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دوستی ایرانیها و افغانستانیها سوژه یك مستند

«به عقب برنمیگردیم» یك كمدی موقعیت

مســتند كوتاه «در كنار هم» كه بهتازگی آماده نمایش شــده اســت از دوســتی مردم دو كشــور ایران و افغانســتان میگویــد .آنطور كه
مهر گــزارش داده ،مســتند كوتــاه «در كنار هم» بــه تهیهكنندگــی و كارگردانی ســیدمجتبی خیامالحســینی آمــاده نمایش شــد .این كار
یپــردازد و ایــن موضــوع را در فضای
كه محصــول ســازمان هنری رســانهای اوج اســت به موضــوع دوســتی ایرانیها و افغانســتانیها م 
یك كارخانه تولید پوشاك دنبال میكند .در كنار هم یك مستند  ۲۵دقیقهای است كه در شهر اصفهان تولید شده است.

بهمن كامیار  ،تهیهكننده سینما از آغاز پیش تولید فیلم سینمایی «به عقب برنمیگردیم» به كارگردانی پویا نبی
خبــر داد .او درباره زمــان تولید این فیلم بــه هنرآنالین گفــت :پیشتولید فیلم را به شــكل جدی آغــاز كردهایم و از
اوایل تیر فیلم را كلید میزنیم و وارد فاز تولید میشــویم تا بتوانیــم پاییز در زمانی مناســب آن را اكران كنیم .فیلم
یك كمدی موقعیت است كه فیلمنامه آن را آریان گلصورت و پویا نبی به صورت مشترك نوشتهاند.

ســالهای دور از قصــه !

اسپین آف چیست؟

گزارشی درباره سریال شبکه نمایش خانگی «سالهای دور از خانه» كه تا اینجا نشانی از یك اثر موفق ندارد
ادامه از صفحه 9

چراغ نیمسوز!

از ســالهای دور از خانــه بــه عنــوان نخســتین
اســپینآف ایرانــی نــام میبرنــد كــه همینطــور
هــم اســت؛ در ایــن ســریال بــا دو شــخصیت
فرعــی امــا مهــم و بانمــك ســریال شــاهگوش
(داوود میرباقری) به نامهــای صولت خنجری/
شــهرام (احمــد مهرانفــر ) و امیریــل زهرهخان/
زهــره (هــادی كاظمــی) طرفیــم كــه در فضایــی
متفــاوت از شــاهگوش درگیــر ماجراها یــی
جدیــد میشــوند .امــا در ایــن چهــار قســمت
منتشرشــده از ســریال ،بــا قص ـهای سردســتی
و پراكنــده و بــه دور از جذابیــت و خالقیــت
روبهرو شــدیم و افــرادی را دیدیم كه ســرگردان
و حتــی گاهــی حضورشــان غیرضــروری بــه نظــر
میرســد و هــدف و انگیــزه محكم و مشــخصی
ندارند.
گا هــی لحظا تــی وجــود دارد كــه بــه وا ســطه
نمــك خــود بازیگــران ،لبخنــد بــر لــب تماشــاگر
مینشــاند امــا همینقــدر هــم _ تكیهكالمهــا
(مثل منو شــهرام صدا كن ،خب؟!) و شكل راه
رفتنهــا و عــادات و ویژگیهــا _ از شــاهگوش
میآیــد و ســالهای دور از خانــه ،در ایــن زمینــه
تكرار مكررات اســت .خود قصه و فضای جدید
(حضور شــهرام در عمارت خانــم طالبی به خاطر
یك ســگ و تالش زهــره بــرای ازدواج) هــم هیچ
نكته بامزه و جذابــی ندارد و نتوانســته رضایت
تماشــاگران را به دســت بیــاورد .درواقــع اگرچه
ســالهای دور از خانــه همینكــه فتــح بابــی در
زمینــه ا ســپینآف در ا یــران كــرده و چرا غــی را
روشــن ،واجد ارزش اســت ،اما بــه دلیل ضعف

آشكار در روایت و جذابیت ،بیشتر به یك چراغ
نیمسوز میماند.

