مکبــث ببینیــم، چیــزی شــبیه 

. بــه خــود ایــن اثــر مانــدگار
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ســریال »زخم کاری« تازه ترین اثر محمدحســین 
مهدویان توانسته مخاطبان خوبی را به سمت 
خــود جــذب کنــد. بــازی بازیگــران و قصــه ســریال 
جــذاب اســت و کارگردانــی نیــز قابل قبــول. امــا 
ایــن ســریال نشــان دادن  نکتــه مهــم دربــاره 
نوعــی از زندگــی اســت کــه در جامعــه امــروز مــا 
جریــان دارد و بســیاری از مــا از باطــن آن زندگی هــا 
خبــر نداریــم. تمامــی شــخصیت های حاضــر در 
ســریال، زندگــی مرفه، شــیک و تجمالتــی دارد اما 
باطــن زندگــی آن هــا متالشــی اســت. ایــن همــان 
واقعیتــی اســت کــه امــروز در جامعــه شــاهد آن 

هســتیم.
اینکــه بســیاری از مــا در مقــام مقایســه، ظاهــر 
زندگــی دیگــران را بــا باطــن خــود قیــاس می کنیــم 
بــه درون چنیــن  و همیــن نقــب زدن ســریال 

و  جــذاب  ویژگی هــای  از  یکــی  زندگی هایــی 
دالیــل موردپســند قــرار گرفتــن ســریال شــده 
اســت. مالــک در ایــن ســریال صاحــب هیچ چیــز 
در  کــه  خــورده  کودکــی  از  زخمــی  او  نیســت. 
بزرگ ســالی بــا هیــچ مرهمــی درمــان نمی شــود 
از همــان زخم هایــی کــه بــه قــول صــادق هدایــت 
ماننــد خــوره روح را در انــزوا می خــورد. او همزمــان  
هــم شــاه اســت و هــم غــالم. قــدرت دارد امــا 

اجــازه اســتفاده از قــدرت را نــدارد.
تحقیــر  جامعــه  در  زندگــی  به نوعــی  کاری  زخــم 
را نشــان می دهــد. اینکــه در یــک وضعیــت و 
و  اربــاب  اســاس  بــر  کــه  اســتبدادزده  جامعــه 
بــا  دائــم  اگــر  باشــد،  شــده  پایه گــذاری  رعیتــی 
رعیــت بــا تحقیــر رفتــار شــود روزی اگــر این رعیت 
ــز  ــودش نی ــه خ ــی ب ــذارد حت ــورش بگ ــه ش ــر ب س
رحــم نخواهــد کــرد. زخــم کاری یک هشــدار جدی 
بــرای همــه مــا در هــر مقامــی اســت کــه بدانیــم 
هــر قدرتــی کــه داریــم بایــد مســئولیت اســتفاده 

از آن قــدرت را بپذیریــم و تصــور نکنیــم که قدرت 
مــا بی انتهــا و تمام نشــدنی اســت و هیچ کســی را 

یــارای مبــارزه بــا مــا نیســت.
از منظــری دیگــر هــر چنــد  کاری  ســریال زخــم 
بــا نگاهــی بــه کتــاب حســینی زاد ساخته شــده 
از  یکــی  دارد.  کتــاب  بــا  جــدی  تفاوت هــای  امــا 
و  طبیعــت  نقــش  کتــاب  مهــم  ویژگی هــای 
 رؤیاهایــی اســت کــه مالــک به تنهایــی و 

ً
بعضــا

در طبیعــت می بینــد امــا در ســریال بــه آن هــا 
پرداختــه نشــده اســت. در کتــاب بــه مافیــای 
فســاد به خوبــی پرداخته شــده امــا آنچــه در فیلم 
پررنگ تــر شــده روابــط عشــقی اســت و به صورت 

شــباهت  هیچ گونــه  ســریال  در  شــخصیت ها 
ــردان و  ــدارد و کارگ ــان ن ــخصیت های رم ــی باش کامل
نویســنده بــا گســترده کــردن قصه خط اصلــی کتاب 
را کــه توجــه بــه یــک فســاد اقتصــادی اســت به نوعــی 

کنــار گذاشــتند. 

مالک یا شاه غالم؟!

علی زادمهر
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هیچ گونــه  ســریال  در  شــخصیت ها  کلــی 
ــدارد  ــان ن ــخصیت های رم ــی باش ــباهت کامل ش
و کارگــردان و نویســنده بــا گســترده کــردن قصــه 
خــط اصلــی کتــاب را کــه توجــه بــه یــک فســاد 
اقتصــادی اســت به نوعــی کنار گذاشــتند. یکــی از 
نقــاط مثبــت ســریال این اســت کــه ضرب آهنگ 
خوبــی دارد و پــر از اتفــاق اســت و از پرگویــی و 
دیالوگ هــای زیــاد فاصلــه گرفتــه اســت. البتــه در 
ایــن ریتــم خــوب و ضرب آهنــگ جــذاب نبایــد از 
نقــش خــوب تدوینگــر گذشــت کــه بــا کات هــای 
صحیــح )البتــه اگــر ممیــزی اجــازه داده باشــد( 
حفــظ  را  ســریال  ریتــم  و  درون مایــه  توانســته 
کنــد. بــازی جــواد عزتــی در ایــن ســریال بســیار 
دیده شــده  بــازی اش  و  قرارگرفتــه  موردتوجــه 
اســت. ایــن امــر به ظاهــر نکتــه مثبتــی اســت 
ــایر  ــازی س ــود ب ــث می ش ــا باع ــع نه تنه ــا درواق ام
بازیگــران به خوبــی دیــده نشــود بلکــه کلیــت 
قصه و ســریال زیر چتربازی او کمرنگ می شــود.
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مــا ز یـاران زخـم کــاری داشـــتیـم!
سؤال هایی که جوابش را می دانیم

فــردی  دردهــای  بــه  پرداخــت  محــل  درام  آیــا 
ســرگرمی  نمایــش  جــای  تصویــر،  آیــا  ؟  اســت 
اســت یــا واقعیــت؟ آیــا واقعیــت بایــد تکه پــاره 
و جرح وتعدیــل شــود تــا قبــح زدایــی نشــود ؟ 
آیــا بایــد بــا شــفافیت از دهشــتناک ترین وقایــع 
گفــت؟ آیــا سانســور مخاطــب و فیلم ســاز را در 
ــا  ــا ب مســیر اصــرار و ایســتادگی قــرار نمی دهد؟آی
عــدم شــفافیت ســالمت روان حفــظ می شــود؟ 
آیــا بــا رهــا کــردن روان زخم هــا، زخــم کاری کمتــر 
می شــود؟ آیــا زخــم کاری بــدون پیگیــری بــه شــفا 
می رســد؟ آیــا مگــر نــه ایــن اســت کــه شــفا بعــد از 
روبرویــی بــا مســئله و کشــف محــل زخــم پدیــدار 
می شــود؟ آیــا بــا روایــت، زخم هــا پیــدا نمی شــود؟ 
آیــا درام تأثیــر بیشــتری بر آگاهــی نــدارد؟ آیا بدون 
آگاهی جامعه در مســیر روشــنی قدم برمی دارد؟ 
آیــا تماشــای بــاال رفتــن میــزان خشــونت و جرائــم 

از ســر دانایــی و آگاهــی نشــأت می گیــرد یــا جهــل 
و عــدم کنتــرل بــر خویشــتن؟

آیــا بــرای اشــخاصی کــه توانایــی مراجعــه مکــرر 
بــه روانــکاو ندارنــد تماشــای درام هــای تأثیرگــذار 
روانــی  اختــالالت  بــا  غیرمســتقیم  آشــنایی  و 
نتایــج خوبــی دارد؟ آیــا مطالعــه پــس از ایجــاد 
عالمــت ســؤال از طریــق درام ثمربخش تر اســت 
محــدود  دانشــی  داشــتن  آیــا  بی اطالعــی؟  یــا 
آیــا  درزمینــه روان بهتــر اســت یــا بی دانشــی ؟ 
از هــزار  کــه  امــروز  ســرگرمی محــض در جهــان 
طریــق بــه دســت می آیــد مهم تــر اســت یــا انتقال 

