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سرمقاله
به چه کسی یک ابرقهرمان می گویند؟

شــاید ایــن ســوال تــه ذهــن شــما را هــم قلقلــک داده باشــد. 
شــاید هــم جــواب آن را حاضــر و آمــاده داشــته باشــید. شــاید 
قهرمانــان و خدایــان و نیمه خدایــان باســتانی مثــل رســتم، 
گیلگمــش، هرکــول و ادیســه را در نظــر داشــته باشــید. قهرمانانــی 
بــا قدرت هــای فــرا طبیعــی در مصــاف بــا ماجراهایــی فراطبیعــی. 
شــاید هــم قهرمانــان قصه هــای فولــک مثــل رابیــن هــود، ســمک 

عیــار و کــور اوغلــو را ابرقهرمــان بنامیــد. 
هــر چنــد اگــر بخواهیــم پــی تاریخ چــه ی پیدایش خــود کلمه ی 
ابرقهرمــان را بگیریــم، بایــد بــه اوایــل قــرن بیســتم برگردیــم. بــه 
ــم  ــوع کنی ــرخ رج ــه ی س ــل رازیان ــندی مث ــای عامه پس کتاب ه
ــی اش در  ــب زاده ی انگلیس ــوش و نجی ــان مبدل پ ــا قهرم ــه ب ک
ــه  ــر فرانســه، ب ــالب کبی ــد انق ــرور بع ــه دوران ت دوران موســوم ب
نجــات دادن اشــراف زادگان فرانســوی از چنــگال گیوتیــن مشــغول 
ــش  ــرز، زورو و فل ــاک راج ــد ب ــدی مانن ــای بع ــا نمونه ه ــود. ت ب

ــی. ــک بوک ــای کمی ــه نمونه ه ــوردون و البت گ
 البتــه ایــن بــه شــرطی اســت کــه نخواهیــم متــه به خشــخاش 
بگذاریــم و نمونه هــای واقعــی قــرن نوزدهمــی مثــل یاغیــان ســن 
ــه در  ــم؛ نقاب پوشــانی ک ــه شــمار بیاوری ــره ب ــن زم دیگــو را در ای
دفــاع از قانــون بــا قانون شــکنان غــرب وحشــی درگیــر می شــدند.
امــا تعریــف مــا از ابرقهرمــان از هــر کجــا کــه شــروع شــود و هــر 
کــدام از دســته های بــاال را کــه در بگیــرد، بــا تمامــی تفاوت هــای 
ریــز و درشتشــان شــاید در یــک نقطــه مشــترک باشــد. این کــه 
ــوش  ــی نقاب پ ــت گاه ــی اس ــامل قهرمانان ــتان ها ش ــن داس ای
ــون  ــارج از قان ــی خ ــه در جای ــی ک ــاب. قهرمانان ــی بی نق و گاه
مرســوم جامعــه بــا تکیــه بــه مــرام اخالقــی خــود بــه جنــگ بــا 
شــر و بــدی بــر می خیزنــد؛ شــرارتی کــه گاه بــا توجــه بــه خــود 

داســتان ماهیتــی فراطبیعــی دارد.
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ــاب  ــور را انتخ ــن م ــده زادروز آل ــن پرون ــار ای ــرای انتش ــا ب م
ــود  ــای خ ــن کاره ــی از بهتری ــا برخ ــه ب ــنده ای ک ــم. نویس کرده ای
ــی   ــای اخالق ــان و چالش ه ــک ابرقهرم ــا را از ی ــور و درک م تص
ــت ایــن تاریــخ را  ــه همیــن عل ــرد. ب پیــش رویــش، دگرگــون ک
ــرای  ــه چــرا ابرقهرمان هــا ب ــم ک ــا نشــان دهی ــم ت انتخــاب کردی
ــی  ــه از ایــن نظــر کــه مفهومــی ثابــت و ازل ــد. البتــه ن مــا مهمن
ــا  ــه ای از م ــان آین ــون ابرقهرمان ــس چ ــه برعک ــد، بلک و ابدی ان
هســتند؛ آینــه ای از چالش هــای مــا، تنگناهــای مــا و زمانــه ی مــا 
ــه  ــت هایی ک ــن دوران. وحش ــمار ای ــت های بی ش ــر وحش در براب
گاهــی حتــی معجــزه ی یــک ابرقهرمــان هــم نمی توانــد مــا را از 
ــا در  ــم ت ــعی کرده ای ــده س ــن پرون ــا در ای ــد. م ــی بخش آن رهای
حــد تــوان بــه ایــن موضوعــات بپردازیــم؛ بــه تمــام زیروبم هــای 

ــش. ــان و چالش های ــک ابرقهرم ــوم ی مفه
پس با ما همراه باشید.
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شــانگ چی و افســانه ی 
حلقه: ده  

خانه ی اژدهای پنهان

میالد قزللو
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دوره ی اول جهــان ســینمایی مــارول بــا جنــگ آخرالزمانــی 
ــه خشــت  ــان رســید. دوره ای ک ــه پای ــوس ب ــا تان ــان ب انتقام جوی
اولــش را مــرد آهنیــن گذاشــت و در نهایــت بــه دنیــای وســیع و 
پهنــاور ابرقهرمانان ختم شــد. در ایــن دوره تعــدادی از انتقام جویان 
جانشــان را بــرای نجــات جهــان فــدا کردنــد و برخی هم بازنشســته 
شــدند. از آن جمــع چنــد نفــری باقــی ماندنــد تــا جهــان مــارول را 

در برابــر ابرشــرورانی کــه خواهنــد آمــد، حفــظ کننــد.
ــان  ــور ابرقهرمان ــاهد حض ــارول ش ــینمایی م ــد س دوره ی جدی
جدیــدی خواهــد بــود کــه یکــی از آن هــا »شــانگ چــی« 
ــن  ــی از متفاوت تری ــارول یک ــد م ــی اســت. شــخصیت جدی چین
کاراکترهایــی اســت کــه قــدم بــه ایــن دنیــای پهنــاور گذاشــته و 
قــرار اســت در کنــار دکتــر اســترنج و باقــی رفقــا جهــان را از شــر 

ــد. ــظ کن ــد حف ــان های پلی ــی و انس ــودات اهریمن موج

شانگ چی: از جوان آمریکایی تا ابرقهرمان چینی
شــانگ چــی بــا بــازی ســیمو لیــو، کــه البتــه در ابتــدای فیلــم با 
نــام »شــان« شــناخته می شــود، جــوان دهــه ی شــصت و هفتــاد 
ــه قــول آمریکایی هــا »نســل هــزاره« اســت کــه  ــا ب و هشــتاد ی
ــتش،  ــن دوس ــار بهتری ــل و در کن ــت هت ــوان پیش خدم ــه عن ب
ــرایط  ــن ش ــت. ای ــی اس ــم راض ــد و از کارش ه ــی، کار می کن کیت
باعــث شــده تــا در نظــر دوســتان و اطرافیانــش آدمــی باشــد کــه 

ــد. ــدارد و نمی خواهــد پیشــرفت کن هیــچ هدفــی ن
ــار  ــا فش ــد و ب ــر می کن ــرعت تغیی ــه س ــرایط ب ــن ش ــا ای ام
نیروهــای بیرونــی مجبــور می شــود تــا قــدم در راهــی بگــذارد کــه 
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بــه ابرقهرمانــی ختــم می شــود. در طــول فیلــم بــا زندگــی شــانگ 
چــی آشــنا می شــویم و بیــن گذشــته و حــال در رفت و آمدیــم تــا 

در نهایــت بــه تصویــر کاملــی از ایــن ابرقهرمــان برســیم.
هــر چنــد شــانگ چــی را بــه عنــوان قهرمــان داســتان 
می شناســیم، امــا او هــم مثــل »بیــوه ی ســیاه« تحت تاثیــر 
ــگ در  ــی لئون ــرار دارد. تون ــش ق ــذاب اطراف ــخصیت های ج ش
ــدر شــانگ چــی، شــخصیت کاریزماتیــک و  ــوو، پ نقــش شــو ون

ــه و  ــات پدران ــه احساس ــد ک ــا می کن ــه را ایف ــرب قص ــه مخ البت
ــگ،  ــر ژان ــازی منگ ــا ب ــه دارد. شــیالینگ، ب زورگویی هــای حاکمان
ــه  ــت ک ــی اس ــانگ چ ــر ش ــی و خواه ــای زیرزمین ــس بانده ریی
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ــری در  ــور بیش ت ــت حض ــه« می توانس ــر باحال ــش »خواه در نق
ــد. ــته باش ــتان داش داس

ــه  ــه ی قص ــتیار پای ــخصیت دس ــه ش ــواده ب ــن خان ــد از ای بع
ــای  ــری از خانواده ه ــا، دخت ــازی آکوافین ــا ب ــی، ب ــیم. کیت می رس
مهاجــر چینــی اســت کــه ســعی شــده رابطــه ی عاشــقانه ای بیــن 
ــاط عاشــقانه بیــن  ــا ارتب ــرد، ام او و قهرمــان داســتان شــکل بگی
ایــن دو آن طــور نیســت کــه بیننــده را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

ابرقهرمانان کونگ فو: اکشن با چاشنی چینی
شــانگ چــی و افســانه ی ده حلقــه یــک فیلــم ابرقهرمانی اســت 
ــوق  ــای ف ــه قدرت ه ــم ک ــخصیت هایی را ببینی ــت ش ــرار اس و ق
ــای  ــم قدرت ه ــا ه ــه آن ه ــرورهایی ک ــا ابرش ــد و ب ــری دارن بش

ماورایــی دارنــد، بــه نبــرد بپردازنــد.
از  فراتــر  از  فیلــم چیــزی  ایــن  اکشــن  امــا صحنه هــای 
ــوی  ــی رنگ و ب ــای رزم ــت و هنره ــوودی اس ــای هالی بزن بزن ه
شــرقی بــه افســانه ی ده حلقــه داده انــد. ایــن موضــوع در ترکیــب 
ــرم  ــای ن ــاد و پرش ه ــو و وزش ب ــزران و بامب ــای خی ــا جنگل ه ب
ــای  ــزان و اژده ــر خی ــل بب ــی مث ــادآور فیلم های ــگ آوران، ی جن

ــت. ــان اس پنه
ــاد  ــدان زی ــی چن ــگ فوی ــارزه ی کون ــای مب ــد صحنه ه ــر چن ه

ــود. ــه می ش ــکانس خالص ــه س ــا س ــه دو ی ــت و ب نیس

اژدهای چینی: نگهبان آب ها
اژدهــا یــا اژدرمــار جانــوری باســتانی و اســطوره ای اســت کــه 
در مشــرق زمیــن، چــه در ایــران و چــه در چیــن، بــه عنــوان نمــاد 
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ــن  ــم از بی ــادی ه ــود، آب ــود ش ــر ناب ــود و اگ ــناخته می ش آب ش
ــی،  ــواده غرب ــس هم خان ــرقی، برعک ــای ش ــت. اژده ــد رف خواه
یــک مــار خیلــی خیلــی خیلــی بــزرگ و دارای دســت و پــا اســت 

و بــرای پــرواز احتیاجــی بــه بــال نــدارد.
اژدهــا در شــانگ چــی فقــط یک ســمبل یا نشــانه نیســت، بلکه 
ــخصیت های  ــه ی ش ــوان آن را هم پای ــه می ت ــت ک ــخصیتی اس ش
اصلــی قــرار داد کــه در پــرده ی آخــر همــراه با شــانگ چی بــه جنگ 
موجــود اهریمنــی می رونــد. پــرده ی آخــر نبــرد دو اژدهــا اســت؛ 

اژدهــای چینــی نگهبــان آب هــا و اژدهــای بالــدار خشک ســالی.

شانگ چی: ممنوع در چین
شــانگ چــی بــه عنــوان یکــی از شــخصیت های مــارول بــرای 
اولیــن بــار در ســال ۱۹۷۳ میــالدی _ ۱۳۵۲ خورشــیدی _ معرفــی 
ــدری  ــره ای زرد و پ ــا چه ــخصیت ب ــن ش ــی ای ــا طراح ــد، ام ش
ــده اســت و  ــذاق چینی هــا خــوش نیام ــه م ــدان ب ــور چن دیکتات
ــن  ــی جی ــادی از ش ــن آن را نم ــی چی ــران فرهنگ ــی از مدی بعض

ــد. ــور، می دانن ــن کش ــی ای ــر فعل ــت وزی ــگ، نخس پین
ــانه ی  ــی و افس ــانگ چ ــای ش ــی از دیالوگ ه ــد بخش ــر چن ه
ــی اســت و عناصــر و ِالِمان هــای شــرقی  ــان چین ــه زب ده حلقــه ب
ــز هیــچ اهانتــی  تشــکیل دهنده ی پایــه ی داســتان هســتند و نی
ــا ایــن حــال سانســورچی های  ــن نشــده اســت، ب ــت چی ــه مل ب

ــم در کشورشــان هســتند. ــن فیل ــران ای ــف اک ــی مخال چین
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قهرمان خوب،
قهرمان بد

علی ربانی
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ــه  ــت؟ چ ــی اس ــه کس ــی چ ــان واقع ــک قهرم ــتی ی ــه راس ب
شــخصیتی بــه راســتی یــک قهرمــان واقعــی چــه کســی اســت؟ 
چــه شــخصیتی دارد؟ در ایــن مقالــه هم زمــان بــا نگاهــی 
اجمالــی بــه بــازی Infamous: Second son بــه ایــن ســوال 

ــم داد. ــخ خواهی پاس
آیــا تصــوری کــه قهرمانانــی ماننــد ابرقدرت هــای دنیــای 
ــودن  ــان ب ــوه ی قهرم ــد، جل ــا می دهن ــه م ــارول ب ــینمایی م س
اســت؟ شــاید هــم ایــن ســریال The Boys اســت کــه تصویــر 
بهتــری از قدرت هــای کنترل نشــده را نشــان می دهــد؟  بــه 
ــوان در  ــوال را می ت ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس ــتی نزدیک تری درس

بــازی Infamous: Second son پیــدا کــرد.
ــچ پروداکشــنز۱  ــازی اینفیمــس ســاخته ی اســتدیو ســاکر پان ب
ــه  ــی ســونی، ب ــی کمپان ــرای کنســول نســل نهم در ســال ۲0۱4 ب
ــازی از  ــومین ب ــازی س ــن ب ــد. ای ــه ش ــاری عرض ــورت انحص ص
ــرد  ــه عملک ــان عرض ــت و در زم ــس اس ــای اینفیم ــری بازی ه س
نســبتا خوبــی داشــت و از اکشــن ماجراجویی های موفــق کمپانــی 

ســونی بــه شــمار مــی رود.
ــده شــروع  ــازی ســاده و در عیــن حــال درگیرکنن ــد داســتانی ب رون
ــت  ــک سرخ پوس ــین رو۲ ، ی ــازی، دلس ــی ب ــر اصل ــود. کارکت می ش
آمریکایــی تبــار از قبیله ی آکومیش۳  اســت که تفریح و کارش کشــیدن 
گرافیتی و نقاشــی های خیابانی بر دیوارهای شــهر ســیاتل و پارکورکردن 
روی آن هاســت. شــخصیت شــوخ طبع، کله شــق و ســربه هوای دلسین 

Sucker punch productions .1
Delsin rowe .2

Akomish .3
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ــود از  ــث می ش ــن باع ــیند و ای ــب می نش ــه دل مخاط ــی ب ــه خوب ب
همــان اول همذات پنــداری بــا دلســین را آغــاز کنیــد.

دلســین یــک بــرادر بــه اســم ِرجــی هــم دارد کــه کالنتــر شــهر 
ــین و  ــه دلس ــیاتل ک ــی س ــهری در نزدیک ــت. ش ــالمونِبی4  اس س
ــر  ــین س ــا دلس ــه ب ــی همیش ــد و رج ــی می کنن ــی در آن زندگ رج
گرافیتی هــای دیــواری و نقاشــی های او بــر امــوال عمومــی ســروکله 
می زنــد. داســتان از جایــی شــروع می شــود کــه اتوبوســی حامــل 
آخریــن کاندوئیتهــای  باقــی مانــده، کــه درواقــع افــرادی هســتند 
کــه توانایــی جــذب و اســتفاده از عناصــر مختلــف را دارنــد، در کنــار 
منطقــه ی زندگــی دلســین تصــادف می کنــد و طــی اتفاقاتــی خــود 

دلســین هــم تبدیــل بــه یــک کاندوئیــت۵ می شــود.
ــرح  ــارا مط ــی م ــوال اصل ــازی س ــت ب ــه روای ــت ک این جاس
می کنــد: قهرمــان خــوب یــا قهرمــان بــد؟ شــما بــه عنوان دلســین 
می توانیــد انتخــاب کنیــد کــه می خواهیــد شــرورانه رفتــار کنیــد 
ــرای مثــال می توانیــد بیــن کشــتن دشــمنان  یــا خیرخواهانــه. ب
و بی هوش کردنشــان، بیــن کمک کــردن یــا اضافه کــردن بــه 
ــوارد  ــیاری از م ــردن و بس ــردن و خراب ک ــن تعمیرک ــکل، بی مش

ایــن شــکلی انتخــاب کنیــد.
نکتــه ای کــه در حیــن انتخاب هــای دلســین متوجــه آن 
می شــوید، ایــن اســت کــه در نهایــت هــر شــخصی کــه در چنیــن 
ــش  ــه را پی ــن روی ــت چندی ــن اس ــرد، ممک ــرار بگی ــی ق موقعیت
بگیــرد. شــاید ســعی کنــد بهتریــن تصمیــم ممکــن را بگیــرد تــا در 
قبــال مســئولیتی کــه نســبت بــه قدرتــش دارد درســت عمــل کرده 

Salmon Bay .4
Conduit .5
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ــاند.  ــل برس ــه حداق ــتباهاتش را ب ــزان اش ــه می ــد و در نتیج باش
ــه  ــی ک ــر از هدف ــزی مهم ت ــه چی ــرد ک ــم بگی ــم تصمی ــاید ه ش
برایــش در حــال جنگیــدن اســت وجــود نــدارد و بــرای چیــزی، از 
جملــه جــان مــردم، جــز هدفــش اهمیتــی قائل نشــود. شــاید هم 
بــه طورکلــی پیــرو مکتــب و ایدئولــوژی ای شــود و بســته بــه آن 
در جهــت خیــر یــا شــر مبــارزه کنــد )عاجزانــه خواهش منــدم اگــر 
روزی ابرقدرتــی بــه دســت آوردیــد، ســمت ایــن گزینــه نرویــد(.
ــن  ــت، ای ــترک اس ــوارد مش ــن م ــام ای ــه در تم ــزی ک ــا چی ام
ــود. در  ــق ب ــد مطل ــا ب ــوان خــوب ی ــت نمی ت ــه هیچ وق اســت ک
دنیــای قهرمانــان مطلــق ســیاه یــا مطلــق ســفید معنــا نمی دهــد. 
هرکــس بــه چیــزی کــه بــه نظــرش درســت اســت عمــل می کنــد 
و زدن برچســب خیــر و شــر بــه ایــن کارهــا، صرفــا برداشــت های 
شــخصی هــر فــرد از رفتارهــای یــک قهرمــان اســت. بــرای مثــال 
ــرای نجــات  ــد بیــن قربانی کــردن صــد نفــر ب چــه کســی می توان
تعــدادی کــودک یــا بالعکــس بهتریــن تصمیــم را بگیــرد؟ کــدام 

تصمیــم اینجــا خیــر اســت و کــدام شــر؟
تجربــه ای کــه اینفیمس سکند ســان می خواهــد بــه شــما منتقــل 
کنــد همیــن اســت: تصمیــم درســت چیســت؟ البتــه معمــوال در 
ــم  ــر را از ه ــر و ش ــود خی ــر می ش ــی راحت ت ــای ویدیوی بازی ه
تفکیــک کــرد و اگــر بــازی را انجــام داده باشــید، احتمــاال حداقــل 
ــه در  ــان را، ک ــردو پای ــا ه ــانده اید ت ــام رس ــه اتم ــار آن را ب دوب
یکــی تصمیــم هــای شــریرانه گرفتــه بودیــد و در یکــی تصمیــم 
هــای خیــر خواهانــه، مشــاهده کنیــد. امــا اگــر فــارغ از چنیــن 
ــازی  ــن ب ــراغ ای ــه س ــودن ب ــد قهرمان ب ــه قص ــا ب ــزی و صرف چی
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ــد. ــس کنی ــتری بودن را ح ــد خاکس ــد، می توانی بروی
دنیــای قهرمانــان همــواره خاکستری ســت و ایــن حقیقتی ســت 
کــه در کمتــر رســانه ای بــه آن پرداختــه شــده اســت. بــا ایــن حــال 
اینفیمس سکند ســان ایــن انتخــاب را بــه شــما می دهــد کــه 
بتوانیــد بســته بــه اســتدل و تصمیم گیری هــای خودتــان، بهتریــن 
تصمیــم را بگیریــد و هم زمــان از داســتان ســاده و نه چنــدان پیچیده 

ولــی در عیــن حــال جــذاب بــازی، نهایــت اســتفاده را ببریــد.
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ثــور؛ عضلــه یــا چربــی؟ 
مســاله ایــن اســت!

