
»بی نشان« سریالی به کارگردانی راما قویدل 
است که این شب ها از شبکه سوم سیما پخش 
می شــود. این مجموعه به قلم مشــترک آزیتا 
ایرایی و مهدی حمــزه و تهیه کنندگی مرتضی 
رزاق کریمی تهیه و تولید شــده اســت. در این 
سریال بازیگرانی چون پرویز فالحی پور، نیوشا 
ضیغمی، قاسم زارع، مهدی فقیه، مریم کاویانی، 
مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، سعید زارعی، رضا 
ایرانمنش و کاظم هژیر آزاد و... به نقش پردازی 

پرداخته اند.
داستان با دو روایت موازی شروع می شود: 
روایت شهاب ادهم و روایت دخترش ریحانه. در 
ادامه این دو خط روایی در هم تنیده شده، و در 
نقطه گره گشایی به هم متصل می شوند که این را 
می توان به عنوان یک ویژگی حساب شده در فن 

نگارش این مجموعه تلویزیونی به حساب آورد.
شــهاب جانباز جنگی اســت که در حال 
حاضر در رسانه خبری »بیدار نیوز«، در سمت 
خبرنگاری متعهد و موفق مشغول به کار می باشد. 
ریحانه در حال آماده کردن مقدمات ازدواجش 
با مسعود است. مســعود از خانواده ای متمول و 
مرفه اســت که قصد ازدواج با ریحانه ای را دارد 
که از خانــواده ای متدین و فرهنگی اســت. در 
ادامه مخاطب با این قالب به جریان دو زندگی 
با سبک های متفاوت کشیده می شود که شروع 
زندگی آن ها را با بحران هایی بیش از پیش مواجه 

می کند.
شــهاب به واســطه زنی به نام فریده، وارد 
ماجرای فساد مالی یک شــرکت صاحب نام به 
نام فرآسمان می شــود. فریده به دنبال احقاق 

حقوق خود و همسر از دســت رفته اش است. از 
قضا کاظمی، پدر مســعود، از مهره های کلیدی 
و مهم شرکت فرآسمان در پشت صحنه است و 
سعی دارد با کارشکنی به هر شکل، جلوی فعالیت 
افشاگرانه شهاب را بگیرد. شهاب به خاطر فعالیت 
خارج از برنامه از محل کار خود اخراج می گردد. 
در میانه داستان، فریده، توسط شرکت فرآسمان 
اجیر می شود تا با آبروی شهاب بازی کند و او را 
از ادامه مسیر باز دارد. ادهم، دچار خسارت های 
جانی، مالی و آبرویی و خانوادگی می شــود اما 
همچنان به مســیر خود ادامه می دهد تا این که 
متوجه می شود شخصی در نزدیکی او با در دست 
داشــتن اطالعات دقیق در حال ضربه زدن به 
اوســت. او این خطر را از جانب مسعود احساس 
می کند. این در حالی اســت که خانواده ها ی دو 
طرف، خصوصاً مسعود و ریحانه در مسیر تدارک 

مقدمات ازدواج خود می باشند.

الگوی فیلمنامه
از لحاظ مؤلفه های ساختاری، این مجموعه 
بیشترین قرابت سبک پردازی را با ژانر نوآر دارد. 
همان طور که در این ســبک، شخصیت اصلی 
داســتان اغلب یک کارآگاه یا شخصی است که 
به واسطه یک زن برای پرده برداری از یک جنایت 
مأمور می شود و به همین واسطه وارد جریاناتی 
پیچیده می شود که در هر پیچش داستانی، پرده 
از رازهای بیشــتری چون فسادها، سرپوش ها و 
رسوایی های بیشتری برمی دارد. وجود یک زن 
بی رحــم و اغواگر در متن فیلم هــای نوآر، تنها 
به عنوان نقطه محرک و شــروع سفر قهرمانی 
شــخصیت به حســاب می آید به طوری که با 
پیشروی داستان از میزان تأثیرگذاری او در جریان 

اصلی فیلم کاسته شده و هدف نهایی قهرمان، 
به عنوان موضوع اصلی فیلم، دنبال می شود.