روشــنا در عیــن ســرگرمی؟
آیــا طراحــی شــخصیت قهرمــان مهم تــر اســت 
در  آیــا  ضدقهرمــان؟  شــخصیت  پــردازش  یــا 
موقعیــت زمانــی فعلــی قهرمــان تأثیــر بیشــتری 
بــرای انتقــال مفهــوم و پیــام دارد یــا ضدقهرمان؟ 
آیــا طراحــی ضدقهرمــان جــذاب در درام کارایــی 
ــان  ــام قهرم ــا انتق ــام دارد ی ــال پی ــتر در انتق بیش
بایــد  محبــوب  بازیگــر  آیــا  ضدقهرمــان؟  از 
تأثیرگــذاری  بــرای  فعلــی  زمانــی  موقعیــت  در 
قهرمان هــا  نقــش  انتخــاب  ســراغ  بیشــتر 
در  جامعــه  اگــر  آیــا  ضدقهرمان هــا؟  یــا  بــرود 

دنیا خمامی
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سؤال هایی که جوابش را می دانیم

در  خــودآگاه(  حالــت  بدتریــن  یــا   ( ناخــودآگاه 
تربیــت ضدقهرمــان توانایــی بیشــتری داشــته 
تــا ســاخت شــخصیت های ســالم و قهرمــان، 
ضدقهرمان هــا  بــا  مخاطــب  پنــداری  همــذات 
و  مصلــح  اگــر  آیــا  ؟  اســت  فیلم ســاز  اشــتباه 
قهرمــان در تعریــف حقنــه شــده در چشــم مــردم 
گــر رســیده و  بــه جایــگاه شــعاری و ســرزنش 
حتــی موجــب خشــم عمومی شــده نمی تــوان 
این طــور قلمــداد کــرد کــه ضدقهرمان هــا همــان 

هســتند؟  سرکوب شــده  قهرمان هــای 
فیلم ســاز  یــک  ســیاه  شــخصیت های  اگــر  آیــا 
را مخاطــب دوســت داشــته باشــد و حتــی در 
وجــود  تمــام  بــا  را  دردهایــش  قســمت هایی 
حــس کنــد قصــور کارگردان اســت ایــن جذابیت 
یــا جامعــه در باتــالق بی اخالقــی دســت وپا میزنــد 
آیــا  کــرد؟  پیــدا  دیگــری  جــای  را  مقصــر  بایــد  و 
قداســت بخشــیدن و از آن طــرف قبیــح جلــوه 
مخاطــب  بــرای  دوست داشــتنی  امــری  دادن 
امــروز اســت؟ آیــا فاصلــه گرفتــن از نــگاه صفــر و 
ــن دو  ــان ای ــط می ــه وس ــه طبق یکــی و رســیدن ب

عــدد درســت تر و منطقی تــر نیســت؟ 
کــودک  یــا  شــده  هیــوال  یک شــبه  هیــوال  آیــا 
ــده  ــه کمــک در او نادی ــاز ب ــوده کــه نی مظلومــی ب
انگاشــته شــده؟ آیــا ندیــدن هیــوال هزینه هــای 
بزرگــی در آینــده نمی ســازد؟ آیــا دوســت داشــتن 
آیــا  اوســت؟  تائیــد  معنــی  بــه  مالــک  نقــش 

میــان  در  آن  اشــاعه  و  آن  مفهــوم  و  رابطــه  رد 
نوجوانــان بــا چشم بســته امکان پذیــر اســت؟ 
آیــا در نظــر گرفتــن حساســیت طبقــه نوجــوان 
و آمــوزش مخفی تــر نشــانه کارآمــدی نویســنده 
و فیلم ســاز نیســت؟ آیــا روابــط بــی چارچــوب و 
ممنوعــه همــان عــدد بــزرگ خیانــت در کشــور 
مــا و یکــی از عوامــل اصلــی طــالق نیســت؟ آیــا رد 
شــدن و شــرعی ســازی اش یعنــی مهــر تائیــد؟ آیــا 
عــدم نمایشــش یعنــی رد کــردن وجــود و تعــدد 

روابــط ممنوعــه؟ 
آیــا فیلم ســاز منفعــل بهتــر اســت یــا صاحــب 
یــک  از  اثــر اجتماعــی ســاختن  آیــا  اثــر فاعــل؟ 
هــم  ارزشــی  بنــدی  نظــام  در  کــه  فیلم ســاز 
آیــا  ازقضــا فیلــم ســاخته یعنــی حرکــت فــول؟ 
تعییــن متــر و خــط کــش بــرای یــک فیلم ســاز 
بــردن  ســؤال  زیــر  مســیر  کــردن  مشــخص  و 
حــق  کارگــردان  یــک  آیــا  نیســت؟  او  فردیــت 
نــدارد هــم بــه امــری درگذشــته افتخــار کنــد هــم 
شــاکی و گالیه منــد وضعیــت فعلــی باشــد؟ آیــا 
آزاداندیشــی متهــم بــه برچســب اســت و شــخم 
آیــا از زدن برچســب و ایجــاد خــودی و  عقبــه؟ 
غیرخــودی خســته نمی شــویم؟ آیــا بــه همــان 
اندازه که در جهان واقعی باید خاکســتری بودن 
آدم هــا را بپذیریــم وقــت آن نرســیده کــه بپذیریم 
سیاه وســفید  شــخصیت  طراحــی  دوره  کــه 
از  هیچ چیــز  کــه  اســت  غیرازایــن  آیــا  گذشــته؟ 
هیچ کــس بعیــد نیســت؟ و آیــا مگــر زخــم کاری 
روایــت  نیســت؟  نزدیــک  بعیدهــای  داســتان 

روان! زخم هــای  در  خفتــه  هیوالهــای 
 

ــته  ــری درگذش ــه ام ــم ب ــدارد ه ــق ن ــردان ح ــک کارگ ــا ی آی
افتخــار کنــد هــم شــاکی و گالیه منــد وضعیــت فعلــی 
باشــد؟ آیــا آزاداندیشــی متهــم بــه برچســب اســت و 
شــخم عقبــه؟ آیــا از زدن برچســب و ایجــاد خــودی و 
غیرخــودی خســته نمی شــویم؟ آیــا بــه همــان انــدازه 
آدم هــا  کــه در جهــان واقعــی بایــد خاکســتری بــودن 
را بپذیریــم وقــت آن نرســیده کــه بپذیریــم کــه دوره 

گذشــته؟  سیاه وســفید  شــخصیت  طراحــی 
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در آرزوی ناداستان ها
هزینه فرصت ازدست رفته تغییر ژانر فیلم ساز را چه کسی گردن می گیرد؟

اگــر می خواهیــد یــک دلیــل داشــته باشــید کــه 
ادامــه ایــن متــن را نخوانیــد، خیالتــان را راحــت 
یــا  محتــوا  مــورد  در  نیســت  »قــرار  می کنــم: 
ــرم »زخــم کاری« صحبــت کنــم.« چــه این کــه 

ُ
ف

بایــد  ایــن حــوزه  بــرای نظــر دادن در  معتقــدم 
همــه اثــر را به طــور کامــل دیــد. امــا ســریال جدیــد 
فیلیمــو می توانــد بهانــه ای باشــد تــا مــا راجــع 
بــه یکــی از موضوعــات کالن عرصــه ســینما در 
صحبــت  مهدویــان  محمدحســین  کارنامــه 
کنیــم؛ اقتبــاس و هزینه فرصت ازدســت رفته ای 

کــه کارگردان هــای مــا بــا آن روبــه رو هســتند.
هفتــه  آخــر  شــما  بگویــم.  ســاده  بگذاریــد 
فرصــت یــک کار تفریحــی داریــد. از بیــن رفتــن بــه 
ســینما یــا حضــور در کنســرت، دومــی را انتخــاب 
کــه می توانســتید  می کنیــد. ســینما و فیلمــی 
ببینیــد و ندیده ایــد، هزینه فرصت ازدســت رفته 
هزینــه  را  آن  شــما  عمــاًل  یعنــی  شماســت. 
مفهــوم  ایــن  برویــد.  کنســرت  بــه  تــا  کرده ایــد 

