12

تلويزيون

يكشنبه  29آبان 1390

شهر فرنگ

وضعيت خوب است
سحر طلوعي
تلويزي��ون بعد از مدتها برگ برن��ده رو كرده
است؛ وضعيت سفيد؛ برگ برندهاي كه البته خيلي
بيعيب و نقص هم نيست .مثال معلوم نيست چرا
ابروي يكي از بازيگران زن مجموعه (س��يما) ،بعد
از گذش��ت بيش از  10روز زندگي در بيغولهاي در
حاش��يه باغ مادري و در آن وضعيت سخت ،فرقي
با روز اول اقامت نكرده اس��ت .شكل و شمايل فراز،
ديگر بازيگر اين مجموعه بعد از اس��تقرار در خانه
»ماماني» ،با ش��لوار جين راس��تهاي و آن كمربند
مد امروزش شباهتي با جوانان قشر مرفه دهه 60
ندارد .فراموش نكني��م كمربندهاي قالب فلزي از
ويژگيهاي دهه  ۶۰بود و جين (شلوار لي)پوشها
هم معموال از كمربنده��اي پارچهاي خاص همان
شلوارها استفاده ميكردند و ...با همه اين بيدقتيها
و سهلانگاريهاي مرسوم در سنت سريالسازي و
حتي س��ينماي ايران ،باز هم وضعيت سفيد برگ
برندهای است.
الگوهاي دستماليش��ده براي ارسال پيامهاي
اخالقي تكراري و بياثر در وضعيت س��فيد جايي
ندارد .احمد (سيدجواد هاشمي) همان شخصيتي
اس��ت كه ميتوانست وضعيت سفيد را از موقعيت
باورپذير و دلنشين فعلياش به ورطه تكرار و همان
الگوهاي دستماليشده براي ارسال پيامهاي اخالقي
بكش��اند .احمد در اين مجموعه رزمنده اس��ت .تا
اينجايش سيدجواد هاش��مي همان تيپ تكراري
و هميشگي اس��ت ،اما كارگردان و نويسنده براي
آنكه از پيش آمدن موقعيتهاي تكراري احتمالي
جلوگيري كرده باش��ند ،از او تنه��ا بهعنوان نماد
استفاده ميكنند؛ نماد رزمنده بودن .همين كافي
اس��ت .احمد براي پيش بردن داستان مسووليت
بزرگي به دوش نميگي��رد ،خيلي وارد ماجراهاي

خانواده بزرگ گلكار نميش��ود و بيشتر اوقاتش را
در جبهه و دور از لنز دوربين مجموعه ميگذراند.
ما در اين س��الها به وف��ور تيپهايي نظير احمد
در مجموعههاي تلويزيوني و فيلمهاي س��ينمايي
ديدهاي��م .تكرار همان الگوها وضعيت س��فيد را از
موقعيت فعلياش دور ميكرد .چه خوب كه نويسنده
جلوگيري كرده است .از اين نمونه ساده كه بگذريم،
همين كه كارگردان و نويس��نده تالش نميكنند
مرف��ه و پولدار ب��ودن را ناروا نش��ان دهند ،جاي
س��پاس دارد .كارگردان و نويسنده وضعيت سفيد
با مرفهان س��ر دشمني ندارند و اتفاقا خانه اعياني
و لوك��س خواهر بزرگ خانواده گل��كار را بهعنوان
محلي براي آشتيكنان و رسيدن به آرامشي نسبي
انتخاب كردهاند .انتخاب غافلگيركنندهاي اس��ت.
اعتراف ميكنم به عنوان مخاطب انتظار نداشتهام
نقطه آرامش اين همه جنجال ،خانه احترام باشد.
خانواده بزرگ و البته پرمشغله و پرحاشيه گلكار در
خانه مدرن و باالشهري خواهر بزرگ دور هم جمع
ميشوند .فرآيند خروج از بحران بيژن در اين خانه

