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ایمان عبدلی

»نامــوس« و »غیــرت« در 
فرهنــگ ایرانی مفاهیم دشــوار و 
تأمل برانگیزی است؛ از آن جهت که 
در ارتباط با جامعه دختران مصداق 
دارد و جامعه پسران خیلی مشمول 
این مفاهیم نمی شوند. مفهوم بکارت 
نیز در نسبت مستقیم با دختران قرار 
می گیرد. باکره دختری ســت که از 
همخوابگی با دیگــری گریزان بوده 
و بکر مانــده. درباره پســران اما در 
فرهنگ ایرانی مهم نیست که تن به 
همخوابگی داده اند یا خیر، به عبارتی 
پسران قضاوت نمی شوند! در سینما 
اما چندین و چند فیلم در باب غیرت 
و ناموس و بکارت ساخته شده که در 
اینجا چند مورد از خاص ترهایش را 
مرور کرده ایم. این فهرســت کامل 

نیســت و بهانه اش هم که ماجرای 
»رومینا« است.

خانه پدری - کیانوش عیاری
ملــوک دختر جوانی اســت که 
به دالیل ناموســی، پدرش خواهان 
مرگ او است و برای این کار به پسر 
کوچکش بــه نام محتشــم گفته تا 
قبری در زیرزمین حفر کند تا ملوک 

را کشته و در آنجا دفن کنند.
این فیلم که قصه اتفاق های یک 
خانه قدیمی را از سال ۱۳۰۸ )اوایل 
حکومت رضا شاه( تا ۱۳۷۹ روایت 
می کند با بازیگرانی همچون مهدی 
هاشمی، شهاب حســینی و مهران 
رجبی، ناصر هاشمی، مینا ساداتی، 
نازنین فراهانــی و... در چند اپیزود 
ساخته شده و مســائل و مشکالت 
زنان ایــران را در ۷۰ ســال اخیر به 

تصویر کشیده  است.

قیصر - مسعود کیمیایی
یکی از بــرادران آب َمنُگل به نام 
منصور )جالل پیشــواییان(، فاطی 
را هتــک حرمت می کنــد. فاطی، 
پس از نوشتن نامه ای به مادر )ایران 
دفتــری( و دایــی اش )جمشــید 
مشایخی(، خودکشی می کند و در 
بیمارســتان جان می دهد. فرمان 
)ناصر ملک مطیعــی(، برادر بزرگ 
فاطی، پس از آگاه شدن از موضوع، 

به دکان برادران آب َمنُگل می رود.
او، چون پیشتر قسم خورده  بود 
که دیگر هرگز دســت به چاقو نبرد، 
با دستان خالی با برادران آب َمنُگل 
روبرو می شــود. دو بــرادر منصور، 
رحیم )غالمرضا ســرکوب( و کریم 
)حسن شاهین(، او را غافل گیر کرده، 
می کشــند. قیصر )بهروز وثوقی(، 
برادر کوچِک فرمان، از سفر جنوب 

بازمی گردد و پس از آگاه شــدن از 
قضیه، به قصد انتقام به سراغ برادران 

آب َمنُگل می رود.
خانه دختر - شاه حسینی

خانه دختر با بــازی حامد بهداد، 
باران کوثری، پگاه آهنگرانی و رعنا 
آزادی ور محصول سال ۱۳۹۳ است. 
این فیلم پس از اکران در جشــنواره 
فیلم فجــر با حاشــیه های فراوانی 
مواجــه و بخش هایی از داســتان 
فیلم حذف شد. پس از تغییر مسیر 
داســتان خانه دختــر در تاریخ ۱۹ 
مهــر ۱۳۹۶ به صــورت محدود در 

سینما های ایران اکران شد.
این فیلــم داســتان دختری به 
نام ســمیرا اســت که قصد دارد با 
منصور ازدواج کنــد، در روز پیش 
از عروســی مادر منصور ســمیرا را 
برای معاینه نزد دکتر زنان می برد، 

اما ســمیرا که از این موضوع شوکه 
شــده  اســت از ایــن کار ممانعت 
کرده و در خیابان اقدام خودکشــی 
می کند، پس از اطــالع مرگ وی به 
دو همکالســی اش آن ها به دنبال 
دلیل مرگ دوست خود می روند، اما 
 دلیل خودکشی از طرف پدر سمیرا 

