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ابله؛ یک کمدی موفق دیگر
از کمال تبریزی
به نظر میرسد که کم کم شبکه پخش خانگی دارد
روی دست تلویزیون بلند میشود و به دلیل اینکه دست
سازندگان اثر هم در این شبکه ،خیلی بازتر از تلویزیون
اس��ت و برای گرفتن مج��وز پخش از ارش��اد ،درگیر
ممیزی سلیقهای خیلی کمتری هستند  ،کار هم بهتر
در میآید .مجموعه «ابله» ساخته کمال تبریزی که نام
خود را از یکی از مشهورترین رمانهای داستایوفسکی
ب��ه وام گرفته ،در همان فضای آغازین خود ،اش��اراتی
هم دارد به «جنایات و مکافات» این نویسنده که البته
تنها اشارات این مجموعه نیست .شروع این مجموعه،

همراه است با دوبارهس��ازی سکانس مشهور «قتل در
قطار سریعالسیر شرق»نوشته آگاتا کریستی و ساخته
س��یدنی لومت ،که علیرضا طالبزاده[نویس��نده] و
کمال تبریزی[کارگردان] آن را با اشاراتی به «جنایات
و مکاف��ات» و همین ط��ور فیلم «روان��ی» هیچکاک
هم��راه کردهان��د .مجموعه «ابله» گرچ��ه در تیتراژ و
نخستین قسمت خود ،بیش��تر برای مخاطبان خاص
س��ینما و منتقدان جذاب است که اش��ارات را با توجه
به حافظ��ه فیلمبین خود در مییابن��د اما خیلی زود،
با بازگشت به فضای واقعگرا[شما بخوانید «واقعنما»
که در واقع مث��ل آثار بونوئل ،هجویه واقعیت اس��ت]
مخاطب عام را جذب خود میکند .کالس بازیگری این
مجموعه در باالترین حد کالس بازیگری کشور تعریف
ش��ده و گریم بازیگران ،حتی در مقایسه با سریالهای
تاریخ��ی «ال��ف» تلویزیون هم کمنظیر اس��ت! گریم
محسن تنابنده که در نقش مادربزرگ مهران احمدی
بازی کرده ،یکی از جذابیتهای س��ریال اس��ت! بازی
مهران احمدی هم در نقش فیلمنامهنویسی
ک��ه مدع��ی نوش��تن فیلمنامههای
پلیسیس��ت اما همیش��ه ِ
لنگ

اَبَرقهرمان در اتاق عمل!

تلویزیون ایران با س��ریالهای ژاپنی بیگانه
نیست اما از دهه ش��صت به این سو که سریال
طوالنی «سالهای دور از خانه» [که مخاطبان،
آن را ب��ا نام «اوش��ین» میشناس��ند] پخش
ش��د ،حضور این س��ریالها در تلویزیون ما کم
رن��گ و کمرنگتر ش��د .البته اواخر زمس��تان
 ،93دوباره تلویزیون ژاپن با یک مینیسریال،
ب��ه صحنه بازگش��ت تا ثابت کن��د میخواهد
جایگزی��ن س��ریالهای کرهی جنوبی ش��ود،
گرچه کیفی��ت این مینیس��ریال  ،پایینتر از
همتاهای ک رهایاش بود« .مهارت دستان ترو»
با نام اصل��ی « »GodHand Teruبرگرفته
از یک داستان سریالی هفتهنامهایست که در
هفتهنامه شونن از سال  2001تا  2012منتشر
شد .نویس��نده این داس��تان َکزوکی یَ َمموتو،
ترکیب ی��ک فضای کام�ل ً
ا واقعگ��را همراه با
عملکردی اَبَرقهرمانی را برای خلقِ شخصیتی
برگزید که با اتکاء به خاطره و کوش��ش پدرش
برای نجات او در یک سانحهی هواپیما ،در اتاق
عمل بدل به یک اَبَرپزش��ک میشد و به همان
سرعتی که سوپرمن ،هواپیمایی در حال سقوط
را روی دس��ت میگرف��ت و آرام فرود میآورد،
بیم��ار در ِ
حال مرگ را نج��ات میداد و پس از
اتمام عمل موفقیتآمیزش ،پای تخت عمل از
هوش میرفت! چنین ش��خصیتی محتم ً
ال در
چارچوب داستانهای سریالی هفتهنامهای و با
توجه به موفقیت روزافزون این نوع داس��تانها
در ژاپن ،میتوانست باورپذیر و موفق باشد ،اما
 6قس��متی که در قالب مینیس��ریال در سال
 2009س��اخته ش��د و از  11آوریل این س��ال
تا  16می ،روی آنتن رف��ت ،پرونده تلویزیونی
این داس��تان را مختومه کرد .مش��کل اصلی،
احتماالً خودِ داس��تان بود چ��را که در چنین
فض��ای واقعگرایانهای ،چن��دان باورپذیر نبود
و تماش��اگران مجبور بودند که در هر قسمت،
ش��اهد یادآوری خاطرات تک��راری ترو در اتاق
عملباشندوببینندکهچطوردستشرادرست
روی همان نقطهای از س��ینهاش میگذاشت
که جای دس��ت پدرش موقع ت�لاشاش برای
تنفس دوباره او،نقش بس��ته بود .این یادآوری

