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سردبیر: پوریا گرجی زادهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

CHERNOBYL

چرنوبیــل ) انگلیســی : Chernobyl( یــک مینــی ســریال تلویزیونــی 
پنــج  قســمتی آمریکایــی - بریتانیایــی ، در ژانــر درام -  تاریخــی اســت. 
ــان  ــو ه ــردان آن ی ــزن و کارگ ــگ مای ــه کری ــق مجموع نویســنده و خال
  HBO رنــک اســت. چرنوبیــل تولیــد مشــترک شــبکه کابلــی آمریکایــی
ــه  ــه در ۶ م ــن مجموع ــت ؛ ای ــی SKY  اس ــی بریتانیای ــبکه تلوزیون و ش
ــش  ــه نمای ــا ب ــه ۲۰۱۹ در بریتانی ــده  و در ۷ م ــاالت متح ۲۰۱۹ در ای
درآمــد و در ۳ ژوئــن ۲۰۱۹ بــه پایــان رســید. ایــن ســریال فاجعــه هســته 
ــتی  ــر سوسیالیس ــاد جماهی ــل ۱۹۸۶ در اتح ــه در آوری ــل ک ای چرنوبی
ــه وقــوع پیوســت  و تالش هــای پاک ســازی بی ســابقه ای کــه  شــوروی ب

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــال آن رخ داد را ب ــه دنب ب
ــبکه  ــداران ش ــرای طرف ــختی ب ــای س ــته ، هفته ه ــه ی گذش ــد هفت چن
HBO  مخصوصــا طرفــداران ســریال »بــازی تــاج و تخــت« بــود. کســانی 

کــه حتــی دل خوشــی از وضعیــِت »بــازی تــاج و تخــت« در فصــل آخــر 
نداشــتند و حتــی در خواســت بــرای ســاخت مجــدد فصــل آخــر را هــم 
داشــتند ، نمی توانســتند بــاور کننــد کــه ســریال بــا فینالــی کــه تمــام 
ــه فراموشــی  کم کاری هــا و نقص هــای گذشــته را شستشــو می دهــد و ب
ــد  ــتند روزی را ببینن ــید. نمی توانس ــد رس ــام نخواه ــه اتم ــپارد ب می س
ــزی  ــا چی ــه اش ب ــه و دبدب ــام کبکب ــا تم ــم دار HBO ب ــریال پرچ ــه س ک
ــه  لطــف ِ دســته گِل  ــی ب ــام نرســد. ول ــه اتم ــل ب ــت کام ــه جــز رضای ب
ــی از شــبکه ای کــه  ــرای مدت ــی. وایــس، HBO ب ــاف و دی. ب ــد بنی دیوی
می توانســتیم روی آن حســاب بــاز کنیــم، از شــبکه ای کــه طــوری ازش 

دفــاع می کردیــم و بهــش می نازیدیــم کــه انــگار ارِث پدرمــان اســت، بــه 
ــل  ــون تبدی ــخ تلویزی ــِن پایان بنــدی تاری شــبکه ی پخش کننــده ی بدتری
ــای  ــاج و تخــت« رکورده ــازی ت ــاِل »ب ــه فصــِل فین ــی ک شــد. از آنجای
ــم  ــزود دره ــه اپی ــزود ب ــخ خــود ســریال و شــبکه را اپی ــدگاِن تاری بینن
ــبکه  ــرای مســئوالِن ش ــداران ب ــی طرف ــه نارضایت ــه ک می شکســت، البت
ــه  ی  ــک فاجع ــم ی ــریال حک ــن س ــودی ای ــه ناب ــت. اگرچ ــت نداش اهمی
هســته ای بی ســابقه در تاریــِخ تلویزیــون ســیاره ی زمیــن را داشــت، ولــی 

تنهــا چیــزی کــه در پاســخ بــه آن دریافــت کردیــم ســکوت بــود.
شــاید بتــوان گفــت زمســتان واقعــی در ســریال بــازی تــاج و تخــت بــا 

شــروع فصــل آخــر آن فــرا رســید .
ــاز مــی  ــارات مبهمــی آغ ــا اظه ــه ب ــق اولی ــل از همــان دقای ــا چرنوبی ام
ــه  ــه در مواج ــرادی ک ــه دارد و اف ــک فاجع ــوع ی ــه نشــان از وق ــود ک ش
بــا ایــن فاجعــه مقصــر قلمــداد شــده انــد. ایــن مقدمــه کوتــاه بــا یــک 
غافلگیــری بــه پایــان مــی رســد و تماشــاگر بــه گذشــته بــاز مــی گــردد 
ــروگاه اتمــی شــملره  ــه نی ــی ک ــه پیــش ( . زمان ــک دقبق ) دوســال و ی
یــک والدیمیــر لنیــن  دچــار مشــکالتی شــده و دانشــمندانی در داخــل 
نیــروگاه در حــال تــالش بــرای مهــار بحــران هســتند اما دانشــمند ارشــد 
و مســئول ابــداً اعتقــادی بــه انفجــار قلــب نیــروگاه نــدارد و سرســختانه 
ســر موضــع خویــش پافشــاری مــی کنــد کــه چگونــه ممکــن اســت یــک 

