ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﯿﻤﻪ Maquia؛ و دﺳﺖﻫﺎﯾﺖ ﺑﻮی ﻧﻮر
ﻣﯽدﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۷
ﺑﺮﺧﯽ اﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ روی
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﺸﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دل اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪﻫﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﺪاﮔﺬاری و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﯾﺎد آدﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ژاﭘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،آﺛﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻫﺎﯾﺎﺋﻮ ﻣﯿﺎزاﮐﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ آﺛﺎری ﮐﻪ
در اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰی )ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻧﯿﻤﻪ

ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﮐﯿﺎ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ آﺛﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺎﻧﺘﺰی و درام ،اﺛﺮی ﻣﺒﻬﻮت ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺎم ژاﭘﻨﯽ و ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ  Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarōاﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮدان :ﻣﺎری اوﮐﺎدا
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪهP.A.Works :
ﺻﺪا ﭘﯿﺸﮕﺎنManaka Iwami، Miyu Irino ،Ai Kayano ،Yūki Kaji :

ﺑﻮدﺟﻪ :ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺎری اوﮐﺎدا ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaﮐﺎر ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻧﯿﻤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ  Anthem Of Heartاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ دﯾﺪﻧﺶ را ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷﺘﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﻣﻀﻤﻮن اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اوﮐﺎدا ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺸﻖ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻃﻮری در روح ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.

اوﮐﺎدا ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﻗﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺳﭙﺮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن
ﮐﻠﻤﺎت ذﻫﻨﺶ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺷﻬﯿﺮ ژاﭘﻨﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮدش آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﮏ اﻧﯿﻤﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻨﺠﯽ
ﻫﻮراﮐﺎوا ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻨﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ  ۱۰۰درﺻﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮرهﻫﺎی ذﻫﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻼق

ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺠﯽ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ  P.A.Worksﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮری ﭼﻮن  +Bloodو  Sword of the Strangerرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و

ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻟﯿﺘﻮن آن ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ.

اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaدر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه آﺛﺎر رﻣﺎن High Fantasy

اﺳﺖ؛ آﺛﺎری ﭼﻮن ﮔﯿﻢ آو ﺗﺮوﻧﺰ و ﯾﺎ ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻟﻮرف آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ

ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارد و در آن زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﺒﺴﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ )ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد( ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺒﺎرو و ﺧﻮش اﻧﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ و
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﮋاد آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﻧﮋادی ﭘﺮیﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﺎودان
دارﻧﺪ.

ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺒﯿﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺮ و ﺟﺎدوی
ﺧﻮدﺷﺎن را در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮده و اﻣﻮرات ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش
و ﺻﺎدر ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎدوﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺒﯿﻮل ،زﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﺎن ﻟﻮرف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻟﻤﺲ
ﮐﺮدن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ از زﻣﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﮐﯿﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﮋادﻫﺎی ﭘﺮی ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪام رﯾﺰی دارد و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ
ﺷﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ .دوﺳﺘﺶ ﻟﯿﻠﯽ اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺷﻬﺮﺷﺎن راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده و از ﻣﺎﮐﯿﺎ ﻧﯿﺰ دﻟﺮﺑﺎﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺑﺪش ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در
ﺷﻬﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎم آن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را زﯾﺎد ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
را آوﯾﺰه ﮔﻮش ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اژدﻫﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻟﻮرف ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﮋاد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺎﻫﺰاده در ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺪرت
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وارث ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺟﺎودان ﺷﻮﻧﺪ .اژدﻫﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﻮل
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ
ﮐﺎﺳﺘﯽ رﻓﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﻣﺎﮐﯿﺎ از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
اژدﻫﺎﯾﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد .اژدﻫﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﻣﯿﺮد )ﻣﺮگ اﯾﻦ اژدﻫﺎﯾﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ( و ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎده روی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮزاد آدﻣﯿﺰادی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
واﻟﺪﯾﻦاش ﻣﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻮزاد در آﻏﻮش ﻣﺮده دﺳﺘﺎن ﻣﺎدرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﮐﯿﺎ او را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ داﺋﻢ در ﮔﻮﺷﺶ زﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺣﺲ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪای او را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
ﺟﺎودان ،ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ آرﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮزاد ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﮐﯿﺎ
ﺑﻮی ﻧﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﺎدراﻧﻪ و ﻣﻬﺮ ﻣﺎدری ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮐﻤﺘﺮ اﻧﯿﻤﻪ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ زﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮋاد ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ از روﻧﺪ داﺳﺘﺎن دارد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ آدم ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و وارد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﺪن
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎﮐﯿﺎ
ﻣﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﭘﺴﺮش ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮک ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگ و
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد و او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻮان ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﮐﺎری ﻫﻢ از
دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.

راﺑﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ در اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ از آب در آﻣﺪه و ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺎﻧﺘﺰی
ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺟﺎدوﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .آرﯾﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎدرش و
ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ او ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ او ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﮐﯿﺎ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ اوﺳﺖ و
ﻣﺎدراﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺎﮐﯿﺎ در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ،دل ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،ﻣﺎدر و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaوﺟﻮد دارد ،ﺣﺬف ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻮارد ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﺪن رﯾﺘﻢ آن ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎ و ﻓﺮزﻧﺪش درﺑﺎره ﻧﮋاد او ﭼﺮاﯾﯽ ﺟﺎودان ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ از اﻧﯿﻤﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اوﮐﺎدا ﻓﻬﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮه دﯾﮕﺮی و زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﻔﺮه داﺳﺘﺎﻧﯽ
درﺳﺖ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.

داﺳﺘﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺎدی در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن ﺣﺪودا دو ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﯿﻤﻪ
 Maquiaﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ
از ﻗﺼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ آن ﺑﺰﻧﺪ .داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۸۰
ﺳﺎﻟﻪای را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺧﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ داﺳﺘﺎن
رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺣﺎﻟﺘﯽ اﮐﺸﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﮔﺮدان اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ژاﻧﺮﻫﺎ راه را درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ  ۲۰ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
اﻧﯿﻤﻪﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ژاﻧﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه درام ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﻧﯿﻤﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﯾﻦ درام ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ،داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ از رﻧﮓﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ و روﻧﺪی ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺟﺎدو ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آرام و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓﻫﺎی زرد و ﻧﺎرﻧﺠﯽ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ اوﮐﺎدا و ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺻﺪاﮔﺬاری اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺎزل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺟﺎدوﯾﯽ اﻧﯿﻤﻪ داﻧﺴﺖ.

اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺧﻮد ﻗﺮار داده و اﻟﺒﺘﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻮاﻻت ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﮐﻞ
ﺑﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﮐﺎﻣﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺣﻖاش در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﺟﻮاﯾﺰ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و وارد ﻧﮑﺮدن آن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺮای
داوران اﺳﺖ!

اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮی ،ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮی
ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻪ دﯾﺪن اﻧﯿﻤﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻢ ،از ﻟﻔﻆ »ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻦ و
اﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎ را ﺑﺒﯿﻦ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻦ و ﻗﺸﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی
ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﻟﺰده از اﯾﻦ ژاﻧﺮ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﻢ )و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ( اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را
ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺪ» :ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﮑﻦ و اﻧﯿﻤﻪ  Maquiaرا ﺑﺒﯿﻦ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮی«.
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