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ایمان عبدلی

حاال تقریبا به قطعیت می شــود 
گفت در هر خانه ای یک سریال برای 
دنبال کــردن وجــود دارد. روزگار 
و زمانه برای سریال هاســت، یکی 
فالن سریال ماهواره ای را می بیند و 
دیگری سریالی متعلق به نتفلیکس، 
مهم تر از هر چیز ایــن ذات مدیوم 
محبوب »ســریال« است که جهان 
را مسخ خودش کرده. اینجا درباره 
یک ســریال »متفــاوت« به معنی 
واقعی کلمه حرف می زنیم؛ »کشتن 
ایو« نه بــه اندازه »مانی هیســت« 
سرگرم کننده اســت و نه به اندازه 
»گیم آو ترونز« فراگیر، اما بیشتر از 
هر دو آن ها و اساسا بیشتر از خیلی 
سریال های دیگر، اثری »متفاوت« 

است.
در»کشــتن ایو«، ابتــدا گمان 
می کنید با همــان کهن الگوی دزد 

و پلیــس مواجهید، همــان نبرد و 
تقابل خیر و شــر، اما خیلــی زود با 
اخراج ایــو از اداره پلیس، باورهای 
اولیه فرو می ریــزد و در واقع اولین 
قدم برای خروج از کلیشه ها برداشته 
می شــود. ایو دربــاره ی پرونده ای 
بیشــتر از آن چه که باید کنجکاوی 
می کند و سیستم، تحمل امر خارج 
از صالحش را ندارد، پــس عذر ایو 
و رفیقــش را می خواهد. ســاختار 
متصلب سیســتم ها و البته اشــاره 
واضح به قربانی شــدن حقیقت در 
جهت بقای ساختارها در همان یکی 
دو قسمت ابتدایی چیزی از سریال 
نشــان می دهد که بیننده را ترغیب 
می کند برای ادامه اش، »کشتن ایو« 
ادعا برمی دارد که ایــن یک »تام و 
جری« نیست و در خودش چیزهایی 

از نظریه های انتقادی دارد. 
این که سیستم ها در سراسر دنیا 
و بسته به عوامل محیطی درصدهای 

متفاوتی از حقیقت را فدای مصلحت 
می کنند حاال دیگر بخشی پذیرفته 
شده از نظم جهانی ست و اداره پلیس 
در »کشــتن ایــو« بازنمایی از یک 

سیستم واقعی ست. 
در ادامــه وقتــی »ایــو« تحت 
رهبری یــک نیــروی فراملیتی و 
امنیتی باز هم خارج از »مصلحت« 
رفتار می کند، همــان نهاد به ظاهر 
مســتقل هم او را تحمل نمی کند و 
این بار در نقدی ظریف تر، ســریال 
نشــان می دهد که حتــی برخی از 
نهادهای شبه مســتقل در تمام این  
سال ها تحت لوای قوانین نانوشته ای 
بودند که صرفــا شــمایلی محو از 
استقالل کاری را تبلیغ می کردند، 
در واقع دولت ها و حکومت ها با مجهز 
شــدن به ترفندهای پیچیده موفق 
شــده اند ویترینی از دموکراســی، 
نهادسازی های مدنی و یا چیزهایی 
شبیه به این را تولید کنند و به مثابه 

یک امر قانع کننده و تخدیرســاز به 
جامعه عرضه کنند.

»کشــتن ایــو« البتــه لحــن 
انتقــادی اش را دائمــا توســعه و 
گسترش می دهد، مثال نگاه سریال 
به روســیه و به عبارتــی کلی تر آن 
چه کــه بلوک های شــرق و غرب 
قدرت می نامیم، نگاهی قطب بندی 
شده نیســت. البته این گزاره مطلق 
نیســت، اما تا حد زیادی مســتقل 
و قابل توجــه اســت. در الیه های 
زیرین ســریال نوعی نگاه نقادانه به 
ســرویس های بین المللی امنیتی 
و نوع عملکرد آن  هــا وجود دارد که 
فراتر از جهت گیری هــای مبتذل 
بسیاری از آثار هنری ست. اینجا نه 
کسی طرفدار غرب است و نه به طور 
کامل نگاه به شرق دارد، این رعایت 
بی طرفی در تمهیــدات بصرِی کار 
هم رعایت شده و تصویری که مثال 
از پاریس می بینیم بــا تصویری که 

از مسکو می بینیم در شکل پرداخت 
تفاوت قابل مالحظــه ای نمی کند 
و اگر تفاوتی هم هســت مربوط به 
ذات آن شهری ســت که سوژه شده 
و اساسا هم داستان »کشتن ایو« به 
گونه ای ست که ســریال در تمامی 
این شهرها پرســه می زند و امکان 