سید صادق کاشفی
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ــا  ــاق ب ــا چ ــش تکه، ی ــکم ش ــا ش ــپ ب ــد وخوش تی ــور بلون ث
ریــش و مــوی قرمــز؟ اودیــن مهربــان و خردمنــد، یــا بســیار زیــرک 
ــارول  ــاس م ــاره ی اقتب ــی؟ درب ــث و غیرقابل پیش بین و گاهــی خبی
از اســاطیر نــورس، جایــی کــه ابرقهرمانــان ســینمایی گاهــی در کنار 
و گاهــی هــم مقابــل افســانه های کهــن وایکینگ هــا می ایســتند. 

آزگارد،اتوپیای خدایان شمالی
شــاید موجزتریــن متنــی کــه نشــان می دهــد دنیــای اســاطیر 
نــورس چقــدر بــا اقتباس هایــی کــه از آن هــا در دنیــای کیمــک 
ــالت  ــت، جم ــاوت اس ــه متف ــورت گرفت ــارول ص ــینمایی م و س
ابتدایــی کتــاب North Mythology نیــل گیمــن باشــد. گیمــن 
هفــت ســاله ای کــه بــه قــول خــودش وقتــی بــرای اولیــن بــار در 
داســتان های مصــور جــک کربــی و اســتن لــی بــا دنیــای خدایان 
ــر آن کمیک بوک هــا آزگارد را  ســاکن آزگارد آشــنا شــد، تحت تاثی
ــی و سربه فلک کشــیده  ــرد: شــهری علمی تخیل ــه تصــور ک این گون
بــا تاالرهــای مجلــل و قصرهایــی هراس انگیــز کــه باروهایش ســر 
بــه آســمانی نادیــده می ســاییدند. در تخیالتــش ثــور قهرمانــی 
عضالنــی و خوش چهــره، اودیــن پیرمــردی خردمنــد و مهربــان و 
لوکــی بــا کاله خــوِد شــاخدارش خدایــی بــود چرب زبــان و مملــو 

از دوز وکلــک.

تغییر دنیای خیال انگیز کودکی
ــذاب  ــال ها ج ــن آن س ــرای گیم ــدر ب ــارول آن ق ــای م  قصه ه
ــر دانســتن  ــرای بیش ت ــر آن هــا و عطشــش ب ــود کــه تحت تاثی ب
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ــردم  ــانه های م ــر افس ــه اث ــورس، از کتابخان ــان ن ــاره ی جه درب
اســکاندیناوی را قــرض گرفــت و خوانــد. آن زمــان بــود کــه فهمید 
آزگارد بیش تــر از یــک اتوپیــای پــر زرق وبــرق، شــبیه تــاالری ســرد 
و ســنگی در دنیــای یــخ زده ی وایکینگ هــا اســت. همــان موقــع  
تصویــر پیــِر خردمندگونــه اودیــن هــم جــای خــودش را داد بــه 
صورتــی ســرد و بی احســاس، چشــمی زیــرک و انگیزه هــای 
غیرقابــل درک. بــه هــر حــال در جهــان عظیــم کامیک بوکــی مــارول 
ــی  ــاهد بازروایت ــارول6 ، ش ــینمایی م ــای س ــداد آن دنی و در امت
ــه در آن  ــتیم. جایی ک ــورس هس ــن ن ــانه های که ــاوت از افس متف
خدایــان مرمــوز و قصه هایشــان تغییــر کرده انــد. در ایــن ُجســتار 

قــرار اســت کمــی از ایــن تغییــرات بگوییــم.

Marvel cinematic universe .6
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بابا نوئل غیرقابل اعتماد 
ــتنی  ــخصیتی دوست داش ــارول ش ــینمایی م ــای س ــِن دنی اودی
ــری  ــاد و در رهب ــه قابل اعتم ــکلی گندالف گون ــه ش ــه ب ــت ک اس
کــه  ابرنیرویــی  اســت.  مســئولیت پذیر  ُنه گانــه  جهان هــای 
ــان را  ــه زندگی ش ــی ک ــر خطرات ــر در براب ــوع بش ــه از ن فداکاران
ــا کل  ــت ت ــالش اس ــد و در ت ــت می کن ــد، محافظ ــد می کن تهدی
قلمــرو پادشــاهی اش را در صلــح و آرامشــی پایــدار نگــه دارد. بــا 
ایــن حــال در اســاطیر نــورس پــدر همــگان چنــدان هــم معصــوم 
و مهربــان بــه نظــر نمی رســد. هــر چنــد کــه وایکینگ هــا هنــگام 
ــال  ــد و دنب ــا می کردن ــش دع ــه درگاه ــروزی ب ــرای پی ــگ ب جن
نشــانه هایی مثــل پــرواز زاغ هایــش می گشــتند کــه مویــد حضــور 
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ــا  ــکار ب ــه پی ــی آســوده ب ــا خیال ــا ب ــگ باشــد ت ــدان جن او در می
دشــمنان و غارت کردنشــان بپردازنــد، امــا بــا ایــن وجــود در ٌکنــه 
ضمیرشــان اعتقــاد راســخی بــه خــدای خدایــان وجــود نداشــت. 
در نظــر آن هــا هــر جنگــی کــه در می گرفــت، اودیــن از میــان دو 
جبهــه آن دســته از جنگجویانــی کــه شــجاعانه تر جنگیــده بودنــد 
را بــه عنــوان پیــروز اعــالم می کــرد. امــروزه کامــال بدیهــی اســت 
کــه عواملــی مثــل دالوری و شــوریدگی بــه تنهایی برای پیروزشــدن 
در یــک نبــرد کافــی نیســتند، امــا در آن زمــان وایکینگ هــا وقتــی 
در نبــردی کــه شــجاعانه و بــدون هــراس از مــرگ در آن جنگیــده 
ــه  ــن نتیجــه می رســیدند ک ــه ای ــد، ب ــد شکســت می خوردن بودن
ــاور  ــرا ب ــت، زی ــرده اس ــم ک ــه حک ــش ناعادالن ــن در قضاوت اودی
داشــتند اگــر کســی در جنگــی زنــده بمانــد بــه خاطــر مرحمــت 
اودیــن و اگــر هــم بمیــرد، به واســطه ی خشــم اوســت. بــه همین 
ــا  ــان ب ــون در نظرش ــد، چ ــح می دادن ــه او ترجی ــور را ب ــر ث خاط
ــری  ــه ی بهت ــوع بشــر میان ــا ن ــر ب ــت، نظــم و از همــه مهم ت عدال
داشــت. بــه طــور کلــی اودیــن در اســاطیر نــورس موجودی بســیار 
منفت طلــب اســت کــه بــرای رســیدن بــه خواســته هایش دســت 
ــه همیــن بســنده کنیــد کــه در اســاطیر  ــد. ب ــه هــر کاری می زن ب
نــورس ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه کل جهــان از خــون و گوشــت 
و اســتخوان جــد غول هــا، ایمیــر، بــه وجــود آمــده کــه در خــواب 
توســط اودیــن و بــرادرش ویلــی بــه قتــل رســیده اســت. یعنــی 
ســرآغاز حیــات مصــادف می شــود بــا یکــی از جنایت هــای خــدای 
خدایــان. اودیــن بــرای به دســت آوردن قــدرت از هیــچ کاری ســر 
بــاز نمی زنــد. بــرای نوشــیدن از چــاه خــرد یکــی از چشــمانش را 
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بــا خنجــر از حدقــه درمــی آورد و بــه میمیــر اهــدا می کنــد. بــرای 
ــه  ــه روز و ُن پی بــردن بــه جــادو و نــام حقیقــی اجــزای جهــان، ُن
شــب خــودش را بــدون خــوردن هیــچ غذایــی و حتــی آشــامیدن 
یــک قطــره آب، از درخــت ایگدرازیــل _ یعنــی درختــی کــه تمامی 
جهان هــای ُنه گانــه روی آن بنــا شــده _ آویــزان می کنــد تــا 
ایــن فــداکاری برایــش ثمــره ای ســیاه ،یعنــی اســرار کلمــات را بــه 
ارمغــان بیــاورد. حتــی زمانــی کــه ونیرهــا میمیــر را کشــتند و ســر 
بریــده اش را بــرای اودیــن فرســتادند، او بــه هیچ وجه ناراحت نشــد، 
بلکــه از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد تــا از طریــق جــادو و گیاهانــی 
خــاص کاری کنــد تــا ســر میمیــر بــه ســخن درآیــد و دانشــش را 
اســتنطاق کنــد. بــه خاطــر همیــن اســت کــه اســاطیر کهــن نــورس 
ــری  ــا تصوی ــن، ب ــه سرشــارند از قصه هــای دوز وکلک هــای اودی ،ک

کــه مــارول از او ارایــه می کنــد ســازگاری چندانــی ندارنــد.

خدای صاعقه، خدای مهربان  
ایــن یکــی را همــه دوســت دارنــد! معرفــی میکنــم: ثــور، خدای 
رعــد. شــخصیتی کــه چــه نســخه ی اســاطیری اش، چــه نســخه ی 
ــپ  ــیکس پک دار و خوش تی ــخه ی س ــه نس ــی اش و چ کمیک بوک
ســینمایی اش نــزد همــه محبــوب اســت؛ از وایکینگ هــای زخمــی 
ــی  ــتاد آمریکای ــه ی هش ــان ده ــا نوجوان ــه ت ــه گرفت ــه قبل و روب
و مخاطبــان امــروزی ســینمای عامه پســند. از آن جــا کــه در 
ــم، از  ــوری را دیده ای ــوع ث ــه ن ــا هم ــارول م ــینمای م ــای س دنی
ــن و  ــج عزلت گزی ــارف و کن ــوری ع ــا ث ــه ت ــند گرفت ــور خودپس ث
ثــور عصبانــی و ثــور شــاد و ثــوری چــاق کــه چیپــس می خــورد 
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ــاره ی تفاوت هــای ایــن  ــد، صحبــت درب ــازی می کن و فورتنایــت ب
ــون  ــت. چ ــوار اس ــی دش ــاطیری  کم ــخه اس ــا نس ــخصیت ب ش
نگارنــده نمی دانــد کــه دقیقــا بایــد دربــاره ی کــدام وجهــه ی بــه 
تصویــر کشــیده شــده از ایــن شــخصیت داِد ســخن بدهــد. امــا 
بــه هــر حــال می تــوان گفــت کــه فرزنــد اودیــن و یــورد در جهــان 
مــارول بــه شــکل قابل قبولــی بــا شــخصیت ثــور در اســاطیر نورس 
تطابــق دارد، البتــه بــه غیــر از ظاهــر و چهــره. در اســاطیر ثــور بــه 
صــورت مــردی عظیم الجثــه بــا چشــمانی درخشــان و مــو و ریــش 
ــوال از  ــه معم ــر کشــیده می شــود ک ــه تصوی ــز ب بافته شــده ی قرم
دو طــرف صورتــش آویــزان می مانــد. مــردی کــه آن قدرهــا هــم 
لــذات مــادی و انســانی را ٌخــرد نمی شــمارد و عالقــه ی زیــادی هم 
بــه موهــای طالیــی رنــگ همســرش، ســیف، دارد. بــه طوری کــه 
وقتــی یــک بــار لوکــی، برادرخوانــده ی مرمــوزش، گیســوان ســیف 
را بــرای ســرگرمی می تراشــد، ثــور او را تهدیــد می کنــد کــه 
ــران آن اشــتباه چــاره ای  ــرای رفــع کچلــی همســرش و جب اگــر ب

نیندیشــد، تک تــک اســتخوان هایش را می شــکند.   

لوکی و مباهات مارول و اصل تطابق
فکــر نمی کنــم اگــر در چرخــش دیگــری از چــرخ زمان کــه در آن 
نــه خبــری از مــارول بــود و نــه دیزنــی و نه دنیــای سینمایی شــان، 
ــم  ــه ســرش مــی زد و تصمی ــوودی ب ــک اســتودیوی هالی روزی ی
می گرفــت اثــری جــدی و غیرکامیــک بــا اقتبــاس از افســانه های 
نــورس بســازد، بــاز هــم گزینــه ی بهتــری از تــام هیدلســتون بــرای 
ــدا  ــگ، پی ــه و نیرن ــدای حیل ــی، خ ــت لوک ــی در قام نقش آفرین
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می شــد. در زمینــه ی بــه تصویرکشــیدن لوکــی گویــا نوعــی اقبــال 
ــرم،  ــاظ ف ــه از لح ــز چ ــت و همه چی ــده اس ــارول آم ــاری م ــه ی ب
چــه از لحــاظ محتــوا و چــه بازیگــری و اجــرا دســت بــه دســت 
ــذاب و  ــد ج ــن خداون ــینمایی ای ــه ازای س ــا ما ب ــد ت ــم داده ان ه
ــن  ــت ممک ــن حال ــار در کامل تری ــر و این ب ــار دیگ ــز ب فتنه انگی
ــورس  ــاطیر ن ــاب اس ــود. در کت ــد ش ــینما متول ــای س روی پرده ه
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ــی  ــه لوک ــان، راجع ب ــار خدای ــرو آزگارد، درب ــی در قلم ضرب المثل
وجــود دارد کــه می گویــد: »حتــی در بهتریــن و خوش تریــن 
اوقاتــت هــم نمی توانســتی از او متنفــر نباشــی، امــا درســت آن 
ــه هــم مــی زد، بیش تــر  وقتــی کــه بیــش از همیشــه حالــت را ب
ــد از  ــودی و بای ــش ب ــون الطاف ــم مدی ــری ه ــان دیگ ــر زم از ه

ــی  ــه ی لوک ــف و طنازان ــن رقــص ظری ــردی.« ای ــی می ک او قدردان
میــان بلــوای کالســیک خیــر و شــر و حرکــت تناوبــی اش از جایگاه 
قهرمــان بــه ضدقهرمــان، از او همــان شــخصیتی را می ســازد کــه 
ــا از محــاکات و  ــاز داشــت ت ــه آن نی ــارول ب ــای ســینمایی م دنی
ــه  ــی ک ــرد و از آن جای ــه بگی ــی فاصل ــر ابرقهرمان ــه های ژان کلیش
همیــن قــدم زدن در بــرزخ و تردیــد میــان خیــر و شــر اســت کــه 
شــاکله ی اصلــی لوکــی در قصه هــای اســاطیری را هــم می ســازد، 
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می تــوان گفــت شــیمی وفادارانــه ی مناســبی میــان اقتبــاس ایــن 
ــارول و نســخه افســانه ای  وی در  ــای ســینمایی م ــر در دنی کاراکت

اســاطیر نــورس وجــود دارد.

دیزنی، سیاست یا درک ریشه ای از اساطیر؟
 ایــن شــخصیت کــه چنــدی پیــش صاحــب مجموعــه ی 
ــا کنــون جنجال هــای زیــادی را  تلویزیونــی خــودش هــم شــد، ت
ــی  ــه لوک ــی رخ داد ک ــا زمان ــی از این ه ــت. یک ــرده اس ــا ک ــه پ ب
ــگرا بودن  ــه دوجنس ــور، ب ــریال مذک ــمت های س ــی از قس در یک
خــودش اشــاره و بعــد کارگــردان ســریال، کیــت هــرون، روز بعــد 
در طــی توییتــی ایــن مســاله را بــه طــور رســمی تاییــد می کنــد. 
همیــن مســاله باعــث شــد کــه در فضــای مجــازی بلــوای زیــادی 
ــج  ــتای تروی ــت در راس ــرای حرک ــی ب ــای دیزن ــاره ی تالش ه درب
گرایشــات مختلــف، مــن جملــه همجنســگرایی، بــه پــا شــود. هــر 
چنــد کــه نگارنــده نفــس ایــن مســاله و تحمیــل و ترویــج عقایــد 
ــا  ــد، ام ــد نمی کن ــوان تایی ــه هیچ عن ــر را ب ــق هن ــف از طری مختل
بــا ایــن وجــود جالــب اســت بدانیــد کــه چیــزی شــبیه بــه ایــن 

گرایــش واقعــا در لوکــی اســاطیری هــم وجــود داشــته اســت.

