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سرمقاله

به چه کسی یک ابرقهرمان میگویند؟

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 نیمهخدایــان باســتانی مثــل رســتم،
گیلگمــش ،هرکــول و ادیســه را در نظــر داشــته باشــید .قهرمانانــی
بــا قدرتهــای فــرا طبیعــی در مصــاف بــا ماجراهایــی فراطبیعــی.
شــاید هــم قهرمانــان قصههــای فولــک مثــل رابیــن هــود ،ســمک
عیــار و کــور اوغلــو را ابرقهرمــان بنامیــد.
هــر چنــد اگــر بخواهیــم پــی تاریخچـهی پیدایش خــود کلمهی
ابرقهرمــان را بگیریــم ،بایــد بــه اوایــل قــرن بیســتم برگردیــم .بــه
کتابهــای عامهپســندی مثــل رازیانــهی ســرخ رجــوع کنیــم
کــه بــا قهرمــان مبدلپــوش و نجیــبزادهی انگلیســیاش در
دوران موســوم بــه دوران تــرور بعــد انقــاب کبیــر فرانســه ،بــه
نجــاتدادن اشــرافزادگان فرانســوی از چنــگال گیوتیــن مشــغول
بــود .تــا نمونههــای بعــدی ماننــد بــاک راجــرز ،زورو و فلــش
گــوردون و البتــه نمونههــای کمیــک بوکــی.
البتــه ایــن بــه شــرطی اســت کــه نخواهیــم متــه به خشــخاش
بگذاریــم و نمونههــای واقعــی قــرن نوزدهمــی مثــل یاغیــان ســن
دیگــو را در ایــن زمــره بــه شــمار بیاوریــم؛ نقابپوشــانی کــه در
دفــاع از قانــون بــا قانونشــکنان غــرب وحشــی درگیــر میشــدند.
امــا تعریــف مــا از ابرقهرمــان از هــر کجــا کــه شــروع شــود و هــر
کــدام از دســتههای بــاال را کــه در بگیــرد ،بــا تمامــی تفاوتهــای
ریــز و درشتشــان شــاید در یــک نقطــه مشــترک باشــد .اینکــه
ایــن داســتانها شــامل قهرمانانــی اســت گاهــی نقابپــوش
و گاهــی بینقــاب .قهرمانانــی کــه در جایــی خــارج از قانــون
مرســوم جامعــه بــا تکیــه بــه مــرام اخالقــی خــود بــه جنــگ بــا
شــر و بــدی بــر میخیزنــد؛ شــرارتی کــه گاه بــا توجــه بــه خــود
داســتان ماهیتــی فراطبیعــی دارد.
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مــا بــرای انتشــار ایــن پرونــده زادروز آلــن مــور را انتخــاب
کردهایــم .نویســندهای کــه بــا برخــی از بهتریــن کارهــای خــود
تصــور و درک مــا را از یــک ابرقهرمــان و چالشهــای اخالقــی
پیــش رویــش ،دگرگــون کــرد .بــه همیــن علــت ایــن تاریــخ را
انتخــاب کردیــم تــا نشــان دهیــم کــه چــرا ابرقهرمانهــا بــرای
مــا مهمنــد .البتــه نــه از ایــن نظــر کــه مفهومــی ثابــت و ازلــی
و ابدیانــد ،بلکــه برعکــس چــون ابرقهرمانــان آینــهای از مــا
هســتند؛ آینـهای از چالشهــای مــا ،تنگناهــای مــا و زمانـهی مــا
در برابــر وحشــتهای بیشــمار ایــن دوران .وحشــتهایی کــه
گاهــی حتــی معجــزهی یــک ابرقهرمــان هــم نمیتوانــد مــا را از
آن رهایــی بخشــد .مــا در ایــن پرونــده ســعی کردهایــم تــا در
حــد تــوان بــه ایــن موضوعــات بپردازیــم؛ بــه تمــام زیروبمهــای
مفهــوم یــک ابرقهرمــان و چالشهایــش.
پس با ما همراه باشید.
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شــانگ چی و افســانهی
د ه حلقه:
خانهی اژدهای پنهان
میالد قزللو
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دورهی اول جهــان ســینمایی مــارول بــا جنــگ آخرالزمانــی

انتقامجویــان بــا تانــوس بــه پایــان رســید .دورهای کــه خشــت

اولــش را مــرد آهنیــن گذاشــت و در نهایــت بــه دنیــای وســیع و
پهنــاور ابرقهرمانان ختم شــد .در ایــن دوره تعــدادی از انتقامجویان
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.

دورهی جدیــد ســینمایی مــارول شــاهد حضــور ابرقهرمانــان

جدیــدی خواهــد بــود کــه یکــی از آنهــا «شــانگ چــی»
چینــی اســت .شــخصیت جدیــد مــارول یکــی از متفاوتتریــن

کاراکترهایــی اســت کــه قــدم بــه ایــن دنیــای پهنــاور گذاشــته و

قــرار اســت در کنــار دکتــر اســترنج و باقــی رفقــا جهــان را از شــر
موجــودات اهریمنــی و انســانهای پلیــد حفــظ کنــد.

شانگ چی :از جوان آمریکایی تا ابرقهرمان چینی

شــانگ چــی بــا بــازی ســیمو لیــو ،کــه البتــه در ابتــدای فیلــم با

نــام «شــان» شــناخته میشــود ،جــوان دهـهی شــصت و هفتــاد

و هشــتاد یــا بــه قــول آمریکاییهــا «نســل هــزاره» اســت کــه
بــه عنــوان پیشخدمــت هتــل و در کنــار بهتریــن دوســتش،

کیتــی ،کار میکنــد و از کارش هــم راضــی اســت .ایــن شــرایط

باعــث شــده تــا در نظــر دوســتان و اطرافیانــش آدمــی باشــد کــه
هیــچ هدفــی نــدارد و نمیخواهــد پیشــرفت کنــد.

امــا ایــن شــرایط بــه ســرعت تغییــر میکنــد و بــا فشــار

نیروهــای بیرونــی مجبــور میشــود تــا قــدم در راهــی بگــذارد کــه
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بــه ابرقهرمانــی ختــم میشــود .در طــول فیلــم بــا زندگــی شــانگ
چــی آشــنا میشــویم و بیــن گذشــته و حــال در رفتوآمدیــم تــا

در نهایــت بــه تصویــر کاملــی از ایــن ابرقهرمــان برســیم.

هــر چنــد شــانگ چــی را بــه عنــوان قهرمــان داســتان

میشناســیم ،امــا او هــم مثــل «بیــوهی ســیاه» تحتتاثیــر

شــخصیتهای جــذاب اطرافــش قــرار دارد .تونــی لئونــگ در

نقــش شــو ونــوو ،پــدر شــانگ چــی ،شــخصیت کاریزماتیــک و

البتــه مخــرب قصــه را ایفــا میکنــد کــه احساســات پدرانــه و
زورگوییهــای حاکمانــه دارد .شــیالینگ ،بــا بــازی منگــر ژانــگ،

رییــس باندهــای زیرزمینــی و خواهــر شــانگ چــی اســت کــه
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در نقــش «خواهــر باحالــه» میتوانســت حضــور بیشتــری در
داســتان داشــته باشــد.

بعــد از ایــن خانــواده بــه شــخصیت دســتیار پایــهی قصــه

میرســیم .کیتــی ،بــا بــازی آکوافینــا ،دختــری از خانوادههــای
مهاجــر چینــی اســت کــه ســعی شــده رابطـهی عاشــقانهای بیــن

او و قهرمــان داســتان شــکل بگیــرد ،امــا ارتبــاط عاشــقانه بیــن

ایــن دو آن طــور نیســت کــه بیننــده را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
ابرقهرمانان کونگ فو :اکشن با چاشنی چینی

شــانگ چــی و افســانهی ده حلقــه یــک فیلــم ابرقهرمانی اســت

و قــرار اســت شــخصیتهایی را ببینیــم کــه قدرتهــای فــوق

بشــری دارنــد و بــا ابرشــرورهایی کــه آنهــا هــم قدرتهــای
ماورایــی دارنــد ،بــه نبــرد بپردازنــد.

امــا صحنههــای اکشــن ایــن فیلــم چیــزی از فراتــر از

بز نبز نهــای هالیــوودی اســت و هنرهــای رزمــی رنگوبــوی

شــرقی بــه افســانهی ده حلقــه دادهانــد .ایــن موضــوع در ترکیــب
بــا جنگلهــای خیــزران و بامبــو و وزش بــاد و پرشهــای نــرم

جنــگآوران ،یــادآور فیلمهایــی مثــل ببــر خیــزان و اژدهــای

پنهــان اســت.

هــر چنــد صحنههــای مبــارزهی کونــگ فویــی چنــدان زیــاد

نیســت و بــه دو یــا ســه ســکانس خالصــه میشــود.

اژدهای چینی :نگهبان آبها

اژدهــا یــا اژدرمــار جانــوری باســتانی و اســطورهای اســت کــه

در مشــرق زمیــن ،چــه در ایــران و چــه در چیــن ،بــه عنــوان نمــاد
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آب شــناخته میشــود و اگــر نابــود شــود ،آبــادی هــم از بیــن
خواهــد رفــت .اژدهــای شــرقی ،برعکــس همخانــواده غربــی،

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

شــخصیتی اســت کــه میتــوان آن را همپایــهی شــخصیتهای

اصلــی قــرار داد کــه در پــردهی آخــر همــراه با شــانگ چی بــه جنگ

موجــود اهریمنــی میرونــد .پــردهی آخــر نبــرد دو اژدهــا اســت؛
اژدهــای چینــی نگهبــان آبهــا و اژدهــای بالــدار خشکســالی.

شانگ چی :ممنوع در چین

شــانگ چــی بــه عنــوان یکــی از شــخصیتهای مــارول بــرای

اولیــن بــار در ســال  ۱۹۷۳میــادی _  ۱۳۵۲خورشــیدی _ معرفــی

شــد ،امــا طراحــی ایــن شــخصیت بــا چهــرهای زرد و پــدری
دیکتاتــور چنــدان بــه مــذاق چینیهــا خــوش نیامــده اســت و

بعضــی از مدیــران فرهنگــی چیــن آن را نمــادی از شــی جیــن
پینــگ ،نخســت وزیــر فعلــی ایــن کشــور ،میداننــد.

هــر چنــد بخشــی از دیالوگهــای شــانگ چــی و افســانهی

ده حلقــه بــه زبــان چینــی اســت و عناصــر و ِالِمانهــای شــرقی
تشــکیلدهندهی پایــهی داســتان هســتند و نیــز هیــچ اهانتــی
بــه ملــت چیــن نشــده اســت ،بــا ایــن حــال سانســورچیهای

چینــی مخالــف اکــران ایــن فیلــم در کشورشــان هســتند.
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قهرمان خوب،
قهرمان بد
علی ربانی
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بــه راســتی یــک قهرمــان واقعــی چــه کســی اســت؟ چــه

شــخصیتی بــه راســتی یــک قهرمــان واقعــی چــه کســی اســت؟

چــه شــخصیتی دارد؟ در ایــن مقالــه همزمــان بــا نگاهــی
اجمالــی بــه بــازی  Infamous: Second sonبــه ایــن ســوال

پاســخ خواهیــم داد.

آیــا تصــوری کــه قهرمانانــی ماننــد ابرقدرتهــای دنیــای

ســینمایی مــارول بــه مــا میدهنــد ،جلــوهی قهرمــان بــودن
اســت؟ شــاید هــم ایــن ســریال  The Boysاســت کــه تصویــر
بهتــری از قدرتهــای کنتر لنشــده را نشــان میدهــد؟ بــه
درســتی نزدیکتریــن پاســخ بــه ایــن ســوال را میتــوان در

بــازی  Infamous: Second sonپیــدا کــرد.

بــازی اینفیمــس ســاختهی اســتدیو ســاکر پانــچ پروداکشــنز

1

در ســال  2014بــرای کنســول نســل نهمــی کمپانــی ســونی ،بــه
صــورت انحصــاری عرضــه شــد .ایــن بــازی ســومین بــازی از

ســری باز یهــای اینفیمــس اســت و در زمــان عرضــه عملکــرد
نســبتا خوبــی داشــت و از اکشـنماجراجوییهای موفــق کمپانــی
ســونی بــه شــمار م ـیرود.

رونــد داســتانی بــازی ســاده و در عیــن حــال درگیرکننــده شــروع

میشــود .کارکتــر اصلــی بــازی ،دلســین رو ، 2یــک سرخپوســت
آمریکایــی تبــار از قبیلهی آکومیش 3اســت که تفریح و کارش کشــیدن

گرافیتی و نقاشـیهای خیابانی بر دیوارهای شــهر ســیاتل و پارکورکردن

روی آنهاســت .شــخصیت شــوخطبع ،کلهشــق و ســربههوای دلسین
Sucker punch productions .1
Delsin rowe .2
Akomish .3
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بــه خوبــی بــه دل مخاطــب مینشــیند و ایــن باعــث میشــود از

همــان اول همذاتپنــداری بــا دلســین را آغــاز کنیــد.

دلســین یــک بــرادر بــه اســم ِرجــی هــم دارد کــه کالنتــر شــهر

ســالمون ِبی 4اســت .شــهری در نزدیکــی ســیاتل کــه دلســین و
رجــی در آن زندگــی میکننــد و رجــی همیشــه بــا دلســین ســر
گرافیتیهــای دیــواری و نقاشـیهای او بــر امــوال عمومــی ســروکله

میزنــد .داســتان از جایــی شــروع میشــود کــه اتوبوســی حامــل

آخریــن کاندوئیتهــای باقــی مانــده ،کــه درواقــع افــرادی هســتند

کــه توانایــی جــذب و اســتفاده از عناصــر مختلــف را دارنــد ،در کنــار
منطقـهی زندگــی دلســین تصــادف میکنــد و طــی اتفاقاتــی خــود
دلســین هــم تبدیــل بــه یــک کاندوئیــت 5میشــود.

اینجاســت کــه روایــت بــازی ســوال اصلــی مــارا مطــرح

میکنــد :قهرمــان خــوب یــا قهرمــان بــد؟ شــما بــه عنوان دلســین
میتوانیــد انتخــاب کنیــد کــه میخواهیــد شــرورانه رفتــار کنیــد
یــا خیرخواهانــه .بــرای مثــال میتوانیــد بیــن کشــتن دشــمنان
و بیهوشکردنشــان ،بیــن کمککــردن یــا اضافهکــردن بــه

مشــکل ،بیــن تعمیرکــردن و خرابکــردن و بســیاری از مــوارد
ایــن شــکلی انتخــاب کنیــد.

نکتــهای کــه در حیــن انتخابهــای دلســین متوجــه آن

میشــوید ،ایــن اســت کــه در نهایــت هــر شــخصی کــه در چنیــن

موقعیتــی قــرار بگیــرد ،ممکــن اســت چندیــن رویــه را پیــش
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

14

باشــد و در نتیجــه میــزان اشــتباهاتش را بــه حداقــل برســاند.
شــاید هــم تصمیــم بگیــرد کــه چیــزی مهمتــر از هدفــی کــه

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 ایدئولــوژ یای شــود و بســته بــه آن

در جهــت خیــر یــا شــر مبــارزه کنــد (عاجزانــه خواهشمنــدم اگــر

روزی ابرقدرتــی بــه دســت آوردیــد ،ســمت ایــن گزینــه نرویــد).
امــا چیــزی کــه در تمــام ایــن مــوارد مشــترک اســت ،ایــن

اســت کــه هیچوقــت نمیتــوان خــوب یــا بــد مطلــق بــود .در

دنیــای قهرمانــان مطلــق ســیاه یــا مطلــق ســفید معنــا نمیدهــد.

هرکــس بــه چیــزی کــه بــه نظــرش درســت اســت عمــل میکنــد
و زدن برچســب خیــر و شــر بــه ایــن کارهــا ،صرفــا برداشـتهای
شــخصی هــر فــرد از رفتارهــای یــک قهرمــان اســت .بــرای مثــال
چــه کســی میتوانــد بیــن قربانیکــردن صــد نفــر بــرای نجــات

تعــدادی کــودک یــا بالعکــس بهتریــن تصمیــم را بگیــرد؟ کــدام
تصمیــم اینجــا خیــر اســت و کــدام شــر؟

تجربـهای کــه اینفیمسسکندســان میخواهــد بــه شــما منتقــل

کنــد همیــن اســت :تصمیــم درســت چیســت؟ البتــه معمــوال در

باز یهــای ویدیویــی راحتتــر میشــود خیــر و شــر را از هــم

تفکیــک کــرد و اگــر بــازی را انجــام داده باشــید ،احتمــاال حداقــل
دوبــار آن را بــه اتمــام رســاندهاید تــا هــردو پایــان را ،کــه در

یکــی تصمیــم هــای شــریرانه گرفتــه بودیــد و در یکــی تصمیــم
هــای خیــر خواهانــه ،مشــاهده کنیــد .امــا اگــر فــارغ از چنیــن

چیــزی و صرفــا بــه قصــد قهرمانبــودن بــه ســراغ ایــن بــازی
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برویــد ،میتوانیــد خاکســتر یبودن را حــس کنیــد.

