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»هيوال« به نسبت 
دیگر آثار مدیری پخته 
است، ظرفيت نقدهای 
کيفى وسيع تری را 
درخصوص جامعه به 
خود اختصاص داده 
است، کنش مندی 
را در راستای یک 
تاثير وافر اجتماعى 
کميک کرده است و 
خرده موقعيت هایى 
که کاراکتر اصلى را در 
تنگنا مى گذارند منجر 
به منحنى شخصيت او 
مى شوند

نویسنده
آریا باقری

    تبیین جایگاه سینمای کمدی و اساسا مقوله ژانر 
کمدی در ایران دشوار است چرا که فلسفه کمدی 
و طنز شناسی به علت شرایط فکری گوناگونی که 
تحت تابعیت ذهنیتی هنجارشناسانه در این مبنا 
رشد کرده است بیشتر رویکردی جامعه شناسانه 
و صنفی قومیتی دارد؛ به همین دلیل ژانر کمدی 
در ایران با تمام فراز و فرود ها و تجربه گرایی هایی 
که در زمینه داستان و بیان شیوه های نوین کمدی 
داشته هرگز نتوانسته طریقتی ممزوج با فرهنگ 
در راستای اختصاصی کردن شوخی های کمیک 
بردارد، سبک تولید کند و مخاطبان را با گویش های 
متفاوت و مستقل کمدی با زیرساخت های مختلف 

آشنا کند.
مهم ترین علتی کــه نمی توان بــرای ژانر کمدی 
-چه در تلویزیون و چه در سینما- هویتی مستقل 
فرض کرد و به ژانر کمدی به چشــم یک ساختار 
منسجم و متقن نگریست که تنها روایت می کند و 
از بستر روایی خود نقدی فرامتنی را آبستِن داستان 
می کند؛ نبود تماتیک اســت. چرا که فوندانسیون 
یک اثر در آغاز باید روی یک درون مایۀ اســتوار تر 
از خود داســتان پیاده شــود و تنها یک تماتیک 
جامعه شناســانه، هدفمند و اصوال نقادانه، توانایی 
این موشکافی را دارد که مدیوم خود را با آنچه در 
زیرمتن اثرش به وقوع پیوسته است تطابق دهد و 
از دل فرم خود محتوایی را پرورش دهد. از اهمیت 
تماتیک چنان می توان مثال زد کــه اگر در اثری 
هنری رعایت نشود، خود را پیدا نکند و هویت خود 
را با روایت داســتان عجین نکند مانند اتومبیلی 
می ماند که محرکی برای حرکت ندارد؛ بنابراین از 
پس این عدم تحرک، اتومبیل هم جابه جا نمی شود 
و در بطن اتومبیل چیزی به عنوان سوخت برای آن 
تعبیه نشده که با آن حرکت کند؛ فلذا اگر تماتیک 
در اثری به ویژه در ژانر کمدی به درستی بذرپاشی 
نشده باشد تا به نحو احسن رشد کند؛ فیلمنامه نه 
توانایی این امر را دارد تا به واسطه چگونگی روایت 
داستان به غایت خود برسد، نه توانایی دارد که فرم 

روایی متناسب با خود را شناسایی کند و نه قدرت 
شخصیت پردازی را داراســت، چرا که مهم ترین 
کارکرد یک فیلمنامۀ درست در صورت خلق فرم و 
حفظ تماتیک در ساختمان روایت کالسیک، همسو 
بودن کاراکترهای داستان با تماتیک است که این 
مسئله به علت تک ساحتی بودن تماتیک های آثار 

کمدی ایران بسیار مهجور و مجهول مانده است.
  با مرور و بررســی آثــار کمدی ســینمای ایران 
می توانیم موجب تغییر رویکرد موضوعی کمدی از 
دریچه جامعه شناسانه آثار شویم؛ گویی با تغییر این 
رویکرد، تماتیک ها رنگ دیگری بخود می گیرند و از 
ایده و بطن درون مایه آثار، شخصیت ها نیز در جامۀ 
متفاوت تری خرقه هویت با تمــام کد ها و قوانین 
ثابِت دنیای دراماتیک شدة کمدی می پوشند. این 
تعرفه ها به نسبت مدیوم هنرمند ممکن است در 
راســتای خلق یک پیام، روش هــای گوناگونی را 
مورد آزمون و خطا قرار دهند تــا بتوانند به غایت 
طنازِی آغشته به طنز خود برسند، اما این فرایند 
همیشــه با پیامد های موفقی همواره نبوده است؛ 
چرا که هــر ژانر خصیصــه و تمهیدات مخصوص 
به خود را برای توصیــف مجموعه رویداد هایی که 
در فیلمنامه گنجانده شده اند اقتضا می کند و این 
هنرمند به صورت دایم در کش وقوس تغییر و تحول 
شاخصه های سبکی خود تنها برای پویایی کمدی 
بوده و پاشنه آشیل فرم و مدیوم روایی خودش است. 
مهران مدیری که می توان او را شخصی دانست که 
به کمدی مسلط است، آن را می شناسد و توانایی 
روایتگری کمیک دارد یکی از آن اشخاصی است که 
قادر است از عمق دنیای بیرون اثرش، دنیای درونی 
اثرش را خلق کند، روح بدهد و از دل روح طراوت  
زاده از تماتیک، اثرش را بــه ذهن انواع مخاطبان 