قیاس گذاری می دهد.
در توضیح تمهیــدات بصری که 
در باال آمد، شــاید ذکر مثال هایی 
روشن کننده باشــد، مثال در فیلمی 
که در چند ســال اخیر هم در ایران 
خوب دیده شــده ، با عنــوان »پل 
جاسوس ها« با داســتان تبادل دو 
زندانی میان آمریکا و روسیه مواجه 
هستیم و داستان به دو فضای غالب 
جنگ ســرد سرک می کشــد، در 
سمتی خیابان ها و آدم ها تماما با یک 
فیلتر خاکستری و رنگ های عموما 
سرد تصویر شده اند و در سمت مقابل 
همه چیز رنگ دارد و سازندگان به 
طور غیرمستقیم نوعی جهت گیری 
را بــه کار تزریق کرده انــد، که در 
قضاوت نهایی بیننده تاثیرگذار هم 
خواهد بود. در »کشــتن ایو« اما از 
این خبرها نیست، دوربین، تدوین 
و تمام تجهیزات دســِت سازندگان 
ســعی دارد لحن بی طرفی را حفظ 
کند و همین هم باعث می شــود که 
حتی در ســطحی فراتر از مضمون، 
مشاهده گر نوعی گردشگری ارزان 

باشیم!
و اما می رســیم بــه نقطه عطف 
ســریال یا همــان چیزی کــه این 
مجموعه را با خیلی از آثار این روزها 
متفاوت می کند، شخصیت پردازی 
دو قطب اصلــی ســریال؛ »ایو« و 
»ویالنــل«، پلیس و دزد داســتان 
آن قدر متفــاوت طراحی و پرداخت 
شده اند که حدس این که تا سال ها 
پس از تماشــا در ذهــن مخاطب 
بمانند، دشــوار نیســت. طرح کلی 
داستان هم کمی عجیب است، مثال 
تصور کنید صید از صیاد نمی گریزد 
و اصال مرز میان آن ها آنقدر باریک 
است که گاهی گم می کنید که کدام 

دنبال کدام است، در حالی که »ایو« 
به دنبــال دالیلی برای بازداشــت 
»ویالنل« است، »ویالنل« به خانه ی 

او می آید و با هم شام می خورند!
اصــال مختصــات شــخصیت 
»ویالنل« یک مهندســی خالقانه 
دارد، قاتل بی رحــم و زیبایی که از 
زیبایی و خشونت و بی رحمی توامان 
چیزی کم ندارد، به ترکیب متناقض 
زیبایی و افسونگری اش توجه کنید. 
در ســمت مقابل هم با یک پلیس یا 
کارگاه فوِق هوشمند و وظیفه شناس 
مواجه نیســتیم، یعنی هر دو طرف 
ماجــرا چیزی خالف کلیشــه های 
رایج هســتند، آن ها حتی نسبت به 
هم عاطفه ی غریبی دارند و حداقل 
از یک ســمت این عاطفه با تاکید و 
تکرار نشان داده می شود. در »کشتن 
ایو« با از این دست ایده پردازی های 
خالقانه ی همــراه با جســارت در 
جای جــای روایت، بــه طور خاص 
شخصیت پردازی مواجه می شویم 
که انگار عامدانــه ماموریت دارند از 
ذهن مخاطب کلیشــه زدایی کنند. 
در واقع »کشتن ایو« در مدیومی که 
اتفاقا مملو از کلیشه هاست به نوبه و 
اندازه ی خودش علیه کلیشــه قیام 
می کند و دائمــا نوعی دیگر دیدن و 
زوایه دید به تماشاچی اش می دهد، 
از این همین جهت این سریال فقط 
یک سرگرمی نیست که البته از آن 
جهت هم چیره دستانه اجرا شده، اما 
فراتر از ســرگرمی، زاویه دید است، 
مســاله ی غایب در ســطح و عمق 

زندگی ایرانی. 

سریال متفاوتی که میخکوب می کند

»کشتن ایو«؛ خاص، ماندگار، متفاوت و قدرنادیده

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 آخرین وضعیت سالمتی 
رضا ناجی

ســینما  یگــر  ز با
یــن  ا تلویزیــون  و 
روز ها مراحــل پایانی 
شــیمی درمانی خود را 
انجام می دهد.  رضا ناجی 

که این روز ها مراحل پایانی شیمی درمانی را انجام 
می دهد درباره آخرین وضعیت جســمانی خود، 
گفت: تا حدودی بهتر شدم البته درمانم ادامه دارد 
و االن مرحله یازدهم هستم و مرحله دوازدهم باقی 
مانده است. اگر سی تی اسکن به خوبی جواب دهد 
کامال خوب می شوم در غیر این صورت سه یا چهار 
جلسه تمدید خواهیم کرد. او افزود: مشکل در روده 
بزرگم بود که حدود پانزده سال پیش یک عمل کردم 
و پزشکان تشخیص آنچنانی ندادند و گفتند برو و 
زندگیت را ادامه بده، اما بیماری دوباره به ســراغم 
آمد و این دفعه دکترم گفت باید عمل شوم و شیمی 
درمانی انجام شود تا بیماری به طور کلی از بین برود.