مخفی می شود.
اوریون - علی زمانی

اوریون فیلمی ایرانی ساخته علی 
زمانی عصمتی با موضوع از دســت 
دادن بکارت یک دختر در یک جامعه 
بسته و سنتی است. این فیلم در شهر 
یزد فیلم برداری شــده و در پنجاه و 
چهارمین جشــنواره فیلم لندن دو 
بار به نمایش گذاشته شد. علی زمانی 
عصمتی، کارگــردان اوریون درباره 
امکان نمایش فیلم در ایران می گوید 
که اکنون به هیچ وجه چنین امکانی 
وجود ندارد، اما وی امیدوار اســت 
روزی نگاه مسئوالن ارشاد به سینما 

تغییر کرده و بازتر شود.
در نظر یکی از منتقدین، اوریون 
از نظر ســینمایی فیلم چشمگیری 
نیســت و تنها علت پذیرش آن در 
جشــنواره فیلم لنــدن، می تواند 
موضوع جنجالی آن باشــد. به ویژه 
اینکه فیلم های دیگــری که از نظر 
سینمایی بهتر و قوی تر بودند امسال 
به این جشنواره ارســال شدند، اما 
مورد توجه هیــأت انتخاب آن قرار 

نگرفتند.
صادق ُکرده - ناصر تقوایی

صادق ُکرده فیلمی به نویسندگی 
و کارگردانی ناصر تقوایی محصول 
سال ۱۳۵۱ اســت. صادق )سعید 
راد(، مشــهور به صادق ُکــرده، در 
مسیر جاده اندیمشــک به اهواز با 
همسرش )آتش خیر( قهوه خانه ای 
را اداره می کند. شبی در غیاب صادق 
یکی از دوستان او که راننده کامیون 

اســت به قهوه خانــه می آید و پس 
از هتــک حرمت از همســر صادق 

ناخواسته او را به قتل می رساند.
رئیــس پاســگاه )محمدعلــی 
کشاورز( و ســرگروهبان، ولی خان 
)عزت اهلل انتظامی(، پدر زن صادق، 
درصدد دستگیری قاتل برمی آیند؛ 
اما صادق برای گرفتن انتقام از قاتل 
همسرش کشتار رانندگان کامیون 

را آغاز می کند. 
ســرگروهبان، ولی خان از سوی 
رئیس پاســگاه مأمور می شود تا به 
پرونــده قاتل راننده ها رســیدگی 
کند. او وقتــی یقین حاصل می کند 
که قاتل راننده ها کسی جز دامادش 
نیســت ســکوت می کند. رئیس 
پاسگاه ســرگروهبان را تحت فشار 
قرار می دهد، و روزی که قرار اســت 
صادق برای دیدن فرزندش و گرفتن 
هزار تومان پول، بــرای عبور از مرز 
آبی، به خانه پدر همسرش برود، در 
محاصره ژاندارم ها قرار می گیرد و از 

پا درمی آید.
التاری - مهدویان

امیرعلــی )ســاعد ســهیلی( و 
نوشــین )زیبا کرمعلــی( دو جوان 
بیست و یک-بیست و دو ساله قصد 
ازدواج با یکدیگر را دارند. خانواده ها 

چندان موافق نیستند. 
آن ها صبر پیشــه کرده اند تا به 
مرور زمان رضایت خانواده هایشان 
را جلب کننــد. آن دو یــک رؤیای 
مشترک دارند؛ برنده شدن در التاری 
و دریافت گریــن کارت آمریکا، اما 
نوشین به واســطه دوست پدرش 
برای کار ترجمه به دبی می رود. پس 
از مدتی امیرعلی خبردار می شــود 
نوشین خودکشی کرده و او برای پی 
بردن به راز خودکشی به دبی می رود 
و می فهمد نوشین گرفتار باند های 

قاچاق جنسی شده بود.

نگاهی به مقوله »ناموس« و »غیرت« در سینما؛ 

قیصر کجایی که رومینا را ُکشتند؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 الوند: شاید به زودی عقد و 
عروسی آنالین شود 

 سیروس الوند که فیلم جدید خود را برای اکران 
آنالین آماده می کند، معتقد است انجام بسیاری از 
کارها به صورت آنالین، از اکران گرفته تا مراسم ختم، 
سرنوشت محتوم امسال ماست و شاید به زودی عقد 

