
 

 

 

 

 گی با جنایت تفسیرِ زنده
 Hannibal (2013-)نگاهی به سریاِل 

  

  
گیررد و   اصلِی داستان)وینستون( باال می ش را رو به شخصیِت گر)ابراین( چهار انگشت اورول، یک جایی است که شکنجه 1489در رماِن       

گیررد و   ش را باال می ریزد. ابراین دوباره چهارانگشت وی وجودش میوید: "چهارتا". درد تگ چندتاست؟". وینستون بالفاصله می پرسد: "این می

گوید: "به خدا قسم چهار تا! چهارتاسرت!   پیچد با ناله می ن!" وینستون که از درد به خود میپرسد: "این چند تاست وینستون؟ خوب دقت ک می

 تاست وینستون! خوب دقت کن." و ن چهار تا نیست، پنجگوید: "نه ای گیرد. ابراین می ش را فرا می انگشت آن باالست". دوباره درد تنچهار تا 

کنرد.   گاه شرکنجه درد را بره او تزریری مری     تاست!" و دوباره دست گوید: "خوب باشد! پنج گیرد. وینستون می دوباره چهارتا انگشت را باال می

و دوبراره   گوید!" ویی، هر چند تا که برادر بزرگ میگ میند تا که تو داند چه بگوید: "چهارتا! پنج تا! هر چ اش کرده منی وینستون که درد کالفه

دامن! بره   تاست؟". "منیگیرد. "این چند ش را باال می کند. دست آخر ابراین چهارانگشت کند. این تا مدتی ادامه پیدا می ماشین کارش را شروع می

تا،  امن. شاید چهارتا باشد، شاید پنجد تر سعی کنم، منی ست! شاید باید بیشتا نم که پنجتوامن ببی کر کنم باید پنج تا باشد اما منیدامن. ف خدا قسم منی

 تر شد!" گوید: "حاال به زند و می خندی می دامن!" ... ابراین لب تا. ... اما منی شاید هم اصاًل شش

ارت و یا علرِم ههرِن   ای چون دک رول بگیر تا آثاِر فالسفههای جرج او انواِع رسانه دارد. از رمانی مفصلی در  ادبیاِت شک و یقین پیشینه      

در حال پخش است؛ براساِس کتاِب  3112" است که از ساِل Hannibalی خاص، توجه من به سریاِل " یانش. در مورِد این نوشته ینا فروید و پس

Red Dragonهای "آنتونی هاپکیزن" برا آن آشرنا شرده     تر هم با هانیبال است از این اثر که پیشای  ماس هریس کار شده و اقتباِس تازهِ جناِب تو

های هانیبرال   گِی قتل ست ملقب به "سالِخ چسپایک". ویژهیک قاتِل سریالی اشناسی است که  ی دکتر روان دیم. ماجرا به طوِر خالصه دربارهبو

. چیرزی کره در   ای از اندام قربانیان است برداشنِت قطعه -کیا مهان سالخ چسپای-( م گرفته شده " به گمانCannibalاز " ش ِ کوچک کتر)که اسمل

سری  خورد. دکتر هانیبال خرودش ک  ها را می آید که سالخ در اصل آن لی با جلو رفنِت داستان معلوم میشود و ابتدا "یادگاری برداشنت" تلقی می

ی اطرافیاِن هانیبال  ی سالخ هم. حلقه د. و در مورِد پروندهکن شناختی دارد کمک می ی روان های قتلی که جنبه است که به اف.بی.آی در پرونده

شناِس مرد که مدیِر  یک روان دهند: ویل گراهام، جک کرافورد، یک متخصص زن و دو تا هم مرد.  ِی تیِم حتقیی اف.بی.آی تشکیل میرا اعضا

ترین کساِن این شخصیت  شود نزدیک مشاوِر اف.بی.آی حمسوب میاو هم  شناِس زن به ناِم آالنا بلوم که روانِی بالتیمور است و یک روان زنداِن

شود و در ادامره   یم مضنون هانیبال، فصِل دودر شوند. فصل اول در مورِد پیدا کردِن یک مظنون قطعی برای سالخ است،  در سریال حمسوب می

 تالشی که وجود دارد سِر اثباِت این فرضیه است. 