دنیــای قهرمانــان همــواره خاکستر یســت و ایــن حقیقتیســت

کــه در کمتــر رســانهای بــه آن پرداختــه شــده اســت .بــا ایــن حــال

اینفیمسسکندســان ایــن انتخــاب را بــه شــما میدهــد کــه
بتوانیــد بســته بــه اســتدل و تصمیمگیر یهــای خودتــان ،بهتریــن

تصمیــم را بگیریــد و همزمــان از داســتان ســاده و نهچنــدان 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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ثــور بلونــد وخوشتیــپ بــا شــکم شــشتکه ،یــا چــاق بــا

ریــش و مــوی قرمــز؟ اودیــن مهربــان و خردمنــد ،یــا بســیار زیــرک

و گاهــی خبیــث و غیرقابلپیشبینــی؟ دربــارهی اقتبــاس مــارول
از اســاطیر نــورس ،جایــی کــه ابرقهرمانــان ســینمایی گاهــی در کنار

و گاهــی هــم مقابــل افســانههای کهــن وایکینگهــا میایســتند.

آزگارد،اتوپیای خدایان شمالی

شــاید موجزتریــن متنــی کــه نشــان میدهــد دنیــای اســاطیر

نــورس چقــدر بــا اقتباسهایــی کــه از آنهــا در دنیــای کیمــک

و ســینمایی مــارول صــورت گرفتــه متفــاوت اســت ،جمــات
ابتدایــی کتــاب  North Mythologyنیــل گیمــن باشــد .گیمــن

هفــت ســالهای کــه بــه قــول خــودش وقتــی بــرای اولیــن بــار در

داســتانهای مصــور جــک کربــی و اســتن لــی بــا دنیــای خدایان

ســاکن آزگارد آشــنا شــد ،تحتتاثیــر آن کمیکبوکهــا آزگارد را
اینگونــه تصــور کــرد :شــهری علمیتخیلــی و سربهفلککشــیده
بــا تاالرهــای مجلــل و قصرهایــی هراسانگیــز کــه باروهایش ســر

بــه آســمانی نادیــده میســاییدند .در تخیالتــش ثــور قهرمانــی

عضالنــی و خوشچهــره ،اودیــن پیرمــردی خردمنــد و مهربــان و
لوکــی بــا کالهخــو ِد شــاخدارش خدایــی بــود چربزبــان و مملــو

از دوز وکلــک.

تغییر دنیای خیالانگیز کودکی

قصههــای مــارول آنقــدر بــرای گیمــن آن ســالها جــذاب

بــود کــه تحتتاثیــر آنهــا و عطشــش بــرای بیشتــر دانســتن
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دربــارهی جهــان نــورس ،از کتابخانــه اثــر افســانههای مــردم

اســکاندیناوی را قــرض گرفــت و خوانــد .آن زمــان بــود کــه فهمید
آزگارد بیشتــر از یــک اتوپیــای پــر زر قوبــرق ،شــبیه تــاالری ســرد

و ســنگی در دنیــای ی ـخزدهی وایکینگهــا اســت .همــان موقــع
ـر خردمندگونــه اودیــن هــم جــای خــودش را داد بــه
تصویــر پیـ ِ

صورتــی ســرد و بیاحســاس ،چشــمی زیــرک و انگیزههــای

غیرقابـلدرک .بــه هــر حــال در جهــان عظیــم کامیکبوکــی مــارول

و در امتــداد آن دنیــای ســینمایی مــارول ، 6شــاهد بازروایتــی
متفــاوت از افســانههای کهــن نــورس هســتیم .جاییکــه در آن
خدایــان مرمــوز و قصههایشــان تغییــر کردهانــد .در ایــن ُجســتار
قــرار اســت کمــی از ایــن تغییــرات بگوییــم.

Marvel cinematic universe .6
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بابا نوئل غیرقابل اعتماد

ـن دنیــای ســینمایی مــارول شــخصیتی دوستداشــتنی
اودیـ ِ

اســت کــه بــه شــکلی گندالفگونــه قابلاعتمــاد و در رهبــری
جهانهــای ُنهگانــه مســئولیتپذیر اســت .ابرنیرویــی کــه

فداکارانــه از نــوع بشــر در برابــر خطراتــی کــه زندگیشــان را
تهدیــد میکنــد ،محافظــت میکنــد و در تــاش اســت تــا کل
قلمــرو پادشــاهیاش را در صلــح و آرامشــی پایــدار نگــه دارد .بــا
ایــن حــال در اســاطیر نــورس پــدر همــگان چنــدان هــم معصــوم

و مهربــان بــه نظــر نمیرســد .هــر چنــد کــه وایکینگهــا هنــگام

جنــگ بــرای پیــروزی بــه درگاهــش دعــا میکردنــد و دنبــال
نشــانههایی مثــل پــرواز زاغهایــش میگشــتند کــه مویــد حضــور
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او در میــدان جنــگ باشــد تــا بــا خیالــی آســوده بــه پیــکار بــا
دشــمنان و غارتکردنشــان بپردازنــد ،امــا بــا ایــن وجــود در ٌکنــه
ضمیرشــان اعتقــاد راســخی بــه خــدای خدایــان وجــود نداشــت.

در نظــر آنهــا هــر جنگــی کــه در میگرفــت ،اودیــن از میــان دو
جبهــه آن دســته از جنگجویانــی کــه شــجاعانهتر جنگیــده بودنــد

را بــه عنــوان پیــروز اعــام میکــرد .امــروزه کامــا بدیهــی اســت

کــه عواملــی مثــل دالوری و شــوریدگی بــه تنهایی برای پیروزشــدن
در یــک نبــرد کافــی نیســتند ،امــا در آن زمــان وایکینگهــا وقتــی

در نبــردی کــه شــجاعانه و بــدون هــراس از مــرگ در آن جنگیــده
بودنــد شکســت میخوردنــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســیدند کــه

اودیــن در قضاوتــش ناعادالنــه حکــم کــرده اســت ،زیــرا بــاور
داشــتند اگــر کســی در جنگــی زنــده بمانــد بــه خاطــر مرحمــت
اودیــن و اگــر هــم بمیــرد ،به واســطهی خشــم اوســت .بــه همین

خاطــر ثــور را بــه او ترجیــح میدادنــد ،چــون در نظرشــان بــا
عدالــت ،نظــم و از همــه مهمتــر بــا نــوع بشــر میانــهی بهتــری

داشــت .بــه طــور کلــی اودیــن در اســاطیر نــورس موجودی بســیار
منفتطلــب اســت کــه بــرای رســیدن بــه خواســتههایش دســت

بــه هــر کاری میزنــد .بــه همیــن بســنده کنیــد کــه در اســاطیر

نــورس ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه کل جهــان از خــون و گوشــت
و اســتخوان جــد غولهــا ،ایمیــر ،بــه وجــود آمــده کــه در خــواب

توســط اودیــن و بــرادرش ویلــی بــه قتــل رســیده اســت .یعنــی
ســرآغاز حیــات مصــادف میشــود بــا یکــی از جنایتهــای خــدای

خدایــان .اودیــن بــرای بهدس ـتآوردن قــدرت از هی ـچکاری ســر
بــاز نمیزنــد .بــرای نوشــیدن از چــاه خــرد یکــی از چشــمانش را
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بــا خنجــر از حدقــه درمـیآورد و بــه میمیــر اهــدا میکنــد .بــرای
پیبــردن بــه جــادو و نــام حقیقــی اجــزای جهــانُ ،نــه روز و ُنــه

شــب خــودش را بــدون خــوردن هیــچ غذایــی و حتــی آشــامیدن

یــک قطــره آب ،از درخــت ایگدرازیــل _ یعنــی درختــی کــه تمامی
جهانهــای ُنهگانــه روی آن بنــا شــده _ آویــزان میکنــد تــا
ایــن فــداکاری برایــش ثمــرهای ســیاه ،یعنــی اســرار کلمــات را بــه
ارمغــان بیــاورد .حتــی زمانــی کــه ونیرهــا میمیــر را کشــتند و ســر

بریــدهاش را بــرای اودیــن فرســتادند ،او بــه هیچوجه 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

،کــه سرشــارند از قصههــای دوز وکلکهــای اودیــن ،بــا تصویــری

کــه مــارول از او ارایــه میکنــد ســازگاری چندانــی ندارنــد.

خدای صاعقه ،خدای مهربان

ایــن یکــی را همــه دوســت دارنــد! معرفــی میکنــم :ثــور ،خدای

رعــد .شــخصیتی کــه چــه نســخهی اســاطیر یاش ،چــه نســخهی

کمیکبوکــیاش و چــه نســخهی ســیکسپکدار و خوشتیــپ
ســینماییاش نــزد همــه محبــوب اســت؛ از وایکینگهــای زخمــی

و روبــه قبلــه گرفتــه تــا نوجوانــان دهــهی هشــتاد آمریکایــی
و مخاطبــان امــروزی ســینمای عامهپســند .از آنجــا کــه در

دنیــای ســینمای مــارول مــا همــه نــوع ثــوری را دیدهایــم ،از
ثــور خودپســند گرفتــه تــا ثــوری عــارف و کنــج عزلتگزیــن و

ثــور عصبانــی و ثــور شــاد و ثــوری چــاق کــه چیپــس میخــورد
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و فورتنایــت بــازی میکنــد ،صحبــت دربــارهی تفاوتهــای ایــن
ی کمــی دشــوار اســت .چــون
شــخصیت بــا نســخه اســاطیر 
نگارنــده نمیدانــد کــه دقیقــا بایــد دربــارهی کــدام وجه ـهی بــه
تصویــر کشــیده شــده از ایــن شــخصیت دا ِد ســخن بدهــد .امــا

بــه هــر حــال میتــوان گفــت کــه فرزنــد اودیــن و یــورد در جهــان

مــارول بــه شــکل قابلقبولــی بــا شــخصیت ثــور در اســاطیر نورس

تطابــق دارد ،البتــه بــه غیــر از ظاهــر و چهــره .در اســاطیر ثــور بــه
صــورت مــردی عظیمالجثــه بــا چشــمانی درخشــان و مــو و ریــش

بافتهشــدهی قرمــز بــه تصویــر کشــیده میشــود کــه معمــوال از

دو طــرف صورتــش آویــزان میمانــد .مــردی کــه آنقدرهــا هــم
لــذات مــادی و انســانی را ٌخــرد نمیشــمارد و عالقـهی زیــادی هم

بــه موهــای طالیــی رنــگ همســرش ،ســیف ،دارد .بــه طور یکــه
وقتــی یــک بــار لوکــی ،برادرخوانــدهی مرمــوزش ،گیســوان ســیف

را بــرای ســرگرمی میتراشــد ،ثــور او را تهدیــد میکنــد کــه
اگــر بــرای رفــع کچلــی همســرش و جبــران آن اشــتباه چــارهای

نیندیشــد ،تکتــک اســتخوانهایش را میشــکند.

لوکی و مباهات مارول و اصل تطابق

فکــر نمیکنــم اگــر در چرخــش دیگــری از چــرخ زمان کــه در آن

نــه خبــری از مــارول بــود و نــه دیزنــی و نه دنیــای سینماییشــان،
روزی یــک اســتودیوی هالیــوودی بــه ســرش مــیزد و تصمیــم

میگرفــت اثــری جــدی و غیرکامیــک بــا اقتبــاس از افســانههای
نــورس بســازد ،بــاز هــم گزینـهی بهتــری از تــام هیدلســتون بــرای

نقشآفرینــی در قامــت لوکــی ،خــدای حیلــه و نیرنــگ ،پیــدا
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میشــد .در زمینـهی بــه تصویرکشــیدن لوکــی گویــا نوعــی اقبــال
بــه یــاری مــارول آمــده اســت و همهچیــز چــه از لحــاظ فــرم،

چــه از لحــاظ محتــوا و چــه بازیگــری و اجــرا دســت بــه دســت
هــم دادهانــد تــا مابــهازای ســینمایی ایــن خداونــد جــذاب و

فتنهانگیــز بــار دیگــر و اینبــار در کاملتریــن حالــت ممکــن
روی پردههــای ســینما متولــد شــود .در کتــاب اســاطیر نــورس
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ضربالمثلــی در قلمــرو آزگارد ،دربــار خدایــان ،راجعبــه لوکــی

وجــود دارد کــه میگویــد« :حتــی در بهتریــن و خوشتریــن
اوقاتــت هــم نمیتوانســتی از او متنفــر نباشــی ،امــا درســت آن

وقتــی کــه بیــش از همیشــه حالــت را بــه هــم م ـیزد ،بیشتــر
از هــر زمــان دیگــری هــم مدیــون الطافــش بــودی و بایــد از

او قدردانــی میکــردی ».ایــن رقــص ظریــف و طنازانــهی لوکــی

میــان بلــوای کالســیک خیــر و شــر و حرکــت تناوبـیاش از جایگاه

قهرمــان بــه ضدقهرمــان ،از او همــان شــخصیتی را میســازد کــه

دنیــای ســینمایی مــارول بــه آن نیــاز داشــت تــا از محــاکات و
کلیشــههای ژانــر ابرقهرمانــی فاصلــه بگیــرد و از آنجایــی کــه
همیــن قــدمزدن در بــرزخ و تردیــد میــان خیــر و شــر اســت کــه

شــاکلهی اصلــی لوکــی در قصههــای اســاطیری را هــم میســازد،
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میتــوان گفــت شــیمی وفادارانـهی مناســبی میــان اقتبــاس ایــن
ی وی در
کاراکتــر در دنیــای ســینمایی مــارول و نســخه افســانها 
اســاطیر نــورس وجــود دارد.

دیزنی ،سیاست یا درک ریشهای از اساطیر؟

ایــن شــخصیت کــه چنــدی پیــش صاحــب مجموعــهی

تلویزیونــی خــودش هــم شــد ،تــا کنــون جنجالهــای زیــادی را
بــه پــا کــرده اســت .یکــی از اینهــا زمانــی رخ داد کــه لوکــی

در یکــی از قســمتهای ســریال مذکــور ،بــه دوجنســگرابودن
خــودش اشــاره و بعــد کارگــردان ســریال ،کیــت هــرون ،روز بعــد
در طــی توییتــی ایــن مســاله را بــه طــور رســمی تاییــد میکنــد.

همیــن مســاله باعــث شــد کــه در فضــای مجــازی بلــوای زیــادی
دربــارهی تالشهــای دیزنــی بــرای حرکــت در راســتای ترویــج
گرایشــات مختلــف ،مــن جملــه همجنســگرایی ،بــه پــا شــود .هــر

چنــد کــه نگارنــده نفــس ایــن مســاله و تحمیــل و ترویــج عقایــد
مختلــف از طریــق هنــر را بــه هیچعنــوان تاییــد نمیکنــد ،امــا

بــا ایــن وجــود جالــب اســت بدانیــد کــه چیــزی شــبیه بــه ایــن
گرایــش واقعــا در لوکــی اســاطیری هــم وجــود داشــته اســت.

قصهی مرد معمار

بــرای مثــال در افســانههای نــورس آمــده اســت کــه روزی

اودیــن خــدای خدایــان تصمیــم گرفــت دیــواری بــه دور آزگارد

بکشــد تــا شــهر خدایــان را از حملــه جاینتهــا محفــوظ نــگاه
دارد .روزی مــردی خــودش را بــه دربــار خدایــان رســاند و ادعــا
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کــرد کــه میتوانــد در طــول مــدت کوتاهــی چنــان دیــوار بلنــدی

اطــراف آزگارد بســازد کــه هیــچ غولــی توانایــی گــذر از آنرا
نداشــته باشــد .خدایــان از ایــن مســاله خرســند شــدند ،امــا ایــن

میــان مشــکلی وجــود داشــت .معمــار دســتمزد خــودش را ازدواج
بــا فریــا ،همســر اودیــن و اله ـهی عشــق ،و همچنیــن تصاحــب

خورشــید و مــاه تعییــن کــرده بــود کــه بســیار گــراف بــه نظــر
میرســید .اودیــن قصــد رد ایــن پیشــنهاد را داشــت ،امــا ایــدهای

بــه ذهــن لوکــی رســید تــا بلکــه خدایــان بتواننــد مــرد معمــار را

فریــب دهنــد .او بــه آنهــا پیشــنهاد داد تــا معاملــه بــا معمــار را
بــا دســتمزد تعیینشــده بپذیرنــد ،تنهــا بــا ایــن شــرط کــه او بــه

تنهایــی و بــدون کمــک شــخص دیگــری روی دیــوار کار کنــد و
مهلــت ســاختن آن ســازه نیــز کاهــش یابــد .مــرد معمــار شــروط

خدایــان را پذیرفــت و تنهــا ازشــان خواســت کــه حیــن ســاخت
دیــوار از اســبش بــرای جابهجایــی ســنگها اســتفاده کنــد و
آنهــا هــم پذیرفتنــد .پــس از مدتــی مشــخص شــد معمــار کــه

در واقــع یــک جاینــت بــود ،در تواناییهایــش اغــراق نکــرده و
واقعــا از پــس ســاختن دیــوار در آن مــدت کوتــاه بــر میآیــد.