شيك ،با فرآيند خروج از بحران مشابه در بسياري از
مجموعههاي ديگر متفاوت است .حاال كه همه چيز
خوب اس��ت و خانواده دور هم جمع شده ،ناگهان
خواهرها و برادرها هيجانزده نميشوند و براي تهيه
پول پا پيش نميگذارند .آنها بيژن را ميشناسند.
او از آن دس��ت آدمهايي اس��ت كه در زندگياش
دستهگل زياد به آب ميدهد .يكي از خواهرزادهها
كه شايد در آيندهاي نزديك داماد بيژن شود ،پول
مورد نظر دايي را جور ميكند.
مدتهاس��ت تلويزيون س��عي ميكند پيامهاي
اخالقياش را از خانه دردمندان و طبقه فقير جامعه
براي مخاطبانش ارس��ال كند .گويي هر آنچه خوبي
اس��ت ،از بيپولي و نداري اس��ت و هرجا پول وجود
دارد ،انس��انيت از آنجا رخت بربسته است .تلويزيون
در اين سالها سعي كرده پس پرده عدالتجويي با
برنامههاي مختلف فقر را ،فضيلت و غنا را مايه فساد
گورورفته
نشان دهد؛ همان الگوهاي ازمدافتاده و رن 
هميشگي .فقط كافي اس��ت مجموعه»دارا و ندار »
دهنمك��ي را در ذهنت��ان مرور كنيد« .س��تايش »
نمونهاي ديگر از اين دس��ت نس��خه پيچيدنهاي
نخنماي تلويزيون است« .وضعيت سفيد » براي خروج
از اين وضعيت ماللآور و كس��التبار خوب اس��ت.
وضعيت س��فيد روزنه تنفس اين روزهاي تلويزيون
اس��ت .مخاطب با اين مجموعه هرشبي خاطراتي را
مرور ميكند كه پيش از اين ،آنها را زير بار شعارهاي
احساسي و كمتر واقعگرا فراموش كرده بود.
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جعبه جادو

نگاهي به مجموعه تلويزيوني «از ياد رفته»

قصهاي تكراري و شعارهايي كه از ياد ميروند
سهامالدين بورقاني
چرخش دوربين فيلمسازهاي تلويزيون به سمت مناطق
روس��تايي و به تصوير كشيدن مناظر و طبيعت زيبا از يك
توآمد
سو و نشان دادن چالشهايي كه فرد روستايي در رف 
به شهر برايش پيش ميآيد ،از سوي ديگر ميتواند ظرفيت
خوب��ي در اختيار نويس��ندهها و كارگردانها ق��رار دهد تا
مجموعههاي تلويزيوني خوبي ساخته شوند؛ اما اگر كارگردان
نداند كه در نهايت به دنبال چيست قطعا با اثر خوبي مواجه
نخواهيم بود .اين شبها مجموعه تلويزيوني «از ياد رفته»
از شبكه اول سيما به كارگرداني فريدون حسنپور در حال
پخش است كه ويژگيهاي مثبت اندكي دارد و اگر معدود
قاببنديهاي خ��وب و زيباييهاي طبعي��ت در آن نبود،
كمترين جاذبهاي براي مخاطب نميداشت.
داس��تان فيلم در مورد زندگي پرفراز و نشيب مرتضي با
بازي عمار آقايي در جواني و محمدرضا فروتن در ميانسالي
اس��ت كه در يكي از روستاهاي شمال كشور به دنيا آمده و
عاش��ق دختري به نام گلرخ ميشود .خانوادههاي اين دو به
لحاظ طبقاتي ش��باهت چنداني به هم ندارند ،اما در نهايت
گلرخ با وجود مخالفتهاي پدرش با مرتضي ازدواج ميكند
و ارتب��اط ميان پدر و دختر هم قطع ميش��ود .گلرخ زني
فداكار است و همسرش را تشويق به درس خواندن ميكند؛
مرتضي هم پش��تكار خوبي دارد و تصميم قاطعانهاي براي
درس خواندن ميگيرد .او ش��بها در مزرعه كار ميكند و
درس ميخواند و در رشته پزشكي قبول ميشود و به تهران
م��يرود .تا اينجاي كار با قصهاي خطي روبهروييم كه البته
تازگي چنداني هم ندارد و تكرار بسياري از كليشههايي است
كه به وفور در صداوسيما يافت ميشود.
اما از اينجا به بعد عالوه بر اينكه حجم همين كليشهها
به شكلي مضاعف در مجموعه ديده ميشوند ،روايت داستان
ه��م از الگويي منطقي پي��روي نميكن��د .در واقع عناصر
داستاني در وضعيت كامال بيمنطق به سر ميبرند و در هر
قسمت حوادثي اتفاق ميافتد كه به شيوههاي دمدستي كنار
هم چيده شدهاند .وقتي هدف فيلمي ترسيم و آسيبشناسي
مناسبات در حال تغيير انسانها و تحوالت دروني آنهاست،
طبيعتا بايد بيش از همه روي اين مناسبات و دگرگونيشان
مداقه كند تا در خط س��ير داستاني آشفتگي ديده نشود و
درونيات آدمها وضوح بيش��تري داشته باش��د .مصاديق و
نمونههاي اين مس��اله را به راحتي ميتوان در «از يادرفته»
ديد .اولين نمونه آن را ميتوان در قسمتهاي اول مجموعه