بررسي روند شکل گیري داستان با توجه به 
الگوي سفر قهرمانی ووگلر

»زندگی روزمره« شهاب ادهم از جایی شروع 
می شود که او با مشکالت بیماری چشمی خود 
درگیر است و از همان ابتدا، شواهد امر گواه آن 
است که این مرد بیش از اندازه خود را وقف شغل 
و کار خود کرده است به طوری که حتی فرصت 
مالقات با خواستگار دخترش را ندارد و در همین 
قسمت این کلید بر مخاطب افشا می شود که با 
مردی روبه روست که شغل و وظیفه اجتماعی اش 
در اولویت باالتری از خانواده قرار دارد. مردی که 
در جنگ، رســالت خویش را نبرد علیه دشمن 
می دانسته و هم اکنون رسالت خود را در آگاهی 
دادن به مردمی می داند که زیر بار فشار اقتصادی 
حقوق شان توســط عده ای زیاده خواه در حال 
پایمال شدن اســت. در این راه  قهرمان مالزمی 
دارد که او را یاری می کند. متین، پسر خواهر او، 
خبرنگار تازه کار جوانی است که فضای فعالیت 
او به فراخور سنش، رسانه های غیر مستند تری 
هم چون پلتفرم های اینستاگرام و ... می باشد. گویا 
شهاب قرار اســت در این راه برای متین الگویی 
موفق و کار درســتی باشــد که ضمن تصحیح 
رفتارهای غلط او در حرفه خبرنگاری از هوش و 

هیجان باالي او در این راه استفاده کند.
»دعوت به ماجرا«ی پروژه فرآسمان با ورود 
فریده به عنوان زنی فریب خورده و شکست خورده 
به داستان شکل می گیرد. شهاب از همان ابتدا این 
دعوت را با آغوش باز می پذیرد و از آن استقبال 
می کند در حالی که قهرمان نیــاز به انگیزه ای 
قوی تر برای ورود به این ماجرا دارد که به گفته 
برخی منتقدین، من جمله روزنامه هفت صبح، 
قالب فیلمنامه در همان ابتــدای ورود قهرمان 
به ماجرا، بســیار ضعیف عمل می کند و آن هم 
نتیجه اعمال نشــدن دو مرحله از سفر الگوی 
قهرمانی در روند پیشبرد داستان است: مرحله ای 
که شــخصیت، ورود به ماجرا را به هر دلیلی رد 
می کند و اتفاقی که با قالبی قوی تر او را به اصل 
ماجرا کشانده و استمرار مسیر او را تا انتها بیمه 
می کند. عموماً در ساختار فیلم نوآر، الگوی زن 
اغواگر می تواند در عبور قهرمان از این دو مرحله 
می تواند مؤثر باشد. روایت مجموعه، بر این مبنا 
پیاده سازی می شود که ادهم در راستای رسالت 
خود، فقط از روی خیرخواهــی و کمک به زنی 
فریب خورده، وارد جریانی می شود که قرار است 
زندگی او را به کلی نابود کند. شاید بهتر بود قالب 
این دعوت و پذیرش آن از سوی قهرمان با اتصالی 

محکم تر پرداخته می شد.
به هر حال، ادهم مسیر خود را با همین انگیزه 
شــروع می کند و در این راه، اولین غرامت خود 
را با اخراج همیشــگی از محل کارش می دهد تا 
سختی این مسیر را به تنهایی به دوش بکشد و 
زین پس، وارد یک جنگ رســانه ای تمام عیار با 
سازمانی می شود که با وجود ادهم، منافع چند 
میلیاردی خود را در خطر می بینــد و احتماالً 
در این راه از هیچ نقشــه ای برای شکست دادن 
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