قصه ی مرد معمار 
ــه روزی  ــت ک ــده اس ــورس آم ــانه های ن ــال در افس ــرای مث ب
ــه دور آزگارد  ــواری ب ــت دی ــم گرف ــان تصمی ــن خــدای خدای اودی
ــگاه  ــوظ ن ــا محف ــه جاینت ه ــان را از حمل ــا شــهر خدای بکشــد ت
ــا  ــان رســاند و ادع ــار خدای ــه درب دارد. روزی مــردی خــودش را ب
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کــرد کــه می توانــد در طــول مــدت کوتاهــی چنــان دیــوار بلنــدی 
ــذر از آن  را  ــی گ ــی توانای ــچ غول ــه هی ــازد ک ــراف آزگارد بس اط
نداشــته باشــد. خدایــان از ایــن مســاله خرســند شــدند، امــا ایــن 
میــان مشــکلی وجــود داشــت. معمــار دســتمزد خــودش را ازدواج 
ــا فریــا، همســر اودیــن و الهــه ی عشــق، و هم چنیــن تصاحــب  ب
ــه نظــر  ــراف ب ــه بســیار گ ــود ک ــرده ب ــاه تعییــن ک خورشــید و م
می رســید. اودیــن قصــد رد ایــن پیشــنهاد را داشــت، امــا ایــده ای 
بــه ذهــن لوکــی رســید تــا بلکــه خدایــان بتواننــد مــرد معمــار را 
فریــب دهنــد. او بــه آن هــا پیشــنهاد داد تــا معاملــه بــا معمــار را 
بــا دســتمزد تعیین شــده بپذیرنــد، تنهــا بــا ایــن شــرط کــه او بــه 
ــد و  ــوار کار کن ــری روی دی ــخص دیگ ــک ش ــدون کم ــی و ب تنهای
مهلــت ســاختن آن ســازه نیــز کاهــش یابــد. مــرد معمــار شــروط 
خدایــان را پذیرفــت و تنهــا ازشــان خواســت کــه حیــن ســاخت 
ــد و  ــتفاده کن ــنگ ها اس ــی س ــرای جابه جای ــبش ب ــوار از اس دی
آن هــا هــم پذیرفتنــد. پــس از مدتــی مشــخص شــد معمــار کــه 
ــرده و  ــراق نک ــش اغ ــود، در توانایی های ــت ب ــک جاین ــع ی در واق
ــد.  ــر می آی ــاه ب ــدت کوت ــوار در آن م ــاختن دی ــس س ــا از پ واقع
ایــن مســاله خشــم خدایــان را نســبت بــه لوکــی برانگیخــت، زیــرا 
ــدن  ــا کاسته ش ــرد ب ــور می ک ــه تص ــنهاد او _ ک ــر پیش ــه خاط ب
ــد  ــواری برنخواه ــن دی ــاختن چنی ــس س ــار او از پ ــان معم از زم
آمــد _ معاملــه بــا غــول را پذیرفتــه بودنــد. بــه هرحــال داشــتن 
زیربنــای دیــوار هــم برایشــان ارزشــمند بــود، زیــرا فرصتــی مهیــا 
ــه  ــوار را ب ــل دی ــان کار تکمی ــد خودش ــا بتوانن ــه بعده می کردک
ــه  ــم گرفــت ک ــه همیــن خاطــر اودیــن تصمی ــان برســانند. ب پای
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ــا  اگــر دیــوار کامــل بشــود و غــول مــاه و خورشــید و فریــای زیب
ــرزمین  ــم _ س ــه یوتنهای ــودش ب ــا خ ــت ُمزد ب ــوان دس ــه عن را ب
ــنهاد  ــن پیش ــر ای ــه خاط ــی را ب ــم لوک ــرد، او ه ــا _ بب جاینت ه
احمقانــه اعــدام کنــد. لوکــی کــه خــوش نداشــت بــه خاطــر چنین 
مســاله ای جانــش را از دســت بدهــد، چــاره ای اندیشــید و خودش 
را بــه شــکل مــاده اســبی درآورد و توانســت بــا عشــوه گری اســب 
معمــار را اغــوا کنــد. غــول معمــار کــه دســت خالی و بــدون کمــک 
ــس  ــود، از پ ــده ب ــز ش ــه آزگارد عاج ــنگ ها ب ــال س ــب از انتق اس
ــل  ــان را باط ــرارداد بینش ــم ق ــن ه ــد و اودی ــوار برنیام ــام دی اتم
نمــود. ایــن مســاله خشــم غــول را برانگیخــت و باعــث شــد بــه 
خدایــان حملــه ور شــود، امــا مثل همیشــه ثــور با چکــش عظیمش 
از راه رســید و او را از میــان برداشــت. خدایــان باالخــره توانســتند 
دیــواری کــه می خواســتند را دور آزگارد بســازند، امــا کســی از لوکــی 
و نقشــه ای کــه بــا آن توانســته بــود معمــار را بــه دردســر بینــدازد 
خبــر نداشــت. تــا این کــه باالخــره پــس از مدتــی لوکــی بــه آزگارد 
بازگشــت در حالی کــه همــراه خــودش کــره اســبی بــا هشــت پــا 
ــل و  ــاره ی اص ــی درب ــرد از لوک ــت نمی ک ــس جرئ ــت. هیچ ک داش

نســب و پــدر و مــادر اســب چیــزی بپرســد.

قصه های یخ زده ی وقت خواب
بــه هــر حــال وقتــی پــای اقتبــاس از اســاطیر بــه میــان می آید، 
بایــد ایــن را در نظــر داشــت کــه میــان جامعــه ی امــروزی و آن 
بســتری کــه چندیــن و چنــد ســال پیــش میزبــان ایــن قصه هــا 
بــوده، شــکاف زمانــی وجــود دارد. قصه هایــی کــه آن موقــع هــم 
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ــم  ــد و ه ــی می گنجاندن ــای مذهب ــب باوره ــان را در قال خودش
کلماتــی بودنــد کــه مــادران در ســرزمین های مملو از بــرف و یخ، در 
میــان صــدای تــرق و تــروق آتــش در گــوش بچه هایشــان زمزمــه 
می کننــد تــا خوابشــان ببــرد و امــروز تنهــا در یــک واژه خالصــه 
ــی  ــرگرمی. قصه های ــز س ــت ج ــزی نیس ــم چی ــوند، آن ه می ش
کــه روزی اعتقــاد و بــاور مردمــان یــک ســرزمین بــود، امــا امــروز 
ــه همیــن خاطــر شــاید بایــد  صدایشــان می زننــد: »افســانه«. ب
ــر  ــره ی تغیی ــتان ها را ثم ــن داس ــول ای ــاور و تح ــان را ب ــذر زم گ
ذائقــه ی مردمانــی تعبیــر کــرد کــه ثــور خوش تیــپ و چهارشــانه 

را بــه ثــور چــاق و بدقــواره ترجیــح می دهنــد.  
ابرقهرمــان... شــاید اولیــن تصویــری کــه بــا شــنیدن ایــن واژه در 
ذهنمــان شــکل می گیــرد، ســوپرهیروها و ویلن هــای کمیک بوک هــا 
ــان،  ــب در دستش ــای عجی ــرق و ابزاره ــر زرق وب ــتوم های پ ــا کاس ب
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َابَرقهرمانــان فرنــگ و 
َابَرپهلوانــان مــا

النا رهبری
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ــکوه  ــنل های باش ــی و ش ــک فوقان ــم بندها روی ف ــا و چش نقاب ه
دســت وپاگیر روی دوششــان باشــد )انیمیشــن Incredibles را کــه 
یادتــان نرفتــه اســت(. امــا اولیــن تصویــری کــه بــا شــنیدن ایــن 
ــوان  ــا دی ــه ب ــت ک ــری اس ــد، فرابش ــن می درخش ــن م واژه در ذه
ــه  ــک معامل ــزدان تاری ــا ای ــود و ب ــه می ش ــان پنجه در پنج و اژدهای
می کنــد. ابرقهرمــان جاافتــاده در بــاور عامــه، یــک ابرآدمیــزاد گاهــی 
هــم ناآدمیــزاد اســت کــه یــا قدرت هــای ماوراءالطبیعــه از آقاجــان 
ــادی و در  ــی ع ــا یــک آدم خیل ــه او ارث رســیده ی و خانم جانــش ب
اکثــر مــوارد مفلــس و بازنــده اســت کــه ازقضــا تقدیــرش بــا جوهــر 
ــرش  ــه س ــه ب ــل صاعق ــک روز ناغاف ــده و ی ــته ش ــران نوش ازمابهت
ــزِر چشــم هایش  ــا لی ــد ب ــد می توان ــه ی  ســحر می بین ــد و کل می زن
دیــوار را ســوراخ کنــد و اگــر از نــوک یک آســمان خراش شــپلق بیفتد 
ــدون ذره ای  ــود، ب ــد می ش ــش بلن ــرحال از جای ــالم و س ــن، س پایی
ُغرشــدگی اســتخوان لگــن. حــاال ایــن خانــم یــا آقــای ابرآدمیــزاد 
بایــد بنشــیند دودوتــا چهارتــا کنــد و تصمیــم بگیــرد می خواهــد از 
ایــن موهبت خــدادادی کــه تصادفی یــا عامدانــه در دامنــش افتاده 
ــب  ــه برچس ــود ک ــور می ش ــر. این ط ــا ش ــد ی ــر کن ــتفاده ی خی اس

ــا ســنجاق می شــود. ــه قصــه ی ابرقهرمان ه »هــدف واال« ب
اگــر خــوب نــگاه کنیــم، ذره ای دقــت کنیــم، کمــی ریزتــر شــویم، 
یــک مقــدار تیزبــازی دربیاوریــم می بینیــم ابرقهرمان هــا همــه جــا 
هســتند. مثــال انیمه هــا پــر اســت از ابرقهرمــان و ابرشــرور. راه دور 
هــم نمی رویــم، همیــن وان پیــس۷ ... بلــه... حتمــا بایــد مدرســه ی 
قهرمانانــه ی مــن باشــد کــه لقــب ســوپرهیرویی بگیــرد؟ وان پیــس 

One piece  .7
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ــس8،  ــل ِای ــی مث ــان و ابرشــرور اســت. از قهرمان های ــر از ابرقهرم پ
لوفــی۹، شــنکس۱0  و ادوارد نیوِگیــت وایــت بــرد۱۱  افســانه ای بگیــر تا 
شــرورهای خبیثــی مثــل بیــگ مــام و تیــچ و کایــدو۱۲  و بالتکلیفــان 
بیــن ایــن دو مفهــوم مثــل کروکدیــل۱۳ یــا آدمیرال هــا و ژنرال هــای 
ماریــن فــورد کــه ردپــای پررنگشــان در گذشــته ی کاراکترها مشــهود 

ــاورد. اســت و بک استوری هایشــان حســابی اشــکمان را در می
حتــی مفهــوم »شــجره ی دی۱4« گــره خــورده اســت بــا مفهــوم 
ابرقهرمانــی: )D. family,  the enemies of God(. خانــدان 
لوفــی، ِایــس و خــود شــخص گلــد راجــر۱۵؛ شــجره ی دی دشــمن 
ــی اشــاره  ــه خاندان ــه ب ــان در انیم ــن خدای ــان هســتند. ای خدای
ــد.  ــی دارن ــه ی خدای ــه داعی ــماوی۱6 ک ــان َس ــام اژدهای ــه ن دارد ب
ــه  ــت و ب ــرات اس ــوق حض ــان مخل ــام جه ــد تم ــا می گوین آن ه
ایــن  وســیله همــه ی آفریده هــای خاکــی و آبــی بــرده ی ایشــان 
هســتند. مالحظــه بفرماییــد: یــک هــدف واال بــرای نجــات ابنــا 
ــر  ــتمگر. اگ ــن س ــزدان دروغی ــر ای ــات از ش ــام مخلوق ــر و تم بش
ایــن ابرقهرمــان نیســت پــس مــرد عنکبوتــی کــه هــدف غایی اش 
عصبانی نکــردن عمــه ِمــی اســت، ابرقهرمــان اســت؟)گرچه 

نویسنده خود طرفدار این شخصیت است(.
یــک اصــل دیگــر بــرای پذیــرش در آزمــون صالحیــت ابرقهرمانی 
ــات  ــات و مم ــراز حی ــر ف ــراژدی ب ــیاه ت ــر س ــوده ی اب ــره ی ت چنب

Portgas D.Ac  .8
Monkey D.Luffy .9

Shanks .10
Whitebeard .11

Kaido .12
Crocodile .13

The D. Family .14
Gol D. Roger .15

.Celestial dragons .16
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ــا  ــه سرگذشــت ی ــی ک ــی قهرمان ــه عبارت ــور اســت. ب ــان مذک قهرم
داســتان زندگــی یــا ســرانجام تراژیــک نداشــته باشــد، ابرقهرمــان 
یــا ابرشــرور نمی شــود. اگــر هــم بشــود در یادهــا باقــی نخواهــد 
ــد  ــه شــرور شــد بع ــی ک ــو۱۷ ابرقهرمان ــال مگِنت ــوان  مث ــد. به عن مان
دوبــاره بــه جمــع یــاران پروفســور X بازگشــت و دوبــاره از راه بــه در 
شــد و ایــن ســیکل تــا ناکجــا ادامــه پیــدا کــرد. اریــک لِنشــر۱8 کــه 
کودکــی اش در اردوگاه هــای کار اجبــاری آشــوویتس جهنمــی  زنــده 
ــن  ــرد. از ای ــز نمی می ــه هرگ ــزادی ک ــن۱۹، ابرآدمی ــا وولوری ــود، ی ب

ــم؟ ــم داری ــر ه تراژیک ت
حــاال یــک ســری بزنیم بــه سرنوشــت تاریــک بعضــی قهرمان های 
وان پیــس. اینجــا به طــور اخص مــی روم ســراغ کاراکتــر موردعالقه ام 
کــه بــه نظــرم ابرقهرمانــی بــود کــه از یــک بچــه ی مردنــِی بی آتیــه 
ــرد  ــق ک ــی خل ــان و ناج ــک قهرم ــا ۲0 ی ــگ خالف کاره ــو گن عض
)اســپویل: نجــات لوفــی بعــد از آرک ماریــن فــورد و نجات بســیاری 

.) دیگر
Donquixote  Rosinante ملقــب بــه Corazon، ایــن کاراکتــر 
ــک  ــته ی تاری ــت. گذش ــان را داش ــک ابرقهرم ــات ی ــام خصوصی تم
کــه در آن بــرادر شــرورش Doflamingo پدرشــان را کشــت و هــزار 
بــال ســر کــورازون کــه بــرادر کوچکــش بــود آورد )خطــر اســپویل در 
ادامــه(. ولــی کــورازون آدم خوبــی می ماَنــد، بــرای درمــان بیمــاری 
یــک پســربچه ی تلــخ روبه مــوت۲۱ بــه هــر دری می زنــد و در انتهــا 
ــن را  ــد. ای ــدا می کن ــه ف ــن بچ ــات ای ــرای نج ــودش را ب ــم خ ه
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20. منظور نویسنده Trafalgar D. Water Law  است.

Law .21
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بگویــم کــه کــورازون هــم مثــل جوکــر عالقــه ی خاصــی به آتــش زدن 
ــر  ــاد جوک ــما را ی ــم ش ــم او ه ــی گری ــت. حت ــتان ها داش بیمارس
می انــدازد. او یــک آدمیــرال نیــروی دریایــی مخفــی بــود کــه بــرای 
نجــات دنیــا از شــر بــرادر شــرورش جانش را کف دســتش گذاشــت. 

الزم بــه ذکــر اســت نیروهــای 
انیمــه  ایــن  در  فوق بشــری 
ــوردن  ــا خ ــت و ب ــادرزادی نیس م
ــام  ــه ن ــیطانی ب ــوه ی ش ــک می ی
 gomu gomu  ــل devil fruit مث
 flame flame fruit fruitیــا 
ــور  ــوه ی مذک ــود. می ــر می ش میس
ــز  ــم دارد. چی ــی ه ــوارض جانب ع
ــرش آدم  ــه به خاط ــت ک نایابی س
 calm هــم می کشــند. کــورازون
calm fruit خــورده بــود و قــدرت 
غمنــاک و مظلومانــه ای داشــت به 

ــام ســکوت. ن
ــا  ــر اینج ــت اگ ــی اس بیانصاف
از Tokyo Revengers و  نامــی 
 Toman )Tokyo Manji گنــگ

ــدون قدرت هــای ابرانســانی.  ــم. شــخصیت هایی ب Gang(  نیاوری
بچه هــای آدمــی زاد؛ فانیانــی کــه بــا یــک ضربــه بــه ســر یــا چرخش 
ــت و  ــه از گوش ــادی ک ــای ع ــرد. آدم ه ــد م ــکم خواهن ــو در ش چاق
ــه قدرتشــان در  ــر. قهرمان هایــی کم سن و ســال ک ــد و فناپذی خون ان
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مشــت و لگدهایشــان اســت و شــرورهایی کــه نیــروی برترشــان از 
مغزشــان سرچشــمه می گیــرد. امــا اگــر بــه انگیزه هــای واالیشــان 
نــگاه کنیــم، یــک ســروگردن از ابرقهرمانــان و شــرورهای همتایشــان 

باالترنــد.
کاراکترهــای  کاریزمــای  مقابــل  در  کمیک بوک هــا  قهرمانــان 
اورجینــال و بی نظیــر انیمــه و مانــگا رنــگ می بازنــد و ایــن نکتــه ی 
ــای  ــه گاه دلرب ــت گ ــر جذابی ــود منک ــا نمی ش ــت. ام ــتی اس درس
قهرمانــان مــارول و دی ســی شــد. گرچــه شــرورهایش چنگــی بــه 
دل نمی زننــد، مگــر لوکــی۲۲ ســبزینه پوش بدشــانس ِرنــد کــه 
ــا  ــن ب ــر جوهری ــاچ۲۳ کاراکت ــت. رورس ــه هس ــور هم ــرف حض مع
حضــور و جاذبــه ی غریــب و داســتان زندگــی اندوه بــارش کــه روی 
مــرز باریــک بیــن پروتاگونیســت و آنتاگونیســت راه مــی رود. جوکــر 
کــه همه چیــز دربــاره اش مســحورکننده اســت. و چــه ضدقهرمانــی 
ــای  ــا نیروه ــخ ب ــن تل ــاحر بدبی ــتانتین۲4 کارآگاه و س ــر از کنس بهت
ماوراءالطبیعــی، کمــی دیوانگــی، خلق وخــوی متغیــر و ســیگار 
همیشــه کنــج لبــش کــه مــدام در کشــمکش درونــی میــان تمایــل 

ــت. ــی اش اس ــی ذات ــوب و بی تفاوت ــام کار خ ــه انج ب
حــاال ســوال این جاســت آیــا ابرقهرمان هــا زاده ی دنیــای معاصــر 
هســتند یــا پیــش از آن؟ راســتش نشــانه های ابــرآدم را می شــود 
در فرهنــگ خودمــان هــم پیــدا کــرد. از نظــر اسطوره شناســان ایرانی 
اولیــن ابرپهلــوان تاریــخ بشــر »کیومــرث پیشــدادی« بــوده کــه در 
ُبنَدِهــش و اوســتا بارهــا از او یــاد شــده و حــرف  و حدیــث پشــتش 

Loki .22
.Rorschach .23

John Constantine .24
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ــنا کیومــرث نه تنهــا نخســتین  ــق اســاطیر َمًزَدَیًس ــاد اســت. طب زی
ابرقهرمــان بلکه نخســتین آدمیزاد و نخســتین پادشــاه هم هســت. 
ــی  ــای جــان، زندگان ــه معن ــو _ ب ــای نامــش کی ــه معن ــب آن ک جال
ــه سرنوشــت   ــر _ ب ــده، فناپذی ــای مــرگ، میرن ــه معن ــرت _ ب _ و َم
محتــوم او و تمــام آدمــی زادان اشــاره دارد... زندگانــی میــرا. جنــاب 
ــس از  ــال پ ــزاران س ــته، ه ــول را داش ــک غ ــاد ی ــان ابع کیومرث خ
خلقــت بی حرکــت بــوده اســت تــا زمانــی کــه اهریمــن بــه همراهی 
دیــوان بــه جهــان یــورش بــرد. نباتــات و چهارپایــان و آبزیــان همــه 
گوش به فرمانــش بودنــد و ابرآدمیــزاد درخــور توجهــی بــوده اســت.
ــر را  ــده ی دیگ ــر شناخته ش ــوان کمت ــک ابرپهل ــد ی ــازه دهی اج
معرفــی کنــم. »گرشاســب« اژدهاکــش کــه »َگنــَدِروه زریــن پاشــنه« 
ــناویذکه«  ــت. »س ــته اس ــر راه برداش ــه«را از س ــر »َپثنی ــه پس و ُن
سنگین دســِت شــاخ دار را کشــته اســت و همــه ی نیروهــای پلیــد از 
دســتش عاصــی بودنــد. گویــا ســناویذکه جادوپیشــه بــوده و قدرت 
ایــن را داشــته کــه دوبــاره جــوان شــود و قصــدش هــم چرخ کــردن 
زمیــن و گردونــه ســاختن آســمان و احضــار اهریمــن بــوده اســت. 
طبــق مســتندات َگنــدروه و پســران پثنیــه هــم شــرورهای پلشــتی 