ديد كه مرتضي تازه به تهران ميآيد؛ رفقايي تازه پيدا ميكند
كه مازيار يكي از آنهاست .او به مينا با بازي بهنوش بختياري
كه همكالس��ياش اس��ت ،عالقهمند ميش��ود .پدر مازيار
پيتزافروشي دارد و اتفاقا خانواده او هم با خانواده مينا به كلي
متفاوت است و به طبقهاي ديگر تعلق دارد.
يكي از نكات منفي اين اس��ت كه ب��ه فراز و فرود رابطه
اين دو و چگونگي عالقهمند شدنشان به همديگر پرداخته
نميشود و اصال معلوم نميشود با توجه به شرايطي كه مازيار
و مينا دارند ،چط��ور ازدواج به اين راحتي صورت ميگيرد.
مينا سرس��ختانه به دنبال آن است كه براي ديدن مادرش
و ادامه تحصيل به خارج از كش��ور سفر كند و مازيار هم از
آن دس��ت مرداني اس��ت كه نگاهي كامال قديمي و سنتي
دارد و ميخواه��د همس��رش را آدم كند! خب دو نفري كه
چنين ويژگيهاي شخصيتي بارزي دارند ،چگونه ازدواجشان
بيهيچ حرف و حديثي ش��كل ميگيرد؟ در اليههاي فيلم
توضيحي مستتر نيست و گويي كارگردان تعجيل داشته كه
صرفا برخي فصول را سرهمبندي كند و داستاني تكهپاره و
فاقد منطق روايي را به جلو ببرد.
از طرف ديگر با وجود اينكه مدت خيلي زيادي از ازدواج
مازيار و مينا نگذشته ،چالشهايشان آغاز ميشود و باز هم
بدون كمترين پرداختي ناگهان آنها را در حال امضاي اسناد
براي جدا شدن ميبينيم! جالبتر از همه اينكه مازيار بعد از
جدا ش��دن ،در راه خانه تصادف ميكند و ميميرد .چرا اين
همه «اتفاق» بايد به غيرقابلباورترين شكل ممكن در سريال

نقدي بر «ستايش»