و عروسی آنالین هم داشته باشیم.
او کــه قصــد دارد کالس هــای آنالیــن 
فیلمنامه نویسی و کارگردانی و بازیگری خود را به 
زودی برگزار کند، درباره اکران آنالین فیلمش و نیز 
برخی نظرسنجی ها که نگرانی مردم را از رفتن به 
سینما نشان می دهد، بیان کرد: کال با این وضعیت 
فکر می کنم در آینده شاهد باشیم که عقد و عروسی 
هم آنالین برگزار شود و مهمان ها از خانه خود، عروس 
و داماد همراهی کنند. این اواخر کلی مراسم ختم به 
صورت آنالین برگزار شد که یکی از آن ها مربوط به 
مرحوم سیامک شایقی بود و من هم از منزل در آن 
صحبت کردم. پس چرا عقد و اکران فیلم و ... آنالین 
نشود؟ کارگردان »چهره«، »یک بار برای همیشه« و 
»مزاحم« افزود: در شرایط فعلی حتی اگر سینماها 
باز شــوند با توجه به اینکه اعالم شــده 4۰ درصد 
ظرفیت، بلیت فروشی می شود و ۵۰ درصد فروش 
آن هم از ما گرفته می شود و نیز تعداد زیادی فیلم 
که پشت اکران مانده، به نظرم همین اکران آنالین 
کمک می کند تا فیلم هایی که بعدا در سینماها اکران 

می شوند وضعیت بهتری داشته باشند. 
الوند درباره فیلم خود که آنالین اکران می شود، 
گفت: ممکن است آن را دوســت داشته باشید یا 
نداشته باشید ولی مستقل از خوب یا بد بودن، »آنجا 
همان ساعت« یک فیلم خاص است که قصه ای نو 

دارد، مخصوصا نسبت به دیگر کارهایم. 
او در پایان با اشاره به توانمندی دیگر بازیگرانش 
از جمله شهرام حقیقت دوست، امیرحسین فتحی، 
شاهرخ فروتنیان و یکی از شاگردانش یادآور شد که 
در این فیلم بجز سعید پیردوست و سعید قراخانلو 
همه بازیگران اصلی اش اولین تجربه همکاری با او را 
داشتند. در فیلم »آنجا همان ساعت« داستان رعنا و 
امیر که زندگی عاشقانه خود را در محله ای قدیمی و 

در حاشیه شهر آغاز کرده اند، روایت می شود.
    

 سریالی که جایگزین 
»بچه  مهندس« می شود

»سامو بندری« بعد از سریال »بچه مهندس« 
به شبکه دو می آید و بعد از آن »شاهرگ« به آنتن 
خواهد رسید. این شب ها برخی از سریال های ماه 
رمضانی هنوز روی آنتن مانده اند؛ ســریالی مثل 
»بچه مهندس« که به روزهای پایانی پخش رسیده 
و »سرباز« که هنوز آنتن شبکه ســه را قرق کرده 
است، »پدر پسری« هم کماکان روی آنتن شبکه 
پنج سیما اســت. در برخی از رسانه ها به جایگزین 
»بچه مهندس« اشاره کردند که نام فصل سوم »از 
سرنوشت« هم به میان آمد. تهیه کننده این مجموعه 
تلویزیونی،  گفت که احتمال دارد این سریال در ایام 
پاییز ادامه داشته باشد و البته که شبکه در خصوص 
پخش و زمان کنداکتور تصمیــم می گیرد. بنابر 
پیگیری هایی که شده بعد از پایان فصل سوم »بچه 
مهندس« در روزهای آتی، سریال »سامو بندری« به 
آنتن خواهد رسید. »سامو بندری« به تهیه کنندگی 
سیدعلیرضا ســبط احمدی و کارگردانی ابراهیم 
فروزش در بندر بوشــهر، تصویربرداری و به تولید 
رسیده است. »سامو بندری« متعلق به فضای بوشهر 
است و قصه آن با فضای جنوب همخوانی دارد و بر 
همین اساس نیز جمعی از افراد حاضر در مجموعه از 

بازیگران خوب بوشهری اند. 
حســن پورشــیرازی، مائده طهماسبی، علی 
اوسیوند، مهدی فقیه، آریاوا رستمی، کورش زنگویی، 
ناهید ثناگو، مرتضی نوری فیــروزی، لیال دمان، 
عباس باکو، خلیل چــراغ زاده، محمد گتوتی زاده، 
اسماعیل عاشوری، حدیث سیرجانیان، سیدرضا 
حســینی، مهدی عبدی، عبدالکریم محمودنیا، 
یوسف فهمیده، سید احمد صداقت بخشی و ... در 

این سریال نقش آفرینی کرده اند.