بوده انــد. 
ــه او  ــود ک ــاز می ش ــا آغ ــب از این ج ــتان گرشاس ــراژدی داس ت
ــاه  ــه گن ــورد و ب ــری« را می خ ــام »توس پ ــه ن ــری ب ــک پ ــب ی فری
آلــوده می شــود. ایــزدان به خاطــر اعمــال پهلوانــی اش او را بــه دوزخ 
نمی فرســتند و از آن طــرف رنــگ بهشــت را هــم نمی بینــد و تــا روز 
تــِن پســین _ قیامــت _ در عالــم همتــگان _ احتمــاال بــرزخ یــا مثل 
زامبــی در دنیــای خودمــان _ می مانــد. بــه عبارتــی بــه خاطــر یــک 
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نظــر حــالل تمــام قهرمانی هــا و نجــات بشــر از شــر نیروهــای پلیــد 
ــه هــوا مــی رود. دود می شــود و ب

چیــزک حائــز توجــه دیگــری در داســتان گرشاســب وجــود دارد. 
ــد.  ــاک« باش ــنده ی »ضح ــا کش ــب تنه ــوده گرشاس ــدر ب ــا مق گوی
این طــور کــه در آخرالزمــان ضحــاک از بنــد می گریــزد و گرشاســب 
ــه  ــای درمــی آورد. آشــنا به نظــر می رســد. ب ــرز خــود او را از پ ــا گ ب
نظــر این جانــب گرشاســب صــد برابــر از هالــک شایســته تر اســت 
تــا جایــی کــه نوشــته اند: »اژدهــای شــاخ دار را بکشــت و هنــگام 
نیمــروز گرشاســب در آونــدی آهنیــن )دیــگ( بــر پشــت آن )جنــاب 
اژدهــا( خــوراک می پخــت.« اژدهــای نامبــرده زهرآلــود بــوده و هــر 

جنبنــده ای برایــش حکــم خوراکــی داشــته اســت.
شــاید بــد نباشــد توضیــح کوتــاه کمــی متفــاوت هــم دربــاره ی 
ــاردوش  ــاک م ــی ضح ــران، یعن ــطوره های ای ــهیر اس ــرور ش ابرش
بدهیــم. گویــا شــباهت هایی میــان سرگذشــت ضحــاک و 
ــه  ــه را ک ــان پرومت ــدای خدای ــوس خ ــود دارد. زئ ــه« وج »پرومت
آتــش را در اختیــار بشــر قــرار داده بــود، مجــازات می کنــد و او را 
در کــوه قفقــاز بــه بنــد می کشــد و کرکســی مامــور می شــود هــر 
صبــح ســینه ی پرومتــه را بشــکافد و قلبــش را بیــرون بکشــد تــا 
از دلــش روی زمیــن خــون بریــزد. ضحــاک هــم وقتــی بــه دســت 
ــد،  ــش را می کن ــد جان ــدون قص ــود و فری ــیر می ش ــدون اس فری
ــای  ــد به ج ــر می کن ــدون ام ــه فری ــود و ب ــر می ش ــته ای ظاه فرش
کشــتن ضحــاک او را در دماونــد کــوه بــه بنــد بکشــد تــا خــون 

دلــش بــه زمیــن ریــزد. تشــابه جالبــی اســت.
ــدرت  ــه ق ــت ک ــن اس ــان ای ــاره ی ابرپهلوان ــر درب ــه ی دیگ نکت
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فرابشــری آن هــا از چیــزی بــه نــام »َفــّر ایــزدی« نشــات می گیــرد 
و هــر کــه َفــر از او رخــت بربنــدد می شــود آدمــی شــبیه بــه تونــی 
اســتارک فقیــد بــدون تجهیــزات مــرد آهنــی اش. انتقــال ایــن نیــرو 
و َفــر هــم جالــب اســت. َفــر بــه شــکل یــک پرنــده از وجــود آدمیزاد 
ــان  ــه از میزب ــرو مــی رود ک ــدن کســی ف ــده می شــود و داخــل ب کن

ــد.  ــری باش ــر و آدم بهت ــی اش موجه ت قبل
ــم.  ــال ک ــت و مج ــراوان اس ــی ف ــان ایران ــای ابرپهلوان نمونه ه
مخلــص کالم این کــه ابرپهلوانــان چیــزی کــم از ابرقهرمانــان جهانــی 
ــوپرهیروها  ــا س ــد و م ــور مانده ان ــی مهج ــه دالیل ــی ب ــد، ول ندارن
ــم  ــا ه ــه روزی م ــد ک ــم. امی ــگ می دانی ــت فرن ــص مملک را مخت
ــا و  ــیم و بچه ه ــته باش ــی داش ــر کاریزماتیک ــوپرهیروهای معاص س
جوان هــای آینــده در آن روز  به خصــوص، خیلــی بی دلیــل، عجیــب 
خوش رنگ و لعــاب  کمیک بوک هــای  از  ناغافــل  و  معجزه آســا 
فرنــگ خســته شــوند و نیم نگاهــی بــه کتاب هــای مصــور خودمــان 
ــته ی  ــخ، گذش ــتوری های تل ــه از بک اس ــی ک ــد. قهرمان های بیاندازن
ــرو  ــنگ تودل ب ــخصیت شوخ وش ــب، ش ــت عجی ــاک، سرگذش غمن
تــا ســرد و تاریــک و دگردیســی های فــرای تصــورات بــا همتایــان 

شانه به شــانه اند. فرنگی شــان 
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در میان اعجوبه ها

امیرحسین شهیدی

)Marvels( نام اثر: مارولز
نویسنده: کرت بیوسیک

طراح: الکس راس
انتشارات: مارول

هشدار: این مطلب شامل اسپویلرهایی از سری کمیک مارولز است.
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ــی  ــی در دنیای ــه زندگ ــد ک ــر کرده ای ــود فک ــا خ ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــه  ــد، چگون ــود دارن ــی در آن وج ــای کمیک بوک ــه ابرقهرمان ه ک
ــرت  ــر ک ــز، اث ــک مارول ــی در کمی ــن چگونگ ــد؟ ای ــد باش می توان
ــی از  ــاال خیل ــود. احتم ــی می ش ــس راس، بررس ــیک و الک بیوس
ــوک آشــنا باشــید، الکــس راس را  ــوم کمیک ب ــا مدی ــر ب شــما اگ
ــروف  ــش مع ــه بودن ــه واقع گرایان ــه ب ــی ک ــید، طراح می شناس
ــای  ــالتی دارد، دنی ــن رس ــا چنی ــز دقیق ــک نی ــن کمی ــت. ای اس
بررســی  مرســومش  فانتزی هــای  از  دور  بــه  را  ابرقهرمانــان 
می کنــد. اگــر واقعــا در دنیــای مــا روزی نیمــور همــراه بــا ارتــش 
ــان  ــا نش ــه م ــود را ب ــد و خ ــرون بیای ــا بی ــی اش از دری آتالنتیس

ــد؟ ــش می آی ــرایطی پی ــه ش ــد، چ ده
بــه  راس  الکــس  کــردم،  اشــاره  کــه پیش تــر  همان طــور 
ــا  ــراه ب ــه هم ــبکی ک ــت، س ــروف اس ــود مع ــتی خ ــبک رئالیس س
ــد  ــه معتقدن ــی ک ــز دارد، مخالفان ــی نی ــاد مخالفان ــداران زی طراف
ــزی  ــی و فانت ــت کارتون ــان حال ــد در هم ــخصیت ها بای ــن ش ای
ــت.  ــتباه اس ــا اش ــرای آن ه ــودن ب ــد و واقع گرایانه ب ــود بمانن خ
ــن طراحــی همــان  ــا ای شــاید هــم حرفشــان درســت باشــد، ام
چیزی ســت کــه اثــری ماننــد مارولــز بــه آن نیــاز دارد؛ یعنــی بــه 
تصویــر کشــیدن ایــن شــخصیت ها به طــوری کــه خواننــده بــاور 
کنــد اگــر آن هــا واقعــی بودنــد، چنیــن شــمایلی داشــتند. البتــه 
کــه امــروزه بــا ایــن حجــم از فیلــم و ســریال های اقتباس شــده از 
کمیک بوک هــا، تصــور کــردن آیرون مــن یــا اســپایدرمن در دنیــای 
واقعــی خیلــی هــم ســخت نیســت، امــا بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه ایــن کمیــک در ســال ۱۹۹4 منتشــر شــده اســت، زمانــی کــه 



42

ــود و کمیک بوک هــا  الیواکشــن شــاخصی از آن  ســاخته نشــده ب
ــه همــان ســبک کارتونــی خــود بســنده می کردنــد.  هــم اکثــرا ب
درمــورد نویســندگی و پیام هایــی کــه کــرت بیوســیک در ایــن 
اثــر ســعی در گفتــن آن هــا دارد، مســائل زیــادی برای اشــاره وجود 
دارد، امــا اگــر بخواهــم درمــورد تمــام آن هــا حــرف بزنــم ممکــن 
اســت حتــی ســرتان بــه درد بیایــد! پــس در چهــار بخــش کــه هر 
بخــش بــه یــک شــماره از ایــن کمیــک اختصــاص دارد، مهم تریــن 
ــد نکتــه را  پیــام هرکــدام را بررســی می کنیــم. قبــل از شــروع چن
ــاول،  ــی ایــن گرافیــک ن ــم؛ اول آنکــه شــخصیت اصل گوشــزد کن
فیــل شــلدون، خبرنــگاری کــه در طــول ایــن داســتان ســه دهــه از 
زندگــی اش را شــاهد هســتیم، در واقــع نماینــده  مــا مخاطبیــن در 
ایــن دنیــای عجیــب اســت. دوم هــم این کــه ادامــه  متــن ممکــن 
ــته  ــاول داش ــک ن ــن گرافی ــتان ای ــپویل هایی از داس ــت اس اس
باشــد، امــا ایــن وقایــع بــه کمیک هایــی کــه 60 تــا 80 ســال قبــل 
ــدن  ــپویل ش ــم اس ــر نمی کن ــردد و فک ــده اند بازمی گ ــر ش منتش

آن داســتان ها برایتــان اهمیــت چندانــی داشــته باشــد.

ظهور اعجوبه ها
در بخــش اول داســتان ایــن امــر بررســی می شــود کــه واکنــش 
ــا،  ــتان م ــی داس ــخصیت اصل ــه ش ــان ها _ ک ــه ابرانس ــردم ب م
ــارت  ــز از عب ــز بنامــد و مــن نی فیــل، دوســت دارد آن هــا را مارول
اعجوبه هــا اســتفاده خواهــم کــرد _ چیســت؟ کامال طبیعی اســت 
کــه انســان از چیــزی کــه درکــی از آن ندارد بهراســد، در تمــام طول 
ــر شــما  ــورد وجــود دارد. اگ ــن م ــادی در ای ــخ مثال هــای زی تاری
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ــین  ــانی آتش ــه انس ــه خان ــل کار ب ــاده روی از مح ــگام پی ــم هن ه
را ببینــد کــه در آســمان در حــال پــرواز اســت، مطمئنــا خواهیــد 
ــت  ــی از طبیع ــناخته ها جزی ــته ها و ناش ــرس از ندانس ــید. ت ترس
ــز  ــا نی ــردِن آن ه ــول نک ــی قب ــه گاه ــه ک ــت، همان گون انسانی س
جزیــی از ایــن طبیعــت اســت. تــرس از چیــزی کــه شــناختی از 
ــه  ــا ب ــن واکنش ه ــود اولی ــث می ش ــه باع ــی ک ــد، ترس آن نداری
اختــراع جدیــد یــک دانشــمند، یعنــی همــان انســاِن مصنوعــِی 
آتشــین، نابــود کــردن آن باشــد. همــان اختراعــی کــه می توانــد 
باعــث انقالبــی صنعتــی در دنیــا شــود، بــه دلیــل تــرس عــده ای 
نــادان و شــاید حســادت رقبــا در زندانــی ِبُتنــی حبــس می شــود.

امــا ایــن ناشــناخته ها گاهــی دالیــل خوبــی هــم بــه ایــن مردم 
بــرای تنفــر می دهــد. خواننده هایــی ماننــد مــا کــه داســتان ایــن 
ــد،  ــال می کنن ــان دنب ــِک خودش ــای کمی ــا را در کتاب ه اعجوبه ه
ــرار اســت،  چــه کســی  ــه اوضــاع از چــه ق ــد ک ــا می دانن مطمئن
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بــد اســت و چــه کســی خــوب، دلیــل نبــرد شــخصیت ها بــا هــم 
چیســت، و از همــه مهم تــر این کــه در پایــان جایــی بــرای نگرانــی 
ــن  ــان های درون ای ــرای انس ــرا ب ــا ماج ــود. ام ــد ب ــا نخواه م
ــان  ــارزه ی دو ابرانس ــا از مب ــت، آن ه ــه نیس ــتان ها این گون داس
ــر  ــای بیش ت ــورد و خرابی ه ــال زد و خ ــه دنب ــد، ب ــذت نمی برن ل
بــرای هیجانــی شــدن داســتان نیســتند. ایــن مبارزه هــا و در آخــر 
خرابی هــا بــه ضــرر خــوِد آن هــا تمــام می شــود. ایــن مســاله را 
ــی  ــی اهال ــه او و باق ــی ک ــم، هنگام ــل می بینی ــی از فی در دیالوگ
نیویــورک از نبــرد بیــن دو اعجوبــه یعنــی ســاب-مرینر و هیومــن 

ــده اند: ــت زده ش ــورچ وحش ت
»احتمــاال شــبیه بــه رقــص بالــه ای آســمانی و شــکوه مند بــود. 
خطرنــاک، زیبــا و هیجان انگیــز. شــاید هــم واقعــا چنیــن چیــزی 
بــود. ولــی حداقــل نــه بــرای مــا. چیــزی کــه مــا می دیدیــم تنهــا 

کشــتار بــود و نابــودی و هرج ومــرج...«
و در پایــان ایــن نبــرد هیچ کــدام از دو طــرف نبــرد بازداشــت یــا 
دادگاهــی نشــدند و بــه ســادگی پــس از صلــح بــا یکدیگــر صحنه 
ــان ها از  ــی انس ــر برخ ــل تنف ــن دلی ــاید همی ــد. ش ــرک کردن را ت
ــا  ــامل آن ه ــره ش ــن روزم ــه قوانی ــد. این ک ــا باش ــن اعجوبه ه ای
ــه آن  ــی ای ب ــری خراب ــخص دیگ ــر ش ــر ه ــه اگ ــود، این ک نمی ش
ــد، امــا در گــذر  ــرار کن ــد ف ــا نمی توان ــار آورد، مطمئن ــه ب بزرگــی ب
ــه  ــا ب ــن اعجوبه ه ــه همی ــم هنگامی ک ــتان می بینی ــاِن داس زم
ــش  ــازی و متحدین ــان ن ــا آلم ــا ب ــد ت ــن می پیوندن ــه  متفقی جبه
مبــارزه کننــد، تــرس و نفــرت نســبت بــه آن هــا تبدیــل به تشــویق 
ــکا  ــان آمری ــورچ و کاپیت ــن ت ــد هیوم ــانی مانن ــود و کس می ش
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تبدیــل بــه الگوهــای مــردم می شــوند و کــودکان در بازی هایشــان 
ــد. ــازی می کنن ــا را ب نقــش آن ه

 
اقلیت منفور

بخــش دوم داســتان در اوایل دهــه  60 جریــان دارد، دقیقا زمانی 
کــه عصــر نقــره ای کمیک بــوک در دنیــای مــا آغــاز شــده اســت. 
تعــداد اعجوبه هــا افزایــش یافتــه و بــه بخشــی از جامعــه  مــردم 
ــر  ــر کم ت ــی دیگ ــرس قدیم ــده اند و آن ت ــل ش ــورک تبدی نیوی
ــی  ــم عروس ــوند، مراس ــویق می ش ــان تش ــت. انتقام جوی پیداس
ــد عروســی دو ســلبریتی  ــد ریچــاردز و ســوزان اســتورم همانن ری
ــا  ــرد. لباس هــای مــد روز ب ــرو می ب مشــهور، شــهر را در شــادی ف
الهــام از کاســتوم واســپ در ویترین هــا بــه حــراج می رســند. امــا 
ــه آن هــا  در ایــن میــان گروهــی وجــود دارد کــه نفــرت مــردم ب
گویــی هیچ وقــت از بیــن نمــی رود؛ یعنــی ایکس ِمــن یــا همــان 
ــش  ــه بخ ــارول همیش ــای م ــن در دنی ــس. ایکس م ــراد ایک اف
تاریــک دنیــای ابرقهرمانــی بــوده اند،کســانی که در تالش هســتند 
تــا همــان انســان هایی را نجــات دهنــد کــه زندگــی را برایشــان 
ســخت تر کرده انــد. همــان انســان هایی کــه بــا روش هــای 
مختلــف بــه دنبــال شــکار کردنشــان هســتند. جهش یافته هــا در 
ــاد اقلیت هــای سرکوب شــده  جامعــه  ــارول همیشــه نم ــای م دنی

ــد. امــا منشــا ایــن تنفــر و ســرکوب چیســت؟  بوده ان
ــم،  ــوال می گیری ــن س ــرای ای ــک ب ــن کمی ــه در ای ــی ک جواب
پروپاگانــدای منفــی رســانه ها و شــناخت کــم خــوِد مــردم اســت. 
در یــک پنــل از ایــن عنــوان فیــل را می بینیــم کــه میــان روزنامه ها 
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ــا  در حــال تحقیــق درمــورد جهش یافته هاســت، تیترهایــی کــه ب
ــمن  ــا را دش ــمندان جهش یافته ه ــان و دانش ــول از محقق ــل ق نق
بشــریت شــمرده اند. محققــان آن هــا را دشــمنانی کــه در انتظــار 
ــان ها  ــیدن انس ــی کش ــه بردگ ــه و ب ــرای حمل ــت ب ــک فرص ی
ــن  ــه ذه ــا رفته رفت ــن روزنامه ه ــد. ای ــاب می کنن ــتند، خط هس
ــداری  ــه طرف ــه هرگون ــی ک ــا جای ــد، ت ــرف می کنن ــردم را منح م
ــرکوب  ــز س ــان را نی ــی از مخالفانش ــا بدگوی ــا ی از جهش یافته ه
ــان  ــود هم ــث می ش ــه باع ــت ک ــدا اس ــن پروپاگان ــد. ای می کنن
ــا دختربچــه ای گمشــده مهربانانــه رفتــار می کننــد،  مردمــی کــه ب
بــا دیــدن دختربچــه ای جهش یافتــه و در عیــن حــال گمشــده، بــه 
ســراغ تفنگ هایشــان برونــد تــا خــود را از چنــگال ایــن هیــوالی 
ــه  ــد. البت ــات دهن ــد، نج ــد می کن ــان را تهدی ــه جانش ــم ک بی رح
کــه جنایــات ابرشــرورهای جهش یافتــه ماننــد مگنیتــو هــم خالــی 
ــردازد و  ــرا نمی پ ــه آن ماج ــک ب ــن کمی ــا ای ــت، ام ــر نیس از تاثی