بــرای تخصیــص بهینــه منابــع در علــم اقتصــاد 
زیــاد اســتفاده می شــود. امــا بــه نظــر می رســد، 
وقتــی می بینیــم آثــار هنری مــان بهینــه ســاخته 
نمی شــوند بایــد در هنــر و رســانه هــم از آن بهــره 

ببریــم. 
عمــوم موافقــان و مخالفــان آثــار محمدحســین 
یکدیگــر  بــا  گــزاره  ایــن  در  احتمــااًل  مهدویــان، 
چنــد  اســتعدادهای  از  یکــی  او  کــه  هم نظرنــد 
ســال اخیــر ســینمای ایــران بــوده. در همیــن 
اســتعدادهای  مــا  البتــه  چندســاله  مقطــع 
دیگــری هــم داشــتیم، امــا خصوصیتــی کــه وی 
خــودش  هم تــراز  کارگردان هــای  ســایر  از  را 
ــت  ــان در روای ــی مهدوی ــرد، توانای ــاوت می ک متف
دراماتیــک ناداســتان بــود. چیــزی کــه کم وبیــش 
روزهــای  »آخریــن  ســریال  در  کار  ابتــدای  از 
زمســتان« تــا »درخــت گــردو« بــا خــود داشــت. 
ســازوکار  از  جدانشــدنی  بخشــی  ناداســتان 
اقتبــاس ســینمای دنیــا اســت کــه باعــث بــه 
ــم  ــر هفت ــخ هن ــی در تاری ــار بدیع ــدن آث ــود آم وج
شــده. شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد 
و  »اشــک ها  رئیس جمهــور«،  مــردان  »همــه 
لبخندهــا«، »لورنــس عربســتان«، »غــالف تمــام 
نیویورکــی«  دســته  و  »دار  »زودیــاک«،  فلــزی«، 

مهدی مافی
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هزینه فرصت ازدست رفته تغییر ژانر فیلم ساز را چه کسی گردن می گیرد؟

و بســیاری دیگــر از آثــار مارتیــن اسکورســیزی 
مثــل »دوســتان خــوب«، »گــرگ وال اســتریت« 
ــتان  ــای ناداس ــه ای در کتاب ه ــدی« ریش و »ایرلن
کریســتوفر  مثــل  کارگردانــی  از  بگذریــم  دارنــد. 
نــوالن کــه از اســاس ســراغ مقــاالت و نظریــات 
داســتان پردازی  آن هــا  بــرای  و  مــی رود  علمــی 

می کنــد.
در ایــران بــه دالیــل متعــدد توجــه چندانــی بــه 
اصل اقتباس و در پی آن، ناداســتان نمی شــود. 
بــدون شــک یکــی از عوامل این موضوع، کمبود 
فیلم ســازانی اســت کــه توانایــی دراماتیــزه کــردن 
متــون غیرنمایشــی را داشــته باشــند. مهدویــان 
کــه  اســت  انگشت شــمارانی  همــان  از  یکــی 
می توانــد از ظرفیت هــای هنــری خــودش بــرای 
روایــت ناداســتان های بومــی بهــره ویــژه ای ببــرد 
اســتانداردهای  بــا  تألیــف  بــه مرزهــای  و حتــی 
بااین حــال  شــود.  نزدیــک  ایــران  ســینمای 

گــردو«، بــه هــر دلیــل، کاری را  بعــد از »درخــت 
کــه بهینــه انجــام مــی داد کنــار گذاشــت. ســراغ 
کمــدی نه چنــدان موفقــی بــه نــام »شیشــلیک« 
رفــت. اثــری کــه بســیاری از مخاطبانــش را کامــاًل 
ــاگاه ســر از فیلیمــو و  ــه ن ناامیــد کــرد. امــا بعــد ب
»زخــم کاری« درآورد. این کــه مهدویــان دوبــاره بــه 
اقتبــاس برگشــته، به خودی خــود اتفــاق مثبتــی 
 آن قــدر از اثــر 

ً
اســت. خیلی هــا هــم کــه اساســا

جدیــد وی راضی انــد کــه پــا را فراتــر می گذارنــد و 
ادعــا کننــد ســاخته جدیــد او در قــاب تلویزیــون، 
نمایــش  شــبکه  تاریــخ  آثــار  بهتریــن  از  یکــی 
ــا  ــت ب ــا مخالف ــت ی ــد موافق ــت. قص ــی اس خانگ
بــزرگ  کمبودهــای  از  یکــی  امــا  نــدارم.  را  آن هــا 
 درجایی اســت کــه مهدویان 

ً
ســینمای مــا دقیقــا

ســتاره آن بــود؛ ناداســتان پردازی. »شیشــلیک« 
بــه  را  ســنگینی  ازدســت رفته  فرصــت  هزینــه 
مهدویــان تحمیــل کــرد. هزینــه ای بــه قیمــت 

نشــده.  ســاخته  غبــار«  در  »ایســتاده  یــک 
»ماجــرای نیمــروز ۳« یــا یــک »درخــت گــردو«ی 
پربارتــر. »زخــم کاری« اگرچــه کارگــردان »التــاری« را 
کمــاکان از فضــای ناداســتان دور نگه داشــته امــا 
بــه آینــده امیدوارمــان می کنــد. آینــده ای زیبــا کــه 
در آن مهدویــان دوبــاره به روزهــای اوج خــودش 
ناداســتانی  جــذاب،  اقتباســی  بــا  و  بر می گــردد 

دیگــر را برایمــان روایــت کنــد.

»شیشــلیک« هزینــه فرصــت ازدســت رفته ســنگینی 
را بــه مهدویــان تحمیــل کــرد. هزینــه ای بــه قیمــت یــک 
« ســاخته نشــده. »ماجــرای نیمــروز  »ایســتاده در غبــار
. »زخــم کاری« اگرچه  ۳« یــا یــک »درخت گــردو«ی پربارتر
ــتان دور  ــای ناداس ــاکان از فض ــاری« را کم ــردان »الت کارگ

نگه داشــته امــا بــه آینــده امیدوارمــان می کنــد. 
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بــه  بســیاری  شــباهت  کاری«  »زخــم  ســریال 
یکــه  »مالــک«  دارد؛  اش  محــوری  شــخصیت 
تــاز، مرعــوب کننــده، ســرکش، پــر زرق و بــرق، 
جــذاب، فریبــکار، ســطحی، شــلخته، بــی هویــت، 
قــدرت  امــا  قــدرت  دارای  مخــرب،  پرتناقــض، 
و  غیراخالقــی  شــجاعتی  امــا  شــجاع  پوشــالی، 
هنجارشــکن، پرهیاهو اما نامانــدگار و فراموش 

اســت! شــدنی 
ایــن ویژگی هــا را می تــوان بــه تمامیــت أثــر جدیــد 
محمدحســین مهدویــان هــم نســبت داد. مــا 
کــه  بــا مجموعــه ای مواجــه هســتیم  بــار  ایــن 
انصافــا در مقایســه بــا همــه ســریال هایی کــه 
ــد،  ــه حــال در وادِی وی او دی دیــده شــده ان ــا ب ت
دیدنــی تــر و در جاذبــه و مقهورســازی مخاطــب، 
ســرتر اســت. روایتــی پرکشــش، موقعیت هایــی 
تــکان دهنــده، ضرباهنگــی خوش آهنــگ و یــک 
ــواد  ــین از ج ــل تحس ــوب و قاب ــی خ نقــش آفرین
عزتــی، بــه روح و ذوق مخاطــب »زخــم کاری« وارد 

