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ایمان عبدلی

ظاهرا پیش از این »پسرَکشی« اکران 
بوده و پس از شیوع کرونا سازندگان فیلم 
تصمیم به ادامه اکران فیلم در بســتر 
آنالین گرفته اند، اگــر گمان می کنید 
کرونا تماما شر و پلیدی ست، باید بگویم 
که گمانتان اشتباه اســت. همین که 
مثال فیلمی چون »پسرُکشی« پرده ی 
سینمایی را اشــغال نکرده و در همان 
انزوای »اکران آنالین« دارد به حیاتش 
ادامه می دهد، از محاســن کروناست. 
فکر این که برای تماشای چنین اثری 
زحمت سینما رفتن و وقت گذاشتن را 
متحمل بشوی، فکرش، حتی فکرش 
هم آزاردهنده است! سوال اساسی این 
است که اصال چرا چنین فیلمی ساخته 
شده است؟ این همه بد بودن و پرت و پال 
بودن را چگونه در یک پکیج 90دقیقه ای 

توانسته اند گرد هم بیاورند؟
»پسرُکشــی« درباره میــل و نگاه 
سنتی به فرزند پسر است. زوج جوانی 
احتماال در دهــه 30 یا 40، پســردار 

نمی شوند، مرد خانه تصمیم می گیرد 
بــا ازدواج دوم طعم پســر داشــتن 
را بچشــد. چیزی حدود 20 دقیقه با 
سکانس های منفک و منقطع که شامل 
گفت و گوهای کم حرف و نه گزیده است، 
با دغدغه اهالی آن خانه قدیمی آَشــنا 
می شویم. سکانس ها با هیچ چسبی به 
هم نمی چسبند و طرح داستان خیلی 
آبکی اجرا می شــود. طراحی صحنه، 
دیالوگ ها و شکل بازی ها هیچ داده ی 
قابل اتکایی نمی دهد که این خانواده در 
چه دوره ی تاریخی و در چه جغرافیایی 
زندگی می کنند؟ این ابهام زایی البته در 
یک فضای سورئال یا در جهت تشدید 
مضمونی استعاره ای  نیست، بلکه بیشتر 
به نظر می رســد از سِر ســهل انگاری 
و آسان گیری ســت، بی احترامــی به 
مخاطب در اوج است و تا پایان فیلم در 

اوج می ماند.
هنوز چیزی آن چنان شکل نگرفته 
که فیلمســاز هوس یک بــازی زمانی 
می کند و به زمان حال پرتاب می شویم، 
ژاله صامتی که نقش زِن در حســرت 

پسر را دارد در کنار پسرش حضور دارد. 
بعدا می فهمیم این پسر حاصل ازدواج 
صامتی با یک مرد دیگر است. پسر یک 
مهندس است که در ســازمان میراث 
فرهنگی مشغول است، او چهار خواهر 
دارد کــه در واقع دختــران صامتی از 
همان ازدواج ناکام اســت. پسر با یک 
دختر آشنا می شــود که ما با گذر از دو 
سوم فیلم می فهمیم که حاصل ازدواج 
شوهر ســابق صامتی یا همان پدر آن 
چهار خواهر با زن دومی ست که او هم 
دخترزا بوده و در ابتدا گمان می کردیم 
که پسرزاست! اصال همین گمان باعث 
می شــود که ندیمه ی صامتی به آن ها 
آســیب بزند، این را هم در انتهای فیلم 
متوجه می شویم. دختری که به عنوان 
معشوقه ی پســِر صامتی در زمان حال 
به او نزدیک شده در واقع به قصد انتقام 
از صامتی وارد ماجرا شــده، چند باری 
هم حرکات هیســتریک می کند که 
به اصطالح گوشــی را دست مخاطب 

می دهد که حضور او غیرطبیعی است.
تمام این چند خط قبل که کمی تو 

در تو و البیرنتی هم هست را فیلمساز 
در یک ســوم پایانی رو می کند و ما در 
یک ســاعت ابتدایی با کلی ســکانس 
مواجهیم که بازیگــران جلوی دوربین 
می آیند و دیالوگ خودشان را می گویند 
و می روند. دریغ از یک حس درســت، 
یک دیالوگ پیش رونده و در حسرت دو 
سکانس پشت هم که حسی از توالی و یا 
یک تدوین فکر شده را بدهند. در غیبت 
دوربینی که قاب ســینمایی ببندد و یا 

موزیکی که حس افزایی کند، همه چیز 
تخت و کسل کننده.