ایــن مســاله خشــم خدایــان را نســبت بــه لوکــی برانگیخــت ،زیــرا
بــه خاطــر پیشــنهاد او _ کــه تصــور میکــرد بــا کاستهشــدن
از زمــان معمــار او از پــس ســاختن چنیــن دیــواری برنخواهــد

آمــد _ معاملــه بــا غــول را پذیرفتــه بودنــد .بــه هرحــال داشــتن
زیربنــای دیــوار هــم برایشــان ارزشــمند بــود ،زیــرا فرصتــی مهیــا

میکردکــه بعدهــا بتواننــد خودشــان کار تکمیــل دیــوار را بــه
پایــان برســانند .بــه همیــن خاطــر اودیــن تصمیــم گرفــت کــه
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اگــر دیــوار کامــل بشــود و غــول مــاه و خورشــید و فریــای زیبــا
را بــه عنــوان دســتمُ زد بــا خــودش بــه یوتنهایــم _ ســرزمین
جاینتهــا _ ببــرد ،او هــم لوکــی را بــه خاطــر ایــن پیشــنهاد

احمقانــه اعــدام کنــد .لوکــی کــه خــوش نداشــت بــه خاطــر چنین
مســالهای جانـشرا از دســت بدهــد ،چــارهای اندیشــید و خودش
را بــه شــکل مــاده اســبی درآورد و توانســت بــا عشــوهگری اســب
معمــار را اغــوا کنــد .غــول معمــار کــه دسـتخالی و بــدون کمــک
اســب از انتقــال ســنگها بــه آزگارد عاجــز شــده بــود ،از پــس

اتمــام دیــوار برنیامــد و اودیــن هــم قــرارداد بینشــان را باطــل
نمــود .ایــن مســاله خشــم غــول را برانگیخــت و باعــث شــد بــه

خدایــان حملـهور شــود ،امــا مثل همیشــه ثــور با چکــش عظیمش

از راه رســید و او را از میــان برداشــت .خدایــان باالخــره توانســتند
دیــواری کــه میخواســتند را دور آزگارد بســازند ،امــا کســی از لوکــی
و نقشـهای کــه بــا آن توانســته بــود معمــار را بــه دردســر بینــدازد

خبــر نداشــت .تــا اینکــه باالخــره پــس از مدتــی لوکــی بــه آزگارد
بازگشــت در حالیکــه همــراه خــودش کــره اســبی بــا هشــت پــا
داشــت .هیچکــس جرئــت نمیکــرد از لوکــی دربــارهی اصــل و

نســب و پــدر و مــادر اســب چیــزی بپرســد.

قصههای یخ زدهی وقت خواب

بــه هــر حــال وقتــی پــای اقتبــاس از اســاطیر بــه میــان میآید،

بایــد ایــن را در نظــر داشــت کــه میــان جامع ـهی امــروزی و آن
بســتری کــه چندیــن و چنــد ســال پیــش میزبــان ایــن قصههــا
بــوده ،شــکاف زمانــی وجــود دارد .قصههایــی کــه آن موقــع هــم
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خودشــان را در قالــب باورهــای مذهبــی میگنجاندنــد و هــم

کلماتــی بودنــد کــه مــادران در ســرزمینهای مملو از بــرف و یخ ،در

میــان صــدای تــرق و تــروق آتــش در گــوش بچههایشــان زمزمــه
میکننــد تــا خوابشــان ببــرد و امــروز تنهــا در یــک واژه خالصــه
میشــوند ،آن هــم چیــزی نیســت جــز ســرگرمی .قصههایــی

کــه روزی اعتقــاد و بــاور مردمــان یــک ســرزمین بــود ،امــا امــروز
صدایشــان میزننــد« :افســانه» .بــه همیــن خاطــر شــاید بایــد

گــذر زمــان را بــاور و تحــول ایــن داســتانها را ثمــرهی تغییــر
ذائق ـهی مردمانــی تعبیــر کــرد کــه ثــور خوشتیــپ و چهارشــانه

را بــه ثــور چــاق و بدقــواره ترجیــح میدهنــد.

ابرقهرمــان ...شــاید اولیــن تصویــری کــه بــا شــنیدن ایــن واژه در

ذهنمــان شــکل میگیــرد ،ســوپرهیروها و ویلنهــای کمیکبوکهــا

بــا کاســتومهای پــر زر قوبــرق و ابزارهــای عجیــب در دستشــان،
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َابَرقهرمانــان فرنــگ و
َابَرپهلوانــان مــا
النا رهبری
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نقابهــا و چشــمبندها روی فــک فوقانــی و شــنلهای باشــکوه
دسـتوپاگیر روی دوششــان باشــد (انیمیشــن  Incrediblesرا کــه

یادتــان نرفتــه اســت) .امــا اولیــن تصویــری کــه بــا شــنیدن ایــن
واژه در ذهــن مــن میدرخشــد ،فرابشــری اســت کــه بــا دیــوان
و اژدهایــان پنجهدرپنجــه میشــود و بــا ایــزدان تاریــک معاملــه
میکنــد .ابرقهرمــان جاافتــاده در بــاور عامــه ،یــک ابرآدمیــزاد گاهــی

هــم ناآدمیــزاد اســت کــه یــا قدرتهــای ماوراءالطبیعــه از آقاجــان
و خانمجانــش بــه او ارث رســیده یــا یــک آدم خیلــی عــادی و در
اکثــر مــوارد مفلــس و بازنــده اســت کــه ازقضــا تقدیــرش بــا جوهــر

ازمابهتــران نوشــته شــده و یــک روز ناغافــل صاعقــه بــه ســرش
ـزر چشــمهایش
میزنــد و کلــهیســحر میبینــد میتوانــد بــا لیـ ِ
دیــوار را ســوراخ کنــد و اگــر از نــوک یک آســمانخراش شــپلق بیفتد

پاییــن ،ســالم و ســرحال از جایــش بلنــد میشــود ،بــدون ذرهای
ُغرشــدگی اســتخوان لگــن .حــاال ایــن خانــم یــا آقــای ابرآدمیــزاد
بایــد بنشــیند دودوتــا چهارتــا کنــد و تصمیــم بگیــرد میخواهــد از

ایــن موهبت خــدادادی کــه تصادفی یــا عامدانــه در دامنــش افتاده
اســتفادهی خیــر کنــد یــا شــر .اینطــور میشــود کــه برچســب

«هــدف واال» بــه قصــهی ابرقهرمانهــا ســنجاق میشــود.

اگــر خــوب نــگاه کنیــم ،ذرهای دقــت کنیــم ،کمــی ریزتــر شــویم،

یــک مقــدار تیزبــازی دربیاوریــم میبینیــم ابرقهرمانهــا همــه جــا

هســتند .مثــا انیمههــا پــر اســت از ابرقهرمــان و ابرشــرور .راه دور
هــم نمیرویــم ،همیــن وانپیــس ... 7بلــه ...حتمــا بایــد مدرسـهی

قهرمانانـهی مــن باشــد کــه لقــب ســوپرهیرویی بگیــرد؟ وانپیــس
One piece .7
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پــر از ابرقهرمــان و ابرشــرور اســت .از قهرمانهایــی مثــل اِیــس،8
لوفــی ،9شــنکس 10و ادوارد نیوگِیــت وایــت بــرد 11افســانهای بگیــر تا
شــرورهای خبیثــی مثــل بیــگ مــام و تیــچ و کایــدو 12و بالتکلیفــان

بیــن ایــن دو مفهــوم مثــل کروکدیــل 13یــا آدمیرالهــا و ژنرالهــای
ماریــن فــورد کــه ردپــای پررنگشــان در گذشــتهی کاراکترها مشــهود

اســت و بکاستور یهایشــان حســابی اشــکمان را در میــاورد.

حتــی مفهــوم «شــجرهی دی »14گــره خــورده اســت بــا مفهــوم

ابرقهرمانــی .)D. family, the enemies of God( :خانــدان

لوفــی ،اِیــس و خــود شــخص گلــد راجــر15؛ شــجرهی دی دشــمن

خدایــان هســتند .ایــن خدایــان در انیمــه بــه خاندانــی اشــاره

دارد بــه نــام اژدهایــان َســماوی 16کــه داعیــهی خدایــی دارنــد.

آنهــا میگوینــد تمــام جهــان مخلــوق حضــرات اســت و بــه

ایــنوســیله هم ـهی آفریدههــای خاکــی و آبــی بــردهی ایشــان

هســتند .مالحظــه بفرماییــد :یــک هــدف واال بــرای نجــات ابنــا
بشــر و تمــام مخلوقــات از شــر ایــزدان دروغیــن ســتمگر .اگــر
ایــن ابرقهرمــان نیســت پــس مــرد عنکبوتــی کــه هــدف غاییاش
عصبانینکــردن عمــه مِ ــی اســت ،ابرقهرمــان اســت؟(گرچه
نویسنده خود طرفدار این شخصیت است).

یــک اصــل دیگــر بــرای پذیــرش در آزمــون صالحیــت ابرقهرمانی

چنبــرهی تــودهی ابــر ســیاه تــراژدی بــر فــراز حیــات و ممــات

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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قهرمــان مذکــور اســت .بــه عبارتــی قهرمانــی کــه سرگذشــت یــا

داســتان زندگــی یــا ســرانجام تراژیــک نداشــته باشــد ،ابرقهرمــان
یــا ابرشــرور نمیشــود .اگــر هــم بشــود در یادهــا باقــی نخواهــد
مانــد .بهعنــوانمثــال مگنِتــو 17ابرقهرمانــی کــه شــرور شــد بعــد

دوبــاره بــه جمــع یــاران پروفســور  Xبازگشــت و دوبــاره از راه بـهدر

شــد و ایــن ســیکل تــا ناکجــا ادامــه پیــدا کــرد .اریــک لِنشــر 18کــه

کودکــیاش در اردوگاههــای کار اجبــاری آشــوویتس جهنمــیزنــده

بــود ،یــا وولوریــن ،19ابرآدمیــزادی کــه هرگــز نمیمیــرد .از ایــن
تراژیکتــر هــم داریــم؟

حــاال یــک ســری بزنیم بــه سرنوشــت تاریــک بعضــی قهرمانهای

وانپیــس .اینجــا بهطــور اخص مـیروم ســراغ کاراکتــر موردعالقهام
ـی بیآتیــه
کــه بــه نظــرم ابرقهرمانــی بــود کــه از یــک بچـهی مردنـ ِ

عضــو گنــگ خالفکارهــا  20یــک قهرمــان و ناجــی خلــق کــرد
(اســپویل :نجــات لوفــی بعــد از آرک ماریــن فــورد و نجات بســیاری

د یگر ) .

 Donquixote Rosinanteملقــب بــه  ،Corazonایــن کاراکتــر

تمــام خصوصیــات یــک ابرقهرمــان را داشــت .گذشــتهی تاریــک
کــه در آن بــرادر شــرورش  Doflamingoپدرشــان را کشــت و هــزار

بــا ســر کــورازون کــه بــرادر کوچکــش بــود آورد (خطــر اســپویل در
ادامــه) .ولــی کــورازون آدم خوبــی می َ
مانــد ،بــرای درمــان بیمــاری
یــک پســربچهی تلــخ روبهمــوت 21بــه هــر دری میزنــد و در انتهــا

هــم خــودش را بــرای نجــات ایــن بچــه فــدا میکنــد .ایــن را
Magneto .17
Erik Lehnsherr .18
Wolverine .19
 .20منظور نویسنده  Trafalgar D. Water Lawاست.
Law .21
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بگویــم کــه کــورازون هــم مثــل جوکــر عالقـهی خاصــی به آتـشزدن

بیمارســتانها داشــت .حتــی گریــم او هــم شــما را یــاد جوکــر

میانــدازد .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

فوقبشــری در ایــن انیمــه

مــادرزادی نیســت و بــا خــوردن
یــک میــوه ی شــیطانی بــه نــام

 devil fruitمثــل gomu gomu

fruitیــا flame flame fruit

میســر میشــود .میــوهی مذکــور

عــوارض جانبــی هــم دارد .چیــز
نایابیســت کــه بهخاطــرش آدم

هــم میکشــند .کــورازون calm

 calm fruitخــورده بــود و قــدرت

غمنــاک و مظلومان ـهای داشــت به

نــام ســکوت.

بیانصافــی اســت اگــر اینجــا

نامــی از  Tokyo Revengersو

گنــگ Toman (Tokyo Manji

 )Gangنیاوریــم .شــخصیتهایی بــدون قدرتهــای ابرانســانی.
بچههــای آدمـیزاد؛ فانیانــی کــه بــا یــک ضربــه بــه ســر یــا چرخش

چاقــو در شــکم خواهنــد مــرد .آدمهــای عــادی کــه از گوشــت و
نوســال کــه قدرتشــان در
خونانــد و فناپذیــر .قهرمانهایــی کمس 
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مشــت و لگدهایشــان اســت و شــرورهایی کــه نیــروی برترشــان از
مغزشــان سرچشــمه میگیــرد .امــا اگــر بــه انگیزههــای واالیشــان
نــگاه کنیــم ،یــک ســروگردن از ابرقهرمانــان و شــرورهای همتایشــان

باالترنــد.

قهرمانــان کمیکبوکهــا در مقابــل کاریزمــای کاراکترهــای

اورجینــال و بینظیــر انیمــه و مانــگا رنــگ میبازنــد و ایــن نکتـهی
درســتی اســت .امــا نمیشــود منکــر جذابیــت گــهگاه دلربــای

قهرمانــان مــارول و دیســی شــد .گرچــه شــرورهایش چنگــی بــه
دل نمیزننــد ،مگــر لوکــی 22ســبزینهپوش بدشــانس ِرنــد کــه

معــرف حضــور همــه هســت .رورســاچ 23کاراکتــر جوهریــن بــا

حضــور و جاذب ـهی غریــب و داســتان زندگــی اندوهبــارش کــه روی
مــرز باریــک بیــن پروتاگونیســت و آنتاگونیســت راه مـیرود .جوکــر

کــه همهچیــز دربــارهاش مســحورکننده اســت .و چــه ضدقهرمانــی

بهتــر از کنســتانتین 24کارآگاه و ســاحر بدبیــن تلــخ بــا نیروهــای
ماوراءالطبیعــی ،کمــی دیوانگــی ،خلقوخــوی متغیــر و ســیگار
همیشــه کنــج لبــش کــه مــدام در کشــمکش درونــی میــان تمایــل

بــه انجــام کار خــوب و بیتفاوتــی ذاتــیاش اســت.

حــاال ســوال اینجاســت آیــا ابرقهرمانهــا زادهی دنیــای معاصــر

هســتند یــا پیــش از آن؟ راســتش نشــانههای ابــرآدم را میشــود
در فرهنــگ خودمــان هــم پیــدا کــرد .از نظــر اسطورهشناســان ایرانی

اولیــن ابرپهلــوان تاریــخ بشــر «کیومــرث پیشــدادی» بــوده کــه در
ُب َ
ند ِهــش و اوســتا بارهــا از او یــاد شــده و حــرفو حدیــث پشــتش
Loki .22
.Rorschach .23
John Constantine .24
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َســنا کیومــرث نهتنهــا نخســتین
زیــاد اســت .طبــق اســاطیر مَ ًز َدی ً
ابرقهرمــان بلکه نخســتین آدمیزاد و نخســتین پادشــاه هم هســت.

جالــب آنکــه معنــای نامــش کیــو _ بــه معنــای جــان ،زندگانــی

_ و مَ ــرت _ بــه معنــای مــرگ ،میرنــده ،فناپذیــر _ بــه سرنوشــت

محتــوم او و تمــام آدمـیزادان اشــاره دارد ...زندگانــی میــرا .جنــاب
کیومرثخــان ابعــاد یــک غــول را داشــته ،هــزاران ســال پــس از
خلقــت بیحرکــت بــوده اســت تــا زمانــی کــه اهریمــن بــه همراهی

دیــوان بــه جهــان یــورش بــرد .نباتــات و چهارپایــان و آبزیــان همــه
گوشبهفرمانــش بودنــد و ابرآدمیــزاد درخــور توجهــی بــوده اســت.