47

ــم. مــن هــم از حــرف زدن در ایــن مــورد صــرف نظــر می کن
ــد چنیــن  ــه تنهایــی نمی توان ــدا ب ــان پروپاگان ــه خیالت شــاید ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــات منف ــن تبلیغ ــا همی ــا آی ــذارد، ام ــری بگ تاثی
ــه  ــات علی ــش جنای ــث افزای ــه باع ــت ک ــا نیس ــی اقلیت ه برخ
اعضایشــان می شــود؟ آیــا بــه دلیــل کمبــود شــناخت اروپایی هــا 
و آمریکایی هــا و تبلیغــات منفــی رســانه ها نیســت کــه ذهنیــت  
آن هــا نســبت بــه برخــی اقلیت هــای ســاکن در کشورشــان 
اشــتباه اســت؟ گروهــی را تروریســت می داننــد و گروهــی دیگــر 

ــره؟  ــی بالفط را خالفکارهای
ــا نشــان دادن دو ســمت تاریــک و روشــن  ایــن کمیــک نیــز ب
ــد.  ــان ده ــا را نش ــن تبعیض ه ــعی دارد همی ــارول س ــای م دنی
بــرای مثــال در صفحــه  دیگــری از کمیــک، ویترینــی از لباس هــای 
ــای  ــی از اعض ــپ، یک ــام از واس ــا اله ــه ب ــم ک ــد روز را می بینی م
انتقام جویــان، ســاخته شــده اند و در صفحــه ی بعــد شــاهد 
ایکس ِمنــی هســتیم کــه در گوشــه ای گیــر افتاده انــد و مــردم بــا 
ــد.  ــان را می دهن ــخ کمک هایش ــن پاس ــنگ انداخت ــن و س توهی
این کــه پروپاگانــدا بــه همیــن ســادگی در ذهــن تاثیــر می گــذارد، 
منشــا در نادانــی و شــناخت کــم نســبت بــه مســائل دارد. 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــزی باع ــه چی ــد چ ــی نمی دانن ــا حت آن ه
ــا  ــد از آن ه ــه بای ــد ک ــا می دانن ــا شــده اســت، تنه جهش یافته ه
متنفــر باشــند، زیــرا دیگــران نیــز از آن هــا متنفرنــد. حتــی ایــن 

ــم: ــل می بینی ــی از فی ــاله را در دیالوگ مس
ــه یکــی  ــی مســریه؟ اگ ــم. یعن ــر کن »نمی تونســتم درســت فک
ــا  ــه اون ه ــه ب ــی؟ اگ ــه چ ــت زده باش ــش دس ــام به از دختره
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ــن  ــتن، ای ــیطانی هس ــا ش ــه... اون ه ــرده باش ــرایت ک ــم س ه
ــه  ــن. هم ــا رو بکش ــه  م ــوان هم ــا می خ ــا، اون ه جهش یافته ه

ایــن رو می دونــن.«

آخرالزمان
تصــور کنیــد هواپیمایتــان در حــال ســقوط اســت، حــاال دیگــر 
امیــدی بــه زندگــی نداریــد و یقیــن داریــد کــه ایــن آخــر خــط 
ــاد  ــه ی ــی مرتکــب شــده اید را ب ــه در زندگ اســت. اشــتباهاتی ک
می آوریــد و در آخــر حتــی اگــر تــا در طــول زندگــی خــود بــه خــدا 
بــاور نداشــته اید، بــرای نجــات و یــا آمــرزش گناهانتــان دســت به 
دعــا می بریــد. اهالــی نیویــورک در دنیــای مــارول بارهــا و بارهــا 
در زندگــی خــود ایــن حــس را تجربــه می کننــد؛ حســی کــه بخش 
ســوم ایــن کمیــک بــه آن می پــردازد. گاالکتــوِس ســیاره خوار بــه 
زمیــن آمــده و گــروه چهــار شــگفت انگیز جلــوی چشــمان مــردم 
شکســت می خورنــد. باقــی اعجوبه هــا پیدایشــان نیســت و 
ــن  ــد ای ــعی می کن ــس س ــد. هرک ــر می رس ــر کار به نظ ــن آخ ای
ــب  ــردن، طل ــا مســت ک ــد، ب ــه نحــوی بگذران لحظــات آخــر را ب
ــرج  ــواده. آشــوب و هرج وم ــا در آغــوش خان ــرزش گناهــان ی آم

ــرا رســیده اســت.  ــان ف ــرا آخرالزم ــا می شــود، زی حکم فرم
امــا ایــن وضعیــت آخرالزمانــی عمــر چندانــی نــدارد و در آخــر 
اعجوبه هــا کار همیشــگی  خــود را انجــام می دهنــد و دنیــا نجــات 
پیــدا می کنــد. مــردم بــه خودشــان می آینــد و از رفتارشــان 
شرمســار می شــوند؛ از ترســی کــه از خــود نشــان دادنــد، از 
ــام  ــتند. تم ــه داش ــی ک ــد و از رفتارهای ــا کردن ــه پ ــه ب ــوبی ک آش
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ــتند  ــا هس ــن اعجوبه ه ــر ای ــی رود و در آخ ــرو م ــرم ف ــهر در ش ش
ــی  ــان اعجوبه های ــوند. هم ــت می ش ــد، مالم ــای تمجی ــه به ج ک
کــه دنیــا را نجــات دادنــد، بــه دالیــل مســخره تحقیــر می شــوند: 
»چــرا زودتــر دســت بــه کار نشــدید؟ چــرا جلــوی ایــن واقعــه رو 
قبــل از وقــوع نگرفتیــد؟ اصــال از کجــا معلــوم کــه تمــام این هــا 
نقشــه  خودتــون نبــوده؟ شــاید اصــال گاالکتوســی در کار نبــوده.«
ــا  ــاری ب ــن رفت ــه چنی ــت ک ــاری نیس ــن ب ــن و آخری ــن اولی ای
ــت  ــردم خدم ــن م ــه ای ــر ب ــه بیش ت ــود، هرچ ــا می ش اعجوبه ه
ــه ایــن اعجوبه هــا  ــه ک ــر می شــوند، البت ــر تحقی ــد، بیش ت می کنن

ــد. ــت برنمی دارن ــان دس از کارهایش

ــون  ــا هم ــه واقع ــتن، اگ ــان هس ــا قهرم ــا واقع ــه اون ه »اگ
اعجوبه هــای ازخودگذشــته و شــریف و عدالت طلبــی هســتن کــه 
ادعــاش رو دارن، پــس مــا چــی هســتیم؟ بــرای رقابــت بــا اون ها 
چــه شانســی داریــم؟ اگــه واقعــا اون چیــزی هســتن کــه نشــون 
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مــی دن، پــس ارزش مــا در برابرشــون چیــه؟«
ــی  ــن  واکنش هــای شــدید حــس حقارت ــل همــه  ای شــاید دلی
ــد،  ــه می کنن ــا تجرب ــر اعجوبه ه ــادی در براب ــردم ع ــه م ــت ک اس
کســانی کــه از آن هــا قدرتمندتــر، شــریف تر و درســتکارترند و بدون 
ــان  ــن هم ــد. ای ــات می دهن ــا را نج ــی آن ه ــت زندگ چشم داش
ــد،  حســی اســت کــه باعــث می شــود از اعجوبه هــا بدگویــی کنن
ــت.  ــان بی جاس ــد سخنانش ــم می دانن ــان ه ــه خودش ــا این ک ب
ــور  ــود ک ــای خ ــا دروغ ه ــدر ب ــاید آنق ــد، ش ــم نمی دانن ــاید ه ش
ــت  ــاری نیس ــان رفت ــن هم ــد. ای ــان کرده ان ــه باورش ــده اند ک ش
کــه در دنیــای واقعــی برخــی نســبت بــه افــراد موفــق و ثروتمنــد 
ــان  ــد، موفقیتش ــش می کنن ــاس پخ ــایعه های بی اس ــد؟ ش دارن
ــد و  ــه  کارهــای نادرســت و خــالف می دانن ــر پای ــا ب ــی  ی را اتفاق
ــد؟  ــروزی می کنن ــاس پی ــا احس ــت آن ه ــر شکس ــه ه ــبت ب نس
ــوان یــک جامعــه  ــه عن شــاید رفتارهایــی کــه مــردم نیویــورک ب
ــا  ــد، ام ــر برس ــز به نظ ــگاه اول اغراق آمی ــد، در ن ــام می دهن انج
بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد، آیــا همیــن رفتارهــا را در جامعــه خــود 

نمی بینیــد؟ 

پایان یک دوران
پیــام بخــش پایانــی ایــن اثــر در رابطــه بــا طرفــداران 
ــلدون  ــل ش ــا فی ــه. در اینج ــردم جامع ــه م ــت، ن ــوک اس کمیک ب
ــا  ــه ب ــت ک ــوم اس ــن مدی ــی ای ــداران قدیم ــام طرف ــده  تم نماین
ــا  ــرش اعجوبه ه ــام عم ــه تم ــل ک ــوند. فی ــه رو می ش ــر روب تغیی
ــچ گاه  ــه آن هــا هی ــان داشــت ک را می پرســتید و همیشــه اطمین
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ــر ســرش  ــد کــرد، ناگهــان تمــام تفکراتــش ب ناامیدمــان نخواهن
ــه از  ــد ک آوار می شــود. هنگامــی کــه فیــل اســپایدرمنی را می بین
نجــات گوئــن استیســی ناتــوان اســت، تصوراتــش از اعجوبه هــا  
نابــود می شــود و دیگــر نمی توانــد ماننــد قبــل تماشایشــان کنــد، 
نمی توانــد آن گونــه کــه بایــد کارش را ادامــه دهــد و در اینجاســت 
کــه دوربینــش را بــه دســتیارش می دهــد و از او می خواهــد 
کــه رســالتش را ادامــه بدهــد و حــاال او بــه عنــوان یــک عــکاس 

ــد.  ــان ده ــردم نش ــه م ــا را ب ــای اعجوبه ه دنی
خــب ایــن همــان شــرح حــال طرفدارانــی اســت کــه در دهــه  
60 قهرمانشــان از پــس نجــات زنــی کــه عاشــقش بــود برنیامــد و 
ایــن طرفــداران شــاهد پایــان یافتــن عصــر نقــره ای کمیک بــوک 
ــان شکست ناپذیرشــان  ــد قهرمان ــه فهمیدن ــی ک ــد. طرفداران بودن
ــدند.  ــی ش ــدت عصبان ــتند و به ش ــل نیس ــد قب ــر مانن ــاال دیگ ح
طرفــداران در دهــه ی 80 نیــز کــه شــاهد پایــان یافتن عصــر برنزی 
ــک و  ــای تاری ــونت، فض ــزان خش ــن می ــد، از ای ــوک بودن کمیک ب
ناامیــدی ای کــه در داســتان ها شــروع بــه شــکل گرفتــن کــرده بود، 
عصبانــی بودنــد. حتــی ایــن شــرح حــال برخــی از مــا نیز هســت، 
طرفدارانــی کــه از ایــن همــه تغییــر در شــخصیت هایمان عصبانــی 
هســتیم یــا نمی خواهیــم شــخصیت های جدیــد جانشــین 
شــخصیت های مــورد عالقه مــان شــوند؛ شــخصیت هایی جدیــد 
یــا تغییریافتــه بــرای طرفــداران جدیــد و ذائقــه ی جدیــد. پیــام 
الکــس راس و کــرت بیوســیک در ایــن کمیــک بــه مــا ایــن اســت 
ــه ادامــه دادن نداریــم  کــه تغییــر را بپذیریــم، و اگــر اشــتیاقی ب
بــه نســل جدیــد طرفــداران اجــازه  لــذت بــردن از ایــن عصــر تــازه 
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را بدهیــم. تغییــر همیشــه جزیــی از ایــن مدیــوم بــوده اســت. از 
هشــتاد ســال قبــل تاکنــون مدیــوم کمیک بــوک مشــغول تغییــر 
ــه  ــزی ک ــه چی ــرده و ب ــدا ک ــل پی ــن تکام ــن حی ــوده و در همی ب

امــروزه می بینیــم تبدیــل شــده اســت.
اگــر از طرفــداران ابرقهرمانــان هســتید و ایــن عنــوان را 
ــد از  ــا بع ــه حتم ــم ک ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ــد، ب نخوانده ای
خوانــدن ایــن مقالــه بــه ســراغش برویــد، مخصوصــا اگــر خوره ی 
ــیک   ــتان های کالس ــی داس ــتید و حت ــان هس ــای ابرقهرمان دنی
ــه از  ــم ک ــول می ده ــما ق ــه ش ــد، ب ــه  60 و ۷0 را خوانده ای ده
خوانــدن ایــن کمیــک لــذت خواهیــد بــرد، زیــرا در هــر صفحــه  
ــدا  ــتان های آن دوران را پی ــه داس ــی ب ــک ارجاع های ــن کمی ای
می کنیــد. امــا اگــر عالقــه  خاصــی بــه ایــن ژانــر نداریــد و بعــد از 
ــرای خواندنــش  ــوز اشــتیاقی ب ایــن همــه پرحرفی هــای مــن هن
ــردن  ــتاق ک ــرای مش ــم ب ــر نمی دان ــا دیگ ــد، واقع ــدا نکرده ای پی
شــما چــه بگویــم. شــاید بــرای لــذت بــردن از ایــن اثــر الزم باشــد 
نخســت بــه ابرقهرمانــان عالقه منــد شــوید. اگــر بــه فــرض مثــال 
از ایــن اثــر خوشــتان آمــد، بــد نیســت بــه ســراغ کمیــک دیگــر 
ــام دارد برویــد. آن کمیــک هــم  نویســنده  آن کــه Astro City ن

ــد. ــال می کن ــابهی را دنب ــا مش ــات تقریب موضوع
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تینا چهاردولی

One-Punch Man
تنهــا یــک مشــت برای 
جهــان  دگرگون کــردن 

کافی ســت!
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در داســتان هایی کــه تــا بــه حــال از ابــر قهرمان هــا خوانده ایــم، 
همیشــه یــک نکتــه ی مهــم بــه چشــم می خــورد. این کــه 
ــا را  ــد و بدی ه ــات بده ــا را نج ــد دنی ــه می خواه ــاِن قص قهرم
ــا  ــد ت ــه شــکلی تــالش می کنن ــد. هــر کــدام ب از جهــان پــاک کن
خودشــان را ثابــت کننــد؛ از ســوپرمن و بتمــن بگیــر تــا قهرمــان 
ــاد  ــه ی ــا آن را ب ــی از م ــه خیل ــبز ک ــوس س ــان فان کودکی هایم

ــی. ــت: عدالت خواه ــن اس ــم ای ــان ه ــم.  هدفش داری
امــا در میــان اینهمــه قهرمــان، قهرمانــی در شــهری بــه نام شــهر 
ــدی  ــا ح ــان و ت ــان بی نام و نش ــک قهرم ــد. ی ــی می کن Z  زندگ

عجیــب. امــا چــرا عجیــب؟! ابــر قهرمــان اســت دیگــر، مگرنــه؟
ســایتاما یــا همــان مــرد تک مشــتی عجیــب اســت، چــون فقط 
محــض خنــده و ســرگرمی قهرمــان شــده و حتــی دنبــال شــهرت 
هــم نیســت. از آن جالبتــر این کــه قدرت هــای شــگفت انگیز 
ســایتاما _ بــه گفتهــی خودش _ فقط بــا هر روز درازونشســت زدن، 
ــرم تابســتان  ــر در روزهــای گ شــنا رفتن و خاموش نگهداشــتن کول
ــه  ــت.  البت ــی در کار نیس ــز خاص ــچ رم ــده و هی ــت آم ــه دس ب
ــود و  ــل بش ــم کچ ــایتاما کم ک ــده س ــث ش ــا باع ــن تمرین ه همی

ســر براقــش نشــانه ای از او باشــد.
احتمــاال بــا اســمش هــم متوجــه قــدرت خاص او شــده باشــید. 
او مــرد تک مشتیســت. می توانــد قوی تریــن هیوالهــا را بــا 
یــک مشــت ســاده از پــا دربیــاورد. بســیار قدرتمنــد اســت امــا 
ــد از  ــاره ی امی ــگار عص ــه ان ــا ،ک ــر ابرقهرمان ه ــس بیش ت برعک
ســر و صورتشــان می ریــزد، ســایتاما گویــی از مشــکالت درونــی 
ــز برایــش یکســان  ــرد. بی احســاس شــده و همــه چی ــج می ب رن
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اســت. هــر روز میــر ود و چنــد تــا مشــت ســاده بــه ایــن هیــوال و 
آن هیــوال می زنــد. شــب هــم بــه خانــه برمی گــردد و از بقایــای 
ــه ی  ــان قص ــن قهرم ــد. ای ــت می کن ــذا درس ــا غ ــی از آن ه بعض
ــر  ــرای هجــو ابرقهرمان هــای دیگ ــگار ب ــه ان ــی ک ماســت. قهرمان
ســاخته شــده اســت. دیگــر قهرمان هــا بــرای از بیــن بــردن یــک 
ــته  ــی و خس ــد، زخم ــوار می زنن ــه در و دی ــان را ب ــوال خودش هی
می شــوند و بعــد برنــده ی میــدان. امــا ســایتاما برعکــس اســت.