مســاله فیلم این اســت که اصال 
تکلیفش روشن نیســت، آیا این فیلم 
قرار اســت یک درام جنایی باشد؟ یک 
کار رازآلود و معمایی باشــد؟ یک نقد 
اجتماعی در باب فرهنــگ واپس گرا و 
ارتجاعی باشد؟ فیلمســاز و در نتیجه 
اثرش هیچ زاویه دید مشــخصی ندارد 
و جای درســتی برای طرح بحث و آغاز 
داستان انتخاب نشده است. در همین 
سینمای خودمان برای طرح بحثی در 
تاریخ و تبارشناســی یک سنت غلط، 
سال گذشته »خانه پدری« را داشتیم 
که یک باور غلط را نسل به نسل و به شکل 
یک میراث در معرض دید گذاشته بود 
و در فرمی اپیزودیــک زبان نقادانه اش 
را هم حفــظ کرده بود. مســاله »خانه 
پدری« البته خطیرتر و حساس تر هم 
بود و اساســا طرح چنین بحثی دست 
و پای فیلمســاز را می بندد، اما عیاری 
کار را درنهایت انســجام انجام داده بود 
و مثال طراحی صحنــه در همان فیلم 
علی رغم شکوه و زیبایی علیه نوستالژی 
و نوســتالژی خواهی روزافزون جامعه 

عمل کرد و کارکرد داشت.
البتــه که »پسرُکشــی« مثل یک 
موجودیت گنگ حتی در تعریف کردن 
داستانش هم لَنگ می زند اما به کارکرد 
بی هویت و معطــل و درمانده طراحی 
صحنه در فیلم توجه کنید، اصال مشخص 
نیست آن قاب های کارت پستالی خانه با 
مشخصات شبه قجری چه کارکردی 
دارد؟ پخش چندبــاره ی تصنیف و یا 
موسیقی های کالسیک قرار است چه 
کند؟ شاید فقط این ها سلیقه شخصی 
کارگردان بوده وگرنه چون امر الصاقی 
و بی ربط نشان می دهد. اگر از طراحی 
صحنه، تدوین یا موسیقی حرف می زنم 
نه که قائل به وجود یک داستان حداقل 
سرراســت در فیلم باشــم، نه! از خیر 
داستان گویی گذشتم و فرض را بر این 
می گیرم که فیلمنامــه ای نبوده و کار 
بداهه ضبط شده! کاش حداقل در فرم 
با یک »متوسط« طرف بودیم، اما خب 

نیستیم و »پسرُکشــی« هیچ نقطه ی 
قابل تحمل و نه حتی مثبتی ندارد.

چنــد نمونــه از شــاهکارهای 
»پسرُکشی« را در انتهای این یادداشت 
می گذارم تا اگر از فــرط بیکاری برای 
بار هزارم باید و نبایدهــای کرونایی را 
خواستید مرور کنید و انتخاب دیگری 
نداشتید، با اطمینان خاطر به همان کار 
عبث بپردازید و خدای ناکرده آلوده به 
تماشای این فیلم نشــوید. اسکلت دو 
نفر در آغوش هم پیدا شده، پسِر صامتی 
خطاب به فرخ نعمتی می گوید، همه ی 
روزنامه ها و مردم از این دو اسکلت یک 
داستان عاشقانه ســاخته اند! آخرین 
باری که در ایران از دو اسکلت در میان 
پچ پچ هــای عمومی روایتی ســورئال 
ساخته شده، ِکی بوده؟ شاید در زمان 
پهلوی اول! انگار فیلمساز خرده داستانی 
را از »صد سال تنهایی« مارکز به داستانی 
امروزی در ایران منتقل کرده است! در 
جای دیگری از فیلم، لیــال زارع مقابل 
همان پسر جوینده حقیقت نشسته و 
راز دو اسکلت را فاش می کند پدران این 
دو همدیگر را کشته اند، زارع رو به پسر 
می گوید: »ما با هم پدرکشتگی داریم«. 
و اما من گمان می کنم این فیلمساز 
بــوده که با ما پدرکشــتگی داشــته، 
اصال کاش اســم فیلم را هــم بگذارند 
»پدرکشتگی« چون روح و روان و اعصاب 
و زمان نه تنها پســرانی کــه پای فیلم 
نشسته اند؛ بلکه هر نوع بنی بشری که 
پای فیلم نشســته اســت را به کشتن 

می دهند.

