يادداشتي درباره سريال نفس

هفت هنر
سمیرا افتخاری

در تاريخچه تلويزيون سريالهايي که به سري
چندم رسيدهاند اگرچه زياد نبوده اما بوده که در
بين آنها پايتخت رکورد همه را شکست و هم اکنون
قسمت پنجم آن در دست توليد است اما کمتر با
سريالهايي مواجه بوديم که اگرچه از حيث قصه
و مضمون متفاوت است ،همه در يک خط سير
مشخص و در ذيل يک گفتمان دراماتيک پيش
رفته است.
قطعًا جليل سامان را ميتوان ازمعدود
کارگردانهايي دانست که بعد از ساخت دو سريال
׳׳ارمغان تاريکي׳׳ و׳׳پروانه׳׳ اينک با ساخت سريال
׳׳نفس׳׳ سه گانه خود را در ژانري که ميتوان آن را
عاشقانه سياسي ناميد ،تکميل کرده است .سريالي
که از همان قسمت اول به واسطه تب و تاب قصه،
ساختار و فرم روايي و تصويربرداري اثر مورد توجه
مخاطبان قرار گرفته و در سالي که کمتر کسي
به برجسته شدن سريالهاي رمضاني اميدوار بود،
توانسته مخاطب را با خود همراه کند.
نفس عليرغم تناسخ و نسبت معنايي با دو
سريال قبلي واجد هويت و فضاسازي مستقلي هم
است که در ساحت و شمايل ديگري به نسبت
عشق و عقيده ميپردازد .نفس قصهاي پر تعليق
داردکهدربستريکمبارزهسياسيروايتميشود
و چالشهاي عشق و آرمان را در خوانشي سياسي
به تصوير ميکشد .نفس را هم ميتوان سريالي
سياسي دانست و هم تاريخي که بستر زماني آن
از کمي قبل از انقالب آغاز شده و تا آغاز جنگ
تحميلي ادامه مييابد .در واقع تاريخ اصلي قصه
دهه  60و رخدادهاي آن است که در پس زمينه
قصه اصلي بازنمايي ميشود.

عاشقانهاي گرفتار آرمان خواهي

آنچه که از حيث مفهومي در سريال نفس
اهميت داشته و برجسته شده ،خوانشي است که
از عشق و نسبت آن با مبارزات سياسي ميشود.
در واقع اين عشق از جنس احساسات رمانتيک و
سانتي مانتال عاشقانه نيست بلکه مفهوم عشق در
اينجا با مفهوم و معناي خانواده پيوند ميخورد و
شيداگريهاي مجنون وار در آن ديده نميشود .در
درون اين رويکرد خانوادگي بر نقش والدين در
تربيت فرزندان و آينده آنها تاکيد شده و اصول و

آداب و رسوم اصيل خانوادگي مورد ستايش قرار
ميگيرد لذا وقتي از عشق در سريال نفس سخن
ميگوئیم منظور صدر نشيني و صيانت از نهاد
خانواده است .در واقع تاکيد بر نقش خانواده چه
در تعيين سرنوشت فردي و چه سياسي از جمله
مولفههاي مفهومي اين سريال است.
از حيث سياسي نيز بيش از هرچيز سازمان
مجاهدين خلق (منافقین)و سرنوشت سياسي آنها
محور قصه قرار گرفته که البته رويکردي پازل گونه