در داس��تانی که میتوانس��ت
نوجوانانرامجذوبکند،گرچه
پذیرفتن��ی بود ام��ا مخاطبان
س��ریال ،بزرگس��االن بودن��د.
فیلمنامه کار مشترک نویسنده
داس��تان اصلی و فو َک َس��وا َم َسکی
بود و ن��ه دیالوگه��ای قدرتمندی
داش��ت ن��ه ُکنشه��ا و وا ُکنشه��ای
وضعیتی و شخصیتی قابل قبول برای اثری
تلویزیون��ی که در فضای یک بیمارس��تان و در
قرن بیست و یکم شکل میگرفت .بازیها هم،
اغلب اغراقش��ده بودند مخصوصاً بازی بازیگر
نقش ترو .کارگردانی مش��ترک ش��یمویَما تِن
و تس��و َکموتو ِرنپی هم نتوانس��ته بود در جمع
کردن داس��تان ،کمکی کند و مشخص بود که
این مینیسریال بیمارس��تانی که بیشتر یک
پیشتولید آزمایش��ی به نظر میرسید تا اثری
ک��ه برنامهریزی طوالنیم��دت برایش در نظر
گرفته شده باشد ،بخت چندانی برای ماندگاری
و ساخت قسمتهای بعدی ندارد .نمایش این
اثر در شبکه نمایش ،که به تازگی با تغییر رویه
کاربریاش،بدلبهشبکهفیلموسریال[توأمان]
شده ،مخاطبان این شبکه را مشتاق کرد که با
اثری به یادماندنی روبرو خواهند شد که چنین
نش��د؛ البته تیم دوبالژ بیشترین سعی خود را
به خ��رج دادند ت��ا ش��خصیتها را باورپذیرتر
کنند و با صداپیش��گی خ��وب ،موجب ارتقای
کالس بازیگ��ری ای��ن مجموعه ش��وند .با این
همه ،بهتری��ن دوبلورها ه��م نمیتوانند اثری
متوس��ط ب��ه پایین را ،ب��ه اثری
دیدنی بدل کنند.

دوزار پول اس��ت ،با تم��ام نقشهایی که
تاکنون بازی کرده ،متفاوت اس��ت .حضور
یک شخصیت فیلمنامهنویس با یک کارت
زمانگذشته «خانه س��ینما» در جیباش،
این امکان را در اختیار فیلمنامهنویس گذاشته
که با برخی برنامههای س��ینمایی تلویزیون مثل
«هفت» هم ش��وخی کند و البته با مجری آن یعنی
«محمود گبرلو» .ش��اید میاننویسهای سریال که با
صدای ناصر طهماسب خوانده میشوند ،برای نسل نو
چندان دلچسب نباش��ند اما برای نسلی که فیلمهای
وارد قصه ش��دهاند .پدرب��زرگ جوان ،با ب��ازی بهنام
صامت هارول��د لوید را با همین میاننویسها و صدای
تشکر ،میخواهد که نوهاش با دختری ازدواج کند که
طهماسب در حافظه دارند ،فوقالعاده است.
دزد باش��د! هانیه توسلی هم قرار است این دزد ایدهآل
مجموع��ه درب��اره فیلمنامهنویسیس��ت که فکر
خانواده باش��د! ل��و دادن بیش از حد داس��تان ،به نفع
میکند ج��وان پولداری به دختران زیب��ا قول ازدواج
مجموعه نیس��ت! پس برویم س��راغ یکی دیگر از نقاط
میدهد تا با جل��وی دوربین بردن آنها برای س��اخت
ق��وت «ابله» که تیت��راژ جذاب آن اس��ت و تبریزی با
فیلمهای س��وپرمارکتی [همان شبکه پخش خانگی]
استفاده از جلوههای ویژهی واقعاً خوب ،شخصیتهای
برای س��ینمای ایران و طبیعتاً امثال او ،مش��کل مالی
«ابله» را وارد سکانسهای مشهور تاریخ سینما کرده
تولید کن��د اما گرفتار خانوادهای
اس��ت؛ مخصوصاً سکانس��ی ک��ه احم��د مهرانفر ،به
میشود که انگار از وسط
هارولد لوید ،بعد از باز ش��دن پنجره ش��لیک میکند،
ِ یک هجویه پس��ت
غافلگیرکننده است« .ابله» سریالی خوشریتم است
مد ر نیس��تی ،
مخاطبان خاص را ِ
ِ
مد نظر
ک��ه هم مخاطبان عام و هم
دارد و از معدود آثار کمدی س��الهای اخیر اس��ت که
دارای فیلمنامه مس��تحکم و متمرکزیست .امیدوارم
تا پایان هم ،همین قدر خوب بماند!