ها را  بغض و شک و یقین آدم ام. این آدم حب و  ی مدیریرت ادراک دیده هایی است که در زمینه ترین روایت قطعیسریال "هانیبال" یکی از       

ک جایی هست که ی مدیریت ادراک است.  در فصِل اول سریال ی کی مهین مسئلهاش در هر قتلی ی کند. اصاًل یکی از مقاصِد اصلی مدیریت می

ش را بکشد و دخترش  شود که آن قاتل زن دهد. این باعث می اطالع می -مثِل خودش-خوار اتل سریالی آدمها را به یک ق هانیبال آمدن پلیس

 دهد این است: پرسد. جوابی که هانیبال می ی چرایِی این کارش می ربارهکند، از او د که بعدها هانیبال را شناسایی می را هم زمخی کند. دختر

 شود.  خواستم ببینم بعدش چه می می -



ن شا واس زیادی رویها که متدن وس ست. این که وقایع را، خمصوصًا آنگی ا جوِر حس خداگونه این مهان مدیریت ادراک است. طرف دنباِل یک

کنی خدا هم از  اش این است که: "فکر منی های اقتباسی ی منونه های معموِل هانیبال در مهه خواهد. یکی از قول دارد، به مستی بربد که خودش می

 برد؟".  قتل لذت می

شرود. اولرین    ین کسی است که متوجِه هانیبال مری سهم برده، اول پریشی ف.بی.آی که خودش هم از نوعی روانی ا ویل گراهام، مأموِر ویژه      

ا این هانیبرال  ی ماجر شود. در مهه ش دچار شک می ن حال اولین کسی است که این یقینآرد و در عی است که به سالخ بودِن او یقین میکسی 

کنترل کند: اول این یقرین را  ها را  و قلب آدمها را  ل ماجرا سِر این است که ههِن آدمکند. کار هانیبال در ک ست که شک و یقیِن او را کنترل میا

ازِی ایرن  تررین بر   مهرم  دوباره این شک را دچراِر شرک.   کند و بعد د. بعد عمدًا این را دچاِر شک مینشان فرد خوبی است در دِل افراد میکه او 

از کره  )بررد: "مردیریت ادراک"   ای است که هانیبال از آن لذت می ترین سرگرمی است. این مهم  ها شک و یقینهای  داستان مهین جاعوض کردن

  شود با این سریال پاس کرد(. را می "جنِگ نرم". یک جورهایی عناصِر کامل جنگ نرم شود و عناصِر عملیات فرنگی حمسوب می

گیرند)از مجله ویل(،  ال قرار میی روانِی هانیب شود. کسانی که مورِد هجمه فته میرواقعیت است در این سریال که به چالش گی  دوم مسئله      

خروِد   ،. یرک (است کره گفرتم   1489مثِل مهان مثاِل نیستند که چه چیز واقعی است)رسند که واقعیت براشان گم است. مطمئن  ای می به مرحله

ترر از   حرال  خروش  هرای داسرتان   بینری کره روانری    خوِش تغییر. می د و دو تعریِف واقعیت است که دستشو عیت است که دچار گسست میواق

ند یا راهِی تیمارستان. اما ا اند و ... بعد هم یا کشته شده اند، آدم خورده اند، آدم کشته ر حالی که آنان دست به جنایت زدهش هستند. د های عاقل

حرال   ها خروش  موفقیت برای این حال باشند. توانند خوش شناس منی اف.بی.آی باشند و دوسه تا روان ی جنایِی های داستان که افراِد دایره عاقل

 انره ها دیو آیی که خب "آن د درمیبع اند. اند از بروِز حادثه جلوگیری کنند، فقط به آن پی برده ها نتوانسته کننده نیست. اصاًل موفقیت نیست. این

ها بررای   است. واقعیتی است که این دیوانه ی تعریِف واقعیت و گسست واقعیت گویی نشد که. این مسئله شود، می اند ..."، ولی ویل که دیوانه می

هرا   تابد. باشد، آنها را بر تواند آن تند که منیاف عد ناچارًا به دنیاِی واقعیتی میکنند، ب خورند و ختیل می کنند، در آن غوطه می خودشان تعریف می

ای سرریالی. و در ایرن هری     هر  انرد بره قاترل    اند: تبدیل شرده  شان را کرده جاست که هنایِت استفاده شوند. مسئله این ی خود پشیمان منی از کرده

 بینند.  ای منی پشیمانی

یرم "تفسریِر    ه در ایرن داسرتان متوجره آن   بره ویرژ  گی است. چیرزی کره    زنده ی تفسیِر ول و دوم خیلی وابسته است، مسئلهسوم،  که به ا      

وِد هانیبال یرک معنرایی   های سریال و خ شود. هر کدام از قاتل حل می 1گی" که با "مرگ" ای وجود  دارد به ناِم "زنده گی"است. یک مسئله زنده

ده گی نوِع قتلی است که مرتکرب  ی زن لهها به مسئ هر کدام از این ند. و جواِب د. یک جورهایی هر کدام یک فیلسوفگی قائل ن برای این زنده

کشرد،   گیرد، مری  ها را می داند. آن ش را "خوک" می ند. مثاًل خوِد هانیبال قربانیانک ان را "سریالی" میش های گِی خاصی که قتل ند. آن ویژهشو می

داستان دارد به این جرا   طزنو ها. ...  ند میاِن آنک کنند رها می ها چه می را برای این که ببیند باقِی خوک خورد و خبِش دیگرش اش را می خبشی