راکتــور RBMK ســاخت اتحــاد جماهیــر شــوروی دچــار انفجــار شــود؟
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و تنها یک پاسخ را ارائه می دهند:
هرگز

ــال  ــاگر انتق ــه تماش ــه را ب ــن نکت ــه ای ــق اولی ــان دقای ــریال در هم س
ــی  ــل طبیع ــه دالی ــه ب ــل ن ــروگاه چرنوبی ــه مشــکالت نی ــد ک ــی ده م
بلکــه براســاس اشــتباهات انســانی و محاســباتی رخ داده کــه منجــر بــه 

ــده اســت. ــه گردی گســترش وســعت فاجع

ویژگــی حائــز اهمیــت دربــاره ســریال چرنوبیــل توجــه بــه نــور و رنــگ 
ــات  ــده و جزئی ــام ش ــراوان انج ــت ف ــا دق ــه ب ــت ک ــریال اس ــا در س ه
بســیاری در آن رعایــت شــده اســت. ماننــد اغلــب فیلمهــا و ســریالهایی 
ــر  ــه دوران جنــگ ســرد و اتحــاد جماهی ــه نوعــی ب کــه داســتان آن ب
ــوط مــی شــود، در اینجــا  شــوروی و فضــای خفقــان آور آن دوران مرب
نیــز خالقیــن ســریال از رنــگ هــای روشــن در ســریال اســتفاده نکــرده 
انــد و حتــی زمانــی کــه داســتان در روز ســپری مــی شــود مــا شــاهد 
ــی  ــت از فضای ــه تبعی ــه ب ــتیم ک ــریال هس ــرده در س ــخ و م ــی تل حس
کــه بحــران چرنوبیــل در آن شــکل گرفــت بوجــود آمــده اســت. توجــه 
ــریال  ــط س ــگ محی ــردازی و رن ــات نورپ ــه جزئی ــریال ب ــازندگان س س
ــاط  ــا فضــای قصــه ارتب ــی ب ــه راحت ــا مخاطــب ب ــود ت ــی ش ــث م باع

ــد. ــرار نمای برق

ــاال بیــان شــد، مــی بایســت ســازندگان  ــی کــه در ب ــر جزئیات عــالوه ب
ســریال را بــه دلیــل دیگــری هــم تحســین کــرد و آن توجــه بــه جزئیات 
طراحــی صحنــه و موقعیــت هــای ســریال مــی باشــد کــه بــا وسواســی 
بــاور نکردنــی تهیــه و ســاخته شــده اســت. در ســریال چرنوبیــل یکــی 
ــتیم و  ــاهد هس ــاس را ش ــه و لب ــای صحن ــی ه ــن طراح ــق تری از دقی
منطقــه چرنوبیــل نیــز بــا جزئیــات کامــل در ســریال بــه مخاطــب عرضه 
ــه  ــد فیلمنام ــم و ارزشــمند بای ــای مه ــی ه ــن ویژگ ــه ای ــی شــود. ب م
ســریال را هــم اضافــه کــرد کــه حــاوی دقیــق تریــن جزئیــات دربــاره 

وســعت حادثــه چرنوبیــل مــی باشــد.

ــه نقــش دولتمــردان در دامــن زدن  ــی ب ــه خوب ــز ب ــن ســریال نی در ای
بــه فاجعــه اتمــی چرنوبیــل نیــز پرداختــه شــده اســت. دولتمردانــی کــه  
شــبیه افــرادی فاســد هســتند کــه از حداقــل اطالعــات ممکــن دربــاره 
ــر آرمــان هــای  ــه جهــت پافشــاری ب فاجعــه برخــوردار نیســتند امــا ب
ایدوئولوژیــک خــود بــر ســر کار هســتند و حاضــر هســتند هــر عامــل 
ــه  ــل ب ــروژه چرنوبی ــت پ ــر شکس ــا خب ــد ت ــان بردارن ــانی را از می انس

گــوش خارجــی هــا و مخصوصــاً آمریکایــی هــا نرســد.
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