پردهنقرهای

روزنامه فرهیختگان با نگاه خودش که البته 
علیه هر چیز غربی ست و دنبال نشانه های پلیدی 
در آن است، سعی کرده تفسیر متفاوتی از سریال 
محبوب این روزها »مانی هیست« ارائه بدهد، 
بخش هایی از این تحلیل را که البته در عین حال 

نکات قابل تاملی هم دارد این جا آورده ایم: 
»خانه کاغذی« یا »ســرقت پــول« یک 
سریال اسپانیایی است که درسال ۲۰۱۷ برای 
پخش از شبکه ســوم تلویزیون اسپانیا تولید 
شــد و جالب اســت بدانیم در آن زمان به رغم 
محبوبیتی که پیدا کرد، به حدنصاب تماشاچیان 
اسپانیایی خود دســت پیدا نکرده بود تا اینکه 
نتفلیکس مجموعه را خرید و با انتشارش باعث 
شد به پرمخاطب ترین سریال غیرانگلیسی زبان 
دنیا تبدیل شــود. »خانه کاغذی« ابتدا در ۱۵ 
قسمت ساخته شــده بود اما نتفلیکس آن را به 
قسمت های کوتاه تر تقسیم کرد و به ۲۳ قطعه 
درآورد که دوفصل را شــامل می شــدند. این 
دوفصل درحقیقت حدمنفصلی نداشتند و یک 
داستان را پیش می گرفتند اما فصل های سوم و 
چهارم مجموعه که توسط خود نتفلیکس تهیه 
شد، داستانی مجدد با همان دارودسته را روایت 

می کردند.
این افراد عموما نــام همدیگر را نمی دانند و 
اسامی مستعار شهرهای مختلف دنیا روی آنها 
قرار داده شده است. پروفسور، عملیات را چنان 
از قبل طراحی کرده که حتی محتوای بحث ها 
یا کل کل نیروهای پلیــس درهنگام درگیری 
با سرقت، در نقشــه او پیش بینی شده اند. این 

بخش از قصه هرچنــد کامــال واقع گرایانه و 
امکان پذیر نیست اما یکی از متداول ترین انواع 

سرگرمی سازی در قصه گویی پلیسی دنیاست.
گروه ســارقان ضرابخانه از همان سری اول 
مجموعه، تالش فراوانی برای جلب نظر از افکار 
عمومی و جازدن خودشــان به عنوان قهرمان 
می کنند. یعنی آنها یک اســتراتژی رسانه ای 

منسجم هم دارند.
این مجموعه به دلیل ظاهر آنکه به فرم آثار 
سمبلیک شباهت هایی دارد، بحث های تاویلی 
و تفســیری فراوانی راه انداخــت؛ درحالی که 
اکثر این نشانه ها به طور کامال تصادفی انتخاب 

شده اند.
ضدیت با مفهوم کلی »دولت« و تالش برای 
جــا انداختن مفهوم »مقاومــت« ذیل همین 
نگرش، عمده ترین تم مضمونی خانه کاغذی 
است. حتی تلفظ انگلیسی نام مجموعه، یعنی 
عبارت مانی هیســت شــباهت مشخصی به 
واژه مانیفســت دارد و ممکن است طعنه ای به 
مشهورترین مانیفست دنیا یعنی »مانیفست 
کمونیست« هم در آن باشد که کارل مارکس 
به همراه دوستش انگلس آن را در سال ۱۸4۸ 
نوشت. اگر این نماد بازی ها را جدی بگیریم، خانه 
کاغذی می خواهد آلترناتیوی برای مقاومت در 
معنای چپ گرایانه آن ارائه بدهد و اگر نمادها را 
جدی نگیریم، بازهم می شود به شیوه ای دیگر 

همین نتیجه را گرفت.
ماسک  دالی یا ماسک  جوکر، کدام واقعی تر 

است؟

بانک مرکــزی اروپا درســال ۲۰۱۱ مبلغ 
۱۷۱میلیارد یورو را از هیچ کجا به دست آورد! 
این نکته ای است که پروفسور، طراح اصلی و مغز 
متفکر عملیات، در توجیه اقدامش به فرمانده 
پلیس می گوید؛ آیا می دانیــد این پول به کجا 
رفت؟ مستقیما از بانک ها به جیب ثروتمندان. 
آیا کســی بانک مرکزی اروپــا را دزد خوانده 
است؟ آنها اسم کارشان را »تزریق نقدینگی« 
گذاشتند. خب من هم تزریق نقدینگی انجام 
می دهم اما نه به بانک هــا، بلکه آن را دراقتصاد 