می کنــد. امــا بــه واقــع، ایــن ســریال آنچنــان هــم 
حــرف تــازه ای بــرای گفتــن نــدارد. همــان ماجــرای 
همیشــگی انحطــاط انســان های پــول پرســت 
و جــاه طلــب بــاز هــم بــه تصویــر کشــیده شــده 
اســت؛ ســیر کلــی روایــت از همــان ابتــدا قابــل 
پیــش بینــی اســت؛ دراصــل ایــن زخــم کاری کــه 
ــه خــود  اســم و رســم ســریال هــم قــرار گرفتــه، ب
مالک وارد می شــود؛ او درحال نوشــیدن دریایی 
از آب نمــک اســت کــه هــر چــه بیشــتر می نوشــد 
عطــش بیشــتری پیــدا می کنــد و درنهایــت در 
ــالل  ــاط و اضمح ــود. انحط ــرق می ش ــا غ ــن دری ای
انســاِن در جســت وجــوی ثــروت و قــدرت، تــا بــه 
حال سوژه بسیاری از آثار در سینما و تلویزیون 
اتفاقــا پرداختــن  بــوده اســت.  ایــران و جهــان 
ــتری  ــوآر و گنگس ــای ن ــوع در ژانره ــن موض ــه ای ب
کــه ســریال »زخــم کاری« نیــز در قســمت های 
اولــش بــه آنهــا شــبیه بــود تناســب دارد. اصــل و 
اســاس ایــن ژانرهــا پرداخــت معمایــی بــه افــراد 
جــاه طلــب و حریــص اســت که در رقابــت و تضاد 

ــوند. ــم رو در رو می ش ــا ه ــار ب ــونت ب خش
»زخــم کاری« بعــد از دو، ســه قســمت از فضــای 
نــوآر و قواعــد ژانــر گنگســتری فاصلــه می گیــرد 
و بــه همــان کلیشــه های رایــج در ملودرام هــای 
و  خیانــت  بــا  تــوأم  خانوادگــی  و  عاشــقانه 
می گــردد؛  آلــوده  ضلعــی  چنــد  عشــق های 
ایــن  طــرح  ســرگرم  کــه  آنقــدر  ســریال،  قصــه 
حــاالت می شــود، بــا خیلــی از داســتانک ها کــه 
می توانســت بــار معمایــی و تعلیــق آمیــز ســریال 
را باالتــر ببــرد فاصلــه می گیــرد. ماجراهایــی مثــل 
بــا مالــک و  قتــل خــان عمــو و درگیــری ناصــر 
تقابــل وی بــا خانــدان ریزآبــادی و ... اجــزائ مهــم 
قصــه ایــن ســریال هســتند کــه بایــد تعمیــق 
عیــار  می توانســتند  و  می یافتنــد  گســترش  و 
دراماتیــک کار را افزایــش دهنــد، امــا مهدویــان 

قدرت پوشالی
چگونه زخم کاری از ژانر نوآر فاصله گرفت؟
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فیلمنامــه،  نــگارش  دربخــش  همکارانــش  و 
سرســری و ســطحی از کنار این ماجراها گذشــته 
انــد. ســازندگان ایــن ســریال بجــای ایــن قضایــای 
مهــم و جــدی و رویکــرد تحلیلــی تــر نســبت بــه 
»فســاد اقتصــادی« ترجیــح داده انــد کــه داســتان 
آلودگــی در روابــط زن و  را بــه ســمت لودگــی و 
مــرد ببرنــد؛ ایــن نشــان می دهــد کــه انگیزه هــای 
در  رکوردشــکنی  هیاهــوی  ایجــاد  و  تجــاری 
دیگــر  از  تــر  قــوی  آنهــا  بــرای  ســریال  فــروش 
انگیزه هاســت. مهدویــان و همکارانــش حتــی 
اتفاقاتــی مثــل اقدامــات جنایی و آدم کشــی های 

مالــک را نیــز بــه شــکلی کاریکاتوریــزه و خیلــی 
ســاده نشــان داده انــد؛ چطــور ممکــن اســت 
فــردی مثــل مالــک کــه درواقع فردی احساســاتی 
ــه  ــا مــرد آرام و ســربه زیــری اســت و همیش و ذات
هــم موســیقی ســنتی گــوش می دهــد، ناگهــان تا 
ایــن حــد بــه ســنگ دلــی می رســد و به ایــن راحتی 
حتی اقوام و آشــنایانش را می کشــد؟ او که قاتل 
حرفــه ای و باســابقه ای نیســت، پــس چگونــه 
ایــن قتل هــا را بــدون هیــچ رد و نشــانی انجــام 
می دهــد، و هیــچ کــس هــم پــی گیــری نمی کنــد!
در دنیــای برســاخته در »زخــم کاری« چیــزی بــه 
نــام پلیــس وجــود نــدارد! چنــد قســمت اول را 
کــه پشــت ســر می گذاریــم دیگــر هیــچ خبــری از 
ناصــر –بــه عنــوان اصلــی تریــن رقیــب اقتصــادی 
مالــک- نمی شــود و گویــی از صحنــه روزگار محــو 
همســرش  »بــرده«  مالــک،  چــرا  اســت.  شــده 
اســت و ایــن همــه از او حــرف شــنوی دارد و از 

ســریال  متــن  در  ســواالت  ایــن  می ترســد؟!  او 
بــی جــواب هســتند و غیرمنطقــی می نماینــد. 
چطــور ممکــن اســت در تهــران امــروز کــه یــک 
از  عظیمــی  خیــل  توجــه  ســاده  بگومگــوی 
خانــه  بــه  گروهــی  می کنــد،  جلــب  را  رهگذرهــا 
دیگــری هجــوم ببرنــد و نهایــت ســر و صــدا را 
ایجــاد کننــد و قتــل هــم انجــام دهنــد و بــا خیــال 
راحــت برونــد پــی کارشــان و یــک نفــر هــم نپرســد 
چــه  خانــه  آن  در  و  بودنــد  کســانی  چــه  اینهــا 
می کردنــد و چــرا خدمتــکار زن را کشــتند؟! ایــن 
همــه ســطحی زدگــی و جعلــی بــودن و واقعیــت 
گریــزی در داســتان یــک ســریال نوبــر اســت! بله؛ 
ــت؛  ــدر اس ــک« مقت ــل »مال ــم مث ــم کاری« ه »زخ

امــا قدرتــش پوشــالی و جعلــی اســت!

ایــن همــه ســطحی زدگــی و جعلــی بــودن و واقعیــت گریــزی 
در داســتان یــک ســریال نوبــر اســت! بلــه؛ »زخــم کاری« هــم 
مثــل »مالــک« مقتــدر اســت؛ امــا قدرتــش پوشــالی و جعلی 

اســت!
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آزادی ور  رعنــا  نــدارد.  حــرف  عزتــی  جــواد  بــازی 
تدویــن،  فیلمبــرداری،  اســت.  انتظــار  از  فراتــر 
کاری«  »زخــم  در  کارگردانــی  البتــه  و  موســیقی 
خودنمایــی می کنــد؛  امــا چیــزی که اولین ســریال 
محمدحســین مهدویــان را ورای خــوب و بــد، 
نــگاه مــن می کنــد،  اثــری مهــم در  بــه  تبدیــل 
عمیــق  زخمــی  از  آن  بی  پــرده  و  عریــان  روایــت 
بــر پیکــر ایــران امــروز اســت. ســریال مهدویــان 
و  ادبــی  شــاهکار  یــک  از  اقتباســی  هرچنــد 
نمایشــی کالســیک اســت امــا روایت گــر دردی 
ــال های  ــه در س ــت ک ــق اس ــی عمی ــه روز و زخم ب
اخیــر طعــم آن را بــه تواتــر چشــیده ایم و تلخــی 
ایــن  از  کرده ایــم.  لمــس  وجــود  تمــام  بــا  را  آن 
منظــر »تحقیــر« تــم و درون  مایــه اصلــی روایــت 
»زخــم کاری« اســت. تحقیــری کــه هــر چنــد بــه 
عصیــان می گرایــد امــا تغییــر ماهیــت نمی دهد و 
همچنان تحقیر اســت و کوچک می کند. لباس 
بزرگــی کــه اگــر هــم بــه تــن داشــته باشــی، بیــش 