اجــازه دهیــد یــک ابرپهلــوان کمتــر شناختهشــدهی دیگــر را
معرفــی کنــم« .گرشاســب» اژدهاکــش کــه َ
«گنـ َ
ـد ِروه زریــن پاشــنه»
و ُنــه پســر «پَثنیــه»را از ســر راه برداشــته اســت« .ســناویذکه»
سنگیندسـ ِ
ـت شــاخدار را کشــته اســت و همـهی نیروهــای پلیــد از
دســتش عاصــی بودنــد .گویــا ســناویذکه جادوپیشــه بــوده و قدرت

ایــن را داشــته کــه دوبــاره جــوان شــود و قصــدش هــم چرخکــردن
زمیــن و گردونــه ســاختن آســمان و احضــار اهریمــن بــوده اســت.
طبــق مســتندات َگنــدروه و پســران پثنیــه هــم شــرورهای پلشــتی
بودهانــد.

تــراژدی داســتان گرشاســب از اینجــا آغــاز میشــود کــه او

فریــب یــک پــری بــه نــام «توسپــری» را میخــورد و بــه گنــاه
آلــوده میشــود .ایــزدان بهخاطــر اعمــال پهلوانـیاش او را بــه دوزخ

نمیفرســتند و از آنطــرف رنــگ بهشــت را هــم نمیبینــد و تــا روز
ـن پســین _ قیامــت _ در عالــم همتــگان _ احتمــاال بــرزخ یــا مثل
تـ ِ

زامبــی در دنیــای خودمــان _ میمانــد .بــه عبارتــی بــه خاطــر یــک
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نظــر حــال تمــام قهرمانیهــا و نجــات بشــر از شــر نیروهــای پلیــد

دود میشــود و بــه هــوا مــیرود.

چیــزک حائــز توجــه دیگــری در داســتان گرشاســب وجــود دارد.

گویــا مقــدر بــوده گرشاســب تنهــا کشــندهی «ضحــاک» باشــد.

اینطــور کــه در آخرالزمــان ضحــاک از بنــد میگریــزد و گرشاســب

بــا گــرز خــود او را از پــای درمــیآورد .آشــنا بهنظــر میرســد .بــه
نظــر اینجانــب گرشاســب صــد برابــر از هالــک شایســتهتر اســت

تــا جایــی کــه نوشــتهاند« :اژدهــای شــاخدار را بکشــت و هنــگام
نیمــروز گرشاســب در آونــدی آهنیــن (دیــگ) بــر پشــت آن (جنــاب

اژدهــا) خــوراک میپخــت ».اژدهــای نامبــرده زهرآلــود بــوده و هــر
جنبنــدهای برایــش حکــم خوراکــی داشــته اســت.

شــاید بــد نباشــد توضیــح کوتــاه کمــی متفــاوت هــم دربــارهی

ابرشــرور شــهیر اســطورههای ایــران ،یعنــی ضحــاک مــاردوش
بدهیــم .گویــا شــباهتهایی میــان سرگذشــت ضحــاک و
«پرومتــه» وجــود دارد .زئــوس خــدای خدایــان پرومتــه را کــه

آتــش را در اختیــار بشــر قــرار داده بــود ،مجــازات میکنــد و او را
در کــوه قفقــاز بــه بنــد میکشــد و کرکســی مامــور میشــود هــر
صبــح ســینهی پرومتــه را بشــکافد و قلبــش را بیــرون بکشــد تــا

از دلــش روی زمیــن خــون بریــزد .ضحــاک هــم وقتــی بــه دســت
فریــدون اســیر میشــود و فریــدون قصــد جانــش را میکنــد،

فرشــتهای ظاهــر میشــود و بــه فریــدون امــر میکنــد بهجــای

کشــتن ضحــاک او را در دماونــد کــوه بــه بنــد بکشــد تــا خــون
دلــش بــه زمیــن ریــزد .تشــابه جالبــی اســت.

نکتــهی دیگــر دربــارهی ابرپهلوانــان ایــن اســت کــه قــدرت
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فرابشــری آنهــا از چیــزی بــه نــام َ
«ف ـ ّر ایــزدی» نشــات میگیــرد
و هــر کــه َفــر از او رخــت بربنــدد میشــود آدمــی شــبیه بــه تونــی
اســتارک فقیــد بــدون تجهیــزات مــرد آهنـیاش .انتقــال ایــن نیــرو
و َفــر هــم جالــب اســتَ .فــر بــه شــکل یــک پرنــده از وجــود آدمیزاد

کنــده میشــود و داخــل بــدن کســی فــرو مــیرود کــه از میزبــان
قبلــیاش موجهتــر و آدم بهتــری باشــد.

نمونههــای ابرپهلوانــان ایرانــی فــراوان اســت و مجــال کــم.

مخلــص کالم اینکــه ابرپهلوانــان چیــزی کــم از ابرقهرمانــان جهانــی

ندارنــد ،ولــی بــه دالیلــی مهجــور ماندهانــد و مــا ســوپرهیروها
را مختــص مملکــت فرنــگ میدانیــم .امیــد کــه روزی مــا هــم
ســوپرهیروهای معاصــر کاریزماتیکــی داشــته باشــیم و بچههــا و

جوانهــای آینــده در آن روز بهخصــوص ،خیلــی بیدلیــل ،عجیــب

گولعــاب
معجزهآســا و ناغافــل از کمیکبوکهــای خوشرن 
فرنــگ خســته شــوند و نیمنگاهــی بــه کتابهــای مصــور خودمــان
بیاندازنــد .قهرمانهایــی کــه از بکاســتور یهای تلــخ ،گذشــتهی
غمنــاک ،سرگذشــت عجیــب ،شــخصیت شوخوشــنگ تودلبــرو

تــا ســرد و تاریــک و دگردیس ـیهای فــرای تصــورات بــا همتایــان
فرنگیشــان

شانهبهشــانهاند.
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در میان اعجوبه ها
امیرحسین شهیدی
نام اثر :مارولز ()Marvels
نویسنده :کرت بیوسیک
طراح :الکس راس
انتشارات :مارول

هشدار :این مطلب شامل اسپویلرهایی از سری کمیک مارولز است.
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تــا بــه حــال بــا خــود فکــر کردهایــد کــه زندگــی در دنیایــی

کــه ابرقهرمانهــای کمیکبوکــی در آن وجــود دارنــد ،چگونــه
میتوانــد باشــد؟ ایــن چگونگــی در کمیــک مارولــز ،اثــر کــرت

بیوســیک و الکــس راس ،بررســی میشــود .احتمــاال خیلــی از

شــما اگــر بــا مدیــوم کمیکبــوک آشــنا باشــید ،الکــس راس را
میشناســید ،طراحــی کــه بــه واقعگرایانــه بودنــش معــروف
اســت .ایــن کمیــک نیــز دقیقــا چنیــن رســالتی دارد ،دنیــای

ابرقهرمانــان را بــه دور از فانتز یهــای مرســومش بررســی
میکنــد .اگــر واقعــا در دنیــای مــا روزی نیمــور همــراه بــا ارتــش
آتالنتیســیاش از دریــا بیــرون بیایــد و خــود را بــه مــا نشــان
دهــد ،چــه شــرایطی پیــش میآیــد؟

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره کــردم ،الکــس راس بــه

ســبک رئالیســتی خــود معــروف اســت ،ســبکی کــه همــراه بــا

طرافــداران زیــاد مخالفانــی نیــز دارد ،مخالفانــی کــه معتقدنــد
ایــن شــخصیتها بایــد در همــان حالــت کارتونــی و فانتــزی

خــود بماننــد و واقعگرایانهبــودن بــرای آنهــا اشــتباه اســت.
شــاید هــم حرفشــان درســت باشــد ،امــا ایــن طراحــی همــان

چیز یســت کــه اثــری ماننــد مارولــز بــه آن نیــاز دارد؛ یعنــی بــه
تصویــر کشــیدن ایــن شــخصیتها بهطــوری کــه خواننــده بــاور

کنــد اگــر آنهــا واقعــی بودنــد ،چنیــن شــمایلی داشــتند .البتــه

کــه امــروزه بــا ایــن حجــم از فیلــم و ســریالهای اقتباسشــده از
کمیکبوکهــا ،تصــور کــردن آیرونمــن یــا اســپایدرمن در دنیــای

واقعــی خیلــی هــم ســخت نیســت ،امــا بــه یــاد داشــته باشــید

کــه ایــن کمیــک در ســال  ۱۹۹۴منتشــر شــده اســت ،زمانــی کــه
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الیواکشــن شــاخصی از آن ســاخته نشــده بــود و کمیکبوکهــا
هــم اکثــرا بــه همــان ســبک کارتونــی خــود بســنده میکردنــد.
درمــورد نویســندگی و پیامهایــی کــه کــرت بیوســیک در ایــن

اثــر ســعی در گفتــن آنهــا دارد ،مســائل زیــادی برای اشــاره وجود

دارد ،امــا اگــر بخواهــم درمــورد تمــام آنهــا حــرف بزنــم ممکــن

اســت حتــی ســرتان بــه درد بیایــد! پــس در چهــار بخــش کــه هر
بخــش بــه یــک شــماره از ایــن کمیــک اختصــاص دارد ،مهمتریــن
پیــام هرکــدام را بررســی میکنیــم .قبــل از شــروع چنــد نکتــه را
گوشــزد کنــم؛ اول آنکــه شــخصیت اصلــی ایــن گرافیــک نــاول،

فیــل شــلدون ،خبرنــگاری کــه در طــول ایــن داســتان ســه دهــه از
زندگـیاش را شــاهد هســتیم ،در واقــع نماینــد ه مــا مخاطبیــن در

ایــن دنیــای عجیــب اســت .دوم هــم اینکــه ادامـه متــن ممکــن
اســت اســپویلهایی از داســتان ایــن گرافیــک نــاول داشــته

باشــد ،امــا ایــن وقایــع بــه کمیکهایــی کــه  ۶۰تــا  ۸۰ســال قبــل

منتشــر شــدهاند بازمیگــردد و فکــر نمیکنــم اســپویل شــدن
آن داســتانها برایتــان اهمیــت چندانــی داشــته باشــد.

ظهور اعجوبهها

در بخــش اول داســتان ایــن امــر بررســی میشــود کــه واکنــش

مــردم بــه ابرانســانها _ کــه شــخصیت اصلــی داســتان مــا،
فیــل ،دوســت دارد آنهــا را مارولــز بنامــد و مــن نیــز از عبــارت
اعجوبههــا اســتفاده خواهــم کــرد _ چیســت؟ کامال طبیعی اســت

کــه انســان از چیــزی کــه درکــی از آن ندارد بهراســد ،در تمــام طول
تاریــخ مثالهــای زیــادی در ایــن مــورد وجــود دارد .اگــر شــما
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هــم هنــگام پیــادهروی از محــل کار بــه خانــه انســانی آتشــین

را ببینــد کــه در آســمان در حــال پــرواز اســت ،مطمئنــا خواهیــد
ترســید .تــرس از ندانســتهها و ناشــناختهها جزیــی از طبیعــت
ـردن آنهــا نیــز
انسانیســت ،همانگونــه کــه گاهــی قبــول نکـ ِ

جزیــی از ایــن طبیعــت اســت .تــرس از چیــزی کــه شــناختی از
آن نداریــد ،ترســی کــه باعــث میشــود اولیــن واکنشهــا بــه

ـی
ـان مصنوعـ ِ
اختــراع جدیــد یــک دانشــمند ،یعنــی همــان انسـ ِ
آتشــین ،نابــود کــردن آن باشــد .همــان اختراعــی کــه میتوانــد

باعــث انقالبــی صنعتــی در دنیــا شــود ،بــه دلیــل تــرس عــدهای
نــادان و شــاید حســادت رقبــا در زندانــی ِب ُتنــی حبــس میشــود.

امــا ایــن ناشــناختهها گاهــی دالیــل خوبــی هــم بــه ایــن مردم

بــرای تنفــر میدهــد .خوانندههایــی ماننــد مــا کــه داســتان ایــن
کمیــک خودشــان دنبــال میکننــد،
اعجوبههــا را در کتابهــای
ِ
مطمئنــا میداننــد کــه اوضــاع از چــه قــرار اســت ،چــه کســی
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بــد اســت و چــه کســی خــوب ،دلیــل نبــرد شــخصیتها بــا هــم

چیســت ،و از همــه مهمتــر اینکــه در پایــان جایــی بــرای نگرانــی
مــا نخواهــد بــود .امــا ماجــرا بــرای انســانهای درون ایــن
داســتانها اینگونــه نیســت ،آنهــا از مبــارزهی دو ابرانســان

لــذت نمیبرنــد ،بــه دنبــال زدوخــورد و خرابیهــای بیشتــر
بــرای هیجانــی شــدن داســتان نیســتند .ایــن مبارزههــا و در آخــر

خرابیهــا بــه ضــرر خــو ِد آنهــا تمــام میشــود .ایــن مســاله را

در دیالوگــی از فیــل میبینیــم ،هنگامــی کــه او و باقــی اهالــی

نیویــورک از نبــرد بیــن دو اعجوبــه یعنــی ســاب-مرینر و هیومــن
تــورچ وحشــتزده شــدهاند:

«احتمــاال شــبیه بــه رقــص بال ـهای آســمانی و شــکوهمند بــود.
خطرنــاک ،زیبــا و هیجانانگیــز .شــاید هــم واقعــا چنیــن چیــزی
بــود .ولــی حداقــل نــه بــرای مــا .چیــزی کــه مــا میدیدیــم تنهــا
کشــتار بــود و نابــودی و هر جومــرج»...
و در پایــان ایــن نبــرد هیچکــدام از دو طــرف نبــرد بازداشــت یــا

دادگاهــی نشــدند و بــه ســادگی پــس از صلــح بــا یکدیگــر صحنه
را تــرک کردنــد .شــاید همیــن دلیــل تنفــر برخــی انســانها از
ایــن اعجوبههــا باشــد .اینکــه قوانیــن روزمــره شــامل آنهــا

نمیشــود ،اینکــه اگــر هــر شــخص دیگــری خرابــیای بــه آن

بزرگــی بــه بــار آورد ،مطمئنــا نمیتوانــد فــرار کنــد ،امــا در گــذر
زمــان داســتان میبینیــم هنگامیکــه همیــن اعجوبههــا بــه
ِ

جبهــ ه متفقیــن میپیوندنــد تــا بــا آلمــان نــازی و متحدینــش

مبــارزه کننــد ،تــرس و نفــرت نســبت بــه آنهــا تبدیــل به تشــویق

میشــود و کســانی ماننــد هیومــن تــورچ و کاپیتــان آمریــکا
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تبدیــل بــه الگوهــای مــردم میشــوند و کــودکان در باز یهایشــان
نقــش آنهــا را بــازی میکننــد.

اقلیت منفور

بخــش دوم داســتان در اوایل دهـه  ۶۰جریــان دارد ،دقیقا زمانی

کــه عصــر نقــرهای کمیکبــوک در دنیــای مــا آغــاز شــده اســت.

تعــداد اعجوبههــا افزایــش یافتــه و بــه بخشــی از جامعـه مــردم
نیویــورک تبدیــل شــدهاند و آن تــرس قدیمــی دیگــر کمتــر
پیداســت .انتقامجویــان تشــویق میشــوند ،مراســم عروســی

ریــد ریچــاردز و ســوزان اســتورم هماننــد عروســی دو ســلبریتی

مشــهور ،شــهر را در شــادی فــرو میبــرد .لباسهــای مــد روز بــا
الهــام از کاســتوم واســپ در ویترینهــا بــه حــراج میرســند .امــا

در ایــن میــان گروهــی وجــود دارد کــه نفــرت مــردم بــه آنهــا
گویــی هیچوقــت از بیــن نم ـیرود؛ یعنــی ایکسمِ ــن یــا همــان

افــراد ایکــس .ایکسمــن در دنیــای مــارول همیشــه بخــش

تاریــک دنیــای ابرقهرمانــی بــوده اند،کســانی که در تالش هســتند
تــا همــان انســانهایی را نجــات دهنــد کــه زندگــی را برایشــان
ســختتر کردهانــد .همــان انســانهایی کــه بــا روشهــای

مختلــف بــه دنبــال شــکار کردنشــان هســتند .جهشیافتههــا در
دنیــای مــارول همیشــه نمــاد اقلیتهــای سرکوبشــد ه جامعــه
بودهانــد .امــا منشــا ایــن تنفــر و ســرکوب چیســت؟

جوابــی کــه در ایــن کمیــک بــرای ایــن ســوال میگیریــم،

پروپاگانــدای منفــی رســانهها و شــناخت کــم خــو ِد مــردم اســت.