وقتی اکران آنالین و کرونا، خیر دارد

پسرُکشی نه، پدرکشتگی با مخاطب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تست کرونای منوچهر هادی 
مثبت شد

منوچهــر هــادی 
از مثبت بودن تســت 
کرونای خود خبر داد و 
در عیــن حال وضعیت 
جسمی خود را مناسب 

عنوان کرد. این کارگردان سینما و تلویزیون با انتشار 
پستی در صفحه اینســتاگرامش، ابتال به ویروس 

کرونا را تایید کرده است.
از این کارگردان هم اینک سریال »دل« در حال 

عرضه در شبکه نمایش خانگی است.
همچنین فصل دوم ســریال »عاشقانه« که با 
عنوان گیســو قرار است ساخته شــود، در مرحله 

پیش تولید و نگارش فیلمنامه است.
پیشتر در اردیبهشت ماه امسال اعالم شده بود 
که »گیسو« درامی معمایی با رویکردهای اجتماعی 
از جمله پول شویی است. در سریال »گیسو« برخی 
بازیگران فصل قبل در کنار بازیگران جدید حضور 

خواهند داشت.
    

»ماتیک مخملی« همچنان در 
مرحله پیش تولید است

پیش تولیــد فیلم 
»ماتیــک مخملی« به 
کارگردانی محمدرضا 
یکانی همچنــان ادامه 
دارد و حضــور برخی 

بازیگران این فیلم از جمله بهنوش بختیاری قطعی 
شده است.

فیلم »ماتیک مخملی« به کارگردانی محمدرضا 
یکانی با نگاهی آسیب شناســانه بــه معضالت و 

مشکالت زندگی در کالنشهر تهران می پردازد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »اینجا 
جای ماندن نیست باید رفت و سفر کرد تا به آرامش 
رسید اما مطمئن نیستم جای جدید به من آرامش 

بدهد.«
این پروژه هم اکنــون در مرحله پیش تولید به 
سر می برد و انتخاب عوامل و بازیگران آن همچنان 
ادامه دارد و از بازیگرانی که تا این لحظه حضورشان 
در »ماتیک مخملی« قطعی است می توان بهنوش 
بختیاری، فاطمه شکری، جواد زیتونی و اکرم علمدار 
را نام برد. این فیلم با معرفــی دو بازیگر به نام های 

مسعود براتی و رایحه تیموری همراه است.
    

بتمن، سریال می شود
اچ بی او مکس قصد 
دارد سریالی درام از شهر 
گاتهام و فضای پلیسی 
آن با همکاری مت ریوز 
و ترنس وینتر بســازد. 

این سریال که اسپین آف جدیدی با تمرکز بر جرم 
و جنایت در شهر گاتهام است هنوز عنوانی ندارد و 
در همان فضایی می گذرد که ریوز برای فیلم بلند 

»بتمن« با بازی رابرت پتینسون خلق می کند.
این نخستین قراردادی است که ریوز با کمپانی 
برادران وارنر می بندد و در آن به عنوان تهیه کننده 

حضور خواهد داشت.
مت ریــوز از این پــروژه به عنــوان فرصتی 
شگفت انگیز یاد کرده که کمک می کند هم دنیای 
بتمن که در فیلم سینمایی خلق شده گسترش یابد 
و در عین حال به نوعی تعمیق شود و هم جزییات 

بیشتری از آن ارایه شود.
وی همچنین همــکاری با ترنــس وینتر که 
نوشته های تاثیرگذار و قدرتمندی درباره دنیای 
جنایت و فســاد در کارنامه اش دارد را یک رویای 