از انكار تا اغراق
امير فرضاللهي
 -1ستايش ،اثري كه دو ماه پيش خجالت ميكشيدند
نام فيلمنامهنويس آن را بر تيتراژ اين س��ريال بنويسند
و نويس��نده آن ،گروه نويسندگان بود ،به يكباره بعد از
تشويق توسط يكي از مراجع ديني و در پي آن تمجيد
پراغراق رييس تلويزيون از آن ،از اثري معمولي تبديل به
اثري جاويد شد .بدون آنكه دليل انكار ابتدايي و تشويق
ناگهاني بيان شود و نمود عيني داشته باشد؛ انكاري كه
بيدليل بود و تشويقي كه كامال اغراقشده.
 -2شايد نام سعيد مطلبي و عقبهاش در فيلمفارسيهاي
قبل از انقالب دليل انكار ابتدايي بود و كمتوجهي به اين
سريال .اما پخش هفتگي اين سريال از آنجا كه يكسري
از ش��اخصهاي نگارش در آن رعايت شده بود ،به مرور
مخاطب تلويزي��ون را جذب خود كرد؛ ش��اخصهايي
كه البت��ه در پس آن نقاط ضعف هم نهفته اس��ت .به
نيك��ي واقفيم كه بزرگترين نقطه مثبت «س��تايش»
شخصيتپردازي اين س��ريال است كه هر كس در آن
قانون ،ادبيات و اخالق خود را دارد و تضاد اين اشخاص
در زندگي موجب ش��كلگرفتن قصه ش��ده اس��ت .اما
مشكالت فيلمنامه اين سريال از اينجا آغاز ميشود كه
گرهافكنيهايش بيش از حد به عنصر اتفاق وابسته است
و بر اين مبنا در هر قسمت سعي دارد مخاطب خود را
به نوعي غافلگير كند تا او نتواند ادامه سريال را براساس
كدهايي كه خود در اختيار او گذاشته است ،پيشبيني
كند.
اتفاقهايي ك��ه ناهمگون مينمايد در بس��ياري از
اوقات ش��مايل جمعكردن قص��ه را در ذهن مخاطب
ترسيم ميكند و در بسياري از اوقات فراتر از باورپذيري
مخاط��ب ميرود و هضم اين قصه را نزد مخاطب دچار

مش��كل ميكند .ام��ا از آنجا كه اي��ن فيلمنامهنويس
پرتجربه درآوردن شخصيت را به خوبي بلد است جبران
اين نقيص��ه در قصه را فراهم ميکند (بهخصوص براي
مخاطب عام و او ميتواند از كنار اين سهلانگاري عبور
كند).
 -3دليل ديگر موفقيت نسبي اين سريال موضوعي است
كه مطرح ميكند و گيرايي خاصي در زندگي مردم و در
رابطههاي زناشويي ايراني دارد .موضوع اختالف خانواده
پسر و دختر با زوج ،عاقبت آنها و سرنوشت بچهها پس
از به هم خوردن ش��كل طبيعي زندگي يك زوج جوان
موضوعي اس��ت كه همواره به سبب روحيات خاص ما
ايرانيها موضوع حس��اس در زندگي روزمرهمان است و
ذات اين قصه فيالنفسه براي مخاطب جذاب است.
 -4نكته ديگر آنك��ه ردپاي كارگردانهاي مختلفي در
توليد اين س��ريال مش��اهده ميش��ود و ميراث آنها در
انتخاب بازيگران ميراث چندان نامطلوبي هم براي سعيد
سلطاني نبوده .بازيگر نقش س��تايش به خوبي از پس
بازي اين نقش برآمده و با اين بازي ،بازي در نقشهايي
اينچنيني را در آينده كاري خود تضمين كرده اس��ت.
داريوش ارجمند مثل هميشه اغراقشده بازي ميكند
اما نقش��ش به آن اغراق ميآيد و توجيه دارد .محمود
عزيزي و سايرين نيز كمابيش تالش خوبي براي درآمدن
اين مجموعه انجام دادهاند .در مجموع حاال كه قسمت
دوم اين مجموعه به نويسنده سفارش داده شده آن هم
در  50قسمت بهتر است سعيد مطلبي با حوصله وافي
و كافي گرهافكنيهاي خود را به روش قابلباور طراحي
كند و بنويس��د تا اين نقيصه بزرگ در س��ري دوم اين
سريال مرتفع شود.