تحـقـــــیــرشـــدگان! محمد صابری

سریال محمدحسین مهدویان روایت یک زخم همچنان مهم است

از عظمــت عاریتــی اش، حقــارت تحمیلــی اش را 
بایــد تحمــل کنــی. قــدرت بی لذتــی کــه نــه فقــط 
ارضاکننــده نیســت کــه همچــون آب شــور دریــا،  
را  تنهــا تشــنه ترت می کنــد و بیشــتر تشــنگی 
در جــان ت تثبیــت می کنــد. ماجــرا کاراکترهــای 
اصلــی هــم نیســت، محمدحســین مهدویــان 
در »زخــم کاری« بــه خوبــی عنصــر »تحقیــر« را بــه 
خدمــت گرفتــه و همــه شــخصیت های اصلــی و 
فرعــی را در تعییــن نســبت بــه آن تعریــف کــرده 

اســت.
همــه آدم هــا در جهــان داســتانی »زخــم کاری« 
بــه نوعــی تحقیــر شــده اند؛ یــا بــه ایــن تحقیــر 
تــن داده و بــه آن مفتخرنــد، یــا بــه فریــب مبــارزه 
بــا آن گرفتــار شــده و بیشــتر خــود را بــه دامــش 
انداخته انــد. ایــن عاریتــی اســت که هوشــمندانه 
نمی تــوان  و  گرفتــه  ریشــه  اقتبــاس  منبــع  از 
پیرنــگ جــدی آن در شــاهکار ماندگار شکســپیر 
یعنــی »تــراژدی مکبــپ« را نادیــده گرفــت. ایــن 

شــخصیت های  پرداخــت  در  تحقیرشــدگی 
اساســی  نقــش  هــم  نمایشــنامه  آن  کلیــدی 
آنچــه اینجــا باعــث تازگــی شــده، بــه  داشــته و 
مظاهــر  و  نمادهــا  شــدن  بومــی  و  شــدن  روز 
ســریال  ایــن  داســتانی  جهــان  اســت.  تحقیــر 
بــه رغــم تمــام نقــاط ضعفــی کــه می تــوان بــرای 
آن برشــمرد، نســبتی معیــن بــا جامعــه امــروز 
ایــران دارد. مــالک تحقیــر در آن »پــول« اســت و 
وسوســه شــوم »ثــروت بیشــتر« تبدیــل بــه ابــزار 
تحقیــر انســان ها شــده اســت. طبقــه انتخــاب 
شــده بــرای داســتان هــم هرچنــد هوشــمندانه 
طبقــه مرفــه و دارنــده اســت امــا محرومیــت از 
برازندگــی و ابتــالی آن هــا بــه بلیــه نوکیســگی،  
ســویه ای دیگــر بــه فضــای ایرانــی ایــن جهــان 

داســتانی بخشــیده اســت.
زخــم  همــه  کاری«  »زخــم  جهــان  آدم هــای 
خورده انــد امــا هــر جــا توانســته اند زخمــی هــم 
زده انــد. ســکانس مواجهــه کیمیــا و مالــک در 

10 / 5
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تحـقـــــیــرشـــدگان!
سریال محمدحسین مهدویان روایت یک زخم همچنان مهم است

قســمت ســیزدهم ســریال،  پس از خیانت یکی 
بــه دیگــری، یکــی نمادین تریــن موقعیت هــای 
داســتانی در ترســیم ایــن تحقیرشــدگی جمعــی 
تهدیــد  را  کیمیــا  می خواهــد  مالــک  اســت. 
کنــد امــا خــودش از او زخــم خــورده و از قــدرت 
بیشــتر او هــراس دارد، در مقابــل کیمیــا هــم 
بــه نوعــی گرفتــار تــرس و شــرم توأمــان اســت. 
او هــم از مالــک می ترســد چــرا کــه می دانــد او 
بــرای اهدافــش آدم می کشــد و ابایــی از ریختــن 
انســان  دو  رویارویــی  نــدارد.  هــم  خونــش 
تحقیرشــده کــه به ظاهــر بــرای یکدیگــر تهدیــد 
محســوب می شــوند امــا هــر دو می داننــد کــه 
قدرتــی بــرای خالصــی از ایــن تحقیــر متراکم شــده 
امــا  می ریزنــد  اشــک  می کننــد،  بغــض  ندارنــد. 
هیــچ کــدام دلــش بــه حــال دیگــری نمی ســوزد. 
نهایــت التمــاس کیمیــا همیــن اســت: »فقــط 
بگــذار بــروم!« همیــن. فقــط میخواهنــد از ایــن 
موقعیــت خــارج شــوند. حرفــی باقــی نمانــده. 
تحقیــر، هــر دو را زمین گیــر کــرده اســت. ایــن 
موقعیــت محتــوم همــه آدم هــای دنیــای »زخــم 
ایــران  بــا مــردم  آشــنا  کاری« اســت. موقعیتــی 
و  دســتاوردها  بــه  مفتخــر  شــاید  کــه  امــروز 
حماســه های ریــز و درشــت باشــند امــا همــه در 
درون احســاس »تحقیــر« می کننــد. ایــن تحقیــر 
را مهدویــان بــه خوبــی بــه تصویــر درآوره اســت. 
تحقیــری کــه می توانــد بــه عصیــان منتهــی شــود؛ 
هیــچ چیــز در ایــن دنیــا قطعــی و قابــل اعتمــاد 

نیســت.
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همچنیــن  و  متفــاوت  کتابــی  از  »زخــم کاری« 
کــه  اقتباس شــده  شکســپیر  از  مانــدگار  اثــری 
اگــر مهدویــان تــالش می کــرد بــا پرهیــز از برخــی 
کنــد  روایــت  را  داســتان  خــود  ژانگولربازی هــا، 
 عــالوه بــر بیننــده عــام مخاطبــان حرفــه ای را 

ً
قطعــا

هــم همــراه می کــرد. همچنیــن اگــر از زیــاد کــردن 
پیــازداغ برخــی بخش هــا و رفتارهــای جــواد عزتــی 
روبــه رو  رفته تــری  اثــر شســته  بــا  پرهیــز می شــد 
بودیــم کــه بــه یمــن تیــم ســازنده و بازیگــران اصلــی 
قدرتمنــدش می توانســت بســیار جــذاب شــود.

علیرضا مرادی

راضیه جباری

زهرا منصوری
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تجربــه  اولیــن  در  مهدویــان  محمدحســین 
از  متفاوتــی  تصویــر  سریال ســازی اش 
داده  ارائــه  انســان ها  زیاده خواهی هــای 
کتــاب  از  اقتباس شــده  موضوعــی  اســت؛ 
شــده  بومی ســازی  ولــی  »بیســت زخم کاری« 
کاری«!  »زخــم  نــام  بــه  و  خــودش  دســت  بــه 
ســوی  از  مثبتــی   

ً
نســبتا بازخــورد  توانســت  کــه 

مخاطبــان عــام دریافــت کنــد و در قیــاس بــا دیگــر 
ســریال های پخش شــده شــبکه نمایــش خانگــی 

بنشــیند. باالتــر  گــردن  و  ســر  یــک 
غ از بحــث جــدی دربــاره فیلم نامــه و مســائل  فــار
نقطــه  مهم تریــن  کاری«،  »زخــم  ســریال  فنــی 
انتخــاب  و  چینــش  می تــوان  را  ســریال  قــوت 
عزتــی  جــواد  دانســت.  اصلــی  بازیگــران  تیــم 
به یادماندنی تریــن  از  یکــی  آزادی ور  رعنــا  و 
رقــم  ســریال  ایــن  در  را  نقش آفرینی هایشــان 
بازیگــری  کارنامــه  گفــت  می تــوان  حتــی  و  زدنــد 

کردنــد. احیــا  را  خــود 
ظرفیت هــای  از  آنکــه  علی رغــم  »زخــم کاری« 
ــت،  ــوردار اس ــازی برخ ــه و ب ــی در قص ــادی خوب بنی
رســانه ای  اقدامــات  و  تبلیغــات  جریــان  در  امــا 
مســائل  ســمت  بــه  دســت اندازی  بــا  خــود، 
ســطحی و پروپاگانداهــای متــداول خبــری، اســیر 
حواشــی شــده اســت. ایــن جریــان شــایع در میــان 
داشــته های  خانگــی،  شــبکه  روزهــای  ایــن  ثــار  آ
واقعــی »زخــم کاری« را نادیــده گرفتــه اســت کــه 
از ایــن حیــث می تــوان آن را یــک نقطــه انحرافــی و 