در یــک پنــل از ایــن عنــوان فیــل را میبینیــم کــه میــان روزنامهها
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در حــال تحقیــق درمــورد جهشیافتههاســت ،تیترهایــی کــه بــا
نقــل قــول از محققــان و دانشــمندان جهشیافتههــا را دشــمن
بشــریت شــمردهاند .محققــان آنهــا را دشــمنانی کــه در انتظــار

یــک فرصــت بــرای حملــه و بــه بردگــی کشــیدن انســانها
هســتند ،خطــاب میکننــد .ایــن روزنامههــا رفتهرفتــه ذهــن

مــردم را منحــرف میکننــد ،تــا جایــی کــه هرگونــه طرفــداری
از جهشیافتههــا یــا بدگویــی از مخالفانشــان را نیــز ســرکوب
میکننــد .ایــن پروپاگانــدا اســت کــه باعــث میشــود همــان

مردمــی کــه بــا دختربچ ـهای گمشــده مهربانانــه رفتــار میکننــد،
بــا دیــدن دختربچـهای جهشیافتــه و در عیــن حــال گمشــده ،بــه
ســراغ تفنگهایشــان برونــد تــا خــود را از چنــگال ایــن هیــوالی

بیرحــم کــه جانشــان را تهدیــد میکنــد ،نجــات دهنــد .البتــه

کــه جنایــات ابرشــرورهای جهشیافتــه ماننــد مگنیتــو هــم خالــی

از تاثیــر نیســت ،امــا ایــن کمیــک بــه آن ماجــرا نمیپــردازد و
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مــن هــم از حــرف زدن در ایــن مــورد صــرف نظــر میکنــم.

شــاید بــه خیالتــان پروپاگانــدا بــه تنهایــی نمیتوانــد چنیــن

تاثیــری بگــذارد ،امــا آیــا همیــن تبلیغــات منفــی نســبت بــه

برخــی اقلیتهــا نیســت کــه باعــث افزایــش جنایــات علیــه
اعضایشــان میشــود؟ آیــا بــه دلیــل کمبــود شــناخت اروپاییهــا

و آمریکاییهــا و تبلیغــات منفــی رســانهها نیســت کــه ذهنی ـت
آنهــا نســبت بــه برخــی اقلیتهــای ســاکن در کشورشــان

اشــتباه اســت؟ گروهــی را تروریســت میداننــد و گروهــی دیگــر

را خالفکارهایــی بالفطــره؟

ایــن کمیــک نیــز بــا نشــان دادن دو ســمت تاریــک و روشــن

دنیــای مــارول ســعی دارد همیــن تبعیضهــا را نشــان دهــد.
بــرای مثــال در صفحـ ه دیگــری از کمیــک ،ویترینــی از لباسهــای

مــد روز را میبینیــم کــه بــا الهــام از واســپ ،یکــی از اعضــای
انتقامجویــان ،ســاخته شــدهاند و در صفحــهی بعــد شــاهد

ایکسمِ نــی هســتیم کــه در گوش ـهای گیــر افتادهانــد و مــردم بــا
توهیــن و ســنگ انداختــن پاســخ کمکهایشــان را میدهنــد.

اینکــه پروپاگانــدا بــه همیــن ســادگی در ذهــن تاثیــر میگــذارد،

منشــا در نادانــی و شــناخت کــم نســبت بــه مســائل دارد.
آنهــا حتــی نمیداننــد چــه چیــزی باعــث بــه وجــود آمــدن

جهشیافتههــا شــده اســت ،تنهــا میداننــد کــه بایــد از آنهــا
متنفــر باشــند ،زیــرا دیگــران نیــز از آنهــا متنفرنــد .حتــی ایــن

مســاله را در دیالوگــی از فیــل میبینیــم:

«نمیتونســتم درســت فکــر کنــم .یعنــی مســریه؟ اگــه یکــی

از دخترهــام بهــش دســت زده باشــه چــی؟ اگــه بــه اونهــا
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هــم ســرایت کــرده باشــه ...اونهــا شــیطانی هســتن ،ایــن
جهشیافتههــا ،اونهــا میخــوان همــه مــا رو بکشــن .همــه

ایــن رو میدونــن».

آخرالزمان

تصــور کنیــد هواپیمایتــان در حــال ســقوط اســت ،حــاال دیگــر

امیــدی بــه زندگــی نداریــد و یقیــن داریــد کــه ایــن آخــر خــط
اســت .اشــتباهاتی کــه در زندگــی مرتکــب شــدهاید را بــه یــاد
میآوریــد و در آخــر حتــی اگــر تــا در طــول زندگــی خــود بــه خــدا

بــاور نداشــتهاید ،بــرای نجــات و یــا آمــرزش گناهانتــان دســت به
دعــا میبریــد .اهالــی نیویــورک در دنیــای مــارول بارهــا و بارهــا

در زندگــی خــود ایــن حــس را تجربــه میکننــد؛ حســی کــه بخش
ـوس ســیارهخوار بــه
ســوم ایــن کمیــک بــه آن میپــردازد .گاالکتـ ِ

زمیــن آمــده و گــروه چهــار شــگفتانگیز جلــوی چشــمان مــردم
شکســت میخورنــد .باقــی اعجوبههــا پیدایشــان نیســت و

ایــن آخــر کار بهنظــر میرســد .هرکــس ســعی میکنــد ایــن

لحظــات آخــر را بــه نحــوی بگذرانــد ،بــا مســت کــردن ،طلــب
آمــرزش گناهــان یــا در آغــوش خانــواده .آشــوب و هر جومــرج
حکمفرمــا میشــود ،زیــرا آخرالزمــان فــرا رســیده اســت.

امــا ایــن وضعیــت آخرالزمانــی عمــر چندانــی نــدارد و در آخــر

اعجوبههــا کار همیشــگی خــود را انجــام میدهنــد و دنیــا نجــات
پیــدا میکنــد .مــردم بــه خودشــان میآینــد و از رفتارشــان

شرمســار میشــوند؛ از ترســی کــه از خــود نشــان دادنــد ،از
آشــوبی کــه بــه پــا کردنــد و از رفتارهایــی کــه داشــتند .تمــام
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شــهر در شــرم فــرو مــیرود و در آخــر ایــن اعجوبههــا هســتند
کــه بهجــای تمجیــد ،مالمــت میشــوند .همــان اعجوبههایــی

کــه دنیــا را نجــات دادنــد ،بــه دالیــل مســخره تحقیــر میشــوند:

«چــرا زودتــر دســت بــه کار نشــدید؟ چــرا جلــوی ایــن واقعــه رو
قبــل از وقــوع نگرفتیــد؟ اصــا از کجــا معلــوم کــه تمــام اینهــا

نقشـه خودتــون نبــوده؟ شــاید اصــا گاالکتوســی در کار نبــوده».
ایــن اولیــن و آخریــن بــاری نیســت کــه چنیــن رفتــاری بــا

اعجوبههــا میشــود ،هرچــه بیشتــر بــه ایــن مــردم خدمــت
میکننــد ،بیشتــر تحقیــر میشــوند ،البتــه کــه ایــن اعجوبههــا

از کارهایشــان دســت برنمیدارنــد.

«اگــه اونهــا واقعــا قهرمــان هســتن ،اگــه واقعــا همــون

اعجوبههــای ازخودگذشــته و شــریف و عدالتطلبــی هســتن کــه

ادعــاش رو دارن ،پــس مــا چــی هســتیم؟ بــرای رقابــت بــا اونها
چــه شانســی داریــم؟ اگــه واقعــا اون چیــزی هســتن کــه نشــون
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م ـیدن ،پــس ارزش مــا در برابرشــون چیــه؟»

ن واکنشهــای شــدید حــس حقارتــی
شــاید دلیــل همــ ه ایــ 

اســت کــه مــردم عــادی در برابــر اعجوبههــا تجربــه میکننــد،
کســانی کــه از آنهــا قدرتمندتــر ،شــریفتر و درســتکارترند و بدون
چشمداشــت زندگــی آنهــا را نجــات میدهنــد .ایــن همــان
حســی اســت کــه باعــث میشــود از اعجوبههــا بدگویــی کننــد،

بــا اینکــه خودشــان هــم میداننــد سخنانشــان بیجاســت.

شــاید هــم نمیداننــد ،شــاید آنقــدر بــا دروغهــای خــود کــور
شــدهاند کــه باورشــان کردهانــد .ایــن همــان رفتــاری نیســت

کــه در دنیــای واقعــی برخــی نســبت بــه افــراد موفــق و ثروتمنــد
دارنــد؟ شــایعههای بیاســاس پخــش میکننــد ،موفقیتشــان

را اتفاقــی یــا بــر پایــ ه کارهــای نادرســت و خــاف میداننــد و

نســبت بــه هــر شکســت آنهــا احســاس پیــروزی میکننــد؟

شــاید رفتارهایــی کــه مــردم نیویــورک بــه عنــوان یــک جامعــه
انجــام میدهنــد ،در نــگاه اول اغراقآمیــز بهنظــر برســد ،امــا

بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد ،آیــا همیــن رفتارهــا را در جامعــه خــود
نمیبینیــد؟

پایان یک دوران

پیــام بخــش پایانــی ایــن اثــر در رابطــه بــا طرفــداران

کمیکبــوک اســت ،نــه مــردم جامعــه .در اینجــا فیــل شــلدون
نماینــد ه تمــام طرفــداران قدیمــی ایــن مدیــوم اســت کــه بــا

تغییــر روبــهرو میشــوند .فیــل کــه تمــام عمــرش اعجوبههــا
را میپرســتید و همیشــه اطمینــان داشــت کــه آنهــا هیــچگاه
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ناامیدمــان نخواهنــد کــرد ،ناگهــان تمــام تفکراتــش بــر ســرش

آوار میشــود .هنگامــی کــه فیــل اســپایدرمنی را میبینــد کــه از
نجــات گوئــن استیســی ناتــوان اســت ،تصوراتــش از اعجوبههــا

نابــود میشــود و دیگــر نمیتوانــد ماننــد قبــل تماشایشــان کنــد،
نمیتوانــد آنگونــه کــه بایــد کارش را ادامــه دهــد و در اینجاســت

کــه دوربینــش را بــه دســتیارش میدهــد و از او میخواهــد

کــه رســالتش را ادامــه بدهــد و حــاال او بــه عنــوان یــک عــکاس
دنیــای اعجوبههــا را بــه مــردم نشــان دهــد.

خــب ایــن همــان شــرح حــال طرفدارانــی اســت کــه در ده ـه

 ۶۰قهرمانشــان از پــس نجــات زنــی کــه عاشــقش بــود برنیامــد و
ایــن طرفــداران شــاهد پایــان یافتــن عصــر نقــرهای کمیکبــوک

بودنــد .طرفدارانــی کــه فهمیدنــد قهرمانــان شکستناپذیرشــان
حــاال دیگــر ماننــد قبــل نیســتند و بهشــدت عصبانــی شــدند.
طرفــداران در دهـهی  ۸۰نیــز کــه شــاهد پایــان یافتن عصــر برنزی
کمیکبــوک بودنــد ،از ایــن میــزان خشــونت ،فضــای تاریــک و

ناامیــدیای کــه در داســتانها شــروع بــه شــکل گرفتــن کــرده بود،

عصبانــی بودنــد .حتــی ایــن شــرح حــال برخــی از مــا نیز هســت،

طرفدارانــی کــه از ایــن همــه تغییــر در شــخصیتهایمان عصبانــی
هســتیم یــا نمیخواهیــم شــخصیتهای جدیــد جانشــین

شــخصیتهای مــورد عالقهمــان شــوند؛ شــخصیتهایی جدیــد

یــا تغییریافتــه بــرای طرفــداران جدیــد و ذائق ـهی جدیــد .پیــام
الکــس راس و کــرت بیوســیک در ایــن کمیــک بــه مــا ایــن اســت

کــه تغییــر را بپذیریــم ،و اگــر اشــتیاقی بــه ادامــه دادن نداریــم
بــه نســل جدیــد طرفــداران اجــاز ه 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 کمیکبــوک مشــغول تغییــر

بــوده و در همیــن حیــن تکامــل پیــدا کــرده و بــه چیــزی کــه
امــروزه میبینیــم تبدیــل شــده اســت.

اگــر از طرفــداران ابرقهرمانــان هســتید و ایــن عنــوان را

نخواندهایــد ،بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کــه حتمــا بعــد از

خوانــدن ایــن مقالــه بــه ســراغش برویــد ،مخصوصــا اگــر خورهی
دنیــای ابرقهرمانــان هســتید و حتــی داســتانهای کالســیک

دهــه  ۶۰و  ۷۰را خواندهایــد ،بــه شــما قــول میدهــم کــه از
خوانــدن ایــن کمیــک لــذت خواهیــد بــرد ،زیــرا در هــر صفح ـه

ایــن کمیــک ارجاعهایــی بــه داســتانهای آن دوران را پیــدا

میکنیــد .امــا اگــر عالقـ ه خاصــی بــه ایــن ژانــر نداریــد و بعــد از
ایــن همــه پرحرفیهــای مــن هنــوز اشــتیاقی بــرای خواندنــش
پیــدا نکردهایــد ،واقعــا دیگــر نمیدانــم بــرای مشــتاق کــردن

شــما چــه بگویــم .شــاید بــرای لــذت بــردن از ایــن اثــر الزم باشــد
نخســت بــه ابرقهرمانــان عالقهمنــد شــوید .اگــر بــه فــرض مثــال
از ایــن اثــر خوشــتان آمــد ،بــد نیســت بــه ســراغ کمیــک دیگــر

نویســند ه آن کــه  Astro Cityنــام دارد برویــد .آن کمیــک هــم
موضوعــات تقریبــا مشــابهی را دنبــال میکنــد.
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One-Punch Man

تنهــا یــک مشــت برای
دگرگونکــردن جهــان
کافیســت!
تینا چهاردولی
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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 .اینکــه
قهرمــان قصــه می خواهــد دنیــا را نجــات بدهــد و بدی هــا را
ِ

از جهــان پــاک کنــد .هــر کــدام بــه شــکلی تــاش می کننــد تــا
خودشــان را ثابــت کننــد؛ از ســوپرمن و بتمــن بگیــر تــا قهرمــان
کودکی هایمــان فانــوس ســبز کــه خیلــی از مــا آن را بــه یــاد

داریــم .هدفشــان هــم ایــن اســت :عدالت خواهــی.

امــا در میــان اینهمــه قهرمــان ،قهرمانــی در شــهری بــه نام شــهر

 Zزندگــی می کنــد .یــک قهرمــان بی نامونشــان و تــا حــدی

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 اینکــه قدرت هــای شــگفت انگیز

ســایتاما _ بــه گفتهــی خودش _ فقط بــا هر روز درازونشسـتزدن،
شــنارفتن و خاموشنگهداشــتن کولــر در روزهــای گــرم تابســتان

بــه دســت آمــده و هیــچ رمــز خاصــی در کار نیســت .البتــه
همیــن تمرین هــا باعــث شــده ســایتاما کم کــم کچــل بشــود و
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

برعکــس بیشتــر ابرقهرمان هــا ،کــه انــگار عصــاره ی امیــد از
ســر و صورتشــان می ریــزد ،ســایتاما گویــی از مشــکالت درونــی

رنــج می بــرد .بی احســاس شــده و همــه چیــز برایــش یکســان
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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

بعضــی از آنهــا غــذا درســت می کنــد .ایــن قهرمــان قصــه ی
ماســت .قهرمانــی کــه انــگار بــرای هجــو ابرقهرمان هــای دیگــر
ســاخته شــده اســت .دیگــر قهرمان هــا بــرای از بیــن بــردن یــک

هیــوال خودشــان را بــه در و دیــوار می زننــد ،زخمــی و خســته

می شــوند و بعــد برنــده ی میــدان .امــا ســایتاما برعکــس اســت.