    
 جدیدترین خبر از 

»دست انداز« کمال تبریزی
فیلــم ســینمایی 
نداز« بــه  »دســت ا
کارگردانی کمال تبریزی 
و تهیه کنندگی محمد 
آفریــده آخرین مرحله 

صداگذاری و ساخت موسیقی را طی می کند.  ساخت 
این فیلم از اواسط پاییز سال گذشته آغاز شده بود که 
در زمستان به مرحله فنی رسید و مرحله فنی از ابتدای 
اسفند سال ٩٨ بدلیل گسترش ویروس کرونا متوقف 
شد. بعد از حدود سه ماه توقف، ساخت فیلم دست 
انداز از سرگرفته شده و هم اکنون محمدرضا دلپاک 
در حال صداگذاری و امین هنرمنــد در حال اتمام 
ساخت موسیقی فیلم اســت. رضا کیانیان ،حبیب 
رضایی،هدی زین العابدیــن، رویا نونهالی، همایون 

ارشادی و ...بازیگران فیلم »دست انداز« هستند.
    

سریال های تابستانی معرفی شدند
ســریال های جدید 
»دختــرم نرگــس«، 
»شــاهرگ« و »آخــر 
خــط« و مجموعــه 
نمایشــی »افسانه هزار 

پایان« در شب های تابستان از شبکه های یک، دو، 
سه و نســیم روی آنتن می رود. »دخترم نرگس« 
سریال شبکه یک سیما اســت که با اتمام سریال 
»پرگار« هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می رود. 
سریال »دخترم نرگس« در ژانر اجتماعی ساخته 
شده اســت و ۲۶ قســمت ۴۰ دقیقه ای دارد و به 
سفارش سیمای استان ها با حضور بازیگران مطرحی 
همچون رحیم نوروزی، مریم خدارحمی، جمال 
ذوالقدر، محمود پاک نیت، فریبا طالبی و مهوش 
صبرکن تصویربرداری شد. سریال »شاهرگ« به 
کارگردانی سیدجالل اشــکذری و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی از شبکه دو سیما ساعت ۲۱:۳۰ 
روی آنتن خواهد رفت. این ســریال ۳۰ قسمتی 
که برای پخش از شبکه دو سیما تولید شده است، 
به روایت داستانی پر چالش از دهه ۶۰ می پردازد. 
حسین پاکدل، نیما رئیسی، عباس غزالی، مهدی 
سلوکی، سیروس گرجستانی در سریال »شاهرگ« 
نقش آفرینی می کنند. ســریال »آخــر خط« به 
کارگردانی علی مسعودی، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ 
روی آنتن شبکه سه می رود. سریال »آخر خط« که 
در ۲۶ قسمت تولید شده است، روایتی از ماجرای دو 
پسرخاله است که با شیطنت های زیادشان خانواده ها 
را به ســتوه آورده اند و بعد از ارتکاب جرمی که به 
زندان رفتنشان منجر شد به فکر مهاجرت از ایران 
می افتند. کمند امیرسلیمانی، محمدرضا هدایتی، 
مهران رجبی در سریال ۲۶ قسمتی »آخر خط« به 
ایفای نقش پرداختند.  سریال »افسانه هزار پایان« به 
کارگردانی شهاب عباسی هر شب ساعت ۱٩ از شبکه 
نسیم پخش می شود. افسانه »هزار پایان« سریالی 
کمدی فانتزی است که شهاب عباسی تهیه کنندگی 
و کارگردانی آن را بــر عهده دارد. »افســانه هزار 
پایان« به سرپرستی حسن وارسته و به قلم حمزه 
صالحی به نگارش درآمده است.این سریال داستان 
زندگی خانواده ای است که به بهانه تهیه جهیزیه 
عروسی راهی سفر می شوند، اما با حمله راهزن ها به 

کاروانشان مسیر زندگی آنها تغییر می کند.