یك سؤال

ســؤالی كه اینجا مطرح میشــود این اســت كه
آیا اساسا ســریالی چون شــاهگوش ،ظرفیت و
استعداد اسپینآف را داشت یا نه .شاهگوش
با اینكــه چیزهای بانمكی برای تماشــا داشــت
و چنــد شــخصیت آن از جمله همین شــهرام و
زهره گل كردند ،اما در ادامه تنها به عرض قصه
افزوده شــد و با حضور بازیگران شناختهشــده
مهمــان در هــر قســمت ،كش آمــد و داســتان
بهســختی در طــول پیــش رفــت و درمجمــوع
نمیتــوان آن را جــزو كار هــای خــوب و مو فــق
داوود میرباقــری دانســت .بالعكــس ســریال
د نــدون طــا كــه در همیــن شــبكه نما یــش
خانگی پخش شــد و كلیت یكدست ،منسجم
و جذا بــی هــم دا شــت .بنابرا یــن از
آنجــا كــه ا ســپینآ فها از فیلــم
و ســریا لهای مو فــق مشــتق
میشــوند ،باید گفت شاهگوش
چنــدان قابلیــت ا ســپینآف
را ندا شــت ،ا مــا از ســوی دیگــر
حیف بود كه شــخصیت صولت
خنجری /شــهرام به آن شكل در
قســمتهای پایانی شاهگوش
از قصــه بیرون بــرود و خبــری از او
نباشد و ظرفیتهایی برای دیدن
دوبــاره او در جایــی دیگــر وجــود
داشت ،اما طبیعتا منظورمان این
فضا و قصه نیمبند ســالهای دور
از خانه نیست.

آنتی اوشین!

اسم ســریال هم كمی گول زننده است و طوری
به نظر میرســد كه ســازندگان آن میخواســتند
روی خاطــره خــوش ایرانیهــا از ســریال ژاپنــی
اوشــین (كــه در ایــران بــا اســم ســالهای دور از
خانــه بــه نمایــش درآمــد) مــوج ســواری كننــد و
انــگار دس ـتكم بــرای جــذب اولیــه مخاطــب و
قالب انداختن ابتدایی روی این تشــابه اســمی

سینما

حســاب كردنــد .البتــه قصــه و فضــای ســریال
دس ـتكم تا اینجا هیچ ارتباطی با اوشــین ندارد
و شــاید تنهــا از ایــن نظــر كــه صولــت خنجری/
شهرام به عنوان یك گیالنی چند ســالی را دور از
خانه و در تهران سپری كرده ،بتوان اسم سریال
را مناســب قصــه دانســت .بــه هرحــال هرچــه
هســت ســالهای دور از خانه قدمی به ســمت
موفقیت همنام ژاپنیاش برنداشته است.

تنابنده كجایی؟

یكــی از چیزهایــی كــه در تیتــراژ ســالهای دور
از خانــه جلــب توجــه میكند ،دیــدن نــام احمد
مهرانفر به عنوان یكی از دو نویســنده ســریال
اســت .مهرانفر را به عنــوان یك بازیگــر خوب و
موفــق میشناســیم و بهویژه بــازی او در نقش
ار ســطو (پایتخــت) و شــهرام ( شــاهگوش)
_كه به شــكلی جالب هر دو شخصیت ،شمالی
و به ترتیــب مازندرانی و گیالنی هســتند _
جزو بازیهای درخشان كارنامه اوست.
بــا ایــن حــال مــردم چنــدان شــناختی
از ســبقه نویســندگی او ندارنــد ،امــا
مهرانفــر نوشــتن چنــد نمایشــنامه
را در كارنامــه دارد .ولــی ظاهــرا
هیچكــدام از ایــن تجــارب ،ســبب
نشــده مهرانفــر متــن خوبــی برای
ســالهای دور از خانــه بنویســد.
ســریال ،خــط اصلــی محكمــی
نــدارد و خــرده قصهها یــش
هــم جــذاب نیســت .نویســنده
دیگــر ســالهای دور از خانــه هم
امیرحســین قاســمی اســت كــه
پیشــتر در دو ســری از پایتخــت