اولیــن بــار داســتان ، One-Punch Manیــا همــان مــرد

تک مشــتی ،از مانگاکایــی معــروف بــه Oneدر ســال  2009بــه
صــورت یــک وبکامیــک منتشــر شــد .بعــد از آن بــود کــه کمکــم

مانــگای ایــن شــخصیت هــم از  14ژوئــن  2012شــروع بــه چــاپ
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شــد و حتــی انیمــه ی آن هــم ســاخته شــد کــه در ایــن مطلــب

بــه انیمــه می پردازیــم .امــا اول از همــه بایــد بدانیــم داســتان
ســایتاما چیســت؟

گفتیــم کــه ســایتاما قهرمــانبــودن را بــرای ســرگرمی انتخــاب

کــرده اســت .امــا در یکــی روزهــای پرهیجــان و طبعــا پرهیــوالی
شــهر  ،Zســایتاما بــه طــور اتفاقی بــا یک ســایبورگ جوان به اســم
جنــوس آشــنا میشــود .ســایبورگی کــه بــه دنبــال انتقامگرفتــن

از یــک ســایبورگ دیگــر به خاطــر کشــتن خانــواده اش اســت.
جنــوس بــا اصــرار زیــاد شــاگرد ســایتاما می شــود و ایــن دو

زوج متفــاوت و جــذاب داســتان را شــکل میدهنــد .ســایتاما
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 مهارتهــای جدیــد اســت و چــه اســتادی
بهتــر از ســایتاما کــه قــدرت عجیب وغریبــش هیوالهــای بی شــاخ

ودم و حتــی بــا شــاخ ودم را بــا یــک مشــت از پــا درمــی آورد.
جنــوس ســایتاما را بــا ســازمان قهرمانــان آشــنا می کنــد؛ جایــی

کــه قهرمانــان ســطح بندی و بــه مــردم معرفــی می شــوند .هــر

ســاله مســابقه ای بــرای انتخــاب قهرمانــان جدیــد برگزار می شــود
و تعــدادی از آنهــا موفــق می شــوند وارد اتحادیــه ی قهرمانــان
شــوند و مطمئنــا ســایتامای قصــه ی مــا وارد آن می شــود.

اینجاســت کــه ســایتاما بــا قهرمانــان پرقــدرت دنیا آشــنا می شــود

و بــا اینکــه خــودش پایین تریــن ســطح قهرمانــان ،یعنــی از
گــروه  Cاســت ،بــا بزرگ تریــن قهرمانــان دنیــا ،یعنــی قهرمانــان
گــروه ، Sهمــراه می شــود تــا جهــان پرآشــوب و هیــوالزده را
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نجــات دهنــد.

حــاال برویــم ســراغ انیمــه ی مــرد تک مشــتی .وقتــی در

 5اکتبــر  2015فصــل اول انیمهــی مــرد تکمشــتی از اســتودیو
 Madhouseمنتشــر شــد ،کیفیــت بصــری فوقالعــاده و جزییــات

زیــادش چشــم مخاطبــان را خیــره کــرد و باعــث شــد حتــی

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

حس وحــال اکشــن ایــن انیمــه را بیشتــر می کــرد .پرداخــت

عالــی شــخصیتها و وفــاداری انیمــه بــه مانــگا ،حتــی در دیالوگهای

کوچــک ،باعــث ایجــاد یــک اثــر بهیادماندنــی و پرطرفــدار شــد.
امــا فصــل دوم انیمــه کــه در  ۲ژوئیــه  2019منتشــر شــد بهخوبی

فصــل اول نبــود .انیمــه بــاز هــم بــه داســتان مانــگا وفــادار بــود.
البتــه کــه در اینجــا داســتان پراکنده تــر بــود و بــا شــخصیت های

دیگــر چــه قهرمــان و چــه هیــوال آشــنا می شــدیم و یکــی از

مهمتریــن شــخصیتهای داســتان ،یعنــی گارو کــه داســتانش آرک
اصلــی انیمــه بــود ،وارد ماجــرا شــد .امــا در پایــان فصــل دوم

ایــن آرک پایــان نگرفــت و نیمه تمــام مانــد .موســیقی متــن و
موســیقی آغــاز و پایــان هــم بهخوبــی فصــل قبــل بــود ،امــا
اســتودیو  J. C. Staffکــه ســاخت فصــل دوم انیمــه را بــه عهــده

داشــت ،نتوانســت کیفیــت بصریای مثــل اســتودیو Madhouse

ارائــه دهــد .امــا در کل مخاطبــان بــاز هــم جــذب فصــل دوم
انیمــه شــدند و بیشتــر آنهــا از مشــکل کیفیــت فصــل دوم

چشم پوشــی کردنــد و حــاال هــم در انتظــار ساختهشــدن فصــل

ســوم انیمــه هســتند تــا ببیننــد چــه اتفاقــی بــرای ســایتاما و گارو
خواهــد افتــاد.

در کل انیمهــی مــرد تک مشــتی آنقــدر 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
میشــویم نظرتــان را همینجــا بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد.
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آیــا میتــوان انتظــار
فیلمــی در ژانر وحشــت
از دیزنــی و دنیــای
مارولــش را داشــت؟
حمید سعیدی
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اگــر بــه روزهــای اول دنیــای ســینمایی مارول نــگاه کنیــد ،متوجه

جدیــت خاصــی در جزییــات میشــوید .بیاییــد بــه عنــوان مثــال
بــه اولیــن فیلــم  Iron Manنگاهــی بیاندازیــم .در ایــن فیلــم مــا

بــه وضــوح شــاهد خــون ،خشــونت از نــوع دنیــای واقعــی ،روابــط
جنســی و عیاشــی هســتیم .مــواردی کــه میتــوان بــه راحتــی

گفــت کــه شــاید مــورد پســند همـهی خانوادههــا 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

مجموعــه را خریــداری کــرد .از ایــن جــا بــود کــه سیاســتهای
«خانــواده دوســت» ایــن شــرکت غــول آســا تاثیــرش را در فیلمهــا

گذاشــت .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن سیاســتها باعــث
شــدهاند کــه فیلمهــای ایــن مجموعــه از ریســک و امتحــان
چیزهــای متفــاوت فــراری باشــند ،چراکــه ممکــن اســت کانــون

خانــواده را از تماشــای دورهمــی و چندبــارهی ایــن فیلمهــا دور

نگــه دارد و در نتیجــه ایــن مجموعــه رنــگ و بــوی تکــراری بــه
خــود بگیــرد .در ایــن مقالــه نگاهــی خواهیــم داشــت بــه صحــت
ایــن نــوع بــاور ،تاریخچـهی عملکــرد ایــن مجموعــه و ایــن ســوال

مهــم کــه آیــا ژانرهــای پرخطــر دیگــر ،همچــون ژانــر وحشــت،

شــانس ورود بــه ایــن دنیــا را دارنــد یــا نــه.

سرآغاز

همهچیــز از اکــران ُپرســروصدای جوکــر آغــاز شــد .کمپانــی DC

کــه شــروع نهچندانجالبــی بــا دنیــای ســینماییاش داشــت،

ریســک بزرگــی کــرد و فیلمــی مســتقل بــا محوریــت یــک
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ابرشــرور ســاخت کــه تبدیــل بــه یکــی از موفقتریــن فیلمهــای
ســال شــد .جــدا از اینکــه توانســت پرفروشتریــن فیلــم بــا رده
ســنی ( Rبزرگســال) شــود ،ایــن فیلــم حتــی موفــق بــه دریافــت

جایــزهی بهتریــن بازیگــر نقــش اصلــی مــرد شــد .جشــن پیــروزی
 DCاتفاقــی نگرانکننــده بــرای دیزنــی بــود .درخشــش ایــن

فیلــم ایــن پیــام را داشــت کــه مــردم آمــادهی دیــدن محصولــی

متفــاوت در ژانــر ابرقهرمانــی هســتند؛ محصولــی کــه حتــی ژانــر
متفاوتــی دارد .اینجــا بــود کــه کویــن فاگــی ،مدیــر موفــق
کمپانــی مــارول ،در مصاحبـهای اعــام کــرد کــه عالقـهای شــخصی

بــه ســاخت فیلمــی ابرقهرمانــی ،ولــی در ژانــر وحشــت ،دارد.
گرچــه اســتفادهی او از عبــارت «عالقــهی شــخصی» را میتــوان

بــه ایــن معنــا برداشــت کــرد کــه حرفــش ابــراز عالقـهای بیــش
نبــوده ،ولــی همیــن صحبــت او کافــی بــود تــا هــواداران ایــن

مجموعــه شــروع بــه ســاخت نظریــه و ایــده در مــورد ایــن پــروژه
خیالی-احتمالــی کننــد.

پیشزمینه

مــارول در همــان زمــان دو کارگــردان در اختیــار داشــت کــه

ســابقهی ســاخت فیلمهایــی در ژانــر وحشــت داشــتند؛ جیمــز
گان و اســکات دریکســون .جیمــز گان بــا دو فیلــم محافظیــن
ن خــود نشــان داد کــه ،حداقــل در ایــن فیلمهــا ،قصــد
کهکشــا 

بازگشــت بــه ریشــههای کارگردانــیاش در ژانــر وحشــت را
نــدارد .امــا دریکســون اینطــور نبــود .دریکســون کــه وظیفــه

کارگردانــی قســمت اول دکتــر اســترنج را بــه عهــده داشــت ،در
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صحنههایــی کــه اســترنج از بــدن خــود جــدا میشــود و ابعــاد و
دنیاهــای دیگــری را مشــاهد میکنــد ،شــاید مورمورکنندهتریــن

صحنههــای کل دنیــای ســینمایی مــارول را بــه نمایــش گذاشــت.

گرچــه ایــن صحنههــا مــدت زیــادی طــول نکشــید ،امــا در
حــدی بــود کــه حتــی صــدای برخــی از خانوادههــا را در بیــاورد!

دریکســون اعــام کــرد کــه بــا کارگردانــی قســمت دوم دکتــر

اســترنج بیشتــر بــه ژانــر وحشــت خواهــد پرداخــت ،کــه البتــه
گویــا آینــده بــا او و خواســتهاش یــار نبــود.

بازگشت پادشاه!

قســمت دوم دکتــر اســترنج در مرحلــهی پیشتولیــد قــرار

داشــت کــه خبــر آمــد دریکســون از ایــن پــروژه کنــار رفتــه اســت.
همیــن خبــر باعــث شــد تــا حــدس و گمانهــای بســیاری بــرای
جایگزیــن دریکســون مطــرح شــود .ولــی شــاید هیچکــس

فکــرش را هــم نمیکــرد کــه ایــن ســم ریمــی باشــد کــه ســکان را

بــه دســت میگیــرد .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
در یوتیــوب موجــود اســت ،نــگاه کنیــد متوجــه عالقــه واضــح
ایــن کارگــردان بــه ژانــر وحشــت میشــوید .طولــی نکشــید تــا
ریمــی ،بــا مشــکالت و پســتی بلندیهــای بســیار ،موفــق بــه
ســاخت س ـهگانه  Evil Deadشــد .ایــن مجموعــه فیلــم کــه بــا

بودجــه بســیار کمــی ســاخته شــده ،تبدیــل بــه نــه تنهــا یکــی از
محبوبتریــن مجموعــ ه فیلمهــای وحشــت در تاریــخ ســینما
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شــده ،بلکــه حتــی ســهگانهی ســینمایی مــورد عالقــه بســیاری،

از جملــه مــن ،اســت .ریمــی لحــن خــاص خــودش را در زبــان
وحشــت دارد .او ســعی میکنــد تــا جایــی کــه میتوانــد از
جلوههــای ویــژهی میدانــی اســتفاده کنــد و از ترکیــب آن بــا

حــرکات بســیار منحصربهفــرد دوربینــش حــس وحشــت را القــا
کنــد .چنــدی پــس از پایــان ایــن ســهگانه و آشــنایی بیشتــر

ریمــی بــا بازیگــران دیگــر و جنب ـهی هالیــوودی صنعــت ســینما،

او بــرای کارگردانــی اولیــن نســخه ســینمایی اســپایدرمن انتخــاب
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شــد .آزادی نســبیای 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 .اینجــا بــود

کــه او از تجرب ـهاش در ژانــر وحشــت بیشتــر اســتفاده کــرد تــا
ابرشــرور داســتان مــا ،کــه شــاید روی کاغذهــای رنگــی کمیــک
ابهــت خاصــی نداشــت ،تــرس بــه جــان مخاطــب انــدازد.

البتــه ریمــی در ســاخت قســمت ســوم آزادی الزم را نداشــت و
فیلــم نســبت بــه دو قســمت قبــل بــا اســتقبال کمتــری روب ـهرو
شــد .همیــن اتفــاق باعــث جدایــی ریمــی از ســاخت قســمت
چهــارم شــد .کســی فکــرش را نمیکــرد کــه ریمــی پــس از ایــن

خداحافظــی غمانگیــز دوبــاره بــه ایــن ژانــر بازگــردد .از طرفــی
ـپایدرمن ســم ریمــی دومیــن تجرب ـهی کاری کویــن فاگــی در
اسـ
ِ

ســینما بــود و بازگشــت او مثــل رســیدن دو دوســت قدیمــی

بــه هــم دیگــر اســت .بعیــد اســت کــه ریمــی صرفــا بــه ایــن

پــروژه دعــوت شــده باشــد تــا یــک کارگردانــی فرمالیتــه تحویــل
دهــد و او هــم پــس از مشــکالت اســپایدرمن  ،3بــا ایــن قضیــه

مشــکلی نداشــته باشــد .شــاید دکتــر اســترنج  2در ژانــر وحشــت

نباشــد ،ولــی میتــوان انتظــار صحنههایــی بــا تــم ایــن ژانــر را
داشــت؛ مثــل اتفاقــی کــه در اســپایدرمن  2افتــاد .شــنیده شــده

کــه او و نویســنده فیلــم _ مایــک والــدرون _ آزادی عمــل بســیاری
در ســاخت ایــن اثــر داشــتند .پــس حداقــل میتوانیــم منتظــر

فیلمــی متفــاوت در مجموعــهی مارول/دیزنــی باشــیم.
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سدی به نام دیزنی

اگــر بــا خبــر انتخــاب ریمــی بــرای دکتــر اســترنج  2و احتمــال

ورود مــارول بــه ژانــر وحشــت خوشــحال شــدهاید ،بگذاریــد کمی
از بــاد ایــن حبــاب آرزویتــان کــم کنیــم .دیزنــی سالهاســت کــه
خانوادهدوســتبودن محصوالتــش را تبلیــغ و آشــکارا بــه آن

افتخــار میکنــد .دیزنــی دوســت دارد کــه خانوادههــا وقتــی

لوگــوی ایــن کمپانــی را در پوســتر یــا تریلــر فیلمــی میبیننــد ،بــا
خیــال راحــت بلیطهایشــان را همگــی بــا هــم رزرو کننــد .ایــن

اصــرار دیزنــی بــر ایــن شــعارش روی دنیــای ســینمایی مــارول
هــم تاثیراتــی واضــح گذاشــته کــه بســیاری امــروزه از آن انتقــاد
میکننــد .ورود مــارول بــه ژانــر وحشــت بــه معنــای خطر یســت
بــرای شــعار خانوادهدوســت بــودن دیزنــی .دیزنــی دوســت

نــدارد در  15دقیقـهی اول فیلــم پــدر و مادرهــای عصبانــی جلــوی
گیشــهها جهــت پسگرفتــن پولشــان صــف بکشــند ،چراکــه

در فیلمــی از مــارول هیوالیــی رودههــای شــخصیتی را خــورده

و بــه ســمت دوربیــن تــف کــرده اســت و اکنــون فرزندانشــان
مجبورنــد ســالها بــه روانشــناس مراجعــه کننــد تــا ایــن کابــوس

از خاطرشــان پــاک شــود! از طرفــی اکثــر آثــار ژانــر وحشــت
درجــهی ســنی بزرگســال دارنــد و ایــن بــه آن معنیســت کــه

حتــی در صــورت رضایــت والدیــن ،کــودکان حــق تماشــای ایــن

فیلمهــا را در ســینما ندارنــد.

البتــه ایــن مشــکل همیشــه بــا مــارول همــراه نبــوده اســت.

قبــل از  2009حــق ســاخت محصــوالت مــارول بیــن کمپانیهــای

متفاوتــی پخــش بــود و هــر کــدام اثــری بــا لحنــی کامــا متفاوت
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میســاختند .از طرفــی  Howard the Duckداشــتیم از طرفــی
 .Bladeحتــی گاهــی کمپانیهــا قمــار میکردنــد و اختیــار تــام

بــه کارگردانــی میدادنــد تــا هــر چــه میخواهــد بــا آن محصــول

بکنــد .چندصداییبــودن محصــوالت از ایــن جنبــه زیبــا بــود

کــه مخاطــب فرصــت تجربــهی فیلمهایــی کامــا متفــاوت بــا

یکدیگــر را داشــت .از زمانــی کــه ایــن محصــوالت زیــر نظــر دیزنی
مدیریــت شــد ،تکصدایــی حاکــم شــد .مزیتــش ایــن بــود کــه
امــروز میتوانیــم شــاهد بزرگتریــن دنیــای ســینمایی باشــیم

کــه شــک دارم تــا دهههــا چیــزی بتوانــد نزدیکــش شــود .امــا
همیــن تکصدایــی میتوانــد بــه راحتــی منجــر بــه تکــرار شــود

کــه شــاید مشــکلی باشــد کــه امــروز مــارول بــا آن دس ـتوپنجه
نــرم میکنــد.
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بارقهی امید

بــا تمامــی نقصهــا دیزنــی در یــک چیــز کاردرســت اســت:

شــنیدن حــرف مخاطــب .ایــن بــه معنــی عملیکــردن تمامــی
خواســتههای طرفــداران نیســت ،بلکــه دیزنــی بــا ایــن کار ســعی

در درک ســلیقه و خواســتهی مخاطبانــش دارد و بــا زیرکــی بــه

نحــوی بــه آنهــا عمــل میکنــد کــه بــه قــول معــروف «نــه ســیخ
بســوزد ،نــه کبــاب».