پردهنقرهای

 آبان نامجو

فیلم تازه رومن پوالنسکی روایتی از ماجرای دریفوس 
اســت. اداره آمار و اطالعات ارتش فرانسه در سال ۱٨٩۳ 
پی برد که شوارتسکپن، وابسته نظامی سفارت آلمان در 
پاریس، با افســری فرانســوی ارتباط دارد و اطالعاتی از 
مراکز حساس نظامی و تسلیحاتی ارتش، بین آن ها تبادل 

شده  است. 
از این فرد که با نام مســتعار »دی« فعالیت داشــت، 
نمونه هایی به عنوان دست خطی که اطالعات را در اختیار 
قرار داده به دست سرهنگ هانری از بخش آمار و اطالعات 

ارتش افتاد.
پوالنسکی در تریلری موشکافانه و باحوصله یک برگ 
از تاریخ فرانســه را مرور می کند، با ســویه های مستند 
کار و آن بخش احضــار روح تاریــخ کاری نداریم، اینجا 
از چند منظر به بررســی کاری می پردازیــم که می تواند 
 حکم یک کاتالوگ آموزشــی را برای فیلمسازان وطنی 

داشته باشد.
 شخصیت پردازی

داستان فیلم داستان بدیعی نیست، بسیار فیلم هایی 
دیده ایم که به مساله تقابل فرد و سیستم می پردازند، اینجا 
هم بن مایه داستان همین است. افسری وظیفه شناس که 
نیرنگ ها و مصلحت های سیستم را نمی پذیرد و رفته رفته 

با الیه برداری از ظلم توزیع شده در سیستم، سعی می کند 
ورق را برگرداند. خب چنین داستان ازلی و ابدی را چگونه 

می توان تعریف کرد که کهنه به نظر نرسد؟ 
در درجه اول خلق شــخصیت هایی که حس همدلی 
را برمی انگیزانند، در »افســر و جاســوس«، پوالنسکی، 
پروتاگونیســت داســتانش را طوری طراحــی کرده که 
نــه آن قــدر بی کم و کاســت و مبــرا به نظر برســد که 
آســمانی جلوه کند و نه آن قدر معمولی باشد که شمایل 
قهرمانــی اش باورپذیر به نظر نرســد. گام اول درســت 
 برداشته شــده و مخاطب با فیلم حلقه ی وصل محکمی 

پیدا می کند.
میزانسن

گام دوم اما خلق جهانی ست که بو و رنگ داشته باشد، 
این ضرورت در آثار تاریخی بیشــتر به چشم می آید. در 
همین سینمای خودمان، علی حاتمی با قرائتی شخصی 
میل به بازسازی تاریخی فضاها داشــت. قرائتی که البته 
مطابق میل رئالیست ها نبود و در همان زمان حیاتش بارها 

مورد نقد قرار گرفت. 
پوالنســکی اما قرائتــی واقع گرایانــه و در عین حال 
هنرمندانه و ظریــف از امر تاریخی در همــه ی ابعادش 
دارد. لوکیشــن، لباس و...پوالنسکی بازسازی می کند اما 
با اعجاز قاب بندی، ترکیب بندی و رنگ و نور و میزانسن، 
کاِر خــودش را جلــو می برد. مثــال در همین »افســر و 

جاسوس« تاکید روی بلندِی در های تو در توهای یک مقر 
نظامی، تاکیدی رندانه و مدبرانه اســت، تاکید بر شکوه و 
نفوذناپذیری آغشته به اغراق، گویی که طعنه بر ساختار 

پوسیده ی درونی دارد.
داستان

در تمام طول تماشای فیلم، نکته بارز، تمرکز کارگردان 
بر خط ســیر اصلی داســتان است. مســاله »دریفوس« 
است و تمام خرده داســتان ها اگر نتواند موجب پیشبرد و 
بلوغ خط سیر اصلی شــود، به وجود نمی آید و ادامه پیدا 

نمی کند. تصور کنید مثال آن خرده داســتان »زوال« در 
یک فیلم ایرانی بود، پیش بینی این که انرژی ســازندگان 
سمت خرده داستان ُســر می خورد، پیش بینی دشواری 
نیست! توجه کنید که داریم درباره یک اثر خارج از سیکل 
»باکس آفیس« حرف می زنیــم در آن قالب که تاکید بر 

داستان گویی اصل اول و آخر است.
همین سه عنصر اساسی نشــان می دهد که چگونه و 
همچنان »پوالنسکی« می تواند و بســیاری از داخلی ها 

نمی توانند.

درباره آخرین ساخته پوالنسکی

افسر و جاسوس؛ احضار روح تاریخ در سینما

یادداشت

در»کشتن ایو«، ابتدا گمان 
می کنید با همان کهن الگوی 

دزد و پلیس مواجهید، 
همان نبرد و تقابل خیر و 

شر، اما خیلی زود با اخراج 
ایو از اداره پلیس، باورهای 
اولیه فرو می ریزد و در واقع 

اولین قدم برای خروج از 
کلیشه ها برداشته می شود
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