ساطع کند.
  مهران مدیری از همان نخستین آثار سریالی خود 
که به صورت ایپزودیک پخش می شــد نشان داد 
توانایی این را دارد که در آغاز، دنیای درون قصه اش 
را خلق کند و ســپس به آن چاشنی کمدی اضافه 

کند، همچنین این منحنی کــه فیلمنامه های او 
با اولین کدهــای موقعیت شناســانه ای که خلق 
می کند -حتی اگر یک آیتم پنج دقیقه ای باشد- به 
زیبایی می تواند به خلق یک تیپ برســد و از دل 
تیپ های صنفی و خانوادگی با یک الگوی ثابت از 
تماتیک های مختص به هر آیتم درام بیافریند، خود 
گویای یک الگوریتم مشخصی است که کمدی و 
درام را از پس خلق فرم، ایده و تماتیک اثر به سوی 
شخصیت شناســی آثارش هدایت می کند. گویا 
مدیری و تیم نویسندگی ماهر و خالق خود نظیر 
پیمان قاسم خانی، مهراب قاسم خانی، امیرمهدی 
ژوله، سروش صحت و خشــایار الوند فقید، شاکلۀ 
اصلی کمدی را دریافته اند که بــا زبانی متناقض 
تیپ های خود را در موقعیتی بحرانی، ســردرگم 
کنند، پارادوکس ایجاد کنند و موجب تشویش آنان 

شوند تا بتوانند آنان را روان شناسی کنند.
  اصلی تریــن عیاری کــه می تــوان آن را یکی از 
خصایص فیلمنامه های مهران مدیری دانســت 
تیپ شناســی همه جانبه و بومی آنان اســت، آثار 
مدیری ابدا شخصیت ساز نیستند، بلکه همه دارای 
خرده پرســوناژ ها و گاها تکه کالم هــا و کدهایی 
مشــخص و ذهنی محدود و گاها خالق هســتند 
که زمانی که در عمق یک رویداد خود را در تنگنا 
می بینند از خود خصیصه ای جدید بروز می دهند 
تا خود را از شخصیت شــدن رهایی بخشند و در 
همان تیپ دایمی و همیشــگی خود بمانند، این 
اصل در بیشتر آثار مدیری خود را به دراماتیک ترین 
وجه حفظ کرده اســت، به عنوان مثال در سریال 
»شب های برره« وقتی »طغرل« عاشق زنی شهری 
می شود، به درخواست زن از فرط عالقه اش سعی 
دارد تمــام خصوصیات ظاهــری و باطنی خود را 
عوض کند اما دست آخر از این تغییر خسته می شود 
و به همان تیپ اولیه خود بازمی گردد و یا در سریال 
»قهوه تلــخ« زمانی که »لطفعلی خــان« به دربار 
شاهنشاهی جهانگیر وارد می شود، درباریان که خود 
در فسادهای اجتماعی و سیاسی مستغرق بودند در 
برابر »لطفعلی خان« نقش بازی می کنند و چنان امر 
را بر او مشتبه می سازند تا خود را از هر اتهامی تبرئه 
کنند. همین اصل در سریال های دیگری از مدیری 
مانند سریال »مرد هزار چهره« و »دوهزار چهره« 
نمود بارز تری دارد؛ چرا که کارکرد اصلی تماتیک 
این نوع ســریال ها که با ایده مرکزی رمان جذاب 
»پخمه« اثر عزیز نســین اقتباس یافته است خود 
گویای تحفیظ یک تیپ و یا یک خرده شخصیتی 
است که از دل حوادث سعی دارد به خود اصلی اش 

بازگردد ولی توانایی این کار را ندارد. 
 حــال می توان با مــرور آثار مدیــری چنین دید 
که منحنی شــخصیت و تیپ شناســانه آثارش 
دارای منّیت شــده اســت، به یــک نقطه عطف 
سیستماتیک رسیده است و از دل کدهای مشخص 
جامعه شناسانه ای که از روایت های گنجانده شده 
به پردازش شــخصیت ها می پــردازد و همین که 
فیلمنامه های او از دل موقعیت های  زاده از پیرنگ 
خط تشکیک دهندة بینابینی میان جامعه و سریال 
می کشد خود گویای اصالت درون مایه آثارش است 

که می توان آن ها را با یکدیگر قیاس کرد.
  »هیوال« به نسبت دیگر آثار مدیری پخته است، 

»رقصنده با گــرگ ها«
شخصیت شناسی عمیق تیپ های اصلی مرد در آثار شاخص 

مهران مدیری به بهانه «هیوال»