شران   ند و این خیلی جاهرا اهیرت   گی ندارند. تابِع قانون ای برای زنده اند که فلسفه ای پلیس و خوِب ماجرا تنها کسانیه گردد که شخصیت برمی

جوری است که برای پیدا کرردِن   کند. و این شان می گانه بعِض جاها دچاِر ازخود بیدارند که  -قانون-شان کند. نوعی تعلِی اجباری به فلسفه می

کند و  کند، سالخ را شناسایی می .بی.آی اولین کسی است که چنین میسالخ فقط بایستی از این حِد قانون پافراتر گذاشت. میریام، کارآموِز اف

سریایِی  کنرد و مرأمور برورلی)آن زِن آ    ش مری  تیمارسرتان  کند و او هرم راهریِ   پیدا میاندازد. بعد نوبِت ویل است، هانیبال را  سالخ گیرش می

، و دنبرال  انرد  گانره  شران بری   آورد. پس یک: کسانی داریم کره از فلسرفه   ی هانیبال در می کند و سر از آشپزخانه متخصص( هم مهین کار را می

ای سریالی(؛ و سه: کسانی که در ایرن میانره کراری بره     ه اند)قاتل ها دارای فلسفه ه این)مهان مأموراِن اف.بی.آی(؛ دو: کسانی داریم کند حقیقت

روِه سروم  شرود(. گر   ها منی ای به آن هم در داستان که هی  توجِه اضافیشوند. هم از نظِر هانیبال و  ندارند)مردِم عادی که خوک فرض میفلسفه 

ی تظراهر   کننرد)این مسرئله   ها تظاهر به هم شکلی مری  ی این ند و گروِه دوم در میانه ِه دومشوند. گروه اول دنباِل گرو توسِط گروه دوم کشته می

ند. برر   معطل "پلیس ها" و باقی هم که ول گان حقیقت ها" هستند. جوینده ود است(. پس معتقدیِن ما "دیوانهخیلی مشه Dexterخاصه در سریاِل  

گرِی   به مرذا  مرا خروش نیایرد و در زنرده      فسیری که شایددهند. ت گی می وعی تفسیر از زندهها ن شود گفت که انواع این داستان این اساس می



سرتیزها، افررادی را    های قاتل یرا جامعره   گی است. کافی است جاِی دیوانه ای از نسبِت با زنده جایی نداشته باشد، اما نوِع جدی مان هم روزمره

 ی ما!(. تواند برتابند)تقریبًا مهه جامعه منی ند و آن واقعیت را قائل -مسلم)!(جداِی از واقعیِت -بگذاریم که به نوعی از واقعیت

داریم؟ و چه تفسیری؟ ... ایرن   کند. واقعیت چیست؟ چه درکی از آن نوعی ارزش را در زنده گی مطرح میها برآیندی است که  ی این مهه      

 یم. مهین.نام ود بنیاِد چیزی که ما "ارزش"ش میش می

  

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

انرد کره بره معنراِی      های جنایی ای یا هر ژانری، این داستان ون و خشونت است. بیش از هر رسانهجنایت بروِز نوِع خاصی از انسانیت از میاِن خ .1

ام هرم بره    هایی کره دیرده   سریال ترین نوِع گی دارد. انسانی ه به زندهها اشار زنند. مرِگ این داستان ی آن حرف می خبشند و درباره گی وسعت می زنده

 نظرم مهین قسم است.  

ی مرگ تفسیر شده. کسانی  ها به واسطه شود، در این سریال گی ممکن می گی در چیست و این با کدام مدل از زنده این که در هر فرهنگی ارزش زنده

قعیِت نرتولوجِی داستان، مطرح ستند، مهه حبثی است که در بستِر واها ه نی که به دنباِل کشنِت آن کشندهشوند و کسا کشند و کسانی که کشته می که می

گی و ارجی  ها از زنده بودن، از زنده شود. تعبیِر این وجود دارد و با آن اتفا  کامل می -مرگ-ای دارند که پیش از آن اتفا  شود. هر کدام رزومه می

گی ارزشری   ها، تفسیرشان از زنده گِی خودشان. ماِل بعضی از این گی، نه زنده زنده گذارند؛ خوِد گی می به زنده -شخصی-انش که هر کدام در فرهنگ

 زند.       آفریند که "جنایت" را رقم می را می

 م این تفسیر )و آن انسانیت( خیلی درشان مشهود اسرت یکری   هایی که به گمان از سریال The Killing   ،اسرتCastle ،The Mentalist ،True Detective ،

The Bones ، Criminal Minds  ِو سرری CSI ، ،The Following ،The Bridge ،Dexter     ،بره طرور ویرژهPerception  و Elementry و   Psych  و Sherlock و 

UnForgetable    .هم 

         

       

 