مرد پرندهای؛ ریموند کارور،
اینیاریتو و مایکل کیتون
تص��ور اینکه ب��ه ذهن کس��ی برس��د که
میتواند یک ش��خصیت برخاس��ته از وس��ط
کمیک استریپهای اَبَرقهرمانی را با داستانی
از ریموند کارور [که مش��هور بود و هس��ت به
آنت��ون چخ��وف امریکا] ترکیب کن��د و از آن
فیلمی بس��ازد که داوران اس��کار را انگشت به
دهان بگذارد ،واقعاً س��خت است .اما این کار را
کارگردان دو فیلم مشهور « 21گرم» و «بابِل»
به انجام رس��اند و البته توانست مایکل کیتون
ِ
فیل��م «بتمن»
را ک��ه بعد از ب��ازی در دومین
تیم برت��ون در اوایل دهه نود ،ش��هرتاش رو
ب��ه افول نهاده بود و اغل��ب نقشهای منفی را
بازی میکرد ،همچون شخصیتِ اصلی «مرد
پرندهای» به صحنه برگرداند.
آلخان��درو گونزال��ز اینیاریت��و متول��د 15
آگوس��ت  ،1963کارگردانیست که عموماً به
دلیل س��اخت فیلمهایی با ایدههای درخشان
ِ
عی��ن حال قابل درک برای عامهی مردم،
و در
مشهور اس��ت .دو فیلم « 21گرم»[ ]2003و
«بابِل» [ ]2006دو اث��ر پیچیده در الیههای
ِ
عی��ن ح��ال فوقالعاده س��اده و
درون��ی و در
قاب��ل درک در الیههای بیرونی خ��ود بودند.
آخری��ن فیلم او که آن را با نام «مرد پرندهای»
میشناس��یم ،در اس��کار  ،2015چه��ار
جایزه بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی،
بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلمنامه
غیراقتباسی را به خود اختصاص داد.
فیلمب��ردار کار ،امانوئل لوبزکی یک
س��ال از اینیاریتو کوچکتر اس��ت و
همچون او ملیت مکزیکی دارد .ملیت

مکزیکی این کارگردان باعث شد که در مراسم
اسکار ،شان پن که یکی از بازیگران بزرگ نسل
خود است ،نه با او ،که با تفکر حاکم بر هالیوود
ش��وخی کند و یک��ی از دیالوگهای مش��هور
فیلمهای ض ِد نژادپرس��تی را هنگام باز کردن
ورقه نام بهترین کارگردان بر زبان آورد.
اگر بخواهیم داس��تان فیلم را فشرده کنیم
احتماالً به چنین نتیجهای میرسیم «:ریگان
تامسون(مایکل کیتون)بازیگر هالیوودیست
ک��ه دو ده��ه قب��ل به خاط��ر ب��ازی در نقش
اَبَرقهرمانی به نام «مرد پرندهای» در فیلمهای
بالکباس��تر ،مش��هور بوده ،ولی ح��اال دیگر
ش��هرت چندانی ن��دارد و در ذهنش ،صدای
ش��خصیت مرد پرن��دهای دائم ب��ا او صحبت
میکن��د و از او انتق��اد میکن��د و او خ��ودش
تصور میکند قدرته��ای خارقالعادهی مرد
پرن��دهای را در زندگ��ی واقعی نیز داراس��ت.
ریگان امیدوار اس��ت با اقتباس نمایشنامهای
از داس��تان کوتاه ریمون��د کارور به نام« وقتی
از عش��ق حرف میزنیم از چه حرف میزنیم»
که خودش نویسندگی ،کارگردانی و بازیگری
آن را بر عهده دارد ،ش��هرت از دسترفتهاش
را بازیابد .کیتون در این فیلم گرچه نتوانس��ت
اس��کار بهتری��ن بازیگ��ر نقش اول م��رد را به
دس��ت آورد اما پس از دههها ،به رده نخس��ت
کالس بازیگ��ری هالی��وود بازگش��ت .فیل��م
با بودج��ه س��اختِ  18میلی��ون دالریاش،
بی��ش از  76میلی��ون دالر فروخت که فروش
خوب��ی برای یک فیل��م مس��تقل و کمهزینه
در امریکاست.

