ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ )(Unorthodox
ﮐﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

ﻣﯿﻨﯽﺳﺮﯾﺎل:
ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ

ﮐﺎرﮔﺮدان:
آﻧﺎ وﯾﻨﮕﺮ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮدان،
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﺮ طﺮﻓﺪار در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی آﻟﻤﺎن  ٨٣و آﻟﻤﺎن  ٨۶ﮐﻪ
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﺴﺮش ،ﺟﻮرج وﯾﻨﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان:
ﺷﯿﺮا ھﺎس ﺑﺎزﯾﮕﺮ  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد.
ﺑﺎزی او ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ:
دﺧﺘﺮی ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﺪﮐﺲ ﯾﮫﻮدی در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ،طﺒﻖ
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دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ،دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺪارد ،ﯾﮏ روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.

درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ:
ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎ و
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﯽﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮات دﺑﻮرا ﻓﻠﺪﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ :ﻣﺎﺟﺮای
ﺟﻨﺠﺎلﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ رد ﮐﺮدن رﯾﺸﻪھﺎی ﺣﺴﯿﺪیام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺑﻮرا در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ طﺒﻖ رﺳﻮم
ﺣﺴﯿﺪی در ﺷﮫﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد .او در ھﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
َ
ﺣﺴﯿﺪیھﺎ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮد .دﺑﻮرا در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از
َ
اﻧﻮاع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖھﺎی اِﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ زﻧﺎن ﺣﺴﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻌﺪ از
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺣﺘﯽ وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ در ﻗﻠﺐ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد .او در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﯿﺪی را ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدانﺷﺎن در
اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﯾﺎل ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ رواﯾﺖﮔﺮ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮی ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎ وﯾﻨﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺗﻠﻄﯿﻒﺷﺪه از ﺧﺎطﺮات دﺑﻮرا ﻓﻠﺪﻣﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ .ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺠﺮ
و دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاطﯽﮔﺮی ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻘﻂ رو ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوھﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺤﺠﺮاﻧﻪاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﯾﺎ اﻧﺤﺮاﻓﯽ طﺮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮐﺎری
آزاد ھﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ،در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺮ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه،
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪادی ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺟﻮان در آﻟﻤﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺎ ﻻﺋﯿﮏ ،و ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ و ﺷﺎد
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﯿﺮ ارﺗﺪﮐﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﯾﺎلھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ.
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