محض خوانده است.
ترنس وینتر به عنوان نویسنده و تهیه کننده 
در این ســریال حضــور دارد. او خالق ســریال 
»امپراطوری ساحلی« و نویسنده و تهیه کننده و 
کارگردان سریال تحسین شده »سوپرانوها« بود. 
او ۱2 نامزدی امی برای این برنامه کسب کرد و 4 
جایزه را به خانه برد. وی یک نامزدی اسکار برای 
فیلمنامه »گرگ وال استریت« اسکورسیزی هم 

در کارنامه دارد.
ریوز اکنون در حال کارگردانــی و تهیه فیلم 
سینمایی »بتمن« اســت که قرار است از اکتبر 
202۱ در سینماها اکران شــود. این فیلم با بازی 
پتینسون، زوئی کراویتز، جفری رایت، کالین فارل 

و اندی سرکیس در دست ساخت است.

پردهنقرهای

نوزدهم تیرماه تولد ناصــر تقوایی بود و به 
همین مناســبت مروری داشــتیم بر سریال 
ماندگارش: »دایی جان ناپلئون«، در این مطلب 
بخش هایی از یک مصاحبه قدیمی ناصر تقوایی 
و بخشــی از تحلیل »فرانک آرتا« در روزنامه 

شرق را گردآوری کردیم.
ناصر تقوایی، در گفت وگویی درباره چگونگی 
ساخت این سریال گفته: »پیشنهاد ساخت این 
سریال از سوی ایرج گرگین، مدیر وقت شبکه 
دو تلویزیون به من شد. منتها آن روزها در تهران 
نبودم و مشغول کاری بودم. شرکت فرش ملی 
ایران تأســیس شــده بود و به یک فیلم برای 
آشنایی بین المللی با فرش ایران احتیاج داشتند 
و برای این فیلم هم ســرمایه  خوبی در اختیار 
می گذاشتند. این پیشنهاد را به من دادند. من 
این فیلم را گرفتم که فیلم پرهزینه طوالنی بود، 
با تایم یک فیلم سینمایی. در نتیجه من پنج، 
شش ماهی با یک راننده دور ایران می گشتیم 
که وقتــی می گوییم فرش ایــران منظورمان 
کجاست. فرش کجا؟ من یک سفر مفصلی برای 
فرش ایران کردم و توی این فاصله بود که یک 
روزی تهران با خانه تماس گرفتم و به من گفتند 

ایرج گرگین چند بار زنگ زده و با تو کار دارد«

تقوایی می گوید: »یادم می آید شیراز بودیم 
برای فیلم برداری و من بــرای یک کاری یکی 
دو روزه آمدم تهران. بــه او زنگ زدم و گفت بیا 
می خواهم ببینمت. رفتم و همدیگر را دیدیم. 
کتاب دایی جــان ناپلئون تــازه درآمده بود. 
گذاشــت جلوی من. گفت ایــن را خواندی؟ 
گفتم نه. گفت مگر نمی  شناسی پزشکزاد را؟ 
من با ایرج پزشــکزاد رفیق بودم. رفیق گرمابه 
و گلســتان بودیم. ولی چون ایــن به صورت 
پاورقی در آن مجله فردوســی چاپ می شد و 
مجله فردوســی یک گاردی داشت در مقابل 
روشنفکران مخصوصا فروغ و گلستان و اینها،  
در نتیجه من نخوانده بودم، با وجود اینکه خیلی 
نزدیک بودم با ایرج. گفتم من حاال گرفتار یک 
کار سنگینی هستم و اینها. گفت خوب تو ببر 
این را بخوان و عجله نکن. جوابت را به من بده. 
من   همان شب پرواز داشتم که دوباره برگردم 

شیراز«. 
 او در ادامــه عنوان کرد: »کتــاب را گرفتم 
ازش و غروب که سوار هواپیما شدم و داشتیم 
برمی گشــتیم، من توی راه شروع کردم این را 
خواندن. تا وقتی رســیدیم به فرودگاه شیراز 
چیزی حدود 3۵ تا 40 صفحــه اش را خوانده 