دانســت. ســریال  بــرای  ضعــف 

مثــاًل  اســت،  مــن  مطلــوب  مهدویــان  ســینمای   
ً
اساســا

« و  بارهــا و بارهــا می توانــم بنشــینم و »ایســتاده در غبــار
ــتین  ــان نخس ــدازه هم ــم و به ان ــروز ۱« را ببین ــرای نیم »ماج
مرتبــه از تماشای شــان لــذت ببــرم پیــش از »زخــم کاری« 
امــا بــا دیــدن »شیشــلیک« در میآن همــه نقدهــای مثبتــی 
کــه بــه آن می شــد، تصــور می کــردم ســینماگر موردتوجــه ام 
در حــال از دســت رفتــن اســت و بارقــه امیــدی نمی دیــدم، 
از منظــر مــن امــا »زخــم کاری« بازگشــتی نــه ظفرمندانــه امــا 

قدمــی محکــم بــرای اوســت.
پیش ازایــن و در نظــری کوتــاه عنــوان کــرده بــودم کــه »زخــم 
تــراژدی ای  اســت،  تحقیرشــدگان  تــراژدی   

ً
تمامــا کاری« 

ــم در  ــه نمی توانی ــه گرچ ــران ک ــروز ای ــه ام ــته از جامع برخاس
بنــد بــه بنــدش خودمــان را جــا بدهیــم و بیابیــم امــا هــر بــار 
نیشــتری بــر ماســت و بــه یادمــان مــی آورد گوشــه ای از آن 
را مــا هــم چشــیده ایم، همیــن اســت کــه کاراکتــر اصلــی اش 
دلمــان  تــه  امــا  نیســت  فروگــذار  رذالتــی  هیــچ  از  باآنکــه 
دوســتش داریــم، ایــن شــاید مالک هــای درونمــان اســت 
کــه در ایــن چهــل و چنــدی ســال مــا بارهــا و بارهــا در نطفــه 
بــرآورد  ســر  سهمگینشــان  نفــس  مبــادا  کــه  کشــته ایم 
و جماعتــی را گرفتــار کنــد، شــاید هــم دســتمان به جایــی 
هــم  همان هــا  تتمــه  بضاعتمــان  به قــدر  و  نمی رســیده 
ــرای  مشــکل زا بــوده اســت اصــاًل شــاید همین هــا دلیلــی ب

موفقیــت ایــن ســریال باشــد.
»زخــم کاری« عــاری از ایــراد نیســت. چــه اینکــه اگــر کمتریــن 
اهمیتــی بــه حضــور منطقــی پلیــس داده می شــد، پرونــده 
ایــن فیلــم بــا قتــل نجفــی در همــان قســمت های ابتدایــی 
بســته می شــد. یــا ایــن مقــدار اســتیصال مالــک در برابــر 

ــاور مــن نمی گنجــد. همســرش در ب
کاری«  »زخــم  در  نکتــه  یــک  امــا  مســائل  از  ایــن  جــدای 
پررنگ تــر اســت و آن دقــت در انتخــاب بازیگــران و البتــه در 
کنــارش قــدرت مهدویــان در بــازی گرفتــن از هنرپیشــه ها، 
مثــاًل رعنــا آزادی ور کاظــم هژیــرآزاد پیش ازایــن نقش هــای 
بی تردیــد  امــا  بودنــد  کــرده  تجربــه  را  کوتاهــی  و  بلنــد 
و  اســت  به یادماندنی تــر  ســریال  ایــن  در  حضورشــان 
شــده  رونمایــی  استعدادهایشــان  از  تــازه  جلوه هایــی 
اســت. ایــن همــان موضوعــی اســت کــه »خاتــون« دیگــر 
ســریال شــبکه نمایــش خانگــی کــه ایــن روزهــا در حــال 
در  بدســلیقگی  می خــورد؛  ضربــه  آن  از  اســت  پخــش 

بازیگــران. انتخــاب 
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شکســپیر  مکبــث  الگــوی  روی  کاری«  »زخــم 
بی عیب  ونقــص  تــراژدی  یــک  و  مــی رود  پیــش 
خــودش  ذات  بــا  انســان  مواجهــه ی  دربــاره ی 
و  قــدرت  اوج  در  کــه  شــخصیت هایی  اســت. 
ثــروت، حتــی وقتــی همه چیــز مهیاســت و هیــچ 
وجــود  رازهــا  شــدن  فــاش  و  محاکمــه  از  ترســی 
بــه  کــه  جایگاهــی  از  نمی تواننــد  بازهــم  نــدارد، 
دســت آورده انــد لــذت ببرنــد. خودشــان بــه جــان 
خودشــان می افتنــد و ایــن پریشــانی و آشــفتگی، 

اعــدام بدتــر اســت. از صــد حکــم 

مرجان فاطمی

سمیرا افتخاری
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یکــی از نــکات قابل تأمــل ســریال مهدویــان کــه از جهتــی 
 » بــا رونــد او در ســینمای ایــران نیــز اشــتراک دارد »تغییــر
دادن  نشــان  اســت.  »زخــم کاری«  اصلــی  شــخصیت 
بــرای  کــه  به گونــه ای  داســتان  شــخصیت های  تغییــر 
نیــاز  و  نیســت  ســاده ای  کار  باشــد  باورپذیــر  مخاطــب 
بــه ظرافت هــای بســیاری در »پرداخــت« دارد. مهدویــان 
قانــع،  شــخصیت  یــک  از  »مالکــی«  تغییــر  نتوانســته 
ــه یــک شــخصیت  ــزل ب ، حرف گوش کــن و متزل ســربه زیر
دهــد.  نشــان  به خوبــی  را  طمــاع  و  محکــم  زیاده خــواه، 
شــخصیت  بــه  مختــص  تنهــا   » »تغییــر ایــن  درهرحــال 
مهدویــان  شــخِص  حــاال  نیســت؛  »زخــم کاری«  اصلــی 
نیــز تغییــر کــرده اســت. فیلــم، جهــان فیلم ســاز اســت 
»ماجــرای   ،» غبــار در  »ایســتاده  مهدویــاِن  جهــاِن  و 
« و »التــاری« فرســنگ ها بــا جهــاِن »زخــم کاری«  نیمــروز
در  روزی  کــه  کارگردانــی  دارد.  فاصلــه  »شیشــلیک«  و 
»التــاری« از »غیــرت ملــی« در ایــن ســینمای بی بندوبــار 
حــرف مــی زد امــروز زِن شــخصیت اصلــی داســتانش را 
به صــرف ســکس و شــراب بــه خلــوت حاج عمــو می بــرد! 
بیشــتر  »زخــم کاری«  و  اســت  کــرده  تغییــر  مهدویــان 
تغییــر  تــراژدی  باشــد،  »مالکــی«  تغییــر  تــراژدی  آنکــه  از 

اوســت.

ســریال زخــم کاری، بــه دلیــل قصــه، تعلیق هایــی 
جــزو  بازیگــران  گــروه  و  دارد  همــراه  بــه  کــه 
ســریال های پرمخاطــب شــبکه نمایــش خانگــی 
موفــق  حیــث  ایــن  از  ســریال  اســت.  قرارگرفتــه 
به غیــراز  بازی هــا  جنــس  امــا  می دهــد  نشــان 
بــازی جــواد عزتــی کــه ســنگ تمــام گذاشــته اســت 
خیلــی بــا منطــق جــور درنمی آینــد و از ســوی دیگــر 
نظــر  بــه  عجوالنــه  بســیار  شــخصیت پردازی ها 
بیشــتر  قســمت  چنــد  حالی کــه  در  می رســند. 
بســیاری  هنــوز  نمانــده  باقــی  ســریال  پایــان  تــا 
ســؤاالت  و  نشــده  بــاز  شــخصیتی  گره هــای  از 
قصــه  مانده اســت.  بی جــواب  مخاطــب  مــِن 
پراکندگــی ای بــه همــراه دارد کــه شــاید بخشــی از 
آن بــه سانســورهایی کــه متحمــل شــده برگــردد. 
در کل از ۱۰بــه ایــن ســریال نمــره ۵ را می دهــم کــه 
آن هــم بــه خاطــر ضرباهنــگ و بازی هــای خــوب آن 

اســت.