صحبتهایــی بهگــوش میرســد مبنــی بــر اینکــه دیزنــی

قصــد دارد ردهی بزرگســال ادامـهی فیلــم  Deadpoolرا بــه نحوی

حفــظ کنــد .چــون بــه خوبــی میدانــد کــه طرفــداران ایــن
مجموعــه راضــی بــه نســخهی رامشــدهی ایــن شــخصیت محبوب

ســینمایی و کمیکبوکــی نیســتند .از طرفــی در ســریالهای

مــارول کــه بــرای دیزنــی پــاس ســاخته شــد ،کــه بــه نحــوی
زمیــن آزمایــش بــرای خــود مــارول بــود ،شــاهد بودیــم کــه

در حــال اجــرای مفاهیمــی عمیقتــر و پیچیدهتــر از همیشــه

هســتند کــه بــا فیلمهــا متفــاوت بــود .اگرچــه در پرداخــت و
گســترش و جمعبنــدی ایــن مفاهیــم آنچنــان موفــق عمــل
نکردنــد .همیــن قــدم مــارول بــه ســمت خاکیکــردن دســت و
پایــش نویــد تــاش آنهــا بــرای راضینگهداشــتن مخاطبشــان

در جهــت ارایــهی عملکــردی متفــاوت اســت.
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فردای روشن مارول

ایــن مجموعــه یــک شــبه بــه موفقیــت دســت پیــدا نکــرده

اســت .بارهــا زمیــن خــورده و آزمایشــاتش بــا شکســت مواجــه
شــده تــا بــه اینجــا رســیده اســت .بــا وجــود تمامــی انتقادهــا

هنــوز هــم موفقتریــن مجموعــه ســینمایی اســت و بــا قــوت

بــه ایــن مســیر ادامــه میدهــد .دیزنــی نیــز قصــد دارد همــه را
راضــی نگــه دارد ،پــس میتــوان گفــت شــاید در آینــده فیلمــی

از ایــن مجموعــه نبینیــم کــه بــه کل خــود را در ژانــر وحشــت غرق
کــرده باشــد ،امــا میتــوان بــه یــک اثــر دلهرهآمیــز هیجانانگیــز

بــا شــخصیتهای محبوبمــان امیــدوار باشــیم .شــاید زودتــر از
آنچــه کــه انتظــارش را داریــم.
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یار یگران همخون
اویس دلبری
عطا رضاپور
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ابرقهرمانــان موجوداتــی فراانســانی هســتند کــه از قدرتهــای

فراطبیعــی خــود در راه یــاری مظلومــان و نجــاتدادن آنهــا از
دســت نیروهــای شــریر اســتفاده میکننــد .ســرزمینها بــه تاریــخ

خــود افتخــار میکننــد و تاریــخ بــه پهلوانــان خویــش .انســان
هرجــا کــه پــا گــذارد انســان اســت و فطرتــش یکــی اســت .پــس

شــاخصههای قهرمــان خــوب هــم هرجــا کــه باشــیم یکیســت؛

میــزان توانایــی او در رهانیــدن انســانها از مصایب و دشــوار یها.

قصــد داریــم تــا در ایــن نوشــته بــه اختصــار از چنــد ابرپهلــوان

بومــی ایــران بگوییــم کــه خاســتگاه شــاهنامهای و اوســتایی دارند.

بلند جاویدیَل
گیس ِ

گرشاســپ ،نگهبــان تــاج و تخــت فریــدون ،مطابق گرشاسـپنامه

ی اســدی طوســی ،شــاعر ایرانــی قــرن پنجــم) پهلوانــی
(ســرود ه 
ـاهی ضحاک
افســانهای بــود کــه در زابــل میزیســت .در روزگار پادشـ ِ

مــاردوش بــه دنیــا آمــد و در همــان دورهی کودکــی آداب و فنــون
جن ـگآوری و رزم را آموخــت .همــواره ســرآمد همســاالن خویــش

بــود ،بهگون ـهای کــه هیچکــس تــوان مبــارزه بــا او را نداشــت.
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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 قابلتوجهــی از ادبیــات
حماســی ایــران را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

ـپ و لقبــش نریمــان اســت .توصیــف
در اوســتا نــام او کِرساسـ َ

قدرتهــای فراقهرمانــی او _ از جملــه کشــتن اژدهایــی خطیــر

و نیــز دیــوی دهشــتناک و عظیــم _ در بخشهایــی از اوســتا
آمــده اســت .از صفتهــای وی در اوســتا میتــوان بــه زبردســت،

گیسبلنــد و گرزبــردار اشــاره کــرد.

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 آنهنــگام ضحــاک
از بنــد فریــدون خواهــد گریخــت و گرشاســپ او را برای همیشــه

نابــود خواهــد کــرد.

خواب را بر اژدهایان حرام میکرد

ی نیمهخدایــی دارد و لقــب
فریــدون در اوســتا شــخصیت 

او اژدهاکــش اســت .نبــرد بــزرگ وی در اوســتا پیــروزی برابــر
اژدهایــی سهســر و ششچشــم بــه نــام دهــاک اســت .او ،کــه

از تبــار جمشــید بــود ،بــا کمــک کاوهی آهنگــر بــر ضحــاک پیــروز

شــد و وی را در کــوه دماونــد زندانــی کــرد .بعد از ضحــاک فریدون
یگانــ ه شــهریار جهــان میشــود و در مــاه مهــر تاجگــذاری و
پانصــد ســال پادشــاهی میکنــد.

73

پیــروزی فریــدون بــر ضحــاک او را بــه جایــگاه پیروزمندتریــن

مردمــان بعــد از زرتشــت میرســاند .در زامیــاد یشــت اینگونــه
آمــده اســت کــه فـ ّر شــاهی کــه از جمشــید جدا شــد ،بــه فریدون

رســید .فریــدون پــس از غلبــه بــر ضحــاک بــرای واپســین بــار
بــا دیوهــا روبــهرو میشــود و بــا آنهــا بــه مبــارزه برمیخیــزد.
پــس از پیــروزی فریــدون در ایــن نبــرد همهچیــز در جهــان بــه
اندازههــای انســانی ســوق داده میشــود.

غرور؛ خورندهی ف ّر ایزدی

آنچــه کــه انتظارش را میکشــیدیم ســر رســید؛ چیرهشــدن ظلمت

بــر زندگــی منــور یــک ابرپهلــوان ایرانــی .غــرور و خودبزرگبینــی بــه

داســتان شــاه نیکــوکار اســطورهای هم رحــم نکرد.

جمشــید آریایــی یکــی از پادشــاهان اســاطیری ایــران اســت

و قدمتــی بســیار کهــن در دوران پیشــدادیان دارد .او پــس از
تهمــورث حکومــت خویــش را شــروع کــرد و هفتصــد ســال بــه

ی اســت
آن ادامــه داد .او بــر اســاس کتــاب وندیــداد اولیــن کسـ 

کــه حکمــت اشــراقی را یــاد گرفــت و توانســت نظــام معرفتــی
ایــران را پایهگــذاری کنــد.

پادشــاهی جمشــید دورانــی بــود کــه در آن نــه ســرما و نــه

گرمــای زیــادی وجــود داشــت و جهــان از شــر دیوهــا بــه کلــی
پــاک شــده بــود .بــه گــزارش اوســتا جمشــید شــاهی بــود کــه

آریاییــان را پــس از یخبندانــی بــزرگ ،از ســرزمینهای ســرد بــه
ســوی ایرانویــج _ مرکــز نــژاد آریایــی _ رهنمــون کــرد.

دیوهــا تخــت جمشــید را ،درحالــی کــه جمشــید روی آن
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نشســته بــود ،بلنــد میکردنــد و روی ابرهــا میبردنــد .مرغــان

بــه فرمــان او بودنــد .بدیــن ســان ســیصد ســال گذشــت و
مرگومیــر هــم از بیــن رفــت.

پادشــاه مغــرور شــد و ســر از رای یــزدان پیچیــد .میگفــت:

«مــن بــودم کــه مرگومیــر را از بیــن بــردم .هرکــس بــه مــن

نگــرود اهریمــن اســت .آرامــش و خوروخواب شــما از من اســت».
چــون ایــن ســخنان را گفــت ،فــ ّر ایــزدی از او گسســته شــد و
عــدهی زیــادی از وی روی گرداندنــد .در اواخــر پادشــاه فـ ّر ایــزدی

را از دســت میدهــد و بــه دســت ضحــاک کشــته میشــود.
آنگاه حکومــت ضحــاک بــه اوج خــود رســید .روزگار جمشــید

ســیاه شــد و در پایــان کار بــا هجــوم بابلیــان _ ضحاکیــان _ بــه
دســت ضحــاک بــا اره بــه دو نیــم تقســیم شــد.
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دیوید در برابر
پوالد دل
مــن جــاری شــدن خــون
از بــدن اســتیل هــارت
(هــارت) را دیــدم.
پریسا جوانفر

76

رمــان علمــی تخیلــی پــوالد دل ( )Steelheartنــام اولیــن

کتــاب از ســهگانهی ناجیــان نوشــتهی برانــدون سندرســون
اســت .س ـهگانهی ناجیــان را ســه رمــان بــه نامهــای پــوالد دل،

آتشافــروز و فاجعــه تشــکیل میدهــد کــه هــر کــدام در دو
قســمت چــاپ شــده اســت .پــوالد دل شــامل چهــل و دو فصــل
اســت .همچنیــن یــک پیــش درآمــد و پیآینــد دارد کــه بــا ایــن
جملــه آغــاز میشــود« :مــن جــاری شــدن خــون از بــدن اســتیل

هــارت (هــارت) را دیــدم» .کــه اشــاره بــه عــدم رویینتنــی و
نقطــه ضعــف آنتاگونیســت داســتان اســت.

رمــان پــوالد دل ،در یــک دنیــای دیســتوپیایی (پــاد آرمــان

شــهری) میگــذرد کــه در آن گروهــی بــه نــام اپیــک بــر جهــان
حاکــم شــدهاند .ایــن اپیکهــا هــر کــدام توانایــی خار قالعــادهی

خودشــان را دارنــد و در راس آنهــا شــخصی بــه نــام اســتیل هارت
یــا پــوالد دل اســت.

از طرفــی قهرمــان داســتان ،پســری  18ســاله بــه نــام دیویــد

اســت کــه بعــد مــرگ پــدرش بــه دســت پــوالد دل در ابتــدای
کتــاب ،تمــام زندگیــش را صــرف انتقــام میکنــد .او بــرای رســیدن

بــه ایــن هــدف ،بــه گروهــی بــه نــام ناجیــان میپیونــدد تــا

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.

در ایــن رمــان بــا اینکــه هــر یــک از اپیکهــا قــدرت ویــژهای

دارنــد امــا بــر خــاف بیشــتر داســتانهای ابرقهرمانــی ،لبــاس و

ظاهرشــان بــا شــهروندان عــادی تفاوتــی نــدارد و معمــوال بــرای
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شــهروندان قابــل تشــخیص نیســتند؛ مگــر بــا آزمایشهــای
خــاص یــا بــروز استعدادشــان.

بــا ایــن حــال هــر یــک از اپیکهــا نقطــه ضعفــی دارد و از آن

طریــق اســت کــه ناجیــان قــادر بــه از بیــن بــردن آنهــا میشــوند.
بنابرایــن مبــارزهای بیــن ایــن دو گــروه بــه وجــود میآیــد کــه در

آن پروتاگونیســت یعنــی دیویــد و متحدانــی ابرقهرمــان بــه نــام

ناجیــان در برابــر آنتاگونیســت ابرشــروری بــه نــام هــارت و دیگــر
اپیکهــا بــه مبــارزه برمیخیزنــد.

حکومــت ایــن اقلیــت باعــث فروپاشــی نظــم اجتماعــی شــده.

در حقیقــت جهــان خلــق شــده در رمــان پــوالد دل و بــه طــور
کل ســهگانهی ناجیــان هماننــد بســیاری دیگــر از رمانهــای
ایــن ســبک ،اســتعارهای اســت از جهانــی فاقــدعدالــت و سراســر

ظلــم .دیویــد نیــز بــه عنــوان پروتاگونیســت از لحــاظ موقعیــت
اجتماعــی جــزو شــهروندان متوســط و حتــی ضعیــف بــه حســاب
میآیــد کــه نمــاد فــرد آزادیخــواه و آگاه اســت .او در جهانــی
زندگــی میکنــد کــه در آن علــم حقیــر شــمرده میشــود .بــا

یــان حــال بــرای رســیدن بــه هدفــش بــه تنهایــی در مقــام یــک
محقــق فعالیــت کــرده و بــه اطالعــات جامعــی در مــورد اپیکهــا
دســت پیــدا میکنــد.

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد پــوالد دل بــه عنــوان یــک

داســتان در حیطـهی ادبیــات گمانهزن بــا درون مایهی دیســتوپین

اســت کــه میتــوان آن را در زیــر ســبک علمــی تخیلــی نــرم و

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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بپــردازد ،شــخصیتهای انســانی ،روابــط و احساســات آنهــا را

شــکل میدهــد و جســته و گریختــه جنبههــای روانشناســی و

جامعهشناســی جهانــی کــه خلــق کــرده را شــاخ و بــرگ میدهــد.
رمــان پــوالد دل را راحلــه زمانــی بــرای انتشــارات بهنــام بــه

زبــان فارســی ترجمــه کــرده کــه بــا ارائ ـهی نثــری متوســط و تــا
حــدی ضعیــف آنطــور کــه بایــد حــق مطلــب را ادا نکــرده اســت.

گرچــه خــود ایــن رمــان نیــز در مقایســه بــا دیگــر آثــار برانــدون

سندرســون اثــری ضعیفتــر محســوب میشــود و باورپذیــری،

فضاســاز ی ،پرداختــن بــه جزییــات و توصیفــات در آن دچــار
نقــص اســت .بــه عنــوان مثــال صحنههــای داســتان بــه خوبــی
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توصیــف نشــده و بــا خوانــدن آنهــا تصویــر درســتی در ذهــن

نقــش نمیبنــدد.

ویژگــی دیگــری کــه معمــوال در همــهی آثــار ابرقهرمانــی

بــرای مخاطــب جــذاب اســت داشــتن لباسهــا و لــوازم ویــژه

شخصیتهاســت کــه میتــوان گفــت پــوالد دل بــه نســبت کمتــر
از آن اســتفاده کــرده کــه ایــن بــه نوعــی راه رفتــن بــر لبــه تیــغ

اســت .چــرا کــه از طرفــی میتــوان ایــن مشــخصه را متفــاوت و

خالقانــه دانســت و از طرفــی مخاطبــی کــه ایــن مــوارد برایــش
جــذاب اســت را دلســرد میکنــد.

بــا ایــن حــال پــوالد دل نقــاط قوتــی دارد کــه عــاوه بــر اینکــه

خواننــدهی عالقمنــد بــه آثــار ابرقهرمانــی را جــذب میکنــد ،مــواد

خــام یــک اثــر جــذاب را دارد و میتوانــد بــه خوبــی مــورد
اقتبــاس ســینمایی قــرار گیــرد .داشــتن برخــی ویژگیهــای نــوآر

مثــل پرســه زدن ،تعقیــب و مبــارزه در شــهری در تاریکــی دائمــی و
پوشــیده از فــوالد ،شــخصیتهایی 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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ادبیــات گمانــهزن
دســت ابرقهرمانهــا
پگاه خدادی
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آنهــا پــرواز میکننــد .از دیــوار راســت بــاال میرونــد و بیــن

آســمانخراشها تــاب میخورنــد و بــا چشمهایشــان اشــعۀ

لیــزر شــلیک میکننــد .صخــرهای را بــاالی سرشــان میبرنــد و
در یــک چشــم بــه هــم زدن کیلومترهــا جابهجــا میشــوند.

در زمانهــای عــادی آنهــا را نمیشناســید ،چــون مثــل شــما

لبــاس میپوشــند و بــا ظاهــر عــادی از خیابانهــای شــلوغ و
پررفتوآمــد شــهرهای بــزرگ میگذرنــد .امــا وقتــی افــراد

شــرور تــوی شــهر دســت بــه ویرانگــری میزننــد ،بــا ظاهــر
مبــدل ،لباسهــای عجیــب و دســتگاهها و ابــزار پیچیدهشــان،

بــرای نجــات شــهر و مــردم آن دس ـتبهکار میشــوند و آنوقــت
اســت کــه بــا انگشــت آنهــا را بــه هــم نشــان میدهیــد و بــا

تعجــب نامشــان را زمزمــه میکنیــد.