اولیــن بــار داســتانOne-Punch Man ، یــا همــان مــرد 
ــه  ــال  ۲00۹ ب ــهOne  در س ــروف ب ــی مع ــتی، از مانگاکای تک مش
صــورت یــک وب کامیــک منتشــر شــد. بعــد از آن بــود کــه کمکــم 
مانــگای ایــن شــخصیت هــم از ۱4 ژوئــن ۲0۱۲ شــروع بــه چــاپ 
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شــد و حتــی انیمــه ی آن هــم ســاخته شــد کــه در ایــن مطلــب 
ــم داســتان  ــد بدانی ــم.  امــا اول از همــه بای ــه انیمــه می پردازی ب

ســایتاما چیســت؟
گفتیــم کــه ســایتاما قهرمــان  بــودن را بــرای ســرگرمی انتخــاب 
کــرده اســت. امــا در یکــی روزهــای پرهیجــان و طبعــا پرهیــوالی 
شــهر Z، ســایتاما بــه طــور اتفاقی بــا یک ســایبورگ جوان به اســم 
ــال انتقام گرفتــن  ــه دنب ــه ب ــوس آشــنا میشــود. ســایبورگی ک جن
ــت.  ــواده اش اس ــتن خان ــر کش ــر به خاط ــایبورگ دیگ ــک س از ی
ــن دو  ــود و ای ــایتاما می ش ــاگرد س ــاد ش ــرار زی ــا اص ــوس ب جن
ــایتاما  ــد. س ــکل میدهن ــتان را ش ــذاب داس ــاوت و ج زوج متف
بی اهمیــت بــه همــه چیــز اســت و احساســاتش هــم بســیار کــم 
شــده انــد. از طــرف دیگــر جنــوس جــوان پــر از آتــش انتقــام و 
شوروشــوق یادگیــری مهارت هــای جدیــد اســت و چــه اســتادی 
بهتــر از ســایتاما کــه قــدرت عجیب وغریبــش هیوالهــای بی شــاخ 
ــا درمــی آورد.  ــا یــک مشــت از پ ــا شــاخ ودم را ب ــی ب ودم و حت
جنــوس ســایتاما را بــا ســازمان قهرمانــان آشــنا می کنــد؛ جایــی 
ــر  ــوند. ه ــی می ش ــردم معرف ــه م ــطح بندی و ب ــان س ــه قهرمان ک
ســاله مســابقه ای بــرای انتخــاب قهرمانــان جدیــد برگزار می شــود 
ــان  ــه ی قهرمان ــق می شــوند وارد اتحادی و تعــدادی از آن هــا موف
شــوند و مطمئنــا ســایتامای قصــه ی مــا وارد آن می شــود. 
اینجاســت کــه ســایتاما بــا قهرمانــان پرقــدرت دنیا آشــنا می شــود 
ــی از  ــان، یعن ــطح قهرمان ــن س ــودش پایین تری ــه خ ــا این ک و ب
گــروه C اســت، بــا بزرگ تریــن قهرمانــان دنیــا ،یعنــی قهرمانــان 
ــوالزده را  ــوب و هی ــان پرآش ــا جه ــود ت ــراه می ش ــروهS ، هم گ
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نجــات دهنــد.
حــاال برویــم ســراغ انیمــه ی مــرد تک مشــتی. وقتــی در 
ــتودیو  ــتی از اس ــرد تکمش ــی  م ــل اول انیمه ــر ۲0۱۵  فص ۵  اکتب
Madhouse  منتشــر شــد، کیفیــت بصــری فوقالعــاده و جزییــات 
ــی  ــد حت ــث ش ــرد و باع ــره ک ــان را خی ــم مخاطب ــادش چش زی

کســانی کــه مانــگا را نخوانــده بودنــد، جــذب داســتان هیجانــی و 
طنازانــه ی مــرد تکمشــتی شــوند. فصــل اول انیمــه حــول محــور 
ســایتاما و اتفاقــات مرتبــط بــه او بــود و مهمتریــن آرک آن هــم 
ســازمان هیوالهــا بــود کــه داســتانش در آخر فصــل اول بــه پایان 
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رســید. موســیقی متــن و موســیقی آغازیــن و پایانــی انیمــه هــم 
ــت  ــرد. پرداخ ــر می ک ــه را بیش ت ــن انیم ــن ای ــال اکش حس وح
عالــی شــخصیتها و وفــاداری انیمــه بــه مانــگا، حتــی در دیالوگهای 
کوچــک، باعــث ایجــاد یــک اثــر به یادماندنــی و پرطرفــدار شــد.
امــا فصــل دوم انیمــه کــه در ۲ ژوئیــه ۲0۱۹ منتشــر شــد به خوبی 
فصــل اول نبــود. انیمــه بــاز هــم بــه داســتان مانــگا وفــادار بــود. 
البتــه کــه در اینجــا داســتان پراکنده تــر بــود و بــا شــخصیت های 
ــی از  ــدیم و یک ــنا می ش ــوال آش ــه هی ــان و چ ــه قهرم ــر چ دیگ
مهمتریــن شــخصیتهای داســتان، یعنــی گارو کــه داســتانش آرک 
ــل دوم  ــان فص ــا در پای ــد. ام ــرا ش ــود، وارد ماج ــه ب ــی انیم اصل
ــن و  ــیقی مت ــد. موس ــام مان ــت و نیمه تم ــان نگرف ــن آرک پای ای
ــا  ــود، ام ــل ب ــل قب ــی فص ــم به خوب ــان ه ــاز و پای ــیقی آغ موس
اســتودیو J. C. Staff  کــه ســاخت فصــل دوم انیمــه را بــه عهــده 
  Madhouse داشــت، نتوانســت کیفیــت بصریای مثــل اســتودیو
ــل دوم  ــذب فص ــم ج ــاز ه ــان ب ــا در کل مخاطب ــد. ام ــه ده ارائ
ــل دوم  ــت فص ــکل کیفی ــا از مش ــر آن ه ــدند و بیش ت ــه ش انیم
ــد و حــاال هــم در انتظــار ساخته شــدن فصــل  چشم پوشــی کردن
ســوم انیمــه هســتند تــا ببیننــد چــه اتفاقــی بــرای ســایتاما و گارو 

خواهــد افتــاد.
در کل انیمهــی  مــرد تک مشــتی آن قــدر جــذاب اســت کــه بعــد 
از دیــدن آن حتمــا نگاهــی بــه مانگایــش هــم خواهیــد داشــت. 
بــه شــخصه مــن از کســانی بــودم کــه اول بــا انیمــه آشــنا شــدم و 
بعــد از دیــدن انیمــه شــروع بــه خوانــدن مانــگا کــردم. مانگایــی 
کــه هــر فصــل آن پــر از ماجراجویــی و جنــگ و نبــرد بین ســایتاما 
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و هیوالهــای کوچــک و بــزرگ اســت.
امیــدوارم ایــن انیمــه را ببینیــد و مثــل مــن از آن لــذت ببریــد. 
اگــر انیمــه را دیده ایــد یــا مانــگا را خوانده ایــد، خوشــحال 

ــد. ــتراک بگذاری ــه اش ــا ب ــا م ــا ب ــان را همینج ــویم نظرت می ش
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حمید سعیدی

آیــا می تــوان انتظــار 
فیلمــی در ژانر وحشــت 
دنیــای  و  دیزنــی  از 
مارولــش را داشــت؟
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اگــر بــه روزهــای اول دنیــای ســینمایی مارول نــگاه کنیــد، متوجه 
جدیــت خاصــی در جزییــات می شــوید. بیاییــد بــه عنــوان مثــال 
بــه اولیــن فیلــم Iron Man نگاهــی بیاندازیــم. در ایــن فیلــم مــا 
بــه وضــوح شــاهد خــون، خشــونت از نــوع دنیــای واقعــی، روابــط 
ــی  ــه راحت ــوان ب ــه می ت ــواردی ک ــتیم. م ــی هس ــی و عیاش جنس
گفــت کــه شــاید مــورد پســند همــه ی خانواده هــا نباشــد. دنیــای 
ســینمایی مــارول در ابتــدا در دســت دیزنــی نبــود و در واقــع دیزنی 
یــک ســال پــس از اکــران اولیــن فیلــم ایــن جهــان ســینمایی، کل 
ــت های  ــه سیاس ــود ک ــا ب ــن ج ــرد. از ای ــداری ک ــه را خری مجموع
»خانــواده دوســت« ایــن شــرکت غــول آســا تاثیــرش را در فیلم هــا 
ــث  ــت ها باع ــن سیاس ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــت. برخ گذاش
شــده اند کــه فیلم هــای ایــن مجموعــه از ریســک و امتحــان 
ــون  ــه ممکــن اســت کان ــراری باشــند، چراک ــاوت ف چیزهــای متف
ــا دور  ــن فیلم ه ــاره ی ای ــی و چندب ــای دورهم ــواده را از تماش خان
ــه  ــراری ب ــوی تک ــگ و ب ــه رن ــن مجموع ــه ای ــه دارد و در نتیج نگ
خــود بگیــرد. در ایــن مقالــه نگاهــی خواهیــم داشــت بــه صحــت 
ایــن نــوع بــاور، تاریخ چــه ی عملکــرد ایــن مجموعــه و ایــن ســوال 
ــر وحشــت،  ــر، هم چــون ژان ــا ژانرهــای پرخطــر دیگ ــه آی ــم ک مه

شــانس ورود بــه ایــن دنیــا را دارنــد یــا نــه.

سرآغاز
 DC همه چیــز از اکــران ُپرســروصدای جوکــر آغــاز شــد. کمپانــی
ــت،  ــینمایی اش داش ــای س ــا دنی ــی ب ــروع نه چندان جالب ــه ش ک
ریســک بزرگــی کــرد و فیلمــی مســتقل بــا محوریــت یــک 
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ــن فیلم هــای  ــه یکــی از موفق تری ــل ب ــه تبدی ابرشــرور ســاخت ک
ــا رده  ســال شــد. جــدا از اینکــه توانســت پرفروش تریــن فیلــم ب
ســنی R )بزرگســال( شــود، ایــن فیلــم حتــی موفــق بــه دریافــت 
جایــزه ی بهتریــن بازیگــر نقــش اصلــی مــرد شــد. جشــن پیــروزی 
ــن  ــش ای ــود. درخش ــی ب ــرای دیزن ــده ب ــی نگران کنن DC اتفاق
فیلــم ایــن پیــام را داشــت کــه مــردم آمــاده ی دیــدن محصولــی 
متفــاوت در ژانــر ابرقهرمانــی هســتند؛ محصولــی کــه حتــی ژانــر 
ــق  ــر موف ــی، مدی ــن فاگ ــه کوی ــود ک ــا ب ــی دارد. این ج متفاوت
کمپانــی مــارول، در مصاحبــه ای اعــالم کــرد کــه عالقــه ای شــخصی 
ــت، دارد.  ــر وحش ــی در ژان ــی ،ول ــی ابرقهرمان ــاخت فیلم ــه س ب
ــوان  ــخصی« را می ت ــه ی ش ــارت »عالق ــتفاده ی او از عب ــه اس گرچ
بــه ایــن معنــا برداشــت کــرد کــه حرفــش  ابــراز عالقــه ای بیــش 
ــن  ــا هــواداران ای ــود ت ــی ب ــت او کاف ــی همیــن صحب ــوده، ول نب
مجموعــه شــروع بــه ســاخت نظریــه و ایــده در مــورد ایــن پــروژه 

ــد. ــی کنن خیالی-احتمال

پیش زمینه
ــه  ــت ک ــار داش ــردان در اختی ــان دو کارگ ــان زم ــارول در هم م
ــز  ــتند؛ جیم ــت داش ــر وحش ــی در ژان ــاخت فیلم های ــابقه ی س س
ــن  ــم محافظی ــا دو فیل ــز گان ب ــون. جیم ــکات دریکس گان و اس
کهکشــان  خــود نشــان داد کــه، حداقــل در ایــن فیلم هــا، قصــد 
بازگشــت بــه ریشــه های کارگردانــی اش در ژانــر وحشــت را 
ــه  ــه وظیف ــون ک ــود. دریکس ــور نب ــون این ط ــا دریکس ــدارد. ام ن
ــت، در  ــده داش ــه عه ــترنج را ب ــر اس ــمت اول دکت ــی قس کارگردان
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صحنه هایــی کــه اســترنج از بــدن خــود جــدا می شــود و ابعــاد و 
ــن  ــد، شــاید مورمورکننده تری ــری را مشــاهد می کن دنیاهــای دیگ
صحنه هــای کل دنیــای ســینمایی مــارول را بــه نمایــش گذاشــت. 
ــا در  ــید، ام ــول نکش ــادی ط ــدت زی ــا م ــن صحنه ه ــه ای گرچ
حــدی بــود کــه حتــی صــدای برخــی از خانواده هــا را در بیــاورد! 
ــر  ــمت دوم دکت ــی قس ــا کارگردان ــه ب ــرد ک ــالم ک ــون اع دریکس
اســترنج بیش تــر بــه ژانــر وحشــت خواهــد پرداخــت، کــه البتــه 

ــود. ــار نب ــا او و خواســته اش ی ــده ب ــا آین گوی

بازگشت پادشاه!
قســمت دوم دکتــر اســترنج در مرحلــه ی پیش تولیــد قــرار 
داشــت کــه خبــر آمــد دریکســون از ایــن پــروژه کنــار رفتــه اســت. 
همیــن خبــر باعــث شــد تــا حــدس و گمان هــای بســیاری بــرای 
جایگزیــن دریکســون مطــرح شــود. ولــی شــاید هیچ کــس 
فکــرش را هــم نمی کــرد کــه ایــن ســم ریمــی باشــد کــه ســکان را 
بــه دســت می گیــرد. اگــر ســم ریمــی صرفــا برایتــان یــک اســم 
اســت، بگذاریــد او را بــه شــما معرفــی کنــم. اگــر بــه اولیــن فیلــم 
کوتــاه ریمــی، کــه صرفــا یــک کپــی خــراب و پــر از نویــز VHSاش 
ــح  ــه واض ــه عالق ــد متوج ــگاه کنی ــت، ن ــود اس ــوب موج در یوتی
ایــن کارگــردان بــه ژانــر وحشــت می شــوید. طولــی نکشــید تــا 
ــه  ــق ب ــیار، موف ــای بس ــتی بلندی ه ــکالت و پس ــا مش ــی، ب ریم
ســاخت ســه گانه Evil Dead شــد. ایــن مجموعــه فیلــم کــه بــا 
بودجــه بســیار کمــی ســاخته شــده، تبدیــل بــه نــه تنهــا یکــی از 
ــینما  ــخ س ــت در تاری ــای وحش ــه  فیلم      ه ــن مجموع محبوب تری
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ــه بســیاری،  شــده، بلکــه حتــی ســه گانه ی ســینمایی مــورد عالق
ــان  ــی لحــن خــاص خــودش را در زب ــن، اســت. ریم ــه م از جمل
وحشــت دارد. او ســعی می کنــد تــا جایــی کــه می توانــد از 
ــا  ــب آن ب ــد و از ترکی ــتفاده کن ــی اس ــژه ی میدان ــای وی جلوه ه

ــا  ــرد دوربینــش حــس وحشــت را الق حــرکات بســیار منحصربه ف
ــر  ــنایی بیش ت ــه گانه و آش ــن س ــان ای ــس از پای ــدی پ ــد. چن کن
ریمــی بــا بازیگــران دیگــر و جنبــه ی هالیــوودی صنعــت ســینما، 
او بــرای کارگردانــی اولیــن نســخه ســینمایی اســپایدرمن انتخــاب 
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شــد. آزادی نســبی ای کــه بــه ریمــی داده شــده بــود، منجــر بــه 
ســاخت اثــری بســیار مفــرح و متفــاوت در ایــن ژانــر شــد. طولــی 
نکشــید کــه او آغــاز بــه ســاخت قســمت دوم کــرد. این جــا بــود 
ــا  ــر اســتفاده کــرد ت ــر وحشــت بیش ت ــه اش در ژان کــه او از تجرب
ــک  ــی کمی ــه شــاید روی کاغذهــای رنگ ــا، ک ابرشــرور داســتان م
ــدازد.  ــب ان ــان مخاط ــه ج ــرس ب ــت، ت ــی نداش ــت خاص ابه
ــت و  ــوم آزادی الزم را نداش ــمت س ــاخت قس ــی در س ــه ریم البت
فیلــم نســبت بــه دو قســمت قبــل بــا اســتقبال کمتــری روبــه رو 
ــمت  ــاخت قس ــی از س ــی ریم ــث جدای ــاق باع ــن اتف ــد. همی ش
چهــارم شــد. کســی فکــرش را نمی کــرد کــه ریمــی پــس از ایــن 
ــی  ــردد. از طرف ــر بازگ ــن ژان ــه ای ــاره ب ــز دوب ــی غم انگی خداحافظ
اســپایدرمِن ســم ریمــی دومیــن تجربــه ی کاری کویــن فاگــی در 
ــی  ــت قدیم ــیدن دو دوس ــل رس ــت او مث ــود و بازگش ــینما ب س
ــن  ــه ای ــا ب ــه ریمــی صرف ــد اســت ک ــر اســت. بعی ــه هــم دیگ ب
پــروژه دعــوت شــده باشــد تــا یــک کارگردانــی فرمالیتــه تحویــل 
دهــد و او هــم پــس از مشــکالت اســپایدرمن ۳، بــا ایــن قضیــه 
مشــکلی نداشــته باشــد. شــاید دکتــر اســترنج ۲ در ژانــر وحشــت 
ــر را  ــا تــم ایــن ژان نباشــد، ولــی می تــوان انتظــار صحنه هایــی ب
داشــت؛ مثــل اتفاقــی کــه در اســپایدرمن ۲ افتــاد. شــنیده شــده 
کــه او و نویســنده فیلــم _ مایــک والــدرون _ آزادی عمــل بســیاری 
ــم منتظــر  ــل می توانی ــر داشــتند. پــس حداق ــن اث در ســاخت ای

ــی باشــیم. فیلمــی متفــاوت در مجموعــه ی مارول/دیزن
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سدی به نام دیزنی
اگــر بــا خبــر انتخــاب ریمــی بــرای دکتــر اســترنج ۲ و احتمــال 
ورود مــارول بــه ژانــر وحشــت خوشــحال شــده اید، بگذاریــد کمی 
از بــاد ایــن حبــاب آرزویتــان کــم کنیــم. دیزنــی سال هاســت کــه 
خانواده دوســت بودن محصوالتــش را تبلیــغ و آشــکارا بــه آن 
ــی  ــا وقت ــه خانواده ه ــت دارد ک ــی دوس ــد. دیزن ــار می کن افتخ
لوگــوی ایــن کمپانــی را در پوســتر یــا تریلــر فیلمــی می بیننــد، بــا 
ــد. ایــن  ــا هــم رزرو کنن ــال راحــت بلیط هایشــان را همگــی ب خی
ــارول  ــای ســینمایی م ــن شــعارش روی دنی ــر ای ــی ب اصــرار دیزن
هــم تاثیراتــی واضــح گذاشــته کــه بســیاری امــروزه از آن انتقــاد 
می کننــد. ورود مــارول بــه ژانــر وحشــت بــه معنــای خطری ســت 
ــت  ــی دوس ــی. دیزن ــودن دیزن ــت ب ــعار خانواده دوس ــرای ش ب
نــدارد در ۱۵ دقیقــه ی اول فیلــم پــدر و مادرهــای عصبانــی جلــوی 
ــه  ــند، چراک ــف بکش ــان ص ــن پولش ــت پس گرفت ــه ها جه گیش
ــورده  ــخصیتی را خ ــای ش ــی روده ه ــارول هیوالی ــی از م در فیلم
ــان  ــون فرزندانش ــت و اکن ــرده اس ــف ک ــن ت ــمت دوربی ــه س و ب
مجبورنــد ســال ها بــه روانشــناس مراجعــه کننــد تــا ایــن کابــوس 
ــت  ــر وحش ــار ژان ــر آث ــی اکث ــود! از طرف ــاک ش ــان پ از خاطرش
ــه  ــت ک ــه آن معنی س ــن ب ــد و ای ــال دارن ــنی بزرگس ــه ی س درج
حتــی در صــورت رضایــت والدیــن، کــودکان حــق تماشــای ایــن 

ــد. ــینما ندارن ــا را در س فیلم ه
ــا مــارول همــراه نبــوده اســت.  البتــه ایــن مشــکل همیشــه ب
قبــل از ۲00۹ حــق ســاخت محصــوالت مــارول بیــن کمپانی هــای 
متفاوتــی پخــش بــود و هــر کــدام اثــری بــا لحنــی کامــال متفاوت 
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ــی  ــتیم از طرف ــی Howard the Duck داش ــاختند. از طرف می س
ــام  ــار ت ــد و اختی Blade. حتــی گاهــی کمپانی هــا قمــار می کردن
بــه کارگردانــی می دادنــد تــا هــر چــه می خواهــد بــا آن محصــول 
ــود  ــا ب ــه زیب ــن جنب ــوالت از ای ــودن محص ــد. چندصدایی ب بکن
ــا  ــاوت ب ــال متف ــی کام ــه ی فیلم های ــت تجرب ــب فرص ــه مخاط ک
یکدیگــر را داشــت. از زمانــی کــه ایــن محصــوالت زیــر نظــر دیزنی 
مدیریــت شــد، تک صدایــی حاکــم شــد. مزیتــش ایــن بــود کــه 
ــیم  ــینمایی باش ــای س ــن دنی ــاهد بزرگ تری ــم ش ــروز می توانی ام
ــا دهه هــا چیــزی بتوانــد نزدیکــش شــود. امــا  کــه شــک دارم ت
همیــن تک صدایــی می توانــد بــه راحتــی منجــر بــه تکــرار شــود 
کــه شــاید مشــکلی باشــد کــه امــروز مــارول بــا آن دســت وپنجه 