معــدود  خانگــی،  ســریال های  انبــوه  میــان  در 
ثــاری هســتند کــه بــا رغبــت تماشــا می کنــم. »زخــم  آ
کاری« به رغــم این کــه دریکــی دو قســمت خالــی از 
قصــه بــود و بیش ازانــدازه بــر »فضاســازی« تأکیــد 
کار  ارزش  نمی کنــد.  نومیــد  را  مخاطــب  داشــت، 
ــم  ــه چش ــتر ب ــی بیش ــان و همکارانــش وقت مهدوی
در  قصــه  انتهــای  و  مســیر  می دانــی  کــه  می آیــد 
ســریال،  بااین حــال  مشخص شــده.  کتــاب 
شــخصیت ها  و  اســت  مســتقل  هویتــی  دارای 
دیگــر  جانــی  زاد  حســینی  محمــود  داســتان  بــه 

. ند ه ا بخشــید

احمد رنجبر
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حسین غالمی
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و ناگهان میثم!
مهدویــان  کاری«  »زخــم  اول  قســمت  همــان  از 
طــرف  شــجاعانه  اثــری  بــا  کــه  بــود  معلــوم 
از منظــر انتخــاب کتــاب  نــه  هســتیم. شــجاعت 
مکبــث  یــا  اقتبــاس  بــرای  زاد  حســینی  محمــود 
اصلــی  شــجاعت  کارگــردان.  آزاد  برداشــت  بــرای 
پیش برنــده  مثلــث  انتخــاب  در  مهدویــان 
داســتانش اســت. زمانــی کــه ایــن مطلــب منتشــر 
و  منتشــر  کاری«  »زخــم  از  قســمت   13 می شــود 
قســمت  هــر  در  مهدویــان  اســت،  دیده شــده 
تشــنه  را  مخاطــب  غافلگیــری  یــک  بــا  توانســته 
ــر از آن بازی هــای  قســمت بعــد نگــه دارد و مهم ت
مجموعــه اش  بازیگــران  همــه  از  قابل قبولــی 
بگیــرد. کارگردانــی بشــدت باهــوش کــه بــه اعتقــاد 
و  تبلیغــات  و  پس تولیــد  بــه  حواســش  مــن 
بازی هــای تبلیغاتــی رایــج ایــن روزهــای نمایــش 
خــود  درون  از   

ً
مشــخصا و  هســت  هــم  خانگــی 

مختلفــی  تبلیغاتــی  ســناریوهای  کاری«  »زخــم 
و  مالــک  عاشــقانه  اســت)ماجرای  طراحی شــده 
منصــوره در کیــش و اســتخر جــواد هاشــمی!( امــا 
 بــرای مــن در تمــام ایــن 13 

ً
موضوعــی کــه شــخصا

قســمت جالــب بــوده اســتفاده تکــراری مهدویــان 
از یــک الگــوی مشــخص اســت. امــا بااین وجــود 
توانســته در هــر قســمت بــه مخاطــب رودســت 
کنــد.  غیرقابل پیش بینــی  را  ســریالش  و  بزنــد 
و  افتــاد   12 قســمت  پایــان  در  کــه  اتفاقــی  مثــل 
عواقــب آن باعــث پایــان تلــخ قســمت 13 شــد .

کاری«  »زخــم  قســمت های  تمــام  در  مهدویــان 
خشــونت  و  خیانــت  و  عشــق  مثلــث  یــک  از 
بــه  مخاطــب  عالقــه  دلیــل  کرده)کــه  اســتفاده 
قابل بررســی  جامعه شناســی  منظــر  از  هرکــدام 
تکــراری  قابل تحســین،  موضــوع  امــا  اســت( 
نشــدن ایــن فرمــول اســت و بــا همیــن فرمــول 
را  مخاطــب  قســمت  هــر  پایــان  در  توانســته 
ــگاه  ــاید در ن ــه دارد. ش ــدی نگ ــات بع ــر اتفاق منتظ
همانــی  مهدویــان   استفاده شــده  الگــوی  اول 
باشــد کــه در تمــام ایــن ســال ها در ســریال های 
تفــاوت  امــا  استفاده شــده  هــم  جــم  شــبکه 
ــه  ــن ب ــر رفت ــای دیگ ــا نمونه ه ــان ب ــریال مهدوی س

اســت. ســطح  در  نشــدن  گرفتــار  و  عمــق 
قدیمــی  فرمــول  یــک  براســاس  مهدویــان 
فیلم ســازی در هــر قســمت ســریالش یــک نقطــه 
ــمت  ــان قس ــب در پای ــاال مخاط ــذارد و ح اوج می گ
13 بــا میثــم جــوان زخم خــورده ای مواجــه شــده 

ســریال های  بهتریــن  از  یکــی  زخــم کاری  ســریال 
ــت.  ــوده اس ــال ب ــن دو س ــی ای ــی ط نمایــش خانگ
دو  بــه  نســبت  مهدویــان  نــگاه  بــا  کاری  زخــم 
رمــان مکبــث و بیســت زخــم کاری تعدیل شــده 
و خشــونت کمتــری در نمایــش ســریال شــاهد 
هســتیم. ایــن ســریال به عنــوان اولیــن ســریال 
محمدحســین مهدویــان می توانــد رزومــه خوبــی 
توانســته  تابه حــال  کــه  ســریالی  باشــد.  او  بــرای 
مخاطبــان را بــا خــود همــراه کنــد و رضایــت آن هــا را 

بــه همــراه داشــته باشــد. 
نــوع فیلم بــرداری، پیــش بــرد قصــه و بــازی گرفتــن 
و  آزادی ور  رعنــا  عزتــی،  جــواد  مثــل  بازیگرانــی  از 
بقیــه بازیگــران خــاص خــود مهدویــان اســت و اگــر 
کســی فیلم هــای گذشــته او را دیــده باشــد کامــاًل 
بــا ایــن نــوع نــگاه بــه فیلم ســازی مهدویــان آشــنا 

اســت. 
و  بی نقــص  بــازی  ســریال  ایــن  قابل ذکــر  نکتــه 
قســمت  دو  در  تهمــورث  ســیاوش  بی نظیــر 
را  مخاطــب  کــه  اســت  ســریال  ایــن  ابتدایــی 
می کنــد.  قســمت ها  ادامــه  دیــدن  بــه  مجبــور 
ایــن  بازیگــر بی نظیــر در  یــک  طهمــورث به واقــع 
ســریال بــود و یکــی از دالیــل اصلــی رضایــت بــاالی 

بــود.  اول  قســمت  دو  در  مخاطبــان  ۹۰درصــد 
باعــث  بازیگــران،  و  عوامــل  ایــن  از  هرکــدام 
موفقیــت یــک فیلــم و یــا ســریال خواهنــد بــود. 
زخــم کاری ایــن شــانس را داشــته کــه چنــد عنصــر 
خــوب و موفــق را در کنــار یکدیگــر داشــته باشــد.

اســت کــه پــول و قــدرت دارد امــا تجربــه و صبــوری 
پــدرش را نــدارد. ازاینجــا بــه بعــد »زخــم کاری« احتمــااًل 
شــاهد خلــق شــخصیت تــازه ای از مهدویــان در قالب 
ــد  ــا می توان ــه ی ــتیم ک ــی هس ــوان و تازه نفس ــر ج بازیگ
در مســیر قــدرت ماننــد پــدر و مــادرش تبدیــل بــه 
هیــوال شــود و یــا نیمه روشــن وجــودش او را از ایــن 
دیــد  و  کــرد  صبــر  بایــد  داد.  خواهــد  نجــات  گــرداب 
قســمت های  در  را  خــودش  کارت هــای  مهدویــان 

بعــدی چگونــه بــازی خواهــد کــرد.