رخ دهد كه صداي هر تماش��اگري را درآورد؟ حجم اتفاقات
بيمنطق و بيجايي كه در «از يادرفته» ميافتند ،آنقدر زياد
اس��ت كه كمترين همذاتپندارياي با آنها نميتوان كرد.
اگر مازيار بعد از جدا ش��دن از همس��رش تصادف نميكرد
و نميمرد چه خللي به روند قصه وارد ميش��د؟ مش��كل را
بايد در آنجا جستوجو كرد كه فيلمساز در دام شعارزدگي
ميافتد و ميكوش��د به پيش پاافتادهترين شكل ممكن ،به
دنبال ه��ر اتفاق ،پيام اخالقي صادر كند؛ آن هم پيامي كه
آنقدر رو و سطحي مطرح ميشود كه هر مخاطبي را دلزده
و مأي��وس ميكند؛ اينكه هر كار ب��دي در دنيا انجام دهي
سزايش را به س��رعت ميبيني .اگر به همسرت ظلم كني
كشته ميشوي و دلي را بشكني فلج ميشوي و. ...
كارگ��ردان حتي در روند داس��تانياي ك��ه خود روايت
ميكن��د ،گرفتار تناقضهاي جدي ميش��ود و نتيجه اين
ميشود كه ش��خصيتپردازيها به شدت ضعيف باشند و
باوركردنشان دش��وار .مرتضي كسي است كه سختيهاي
بس��ياري متحمل ش��ده و با تالش و كار فراوان در روس��تا
توانسته درس بخواند و در رشته سخت پزشكي قبول شود.
با وجود اين ،زندگياش را دوست دارد و عاشقانه همسرش
را ميستايد و طاقت كوچكترين كنايه را از سوي دوستش
ندارد؛ اما ناگهان و به س��رعت دچ��ار دگرگوني و تحوالت
شگرفي ميشود.
اينكه چرا فضاي مدرن زندگي شهري اين همه پتانسيل
دارد تا شخصي با اين ويژگيهاي مثبت را يكشبه از اين رو
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پشت كوه بلند
به ياد روزي روزگاري و مراد بيگ