ــد. ــرم می کن ن
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بارقه ی امید
ــت:  ــت اس ــز کاردرس ــک چی ــی در ی ــا دیزن ــی نقص ه ــا تمام ب
ــی  ــردن تمام ــی عملی ک ــه معن ــن ب ــب. ای ــرف مخاط ــنیدن ح ش
خواســته های طرفــداران نیســت، بلکــه دیزنــی بــا ایــن کار ســعی 
ــه  ــی ب ــا زیرک ــش دارد و ب ــته ی مخاطبان ــلیقه و خواس در درک س
نحــوی بــه آن هــا عمــل می کنــد کــه بــه قــول معــروف »نــه ســیخ 

بســوزد، نــه کبــاب«.
ــی  ــه دیزن ــر این ک ــی ب ــد مبن ــوش می رس ــی به گ صحبت های
قصــد دارد رده ی بزرگســال ادامــه ی فیلــم Deadpool را بــه نحوی 
ــن  ــداران ای ــه طرف ــد ک ــی می دان ــه خوب ــون ب ــد. چ ــظ کن حف
مجموعــه راضــی بــه نســخه ی رام شــده ی ایــن شــخصیت محبوب 
ســینمایی و کمیک بوکــی نیســتند. از طرفــی در ســریال های 
ــه نحــوی  ــه ب ــالس ســاخته شــد، ک ــی پ ــرای دیزن ــه ب ــارول ک م
ــه  ــم ک ــاهد بودی ــود، ش ــارول ب ــود م ــرای خ ــش ب ــن آزمای زمی
ــه  ــر از همیش ــر و پیچیده ت ــی عمیق ت ــرای مفاهیم ــال اج در ح
ــت و  ــه در پرداخ ــود. اگرچ ــاوت ب ــا متف ــا فیلم ه ــه ب ــتند ک هس
ــل  ــق عم ــان موف ــم آن چن ــن مفاهی ــدی ای ــترش و جمع بن گس
ــردن دســت و  ــه ســمت خاکی ک ــارول ب ــدم م ــن ق ــد. همی نکردن
پایــش نویــد تــالش آن هــا بــرای راضی نگه داشــتن مخاطبشــان 

ــاوت اســت. ــردی متف ــه ی عملک ــت ارای در جه
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فردای روشن مارول
ــرده  ــدا نک ــت دســت پی ــه موفقی ــک شــبه ب ــه ی ــن مجموع ای
اســت. بارهــا زمیــن خــورده و آزمایشــاتش بــا شکســت مواجــه 
شــده تــا بــه اینجــا رســیده اســت. بــا وجــود تمامــی انتقادهــا 
ــوت  ــا ق ــت و ب ــینمایی اس ــه س ــن مجموع ــم موفق تری ــوز ه هن
بــه ایــن مســیر ادامــه می دهــد. دیزنــی نیــز قصــد دارد همــه را 
راضــی نگــه دارد، پــس می تــوان گفــت شــاید در آینــده فیلمــی 
از ایــن مجموعــه نبینیــم کــه بــه کل خــود را در ژانــر وحشــت غرق 
کــرده باشــد، امــا می تــوان بــه یــک اثــر دلهره آمیــز هیجان انگیــز 
ــر از  ــدوار باشــیم. شــاید زودت ــان امی ــا شــخصیت های محبوبم ب

آن چــه کــه انتظــارش را داریــم.
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یاری گران هم خون

اویس دلبری

عطا رضاپور
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ــه از قدرت هــای  ــی فرا انســانی هســتند ک ــان موجودات ابرقهرمان
ــا از  ــات دادن آن ه ــان و نج ــاری مظلوم ــود در راه ی ــی خ فراطبیع
دســت نیروهــای شــریر اســتفاده می کننــد. ســرزمین ها بــه تاریــخ 
ــان  ــش. انس ــان خوی ــه پهلوان ــخ ب ــد و تاری ــار می کنن ــود افتخ خ
هرجــا کــه پــا گــذارد انســان اســت و فطرتــش یکــی اســت. پــس 
ــه باشــیم یکی ســت؛  ــان خــوب هــم هرجــا ک شــاخصه های قهرم
میــزان توانایــی او در رهانیــدن انســان ها از مصایب و دشــواری ها.
قصــد داریــم تــا در ایــن نوشــته بــه اختصــار از چنــد ابرپهلــوان 
بومــی ایــران بگوییــم کــه خاســتگاه شــاهنامه ای و اوســتایی دارند. 

گیس بلنِد جاویدَیل
گرشاســپ، نگهبــان تــاج و تخــت فریــدون، مطابق گرشاســپ نامه 
ــی  ــرن پنجــم( پهلوان ــی ق )ســروده ی  اســدی طوســی، شــاعر ایران
افســانه ای بــود کــه در زابــل می زیســت. در روزگار پادشــاهِی ضحاک 
مــاردوش بــه دنیــا آمــد و در همــان دوره ی کودکــی آداب و فنــون 
جنــگ آوری و رزم را آموخــت. همــواره ســرآمد همســاالن خویــش 

ــا او را نداشــت. ــارزه ب ــوان مب ــه ای کــه هیچ کــس ت ــود، به گون ب
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ایــن پهلــوان را نبایــد بــا گرشاســپ، کــه پادشــاه پیشــدادیان 
اســت، اشــتباه بگیریــم. گرشاســپ و فرزندانــش )نریمــان، ســام، 
زال، رســتم، فرامــرز و بــرزو( بخــش قابل توجهــی از ادبیــات 

ــد.  ــه خــود اختصــاص داده ان ــران را ب حماســی ای

در اوســتا نــام او ِکرساســَپ و لقبــش نریمــان اســت. توصیــف 
ــر  ــی خطی ــتن اژدهای ــه کش ــی او _ از جمل ــای فراقهرمان قدرت ه
ــتا  ــی از اوس ــم _ در بخش های ــتناک و عظی ــوی دهش ــز دی و نی
آمــده اســت. از صفت هــای وی در اوســتا می تــوان بــه زبردســت، 

ــرد.  ــاره ک ــردار اش ــد و گرزب گیس بلن
گرشاســپ از جاودانــگان و در شــمار یــاوران سوشــیانت _ 
موعــود آخرالزمــان دیــن زرتشــت _ اســت. او نمــرده اســت و تــا 
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روزگار سوشــیانت در خــواب خواهــد بــود. در آن هنــگام ضحــاک 
از بنــد فریــدون خواهــد گریخــت و گرشاســپ او را برای همیشــه 

نابــود خواهــد کــرد.

خواب را بر اژدهایان حرام می کرد
لقــب  و  دارد  نیمه خدایــی  اوســتا شــخصیتی   در  فریــدون 
ــر  ــروزی براب ــتا پی ــزرگ وی در اوس ــرد ب ــت. نب ــش اس او اژدهاک
ــه  ــام دهــاک اســت. او، ک ــه ن ــی سه ســر و شش چشــم ب اژدهای
از تبــار جمشــید بــود، بــا کمــک کاوه ی آهنگــر بــر ضحــاک پیــروز 
شــد و وی را در کــوه دماونــد زندانــی کــرد. بعد از ضحــاک فریدون 
ــذاری و  ــر تاج گ ــاه مه ــود و در م ــان می ش ــهریار جه ــه  ش یگان

ــد. ــاهی می کن ــال پادش ــد س پانص
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پیــروزی فریــدون بــر ضحــاک او را بــه جایــگاه پیروزمندتریــن 
مردمــان بعــد از زرتشــت می رســاند. در زامیــاد یشــت این گونــه 
آمــده اســت کــه فــّر شــاهی کــه از جمشــید جدا شــد، بــه فریدون 
ــار  ــرای واپســین ب ــر ضحــاک ب ــه ب ــدون پــس از غلب رســید. فری
ــزد.  ــارزه برمی خی ــه مب ــا آن هــا ب ــه رو می شــود و ب ــا دیوهــا روب ب
ــه  ــان ب ــز در جه ــرد همه چی ــروزی فریــدون در ایــن نب پــس از پی

ــود. ــوق داده می ش ــانی س ــای انس اندازه ه

غرور؛ خورنده ی فّر ایزدی
آنچــه کــه انتظارش را می کشــیدیم ســر رســید؛ چیره شــدن ظلمت 
بــر زندگــی منــور یــک ابرپهلــوان ایرانــی. غــرور و خودبزرگ بینــی بــه 

داســتان شــاه نیکــوکار اســطوره ای هم رحــم نکرد.
ــران اســت  ــی یکــی از پادشــاهان اســاطیری ای جمشــید آریای
ــس از  ــدادیان دارد. او پ ــن در دوران پیش ــیار که ــی بس و قدمت
تهمــورث حکومــت خویــش را شــروع کــرد و هفتصــد ســال بــه 
آن ادامــه داد. او بــر اســاس کتــاب وندیــداد اولیــن کســی  اســت 
ــی  ــاد گرفــت و توانســت نظــام معرفت ــه حکمــت اشــراقی را ی ک

ــد. ــذاری کن ــران را پایه گ ای
ــه  ــرما و ن ــه س ــه در آن ن ــود ک ــی ب ــید دوران ــاهی جمش پادش
ــی  ــه کل ــادی وجــود داشــت و جهــان از شــر دیوهــا ب گرمــای زی
پــاک شــده بــود. بــه گــزارش اوســتا جمشــید شــاهی بــود کــه 
ــه  ــزرگ، از ســرزمین های ســرد ب آریاییــان را پــس از یخ بندانــی ب

ــژاد آریایــی _ رهنمــون کــرد. ســوی ایرانویــج _ مرکــز ن
دیوهــا تخــت جمشــید را، درحالــی کــه جمشــید روی آن 
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ــان  ــد. مرغ ــد و روی ابرهــا می بردن ــد می کردن ــود، بلن نشســته ب
ــت و  ــال گذش ــیصد س ــان س ــن س ــد. بدی ــان او بودن ــه فرم ب

ــت. ــن رف ــم از بی ــر ه مرگ ومی
ــت:  ــد. می گف ــزدان پیچی ــر از رای ی ــد و س ــرور ش ــاه مغ پادش
ــن  ــه م ــس ب ــردم. هرک ــن ب ــر را از بی ــه مرگ ومی ــودم ک ــن ب »م
نگــرود اهریمــن اســت. آرامــش و خوروخواب شــما از من اســت.« 
ــد و  ــته ش ــزدی از او گسس ــّر ای ــت، ف ــخنان را گف ــن س ــون ای چ
عــده ی زیــادی از وی روی گرداندنــد. در اواخــر پادشــاه فــّر ایــزدی 
ــود.  ــته می ش ــاک کش ــت ضح ــه دس ــد و ب ــت می ده را از دس
ــید  ــید. روزگار جمش ــود رس ــه اوج خ ــاک ب ــت ضح آن گاه حکوم
ســیاه شــد و در پایــان کار بــا هجــوم بابلیــان _ ضحاکیــان _ بــه 

ــه دو نیــم تقســیم شــد. ــا اره ب دســت ضحــاک ب
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دیوید در برابر
پوالد دل

ــون  ــدن خ ــاری ش ــن ج م
هــارت  اســتیل  بــدن  از 

دیــدم. را  )هــارت( 

پریسا جوانفر
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ــن  ــام اولی ــوالد دل )Steelheart( ن ــی پ ــی تخیل ــان علم رم
کتــاب از ســه گانه ی ناجیــان نوشــته ی برانــدون سندرســون 
اســت. ســه گانه ی ناجیــان را ســه رمــان بــه نام هــای پــوالد دل، 
ــدام در دو  ــر ک ــه ه ــد ک ــکیل می ده ــه تش ــروز و فاجع آتش اف
قســمت چــاپ شــده اســت. پــوالد دل شــامل چهــل و دو فصــل 
اســت. همچنیــن یــک پیــش درآمــد و پی آینــد دارد کــه بــا ایــن 
جملــه آغــاز می شــود: »مــن جــاری شــدن خــون از بــدن اســتیل 
ــی و  ــدم رویین تن ــه ع ــاره ب ــه اش ــدم«. ک ــارت( را دی ــارت )ه ه

نقطــه ضعــف آنتاگونیســت داســتان اســت.
ــان  ــاد آرم ــتوپیایی )پ ــای دیس ــک دنی ــوالد دل، در ی ــان پ رم
ــر جهــان  ــام اپیــک ب ــه ن شــهری( می گــذرد کــه در آن گروهــی ب
حاکــم شــده اند. ایــن اپیک هــا هــر کــدام توانایــی خارق العــاده ی 
خودشــان را دارنــد و در راس آنهــا شــخصی بــه نــام اســتیل هارت 

یــا پــوالد دل اســت. 
ــد  ــام دیوی ــه ن ــی قهرمــان داســتان، پســری ۱8 ســاله ب از طرف
ــدای  ــوالد دل در ابت ــه دســت پ ــدرش ب ــه بعــد مــرگ پ اســت ک
کتــاب، تمــام زندگیــش را صــرف انتقــام می کنــد. او بــرای رســیدن 
ــا  ــدد ت ــان می پیون ــام ناجی ــه ن ــی ب ــه گروه ــدف، ب ــن ه ــه ای ب
علیــه هــارت )اســتیل هــارت( مبــارزه کــرده و او را از بیــن ببــرد. 
ناجیــان گروهــی از شــهروندانند کــه در صــدد از بیــن بــردن ایــن 

موجــودات هســتند.
ــا اینکــه هــر یــک از اپیک هــا قــدرت ویــژه ای  در ایــن رمــان ب
دارنــد امــا بــر خــالف بیشــتر داســتان های ابرقهرمانــی، لبــاس و 
ظاهرشــان بــا شــهروندان عــادی تفاوتــی نــدارد و معمــوال بــرای 
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ــای  ــا آزمایش ه ــر ب ــتند؛ مگ ــخیص نیس ــل تش ــهروندان قاب ش
خــاص یــا بــروز استعدادشــان.

بــا ایــن حــال هــر یــک از اپیک هــا نقطــه ضعفــی دارد و از آن 
طریــق اســت کــه ناجیــان قــادر بــه از بیــن بــردن آنهــا می شــوند. 
بنابرایــن مبــارزه ای بیــن ایــن دو گــروه بــه وجــود می آیــد کــه در 
آن پروتاگونیســت یعنــی دیویــد و متحدانــی ابرقهرمــان بــه نــام 
ناجیــان در برابــر آنتاگونیســت ابرشــروری بــه نــام هــارت و دیگــر 

ــد. ــارزه برمی خیزن ــه مب ــا ب اپیک ه
حکومــت ایــن اقلیــت باعــث فروپاشــی نظــم اجتماعــی شــده. 
ــور  ــه ط ــوالد دل و ب ــان پ ــده در رم ــق ش ــان خل ــت جه در حقیق
کل ســه گانه ی ناجیــان هماننــد بســیاری دیگــر از رمان هــای 
ایــن ســبک، اســتعاره ای اســت از جهانــی فاقــد  عدالــت و سراســر 
ظلــم. دیویــد نیــز بــه عنــوان پروتاگونیســت از لحــاظ موقعیــت 
اجتماعــی جــزو شــهروندان متوســط و حتــی ضعیــف بــه حســاب 
ــی  ــت. او در جهان ــواه و آگاه اس ــرد آزادی خ ــاد ف ــه نم ــد ک می آی
ــا  ــود. ب ــمرده می ش ــر ش ــم حقی ــه در آن عل ــد ک ــی می کن زندگ
یــان حــال بــرای رســیدن بــه هدفــش بــه تنهایــی در مقــام یــک 
محقــق فعالیــت کــرده و بــه اطالعــات جامعــی در مــورد اپیک هــا 

ــد. ــدا می کن ــت پی دس
ــک  ــوان ی ــه عن ــوالد دل ب ــد پ ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
داســتان در حیطــه ی ادبیــات گمانه زن بــا درون مایه ی دیســتوپین 
ــرم و  ــی ن ــی تخیل ــبک علم ــر س ــوان آن را در زی ــه می ت ــت ک اس
ســایبرپانک قــرار داد. چــرا کــه در آن فنــاوری تــا حــدودی نقــش 
داشــته ولــی بیشــتر از آنکــه بــه جزییــات مســایل علمــی و فنــی 
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ــط و احساســات آن هــا را  ــردازد، شــخصیت های انســانی، رواب بپ
ــی و  ــای روانشناس ــه جنبه ه ــته و گریخت ــد و جس ــکل می ده ش
جامعه شناســی جهانــی کــه خلــق کــرده را شــاخ و بــرگ می دهــد.
ــه  ــام ب ــارات بهن ــرای انتش ــی ب ــه زمان ــوالد دل را راحل ــان پ رم
زبــان فارســی ترجمــه کــرده کــه بــا ارائــه ی نثــری متوســط و تــا 
حــدی ضعیــف آن طــور کــه بایــد حــق مطلــب را ادا نکــرده اســت. 
گرچــه خــود ایــن رمــان نیــز در مقایســه بــا دیگــر آثــار برانــدون 

ــری،  ــود و باورپذی ــوب می ش ــر محس ــری ضعیف ت ــون اث سندرس
ــار  ــات در آن دچ ــات و توصیف ــه جزیی ــن ب ــازی ، پرداخت فضاس
نقــص اســت. بــه عنــوان مثــال صحنه هــای داســتان بــه خوبــی 
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ــن  ــتی در ذه ــر درس ــا تصوی ــدن آنه ــا خوان ــده و ب ــف نش توصی
ــدد. ــش نمی بن نق

ویژگــی دیگــری کــه معمــوال در همــه ی آثــار ابرقهرمانــی 
ــژه  ــوازم وی ــا و ل ــتن لباس ه ــت داش ــذاب اس ــب ج ــرای مخاط ب
شخصیت هاســت کــه می تــوان گفــت پــوالد دل بــه نســبت کمتــر 
از آن اســتفاده کــرده کــه ایــن بــه نوعــی راه رفتــن بــر لبــه تیــغ 
اســت. چــرا کــه از طرفــی می تــوان ایــن مشــخصه را متفــاوت و 
خالقانــه دانســت و از طرفــی مخاطبــی کــه ایــن مــوارد برایــش 

ــد.  ــرد می کن ــت را دلس ــذاب اس ج
بــا ایــن حــال پــوالد دل نقــاط قوتــی دارد کــه عــالوه بــر اینکــه 
خواننــده ی عالقمنــد بــه آثــار ابرقهرمانــی را جــذب می کنــد، مــواد 
ــورد  ــی م ــه خوب ــد ب ــذاب را دارد و می توان ــر ج ــک اث ــام ی خ
اقتبــاس ســینمایی قــرار گیــرد. داشــتن برخــی ویژگی هــای نــوآر 
مثــل پرســه زدن، تعقیــب و مبــارزه در شــهری در تاریکــی دائمــی و 
پوشــیده از فــوالد، شــخصیت هایی ویــژه  کــه هــر کــدام قــدرت و 
در مقابــل نقطــه ضعــف خــاص خــود را دارا هســتند و همچنیــن 