کارگردان ویالییها و مرور روزهای جنگ

ی ׳׳ویالییها׳׳
منیر قیدی کارگردان فیلم سینمای 
که آخرین روزهای اکرانش در سینماها را پشت
سر میگذارد ،در گفتوگویی به بیان برخی از
خاطراتش از زمان جنگ پرداخته است.قیدی
به سن و سالش در زمان جنگ
اشاره کرد و گفت :׳׳من بچه
تهران هستم اما مقطع مهمی از
زندگیام از هفت -هشت سالگی
تا پانزده -شانزده سالگیام در
جنگ گذشت. در زمان جنگ
در تهران و در محله شمیرانات
بودم ،مستقیم در ارتباط با جنگ
نبودم ولی چون در یک محله
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بزرگ شدم خیلی از همبازیهایم شهید میشدند
و این مسئله را کاملًا لمس میکردم .پسر همسایه،
پسرعموی دوستم که اتفاقا خیلی هم به ما نزدیک
بودند .در محلهها قدیمترها معموال اینطور بود که
بچههابا هم بزرگ میشدند و خیلی
از بچههایی که آن موقع همبازیهای
ما بودند و خیلی هم با ما تفاوت سنی
نداشتند شهید شدند ،بچههایی که
میرفتند و دیگر بر نمیگشتند.׳׳
کارگردان ׳׳ویالییها׳׳ درباره
آشناییاش با قشر زنانی که در پشت
جبهه در زمان جنگ حضور داشتند
و چگونگی به تصویر کشیدن آنها و

دارد به اين معني که براي درک بهتر اين گروهک
سياسيوفعلوانفعاالتآنبايداينسهسريالرادر
کنارهم قرار داد تا به تصوير جامعي از اين موقعيت
رسيد .در واقع ميتوان بستر اجتماعي و عوامل موثر
بر شکل گيري اين نحله سياسي را در تداخل و تداوم
اين سه اثر بازخواني کرد و به درک واحد و مشترکي
از آن رسيد .در عين حال تالش شده قصه آدمها
و سرنوشت شخصيتها فداي بازنمايي موقعيت
سياسي و بستر تاريخي قصه نشود .به عبارت ديگر
در اين سريال نيز مثل دو نمونه قبلي آنچه که براي
جليل سامان الويت داشته ،شخصيتهاي قصهاش و
کنش منديهاي فردي آنها در زندگي است که در
يکاتمسفربزرگتريمثلسياستروايتميشود.
بر اين مبنا ميتوان مدعي شد که سريالهاي او
شخصيت محور است نه تاريخ يا حادثه محور
اگرچه در بستر تاريخي و پس زمينههاي سياسي
روايت ميشود .او حتي در خوانش آسيب شناسي
مسائل سياسي نيز داليل فردي را دخيل ميکند و
به نوعي اشتباهات تاريخي را محصول اشتباهات
و انحراف فردي ميداند لذا ميتوان گفت او به
عامليت بيش از ساختار در صورت بندي فرديت
و سياست توجه کرده و آن را برجسته ميکند .از
آن سو نيز رستگاري قهرمانهاي داستانش در گذر
از معبر تجربههاي سياسي رقم ميخورد اما نبايد
اين را به منزله اصالت دادن به سياست در برابر
اخالق فردي دانست .آنچه از حيث بصري و سازه
سينمايي اثر قابل توجه است ،پردازش دقيق و
جزيي نگرانه او به دهه  50و  60در سريال است
که در کنار پردازش محتواي قصه ،سريال نفس را
ديدني کرده است.

تجربیاتشان در فیلم ׳׳ویالییها׳׳ توضیح داد :׳׳ نحوه
به تصویر کشیدن زنان در فیلم بر میگردد به همان
محلهای که من در آن رشد کردم .مثال خانههایی
که در آنها با همسایههایمان زندگی میکردیم مثل
همان ویالها بود ،هیچ کس در خانهاش روی کس
دیگری بسته نبود .مثال پسر همسایهمان که شهید
میشد ما مدام با آن خانواده در ارتباط بودیم و من
در جمعهای این چنینی رشد کردم .فکر میکنم
خیلی از مناطق هم اینطور بود و هنوز همه چیز
اینقدر دیوارکشی نشده و درها هنوز قفل نشده بود
و شکل ارتباطها هم فرق میکرد .ضمن اینکه من
از همان موقعی که بچه بودم خیلی میدیدم ،همین
االن هم از آن زمانها خاطرهای را تعریف میکنم
مادرم میگوید تو آن موقع کجا بودی که یادت
است و این ماجراها.׳׳