درســت حــدس زدیــد ،آنهــا ابرقهرما نهــای محبــوب

شــما هســتند.

ابرقهرمانهــا طــی دهههــا بــه اشــکال مختلــف در عرصههــای

گوناگــون حضــور پیــدا کردهانــد .اولیــن بــار در ابتــدای قــرن

بیســتم در کتابهــای مصــور ظاهــر شــدند و بــا گســترش
محبوبیتشــان راه خــود را از صفحههــای کتابهــای مصــور بــه

صفحــۀ ســینما و تلویزیــون بــاز کردنــد و بعــد از آن هــم وارد
دنیــای ادبیــات شــدند .امــروز در ادبیــات گمان ـهزن زیرشــاخهای
بــه نــام فانتــزی ابرقهرمانــی وجــود دارد.

فانتــزی ابرقهرمانــی ،کــه اغلــب بــا عناصــر علمی-تخیلــی

درآمیختــه ،شــامل طیــف وســیعی از شخصیتهاســت و ابعــاد
گســتردهای دارد ،امــا وجــه اشــتراکی هــم بیــن داســتانهای
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مختلــف ایــن ژانــر وجــود دارد .ایــن داســتانها همگــی شــامل
شــخصیتهایی هســتند کــه قدرتهــای خار قالعادهشــان

آنهــا را از انســانهای معمولــی متمایــز میکنــد .بعضــی

اوقــات ایــن قدرتهــا را تصادفــی بهدســت آوردهانــد ،گاهــی

بــرای بهدســت آوردن آن جنگیدهانــد و گاهــی هــم بــا ایــن
قدرتهــای ابرانســانی بــه دنیــا آمدهانــد .هــر چــه هســت،
داشــتن ایــن قدرتهــا همیشــه بــرای آنهــا بــا دشــوار یهایی
همــراه اســت و مســئولیتهای ســنگینی را بــر عهدهشــان

میگــذارد ،ماننــد نجــات یــک شــهر یــا حتــی نجــات جهــان.
همیشــه یــک ضدقهرمــان خطرنــاک و قدرتمنــد هــم وجــود دارد
کــه قهرمــان داســتان ســعی دارد او را شکســت بدهــد .تقریبــا
تمــام داســتانهای فانتــزی ابرقهرمانــی در شــهرهای بــزرگ و

پرجمعیــت اتفــاق میافتنــد و اینجاســت کــه فانتــزی ابرقهرمانــی

بــا فانتــزی شــهری هــم پیونــد پیــدا میکنــد.

حضــور ابرقهرمانهــا رفتهرفتــه در ادبیــات گمانــهزن پررنگتــر

شــده ،هرچنــد پیــش از ایــن هــم وجــود داشــته اســت .بــرای

مثــال در ســال  ۱۹۸۷کتابــی نوشــتۀ الیــوت اس .مَ گیــن منتشــر

شــد بــه نــام «ســوپرمن :آخریــن پســر کریپتــون ».ایــن کتــاب که

تصویــری از کریســتوفر ریــو ،بازیگــر نقــش فیلــم ســوپرمن روی
جلــد آن بــه چشــم میخــورد ،اندکــی پــس از نمایــش فیلــم

در ســینماها بــه چــاپ رســید .نویســنده در ایــن کتــاب داســتان

«زندگــی» پســری را روایــت میکنــد کــه از ســیارۀ کریپتــون بــه

زمیــن آمــد و تغییــر و تحــول شــخصیتی او از ســوپربوی تــا تبدیل
شــدنش بــه ســوپرمن را بــه مــا نشــان میدهــد .کتــاب «بتمــن:
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شــرارت مطلــق» کــه در ســال  ۱۹۹۵چــاپ شــد ،تصویــری متفاوت

از زندگــی میلیــاردر مشــهور ،بــروس ویــن ارائــه میدهــد ،کــه

پــس از پــی بــردن بــه اســراری تاریــک در رابطــه بــا کودکــی خــود

بــرای کشــف حقیقــت قــدم در مســیری ناشــناخته و تیــره و تــار
میگــذارد .بنابرایــن دهههاســت کــه کتابهــای داســتانی
ابرقهرمانــی وجــود دارنــد ،ولــی در ابتــدا تعدادشــان کــم بــود

و تــا همیــن اواخــر در ژانــر خاصــی قــرار نمیگرفتنــد .امــروز
بــا افزایــش چشــمگیر تعــداد ایــن کتابهــا بایــد بگوییــم کــه

ابرقهرمانهــا دیگــر بخشــی از ادبیــات گمانــهزن هســتند.

امــا بهراســتی علــت ظهــور ابرقهرمانهــا در ادبیات چیســت؟ در

حالــی کــه بهنظــر میرســد کتابهــای مصــور رنگیــن و فیلمهــای
پرزر قوبــرق هالیــوود بهتریــن فضــا بــرای روایــت هرچــه موثرتــر
داســتان ایــن شــخصیتهای اغراقآمیــز و خوشآبورنــگ

باشــند ،چــرا پــای آنهــا بــه صفحههــای ســیاه و ســفید کتابهــا

بــاز شــده اســت؟ مگــر غیــر از ایــن اســت کــه ابرقهرمانهــا بــه
جهانهــای بصــری تعلــق دارنــد؟

بهنظــر میرســد پاســخ ایــن پرســش در خــو ِد آن نهفتــه

باشــد .در چنــد دهــۀ اخیــر بــا رشــد و افزایــش محبوبیــت
رســانههای ســینما و تلویزیــون ،بســیاری از طرفــداران ژانــر

ابرقهرمانــی توجــه خــود را از کتابهــای مصــور بــه فیلمهــای

مربــوط بــه ایــن ژانــر معطــوف کردنــد .تابهحــال تقریبــا بــرای
هــر کــدام از ایــن شــخصیتهای پرطرفــدار دســتکم یــک
فیلــم یــا ســریال ســاخته شــده اســت .امــروز مخاطبــان ایــن

ژانــر بیــش از هــر زمــان دیگــری میخواهنــد از همــۀ جنبههــای
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زندگــی شــخصیتهای محبوبشــان ســر دربیاورنــد .بهخصــوص

بــه درک انگیزههــای شــخصی و «چگونگــی» تبدیلشــدن آنهــا

بــه ابرقهرمــان عالقــه نشــان میدهنــد؛ جزئیاتــی کــه فیلمهــای
هالیــوودی بهدلیــل توجــه بیشــتر بــه جلوههــای بصــری از
داســتان خــود کنــار میگذارنــد .جــای تردیــد نیســت کــه آنچــه

مخاطبیــن را بــرای تماشــای فیلمهــای ابرقهرمانــی بــه ســینماها
میکشــاند ،در درجــۀ اول نــه داســتان شــخصیتها بلکــه

صحنههــای هیجانانگیــز و جلوههــای ویــژۀ ایــن فیلمهاســت.
پــس عجیــب نیســت کــه تاکیــد ایــن فیلمهــا بیشــتر بــر همیــن

موضــوع باشــد .امــا از طرفــی هــم هــر کــدام از فیلمهــا خطــوط
داســتانی متنــوع و متفاوتــی را دنبــال میکننــد کــه ممکــن اســت

حتــی در نســخههای کتابهــای مصــور هــم کــه منبــع اصلــی
الهــام ایــن فیلمهــا هســتند اشــارهای بــه آنهــا نشــده باشــد .ایــن
خــود بــه طــرح پرســشهای بیشــتر در رابطــه بــا جنبههــای
مختلــف داســتان منجــر میشــود کــه بحــث و گمانهزنــی دربــارۀ

احتمــاالت آن گاهــی تــا مدتهــا بیــن طرفــداران ادامــه پیــدا
میکنــد .طرفــداران میخواهنــد بداننــد چــه پیامــی در پایــان

فیلمهــا و ســریالها نفهتــه اســت و سرنوشــت ابرقهرمانهــای
دوستداشتنیشــان بــه کجــا خواهــد کشــید .از طرفــی هــم

میخواهنــد بداننــد چطــور بــه ایــن نقطــه در زندگیشــان

رســیده و قبــل از آن مشــغول چــه کاری بودهانــد.

اینجاســت کــه کتابهایــی بــا محوریــت داســتانهای

ابرقهرمانــی پــا بــه عرصــه میگذارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،آنجــا کــه
هیاهــوی ایــن فیلمهــای پــر از نــور و صــدا و صحنههــای پرهیجان
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فروکــش میکنــد ،کتابهــا وارد صحنــه میشــوند تــا بــه
ســوالهای طرفــداران دربــارۀ پیشــینه و تاریخچــۀ شــخصیتهای

محبوبشــان پاســخ بدهنــد .در کتــاب «بیــوۀ ســیاه» (ســال،)۲۰۱۶
ناتاشــا رومانــوف ،شــخصیت مشــهور فیلمهــای «انتقامجویــان»،

در ماموریتــی جداگانــه بــا اِیــوا
ُ
اورلــوا همــراه میشــود تــا بــا
نظامــی جاسوســی کــه هــر دوی

آنهــا را آمــوزش داده بجنگــد ،و
نویســندۀ سرشــناس داســتانهای

فانتزی ،لــی باردوگــو ،در کتاب «زن
شــگفتانگیز» ( )۲۰۱۷بــه داســتان

زندگــی دایانــای شانزدهســاله
میپــردازد و مســیری کــه او

بــرای تبدیلشــدن بــه «زن
شــگفتانگیز» طــی میکنــد.

حتــی لوکــی ،خــدای شــرارت هــم
بهدلیــل افزایــش محبوبیــت
ایــن شــخصیت در چنــد ســال

گذشــته ،در ســال  ۲۰۱۹در کتابــی
بــا همیــن عنــوان ظاهــر میشــود؛

در داســتانی جداگانــه و مدتهــا پیــش از آن کــه تبدیــل بــه
ضدقهرمــان محبــوب فیلمهــای «انتقامجوبــان» شــود.

شــایان ذکــر اســت کــه بســیاری از ایــن ســوالها در رابطــه بــا

پیشــینۀ ابرقهرمانهــا مدتهــا قبــل در نســخههای کتابهــای
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مصــور پاســخ داده شــده و طرفــداران پروپاقــرص ایــن ژانــر

بهخوبــی بــا تاریخچــۀ ایــن شــخصیتها آشــنایی دارنــد.
ولــی چنانچــه گفتــه شــد مخاطبــان امــروز ،بهویــژه طرفــداران
بزرگســال ،بــه اطــاع از جزئیــات دقیــق مربــوط بــه ابرقهرمانهــا

عالقــۀ زیــادی دارنــد و به¬نظــر میآیــد بهتریــن راه پرداختــن بــه
ایــن جزئیــات کتابهــای داســتانی بلنــد باشــد کــه میتواننــد
همــۀ وجــوه زندگــی ایــن شــخصیتها ،احساســات درونــی

آنهــا ،روابطشــان بــا دیگــران ،و تغییــر و تحــول شــخصیتی آنهــا
را بهخوبــی نشــان بدهنــد.

ایــن کتابهــا هرچنــد بــا فیلمهــای ابرقهرمانــی و نســخههای

کتابهــای مصورشــان در ارتبــاط هســتند و بهنوعــی همدیگــر را
کامــل میکننــد ،امــا دقیقــا منطبــق و همســو بــا یکدیگــر نیســتند
و گاهــی حتــی مســیر مجزایــی را طــی میکننــد .بــه عنــوان مثــال

کتــاب «ســوپرمن :آخریــن پســر کریپتــون» کــه قبــا بــه آن اشــاره
شــد ،پایانبنــدی متفاوتــی را نســبت بــه فیلــم ســوپرمن در پیــش

میگیــرد .بعضــی از کتابهــای ژانــر ابرقهرمانــی هــم بهکلــی راه و

روش دیگــری را دنبــال میکننــد و بــا نگاهــی انتقــادی و رویکــردی
ساختارشــکنانه بــه مفهــوم ابرقهرمانهــا مینگرنــد .بــه عنــوان

مثــال در کتــاب «مایلــز مورالــز :مــرد عنکبوتــی» ،نویســنده بــه
دشــوار یهای ابرقهرمانبــودن بــرای یــک پســر نوجــوان آفریقایــی/

آمریکایــی و اســپانیاییتبار در جامعــۀ آمریــکا میپــردازد.

شــاید شــما مخاطــب تــازهکاری باشــید کــه بــا تماشــای

فیلمهــای ابرقهرمانــی بــه داســتان آنهــا عالقمنــد شــدهاید و
میخواهیــد دربــارۀ شخصیتهایشــان بیشــتر بدانیــد .شــاید
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احســاس میکنیــد از نظــر ســنی بزرگتــر از آن هســتید کــه منتظــر

بمانیــد و هــر مــاه یــک کتــاب مصــور چندصفحـهای را کــه بیشــتر

فضــای آن بــه تصویــر اختصــاص دارد ورق بزنید تا بتوانیــد دربارۀ
قهرمانهــای مــورد عالقهتــان بخوانیــد .شــاید هــم از طرفــداران

قدیمــی و پروپاقــرص ایــن ژانــر هســتید کــه همــه چیــز را
دربــارۀ ابرقهرمانهــا خواندهایــد و فیلمهــا و سریالهایشــان

را هــم تماشــا کردهایــد و حــاال دنبــال داســتان تــازه و متفاوتــی
میگردیــد .چــه تــازهکار باشــید و چــه در جســتجوی تجربههــای

جدیــد ،ادبیــات ابرقهرمانــی امــروز انتخابهــای متنوعــی را در
اختیــار شــما میگــذارد .داســتانهای ابرقهرمانــی دیگــر تنهــا

محــدود بــه کتابهایــی دربــارۀ شــخصیتهای خــاص نیســتند
و ابعــاد گســتردهتری پیــدا کردهانــد .بــرای مثــال میتــوان

بــه کتــاب «پــوالددل» اثــر برنــدون سندرســون اشــاره کــرد کــه
شــخصیتهایی بــا نیروهــای ابرانســانی در آن ایفــای نقــش
میکننــد کــه هیــچ ارتباطــی بــا شــخصیتهای آشــنای جهــان

مــارول و دیســی ندارنــد و جهــان داســتان هــم کامــا متفــاوت

و جدیــد اســت .و یــا کتــاب «شــرور» نوشــتۀ ویکتوریــا شــوآب
کــه داســتان دو همدانشــگاهی را دنبــال میکنــد کــه بــا انجــام

آزمایشهایــی ســعی در رســیدن بــه نیروهــای خار قالعــاده و

مافــوق بشــری دارنــد و همچنــان کــه روابــط دوســتانۀ بیــن آنهــا
بــه چالــش کشــیده میشــود ،نویســنده بــه مفاهیمــی ماننــد

عطــش قــدرت ،اســتفاده از آن در راه رســیدن بــه هــدف و آنچــه
کــه شــخصیتهای داســتان درســت یــا نادرســت میداننــد،

میپــردازد .از دیگــر نمونههــای کتابهــای ژانــر ابرقهرمانــی
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ـن
میتــوان بــه کتابهــای «پیمانشــکنان» اثــر ماریســا مایــر« ،مـ ِ
شکســتناپذیر» اثــر آســتن گروســمن« ،پــس از دوران طالیــی»
نوشــتۀ َکــری وان ،و «قهرمــان» نوشــتۀ ِپــری مــور اشــاره کــرد.
در اینجــا خــوب اســت اشــارهای هــم بکنیــم بــه کتابهایــی
بــا محوریــت ابرقهرمانــی بــرای کــودکان کــه ایــن روزهــا هــم
تنــوع زیــادی دارنــد
هــم شــامل موضوعاتــی
جالــب

و

آموزنــده

هســتند .به عنوان مثال

میتــوان از کتابهــای
«حتــی ابرقهرمانهــا
هــم روزهــای بــد
و

دارنــد»

«حتــی

قهرمانهــا هــم اشــتباه
میکننــد» نوشــتۀ ِشــلی
«قانونهــای

بکــر،

ا بر قهر ما نبــو د ن »
اثــر

«

دِب

شــا

پیلوتــی،

هد

خت

ســیاهپوش» اثــر دیــن

ِهیــل و شــارون هیــل ،و
مجموعــه داســتانهای

«دا گمَ ــن» نــام بــرد.
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دیســتوپین از تمامــی عالقهمنــدان
بــه ژانــر کــه در ایــن زمینــه

فعالیــت میکننــد بــرای همــکاری

دعــوت میکنــد .بــرای بررســی
آثارتــان میتوانیــد آنهــا را بــه
نشــانی زیــر بفرســتید.
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