( Spin-offاســپین آف) ،شــیوهای اســت كــه در ســالهای اخیــر در تلویزیون و ســینمای دنیــا رواج پیــدا كرده .اســپینآف
به روایتی گفته میشــود كه براســاس داســتان و روایت دیگری شــكل میگیرد ،تا اینجا اغلب آثار مشــتق یا اســپینآف هم
براساس كارهای موفق ساخته شــدهاند و هم در بیشتر موارد شــخصیتهای فرعی قصه ،در اثر دیگری به شخصیتهای
اصلی تبدیل شده و قصه خودشان را شكل دادهاند.
فیلم ددپــول ،یكــی از مهمتریــن و مشــهورترین اســپینآفهای اخیر سینماســت .شــخصیت
اصلی این فیلم كمیك و ابرقهرمانی ،وید ویلســون (رایان رینولدز ) ،یكی از شخصیتهای
فرعــی فیلم خاســتگاه مــردان ایكس :ولوریــن بود كــه در ددپول بــه قهرمان
فیلم تبدیل میشود و قصه مستقل خودش را دارد.
از اســپینآفهای ســریال و مجموعههــای تلویزیونــی هــم میتــوان بــه
ســریال موفق بهتــره با ســاول تمــاس بگیری اشــاره كرد كه شــخصیت
اصلی آن ســاول گودمن (بــاب ادنكیــرك) ،یكی از شــخصیتهای فرعی
سریال مشهور و موفق بریكینگ بد بود.
نكته دیگر اینكه قصه برخی اسپینآفها در زمانی قبل از موقعی كه فیلم
و ســریال اصلی ســاخته شــده ،رخ میدهد .مثال داســتان همیــن بهتره
با ســاول تمــاس بگیــری ،شــش ســال قبــل از مالقات ســاول بــا والتر
وایــت ،شــخصیت اصلــی ســریال بریكینــگ بــد (همان اثــری كــه از آن
مشتق شده) است.

(فصلهــای اول و پنجــم) نا مــش بــه عنــوان
یكــی از فیلمنامهنویســان در تیتــراژ آمــد كــه در
دومــی و تــا اینجــا آخــری ،اســمش از قســمت
پنجــم از تیتــراژ حــذف شــد و ز مــان پخــش،
حاشــیهها و اختالفاتــی را بــه وجــود آورد .متــن
ضعیف ســالهای دور از خانه كه توسط دو نفر
از عوامــل پایتخت نوشــته شــده ،بــار دیگر آدم
را یــاد توانایی محســن تنابنــده در نویســندگی
و هدایــت نویســندگان میانــدازد .شــاید اگــر
تنابنــده بــود و د ســتی روی ســروگوش متــن
میكشــید ،شــخصیتهای بانمــك و باظرفیتی
چون شــهرام و زهــره در قص ـهای كم جــان تلف
نمیشدند و هدر نمیرفتند.

آقای صالحی ،آقای قاسمی!

راستش را بخواهید انتظارمان از مجید صالحی
(كار گــردان) و محمدحســین قا ســمی
(تهیهكننــده) ســا لهای دور از خا نــه خیلــی

بیشــتر از اینهــا بــوده و هســت .وقتــی مخاطب
اسم سینماگران شناخته شده و كاربلدی چون
این دو را در عنوانبنــدی كاری میبینــد ،باتوجه
بــه پشــتوانه آثــار خــوب آنهــا بــا اطمینــان پــای
تماشــای كار جدیدشــان مینشــیند ،امــا حــاال
ســرخوردگی و پشــیمانی از ایــن اعتمــاد،
غالبترین احســاس اســت .صالحی پیشــتر در
ســریال ســه در چهــار نشــان داده بــود در
كارگردانی هم مســتعد اســت و قاســمی هم چه
به عنوان تهیهكننده آثار جدی نرگس آبیار نظیر
نفس و شــبی كه ماه كامل شــد و چه بــه عنوان
تهیهكنندهفیلمكمدیمصادره(مهراناحمدی)،
موفــق عمــل كــرده بــود ،امــا ایــن همــكاری در
سالهای دور از خانه به نتیجه خوب و دلپذیری
منجــر نشــده اســت .هرچنــد ســازندگان اثــر در
تبلیغــات و اطال عرســانی ســعی میكننــد
پیازداغــش را زیــاد و وانمــود كننــد كار موفــق و
مقبولی ساختهاند.