به آن رو كند ،پرسشي است كه به طور جدي در مورد فيلم
وجود دارد و پاس��خي هم البته برايش نيست .واقعيت اين
است كه تغيير الگوهاي ارزشي در روزگار ما به هر حال وجود
دارد ،اما اين تغيير باالخره روندي دارد و فرازو نشيبي .چنين
روندي همان طور كه گفته شد ،ظرفيتهاي دراماتيك خوبي
هم دارد تا در قالب فيلم سينمايي يا سريال تلويزيوني نمايش
داده شود اما اينكه نگاهي شتابزده و بيدقت به مساله داشته
باش��يم و ش��عار بدهيم كه تغيير بد است و اگر تغيير كني
بد ميبيني و ...سادهترين كاري است كه ميتوان انجام داد.
وقتي به ش��خصيتهاي مجموع��ه «از يادرفته» نگاه
ميكنيم ،انگار نويس��نده و كارگردان برچس��بهايي روي
پيشاني آنها چسباندهاند كه مش��خصات و ويژگيهايشان
روي آنها حك ش��ده اس��ت .ويژگيهايي هم كه براي آنها
انتخاب شده ،آن طور كه كارگردان مطرح كرده ،از مهمترين
مشكالت فعلي برخي نخبگان جامعه ماست .مينا به شكل
اغراقآميزي رستگار ش��دن را در مهاجرت از ايران ميداند
و به هر دري ميزند تا ديگران پله ترقي او ش��وند و او را به
آرزوهايش برسانند .مرتضي ديگر شخصيت محوري مجموعه
هم دستكمي از مينا ندارد و به شكل ناباورانهاي بد و منفي
اس��ت و اصالتهايش را فراموش كرده است .بعد از ورود به
دانشگاه به سرعت تغيير ماهيت داده و عالقهاش را نسبت به
همسرش از دست داده .همه صفات مثبت او طي چند سال
درس خواندن در دانشگاه و زندگي در شهر از دست رفتهاند
و بعد از آن هم در اقدامي محيرالعقول (!) همسرش را طالق
ميدهد و با مينا ازدواج ميكند .تكليف پدر مينا و همسرش
هم اصوال در فيلم مش��خص نيست .به نظر ميآيد اگر آنها
در داس��تان وجود نميداشتند هم اتفاقي نميافتاد؛ چراكه
كارك��ردي ندارند و فقط آنها در زمان ازدواج و طالق ،بدون
داشتن ديالوگ و حضوري موثر ديده ميشوند.
در نهايت در م��ورد «از يادرفته» بايد گفت كه به دليل
اغراقهاي زياد ،قصه تكراري و ش��خصيتهايي كه س��ير و
سلوكش��ان به دقت و به درستي به تصوير كشيده نشده،
موفقيتي نداشته است و حرف و پيام خود را به شكل بيش
از حد ساده و مستقيم با مخاطب در ميان ميگذارد .تغيير
موقعيتهايي كه براي شخصيتها پيش ميآيد ،ميتوانست
همراه با نگاهي جامعهشناسانه و روانشناسانه باشد ،نه اينكه
صرفا س��نت در مقابل مدرنيس��م قرار بگي��رد و بحثهاي
تكراري در مورد حفظ اصالت مطرح شوند« .از يادرفته» نگاه
عميقي به مسايل ندارد و ديدگاه انتقادي ويژهاي هم طرح
نميكند؛ تجربهاي تكراري كه در روايت قصه هم از مشكالت
زيادي رنج ميبرد و پيرنگ محكمي ندارد .نه تعليقي در كار
است و نه گره و نقطه اوج و بحراني كه مخاطب را جذب كند.
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مجموعه تلويزيوني «پش��ت كوههاي بلند» با عنوان
قبلي «اوس��نه پادشاهي» به كارگرداني امراهلل احمدجو و
تهيهكنندگي رضا جودي كه در مرحله فني اس��ت ،قرار
است اشاره مستقيمي به س��ريال «روزي روزگاري» كند
و به اين واس��طه از مرحوم خس��رو ش��كيبايي و ژاله علو
يادي ش��ده باشد .مهتاج نجومي نقش خاله را كه علو در
«روزيروزگاري» ايفا كرده بود برعهده دارد و عليرضا شجاع
نوري نقش خس��رو ش��كيبايي را ايفا كرده است« .پشت
كوههاي بلند» در  50قسمت  40دقيقهاي به سفارش گروه
فيلم و س��ريال شبكه سوم سيما توليد ميشود و محمود
پاكنيت ،محمد فيلي ،آتش تقيپور ،پرويز بزرگي ،حسن
اكليلي ،فريدون سوراني ،بهروز مسروري ،مهوش صبركن
و ...از جمله بازيگران آن هستند .حسام بيگ با نام جديد
سامش��ا اكنون پادشاه شده و براي خوشگذراني به سمت
اصفهان ميآيد .كاروان او را همس��رش ملك خاتون و دو
فرزندش وليعهد و شادخترو ،تلخك دربار قشونساالر ،مير
غضب و ريز و درشت درباريان ،جارچيها ،دسته موزيك،
آشپزخانه دربار و ...همراهي ميكنند؛ تا اينكه. ...

«تا ثريا» از  16آذر

مجموعه تلويزيوني «تا ثريا» به كارگرداني سيروس
مقدم از  16آذر از ش��بكه اول سيما پخش ميشود .اين
مجموعه تلويزيوني از ش��بكه اول سيما بعد از عاشوراي
حس��يني به روي آنتن ميرود« .ت��ا ثريا» روايتگر قصه
زني است ميانس��ال كه در كشاكش زندگي ،موفقيتها
و شكس��تهايي را متحمل ش��ده كه حاصل آن در 30
قسمت به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما
توليد شده است .آزيتا حاجيان ،همايون ارشادي ،مهران
احمدي ،هومن سيدي ،ليندا كياني ،الناز حبيبي ،حسين
مهري ،ارسالن قاسمي در اين مجموعه بازي ميكنند.
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