واقعی تزریق می کنم.
همین دیالــوگ چندخطــی در فصل اول 
ســریال باعث شــد خیلی ها کل مجموعه را 
یک بیــان هنری در نقد ســرمایه داری بدانند 
و از پروفسور چیزی شــبیه رابین هود بسازند. 
اما منظور پروفســور از اقتصــاد واقعی دقیقا 
کجاست؟ تیم هشت نفره ای که با پروفسور در این 
سرقت همکاری کردند، پس از اتمام ماموریت 
به صورت جفت جفــت در جاهای مختلف دنیا 
پراکنده شدند تا با هویت های جعلی، به عنوان 
میلیونرهایی ســرخوش و خوشبخت زندگی 

کنند.
 این زندگی های شــیک و باشکوه که تورم 
آن را تمام مردم اتحادیه اروپا و به عبارتی تمام 
مردم دنیا تحمل کرده اند، همان اقتصاد واقعی 
مدنظر پروفسور اســت. اقتصاد واقعی فراهم 
شــدن رفاه هشــت نفر دزد و لمپــن، به بهای 
ایجاد یک میلیارد دالر نقدینگی بی پشتوانه و 
تاثیر تورم حاصل آن در زیســت میلیون ها نفر 
است. بخش دوم مجموعه که با فصل سوم آغاز 
می شود، سکانسی دارد که بالن های پروفسور، 
۱4۰میلیون یورو پول را روی سر مردم میدان 
کاالئوی شهر مادرید می ریزند؛ یکی از محالت 

توریســتی و گرانقیمت مادریــد. بعد تصویر 
پروفسور روی تمام بیلبوردهای تبلیغاتی شهر 
ظاهر می شــود که بیانیه ای را در چرایی اقدام 
به سرقت دومش قرائت می کند و مردم مادرید 
هم بی اینکه این پول پاشی را توهین به خودشان 
بدانند، دســته جمعی طرفدار گــروه دالی ها 
می شوند. حتی یک نفر درمیان تمام آن جماعت 
و البته بین تمام تحلیلگران رسانه ای که مرتب 
بر صفحه تلویزیون ها نمایش داده می شوند یا 
الاقل بین تیم جنگ روانــی پلیس و نیروهای 
امنیتی اسپانیا نیست که بگوید اینها برای عیش 
خودشان همان کاری را کردند که بانک مرکزی 
اروپا الاقل بدون گروگانگیری و اسلحه کشیدن 
روی شهروندان کرده بود و حاال که دوسال ونیم از 
آن ماجرا گذشته، یادشان افتاده که به این شکل 
تحقیرآمیز روی ســر ما پول بریزند تا برایشان 
ضعف کنیم و جنبش حمایت از آنها راه بیندازیم.

 حتی پس از آنکه معلوم شد این پول پاشی 
بخشی از نقشــه ای جدید برای سرقت از بانک 
مرکزی اسپانیاست، کسی به دالی ها نگفت که 

شــما مردم را اغفال کردید تا نقشه خودتان را 
پیش ببرید و منتش را هم روی سر ما گذاشتید. 
درعوض همه باور کردند پروفســور رابین هود 
مدرن است. گذشته از اینکه رابین هود عملیات 
ایذایی می کرد نه انقالبــی، تعریف نیم خطی 
رابین هودیسم، دزدیدن از خزانه عمومی برای 
بخشیدن به محرومان است؛ اما اگر کسی از خزانه 
عمومی بدزدد و به جای بخشش به محرومان، 
برای خودش جزیره بخرد، چطور ممکن است 

بازهم رابین هود به حساب بیاید؟ 
پول پاشــی بالون های پروفسور هم با اینکه 
مشخصا به قصد پیش بردن نقشه سرقت دوم 
اســت، درجهان داخل فیلم نه تنها مورد هیچ 
نقدی قرار نمی گیرد، بلکه یک میلیون آدم را خام 
می کند تا به هواداری از دالی ها تظاهرات کنند و 
چند روز در خیابان بمانند. دنیای درون فیلم را 
کارگردان و نویســنده آن و شرکت سازنده اش 
طراحی کرده اند اما چرا در دنیای خارج از فیلم 
هم گاهی دیده می شود که نسبت به آن نگاهی 

خوش بینانه وجود دارد؟

درباره سریالی که همه دوستش دارند

مانی هیست، دلبر سریالی این روزها

نقد

 شماره   529   /    دوشنبه 12  خرداد   1399  / 9 شوال 1441  /  1 ژوئن   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
@t osee. i r ani :اینستاگرام              t oseeir ani . i r :نشانی سایت