بودم. بالفاصله رفتم به هتل و به ایرج زنگ زدم 
و گفتم من این را می ســازم. او هم خوشحال 
شــد و دیگر چند وقت بعد کارمان در شــیراز 
تمام شد و آمدیم تهران و قرارداد اجرائی اش را 
بستیم و به دالیلی هم آن فیلم فرش بعد از اینکه 
فیلم برداری اش تمام شــد، متوقف ماند و من 

دیگر تمام نیرویم را گذاشتم روی دایی جان«
اگر بخواهیــم دالیل ماندگاری ســریال 
»دایی جان ناپلئون« را بررسی کنیم، به چنین 

مؤلفه هایی برخورد خواهیم کرد:
سریال- نوشت: هرچند وقایع فیلم منطبق 
با وقایع رمان اســت اما همه رمان در ســریال 
نیســت. در حقیقت تقوایی آنچــه به روایت 
تصویری نزدیک تر بوده در ســریال استفاده 
کرد. مثل انتهای کتاب که شبیه انتهای سریال 
نیست. ضمنا در رمان چهره و رفتار شخصیت ها 
خیلی دقیق و جزئی توصیف نشــده اند. اما در 
سریال و هنگام اجرا با جزئیات حیرت انگیزی 
مواجه هســتیم که فقــط از توانمندی های 
یک کارگردان برجســته و ریزبین برمی آید. 
در حقیقت به ضــرس قاطع می تــوان گفت 
سریال – نوشت دایی جان با رمان متفاوت است 
و اینجاســت که رمان نویس و سینماگر از هم 

تفکیک می شــوند و در عین حال هر دو در کار 
خود متبحر هستند.

کیفیت فنی مثل فیلم بــرداری، طراحی 
صحنه، لباس و...: سؤال این است که برای چنین 
سریال غیر از خانه اتحادیه کدام فضا می توانست 
هویت ایرانی سریال را نمایندگی کند. انتخاب 
لوکیشــن یکی از مهم ترین ویژگی های این 
سریال است. ضمن اینکه دقت در به کارگیری 
جزئیات صحنه مثل تفنگ به دیــوار آویزان، 
گرامافون کوچه اتاق ریــال تابلوی ژاک لویی 
داوید، حــوض حیاط، بوته نســترن، آالچیق 
و... همه و همه جزء ضروریات فضای داســتان 
هستند؛ یعنی حذف هر کدام لطمه ای به ادامه 

داستان می زد.
انتخاب بازیگــران: در خاطــرات برخی از 

بازیگران و خود کارگردان آمده که قرار بود نقش 
دایی جان )غالمحسین نقشینه( و اسداهلل میرزا 
)پرویز صیاد( را کسی دیگر بازی کند! حاال تصور 
کنید که اگر هرکدام از ایــن بازیگران از جمله 
مش قاسم و سعید و شیرعلب قصاب و... را افراد 
دیگری بازی می کردند، قطعا کیفیت سریال 

ساخته شده را نداشت.
کارگردانــی: دایی جان نه تنهــا یک متن 
مناســب دارد بلکه از کارگردانــی و هدایت 
درستی برخوردار اســت. کل فیلم در فضای 
بسته فیلم برداری می شود ولی تماشاگر هرگز 
احساس خستگی و خفگی نمی کند. تعداد نماها 
از النگ شات تا کلوزآپ به قدری متعادل هستند 
که گویی به جای یک سریال تلویزیونی، شاهد 

یک فیلم سینمایی هستید.

مروری بر سریال ماندگار ناصر تقوایی

دایی جان ناپلئون، سریال محبوِب  پنج دهه

مرور

 مساله »پسرَکشی« این 
است که فیلمساز و در 

نتیجه اثرش هیچ زاویه 
دید مشخصی ندارد. آیا 
این فیلم قرار است یک 

درام جنایی باشد؟ یک کار 
رازآلود و معمایی باشد؟ 

یک نقد اجتماعی در 
باب فرهنگ واپس گرا و 

ارتجاعی باشد؟ 

اگر گمان می کنید کرونا 
تماما شر و پلیدی ست، باید 

بگویم که گمانتان اشتباه 
است. همین که مثال فیلمی 
چون »پسرُکشی« پرده ی 
سینمایی را اشغال نکرده 
و در همان انزوای »اکران 
آنالین« دارد به حیاتش 

ادامه می دهد، از محاسن 
کروناست
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