آغــاز و پایــان جــذاب و پرکشــش برخــی از ایــن نــکات اســت.
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ــن  ــد و بی ــاال می رون ــت ب ــوار راس ــد. از دی ــرواز می کنن ــا پ آنه
ــعۀ  ــان اش ــا چشم هایش ــد و ب ــاب می خورن ــمان خراش ها ت آس
ــد و  ــان می برن ــاالی سرش ــره ای را ب ــد. صخ ــلیک می کنن ــزر ش لی
ــوند.  ــا می ش ــا جا به ج ــم زدن کیلومتره ــه ه ــم ب ــک چش در ی
ــما  ــل ش ــون مث ــید، چ ــا را نمی شناس ــادی آنه ــای ع در زمان ه
ــلوغ و  ــای ش ــادی از خیابان ه ــر ع ــا ظاه ــند و ب ــاس می پوش لب
پر رفت و آمــد شــهر های بــزرگ می گذرنــد. امــا وقتــی افــراد 
ــر  ــا ظاه ــد، ب ــری می زنن ــه ویرانگ ــت ب ــهر دس ــوی ش ــرور ت ش
ــان،  ــزار پیچیده ش ــتگاه ها و اب ــب و دس ــای عجی ــدل، لباس ه مب
بــرای نجــات شــهر و مــردم آن دســت به کار می شــوند و آن وقــت 
ــا  ــد و ب ــه هــم نشــان می دهی ــا را ب ــا انگشــت آنه ــه ب اســت ک

ــد. ــه می کنی ــان را زمزم ــب نامش تعج
محبــوب  ابر قهرمان هــای  آنهــا  زدیــد،  حــدس  درســت 

ــتند. ــما هس ش
ابرقهرمان هــا طــی دهه هــا بــه اشــکال مختلــف در عرصه هــای 
ــرن  ــدای ق ــار در ابت ــن ب ــد. اولی ــدا کرده ان ــور پی ــون حض گوناگ
بیســتم در کتاب هــای مصــور ظاهــر شــدند و بــا گســترش 
ــه  ــور ب ــای مص ــای کتاب ه ــود را از صفحه ه ــان راه خ محبوبیتش
ــم وارد  ــد از آن ه ــد و بع ــاز کردن ــون ب ــینما و تلویزی ــۀ س صفح
دنیــای ادبیــات شــدند. امــروز در ادبیــات گمانــه زن زیر شــاخه ای 

ــی وجــود دارد. ــزی ابرقهرمان ــام فانت ــه ن ب
فانتــزی ابرقهرمانــی، کــه اغلــب بــا عناصــر علمی-تخیلــی 
ــاد  ــت و ابع ــیعی از شخصیت هاس ــف وس ــامل طی ــه، ش درآمیخت
ــتان های  ــن داس ــم بی ــتراکی ه ــه اش ــا وج ــترده  ای دارد، ام گس
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مختلــف ایــن ژانــر وجــود دارد. ایــن داســتان ها همگــی شــامل 
خارق العاده شــان  قدرت هــای  کــه  هســتند  شــخصیت هایی 
بعضــی  می کنــد.  متمایــز  معمولــی  انســان های  از  را  آنهــا 
ــی  ــد، گاه ــت آورده ان ــی به دس ــا را تصادف ــن قدرت ه ــات ای اوق
ــن  ــا ای ــم ب ــی ه ــد و گاه ــت آوردن آن جنگیده ان ــرای به دس ب
ــت،  ــه هس ــر چ ــد. ه ــا آمده ان ــه دنی ــانی ب ــای ابر انس قدرت ه
ــواری هایی  ــا دش ــا ب ــرای آنه ــه ب ــا همیش ــن قدرت ه ــتن ای داش
را بــر عهده شــان  همــراه اســت و مســئولیت های ســنگینی 
ــان.  ــات جه ــی نج ــا حت ــهر ی ــک ش ــات ی ــد نج ــذارد، مانن می گ
همیشــه یــک ضد قهرمــان خطرنــاک و قدرتمنــد هــم وجــود دارد 
ــا  ــد. تقریب ــت بده ــعی دارد او را شکس ــتان س ــان داس ــه قهرم ک
ــزرگ و  ــهرهای ب ــی در ش ــزی ابرقهرمان ــتان های فانت ــام داس تم
پرجمعیــت اتفــاق می افتنــد و اینجاســت کــه فانتــزی ابرقهرمانــی 

ــد. ــدا می کن ــد پی ــم پیون ــهری ه ــزی ش ــا فانت ب
ــر  ــه زن پررنگ ت ــات گمان ــه در ادبی حضــور ابرقهرمان هــا رفته رفت
ــرای  ــد پیــش از ایــن هــم وجــود داشــته اســت. ب شــده، هرچن
ــن منتشــر  ــوت اس. َمگی ــی نوشــتۀ الی ــال در ســال ۱۹8۷ کتاب مث
شــد بــه نــام »ســوپرمن: آخریــن پســر کریپتــون.« ایــن کتــاب که 
ــم ســوپرمن روی  ــو، بازیگــر نقــش فیل ــری از کریســتوفر ری تصوی
ــم  ــش فیل ــس از نمای ــی پ ــورد، اندک ــم می خ ــه چش ــد آن ب جل
در ســینماها بــه چــاپ رســید. نویســنده در ایــن کتــاب داســتان 
»زندگــی« پســری را روایــت می کنــد کــه از ســیارۀ کریپتــون بــه 
زمیــن آمــد و تغییــر و تحــول شــخصیتی او از ســوپربوی تــا تبدیل 
شــدنش بــه ســوپرمن را بــه مــا نشــان می دهــد. کتــاب »بتمــن: 
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شــرارت مطلــق« کــه در ســال ۱۹۹۵ چــاپ شــد، تصویــری متفاوت 
ــه  ــد، ک ــه می ده ــن ارائ ــروس وی ــهور، ب ــاردر مش ــی میلی از زندگ
پــس از پــی بــردن بــه اســراری تاریــک در رابطــه بــا کودکــی خــود 
بــرای کشــف حقیقــت قــدم در مســیری ناشــناخته و تیــره و تــار 
بنابرایــن دهه هاســت کــه کتاب هــای داســتانی  می گــذارد. 
ــود  ــم ب ــان ک ــدا تعدادش ــی در ابت ــد، ول ــود دارن ــی وج ابرقهرمان
ــروز  ــد. ام ــرار نمی گرفتن ــی ق ــر خاص ــر در ژان ــن اواخ ــا همی و ت
ــه  ــد بگوییــم ک ــن کتاب هــا بای ــداد ای ــا افزایــش چشــمگیر تع ب

ــتند. ــه زن هس ــات گمان ــی از ادبی ــر بخش ــا دیگ ابرقهرمان ه
امــا به راســتی علــت ظهــور ابرقهرمان هــا در ادبیات چیســت؟ در 
حالــی کــه به نظــر می رســد کتاب هــای مصــور رنگیــن و فیلم هــای 
پرزرق وبــرق هالیــوود بهتریــن فضــا بــرای روایــت هرچــه موثرتــر 
و خوش آب ورنــگ  اغراق آمیــز  ایــن شــخصیت های  داســتان 
باشــند، چــرا پــای آنهــا بــه صفحه هــای ســیاه و ســفید کتاب هــا 
بــاز شــده اســت؟ مگــر غیــر از ایــن اســت کــه ابرقهرمان هــا بــه 

جهان هــای بصــری تعلــق دارنــد؟
به نظــر می رســد پاســخ ایــن پرســش در خــوِد آن نهفتــه 
ــت  ــش محبوبی ــد و افزای ــا رش ــر ب ــۀ اخی ــد ده ــد. در چن باش
رســانه های ســینما و تلویزیــون، بســیاری از طرفــداران ژانــر 
ــای  ــه فیلم ه ــور ب ــای مص ــود را از کتاب ه ــه خ ــی توج ابرقهرمان
ــرای  ــا ب ــد. تابه حــال تقریب ــر معطــوف کردن ــن ژان ــه ای ــوط ب مرب
هــر کــدام از ایــن شــخصیت های پرطرفــدار دســت کم یــک 
ــن  ــان ای ــروز مخاطب ــت. ام ــده اس ــاخته ش ــریال س ــا س ــم ی فیل
ژانــر بیــش از هــر زمــان دیگــری می خواهنــد از همــۀ جنبه هــای 
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ــد. به خصــوص  زندگــی شــخصیت های محبوبشــان ســر دربیاورن
ــا  ــدن آنه ــی« تبدیل ش ــخصی و »چگونگ ــای ش ــه درک انگیزه ه ب
ــد؛ جزئیاتــی کــه فیلم هــای  ــه ابرقهرمــان عالقــه نشــان می دهن ب
هالیــوودی به دلیــل توجــه بیشــتر بــه جلوه هــای بصــری از 
داســتان خــود کنــار می گذارنــد. جــای تردیــد نیســت کــه آنچــه 
مخاطبیــن را بــرای تماشــای فیلم هــای ابرقهرمانــی بــه ســینماها 
می کشــاند، در درجــۀ اول نــه داســتان شــخصیت ها بلکــه 
ــت.  ــن فیلم هاس ــژۀ ای ــای وی ــز و جلوه ه ــای هیجان انگی صحنه ه
پــس عجیــب نیســت کــه تاکیــد ایــن فیلم هــا بیشــتر بــر همیــن 
موضــوع باشــد. امــا از طرفــی هــم هــر کــدام از فیلم هــا خطــوط 
داســتانی متنــوع و متفاوتــی را دنبــال می کننــد کــه ممکــن اســت 
ــی  ــع اصل ــه منب ــم ک ــور ه ــای مص ــخه های کتاب ه ــی در نس حت
الهــام ایــن فیلم هــا هســتند اشــاره ای بــه آنهــا نشــده باشــد. ایــن 
ــای  ــا جنبه ه ــه ب ــتر در رابط ــش های بیش ــرح پرس ــه ط ــود ب خ
مختلــف داســتان منجــر می شــود کــه بحــث و گمانه زنــی دربــارۀ 
ــدا  ــه پی ــداران ادام ــن طرف ــا بی ــا مدت ه ــی ت ــاالت آن گاه احتم
ــان  ــی در پای ــه پیام ــد چ ــد بدانن ــداران می خواهن ــد. طرف می کن
ــای  ــت ابرقهرمان ه ــت و سرنوش ــه اس ــریال ها نفهت ــا و س فیلم ه
ــم  ــی ه ــید. از طرف ــد کش ــا خواه ــه کج ــان ب دوست داشتنی ش
می خواهنــد بداننــد چطــور بــه ایــن نقطــه در زندگی شــان 

ــد. ــه کاری بوده ان ــغول چ ــل از آن مش ــیده و قب رس
داســتان های  محوریــت  بــا  کتاب هایــی  کــه  اینجاســت 
ابرقهرمانــی پــا بــه عرصــه می گذارنــد. بــه عبــارت دیگــر، آنجــا کــه 
هیاهــوی ایــن فیلم هــای پــر از نــور و صــدا و صحنه هــای پرهیجان 
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بــه  تــا  وارد صحنــه می شــوند  کتاب هــا  فروکــش می کنــد، 
ســوال های طرفــداران دربــارۀ پیشــینه و تاریخچــۀ شــخصیت های 
محبوبشــان پاســخ بدهنــد. در کتــاب »بیــوۀ ســیاه« )ســال۲0۱6(، 
ناتاشــا رومانــوف، شــخصیت مشــهور فیلم هــای »انتقام جویــان«، 

ــوا  ــا ِای ــه ب ــی جداگان در ماموریت
اورُلــوا همــراه می شــود تــا بــا 
ــر دوی  ــه ه ــی ک ــی جاسوس نظام
آنهــا را آمــوزش داده بجنگــد، و 
نویســندۀ سرشــناس داســتان های 
فانتزی، لــی باردوگــو، در کتاب »زن 
شــگفت انگیز« )۲0۱۷( بــه داســتان 
شانزده ســاله  دایانــای  زندگــی 
او  کــه  مســیری  و  می پــردازد 
»زن  بــه  تبدیل شــدن  بــرای 
می کنــد.  طــی  شــگفت انگیز« 
حتــی لوکــی، خــدای شــرارت هــم 
محبوبیــت  افزایــش  به دلیــل 
ایــن شــخصیت در چنــد ســال 
ــی  ــال ۲0۱۹ در کتاب ــته، در س گذش
بــا همیــن عنــوان ظاهــر می شــود؛ 

ــه  ــل ب ــه تبدی ــش از آن ک ــا پی ــه و مدت ه ــتانی جداگان در داس
ضدقهرمــان محبــوب فیلم هــای »انتقام جوبــان« شــود.

شــایان ذکــر اســت کــه بســیاری از ایــن ســوال ها در رابطــه بــا 
ــای  ــخه های کتاب ه ــل در نس ــا قب ــا مدت ه ــینۀ ابرقهرمان ه پیش
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ــر  ــن ژان ــرص ای ــداران پرو پا ق ــده و طرف ــخ داده ش ــور پاس مص
به خوبــی بــا تاریخچــۀ ایــن شــخصیت ها آشــنایی دارنــد. 
ــداران  ــژه طرف ــروز، به وی ــان ام ــد مخاطب ــه ش ــه گفت ــی چنانچ ول
بزرگســال، بــه اطــالع از جزئیــات دقیــق مربــوط بــه ابرقهرمان هــا 
عالقــۀ زیــادی دارنــد و به¬نظــر می آیــد بهتریــن راه پرداختــن بــه 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــد باش ــتانی بلن ــای داس ــات کتاب ه ــن جزئی ای
ــی  ــات درون ــخصیت ها، احساس ــن ش ــی ای ــوه زندگ ــۀ وج هم
آنهــا، روابطشــان بــا دیگــران، و تغییــر و تحــول شــخصیتی آنهــا 

ــد.  ــان بدهن ــی نش را به خوب
ــی و نســخه های  ــا فیلم هــای ابرقهرمان ــد ب ــا هرچن ــن کتاب ه ای
ــر را  ــی همدیگ ــتند و به نوع ــاط هس ــان در ارتب ــای مصورش کتاب ه
کامــل می کننــد، امــا دقیقــا منطبــق و همســو بــا یکدیگــر نیســتند 
و گاهــی حتــی مســیر مجزایــی را طــی می کننــد. بــه عنــوان مثــال 
کتــاب »ســوپرمن: آخریــن پســر کریپتــون« کــه قبــال بــه آن اشــاره 
شــد، پایان بنــدی متفاوتــی را نســبت بــه فیلــم ســوپرمن در پیــش 
ــر ابرقهرمانــی هــم به کلــی راه و  می گیــرد. بعضــی از کتاب هــای ژان
روش دیگــری را دنبــال می کننــد و بــا نگاهــی انتقــادی و رویکــردی 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــا می نگرن ــوم ابرقهرمان ه ــه مفه ــکنانه ب ساختار ش
ــه  ــنده ب ــی«، نویس ــرد عنکبوت ــز: م ــز مورال ــاب »مایل ــال در کت مث
دشــواری های ابرقهرمان بــودن بــرای یــک پســر نوجــوان آفریقایــی/

آمریکایــی و اســپانیایی تبار در جامعــۀ آمریــکا می پــردازد.
شــاید شــما مخاطــب تــازه کاری باشــید کــه بــا تماشــای 
ــده اید و  ــد ش ــا عالقمن ــتان آنه ــه داس ــی ب ــای ابرقهرمان فیلم ه
ــاید  ــد. ش ــتر بدانی ــان بیش ــارۀ شخصیت هایش ــد درب می خواهی
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احســاس می کنیــد از نظــر ســنی بزرگتــر از آن هســتید کــه منتظــر 
بمانیــد و هــر مــاه یــک کتــاب مصــور چند صفحــه ای را کــه بیشــتر 
فضــای آن بــه تصویــر اختصــاص دارد ورق بزنید تا بتوانیــد دربارۀ 
قهرمان هــای مــورد عالقه تــان بخوانیــد. شــاید هــم از طرفــداران 
ــز را  ــه چی ــه هم ــتید ک ــر هس ــن ژان ــرص ای ــی و پرو پا ق قدیم
دربــارۀ ابرقهرمان هــا خوانده ایــد و فیلم هــا و سریال هایشــان 
را هــم تماشــا کرده ایــد و حــاال دنبــال داســتان تــازه و متفاوتــی 
می گردیــد. چــه تــازه کار باشــید و چــه در جســتجوی تجربه هــای 
ــی را در  ــای متنوع ــروز انتخاب ه ــی ام ــات ابرقهرمان ــد، ادبی جدی
ــا  ــر تنه ــی دیگ ــتان های ابرقهرمان ــذارد. داس ــما می گ ــار ش اختی
ــارۀ شــخصیت های خــاص نیســتند  ــه کتاب هایــی درب محــدود ب
و ابعــاد گســترده تری پیــدا کرده انــد. بــرای مثــال می تــوان 
ــه  ــرد ک ــدون سندرســون اشــاره ک ــر برن ــوالددل« اث ــاب »پ ــه کت ب
ــش  ــای نق ــانی در آن ایف ــای ابر انس ــا نیروه ــخصیت هایی ب ش
ــان  ــنای جه ــخصیت های آش ــا ش ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــد ک می کنن
مــارول و دی ســی ندارنــد و جهــان داســتان هــم کامــال متفــاوت 
و جدیــد اســت. و یــا کتــاب »شــرور« نوشــتۀ ویکتوریــا شــوآب 
ــا انجــام  ــه ب ــد ک ــال می کن کــه داســتان دو هم دانشــگاهی را دنب
ــاده و  ــای خارق الع ــه نیروه ــیدن ب ــعی در رس ــی س آزمایش های
مافــوق بشــری دارنــد و همچنــان کــه روابــط دوســتانۀ بیــن آنهــا 
ــد  ــی مانن ــه مفاهیم ــنده ب ــود، نویس ــیده می ش ــش کش ــه چال ب
ــه هــدف و آنچــه  ــدرت، اســتفاده از آن در راه رســیدن ب عطــش ق
کــه شــخصیت های داســتان درســت یــا نادرســت می داننــد، 
می پــردازد. از دیگــر نمونه هــای کتاب هــای ژانــر ابرقهرمانــی 



89

می تــوان بــه کتاب هــای »پیمان شــکنان« اثــر ماریســا مایــر، »مــِن 
ــی«  ــس از دوران طالی ــمن، »پ ــتن گروس ــر آس ــت ناپذیر« اث شکس

نوشــتۀ َکــری وان، و »قهرمــان« نوشــتۀ ِپــری مــور اشــاره کــرد.
ــی  ــه کتاب های ــم ب ــم بکنی ــاره ای ه ــت اش ــوب اس ــا خ در اینج
ــم  ــا ه ــن روز ه ــه ای ــودکان ک ــرای ک ــی ب ــت ابرقهرمان ــا محوری ب
دارنــد  زیــادی  تنــوع 
هــم شــامل موضوعاتــی 
آموزنــده  و  جالــب 
ــتند. به عنوان مثال  هس
ــای  می تــوان از کتاب ه
ابرقهرمان هــا  »حتــی 
بــد  روزهــای  هــم 
»حتــی  و  دارنــد« 
قهرمان هــا هــم اشــتباه 
می کننــد« نوشــتۀ ِشــلی 
»قانون هــای  بکــر، 
 » ن د ن بــو ما قهر بر ا
پیلوتــی،  ِدب  اثــر 
خت  هد شــا «
ــن  ــر دی ــیاه پوش« اث س
ِهیــل و شــارون هیــل، و 
ــتان های  ــه داس مجموع
ــرد. ــام ب ــن« ن »داگ َم



90

دیســتوپین از تمامــی عالقه منــدان 
بــه ژانــر کــه در ایــن زمینــه

 فعالیــت می کننــد بــرای همــکاری 
دعــوت می کنــد. بــرای بررســی 
آثارتــان می توانیــد آنهــا را بــه 

ــتید. ــر بفرس ــانی زی نش
http://dystopian.ir@gmail.com