احسان هوشیارگر
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یــک  از  اقتباســی  اثــر  یــک  کاری  زخــم  ســریال 
رمــان ایرانــی اســت کــه ایــن رمــان  هــم از مکبــث 
امــا  اســت،  خــوب  اتفــاق  ایــن  گرفتــه.  اقتبــاس 
برایــم جــای ســؤال دارد کــه چــرا در خیلــی از مــوارد 
وفــادار نبــوده و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا در 
برخــی از بخش هــا، ســریال افــت کنــد و داســتانک 
امــا  کنــد.  را جــذب  هــا هــم نتوانســت مخاطــب 
اســت،  قابل قبــول  بســیار  بازی هــا  درمجمــوع 
برخــی  بــازی  از  تــازه ای  وجــوه  بــا  مخاطــب  حتــی 
بازیگــران آشــنا شــده کــه دراین بــاره می تــوان بــه 
ــش  ــوب نق ــی خ ــه خیل ــرد ک ــاره ک ــا آزادی ور اش رعن
یــک زن ســرد و بی رحــم و درعین حــال باهــوش 
جــواد  همچنیــن  اســت.  کشــیده  تصویــر  بــه  را 
عزتــی بــا ایفــای نقــش مالــک نشــان داد کــه فقــط 
از  می توانــد  و  نیســت  موفــق  طنــز  کارهــای  در 
ثــار  پــس نقش هــای جــدی هــم بربیایــد. البتــه در آ
دیگــر هــم ایــن موضــوع را ثابــت کــرده بــود، امــا در 
ــن  ــور دارد. همچنی ــر حض ــه متمایزت ــن مجموع ای
ســیاوش طهمــورث بااینکــه حضــور کوتاهــی در 
زخــم کاری دارد،امــا بســیار تأثیرگــذار نقشــش را 

ایفــا کــرده اســت.

کارگردانــی  ســریال  ایــن  خــوب  امتیازهــای  از 
کیفیــت  بــودن  بــاال  و  مهدویــان  محمدحســین 
در  معمــول  سریال ســازی های  از  فراتــر  ســاخت 
بــا  کاری  زخــم  در  و  اســت  خانگــی  شــبکه  مدیــوم 
ســکانس های کامــاًل ســینمایی همــراه بــا میزانســن 
مواجــه  کالســیک  ســینمای  قاب بندی هــای  و  هــا 
کــه  ســینمایی  فیلم هــای  ماننــد  درســت  هســتیم. 
خــوب  کارگردانــی  کنــار  در  دیده ایــم.  مهدویــان  از 
ــک  ــان ی ــا درخش ــی کاراکتره ــز و در برخ ــای تمی بازی ه

می کننــد. روایــت  را  خــوب  داســتان 

ســریال های  بهتریــن  از  یکــی  زخــم کاری  ســریال 
ــت.  ــوده اس ــال ب ــن دو س ــی ای ــی ط نمایــش خانگ
دو  بــه  نســبت  مهدویــان  نــگاه  بــا  کاری  زخــم 
رمــان مکبــث و بیســت زخــم کاری تعدیل شــده 
و خشــونت کمتــری در نمایــش ســریال شــاهد 
هســتیم. ایــن ســریال به عنــوان اولیــن ســریال 
محمدحســین مهدویــان می توانــد رزومــه خوبــی 
توانســته  تابه حــال  کــه  ســریالی  باشــد.  او  بــرای 
مخاطبــان را بــا خــود همــراه کنــد و رضایــت آن هــا را 

بــه همــراه داشــته باشــد. 
نــوع فیلم بــرداری، پیــش بــرد قصــه و بــازی گرفتــن 
و  آزادی ور  رعنــا  عزتــی،  جــواد  مثــل  بازیگرانــی  از 
بقیــه بازیگــران خــاص خــود مهدویــان اســت و اگــر 
کســی فیلم هــای گذشــته او را دیــده باشــد کامــاًل 
بــا ایــن نــوع نــگاه بــه فیلم ســازی مهدویــان آشــنا 

اســت. 
و  بی نقــص  بــازی  ســریال  ایــن  قابل ذکــر  نکتــه 
قســمت  دو  در  تهمــورث  ســیاوش  بی نظیــر 
را  مخاطــب  کــه  اســت  ســریال  ایــن  ابتدایــی 
می کنــد.  قســمت ها  ادامــه  دیــدن  بــه  مجبــور 
ایــن  بازیگــر بی نظیــر در  یــک  طهمــورث به واقــع 
ســریال بــود و یکــی از دالیــل اصلــی رضایــت بــاالی 

بــود.  اول  قســمت  دو  در  مخاطبــان  ۹۰درصــد 
باعــث  بازیگــران،  و  عوامــل  ایــن  از  هرکــدام 
موفقیــت یــک فیلــم و یــا ســریال خواهنــد بــود. 
زخــم کاری ایــن شــانس را داشــته کــه چنــد عنصــر 
خــوب و موفــق را در کنــار یکدیگــر داشــته باشــد.

هاوار قاسمی
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مهم تریــن نکتــه ای کــه دربــاره ســریال »زخــم کاری« 
وجــود دارد ایــن اســت کــه می توانــد مخاطــب را بــه 
کتــاب »بیســت زخــم کاری« و نمایشــنامه  مطالعــه 
»مکبــث« به شــدت مشــتاق کنــد. ایــن یعنــی جــادوی 
هنــر اقتبــاس کــه محمدحســین مهدویــان توانســته 

از پــس آن به خوبــی بربیایــد.
در  ضعــف  نقــاط  ســری  یــک  منکــر  نمی تــوان  البتــه 
ســریال هــم شــد. چــه بــه لحــاظ روایــت قصــه، چــه 
نه چنــدان دل چســب  بازی هــای  برخــی  و  کارگردانــی 
هــر  کــه  تدوینــی  چــه  و  حصــاری  الهــه  حضــور  مثــل 
می انــدازد.  صامــت  ســینمای  یــاد  بــه  را  بیننــده ای 
امــا بــازی به شــدت خــوب جــواد عزتــی و البتــه نیوشــا 
در  کــه  آتیــه ای  خــوش  توانمنــد  دختــرک  علیپــور 
مقابــل بازیگــری مثــل عزتــی کوتــاه نمی آیــد و دریکــی 
بــازی  در  به خوبــی  چشــمانش  از  ســکانس ها  از 
کار را در ذهــن  کمــک می گیــرد، تمــام نقــاط ضعــف 
بــه کامنــت  اگــر  بــه فراموشــی می ســپارد.  تماشــاگر 
و  اظهارنظرهــا  و  مجــازی  فضــای  در  کاربــران  هــای 
بیــن  روابــط  و  پایان بنــدی  از  پیش بینی هایشــان 
نتیجــه  ایــن  بــه  باشــید  کــرده  دقــت  شــخصیت ها 
ذهــن  به خوبــی  توانســته  کارگــردان  کــه  می رســید 
آن هــا را بــه خالقیــت و تخیــل و البتــه تفکــر وا دارد 
ــن  ــه در ای ــت. همین ک ــمندی اس ــیار ارزش ــه کار بس ک
دقایقــی  بــرای  پرالتهــاب  سراســر  زندگــی  و  وانفســا 
دغدغه هــای  و  مشــکالت  به جــای  تماشــاگر  ذهــن 
روزمــره معطــوف بــه یــک ســریال و داســتان می شــود، 

اســت. خوشــایندی  اتفــاق 

زینب علیپور
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ســریال  از  امــروز  تــا  آنچــه  متــن،  بــر  حاشــیه  غلبــه 
ایــن  حواشــی  اســت،  شــده  وایــرال  کاری  زخــم 
ســریال بــوده اســت. موضوعــی کــه گرچــه بــه دیــده 
شــدن ایــن مجموعــه نمایشــی کمــک می کنــد، امــا 
نشــان دهنده ضعــف ســریال در بخــش فیلم نامــه 
 بــا داســتان 

ً
اســت کــه نتوانســته مخاطــب را صرفــا

گام  کنــد. مهدویــان در نخســتین  جــذب و ســرگرم 
در شــبکه نمایــش خانگــی ســوار بــر حواشــی شــده و 
هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــن ســواری گرفتــن 

بــه یــک ســقوط منجــر نشــود

محمدصادق عابدینی
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