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                                   دختری از پلین ویل                                                           
                                                                                                                                      )The Girl from Plainville(     
این هم یک داســتان جنایی اســت که بر اســاس یک 
حادثه واقعی ســاخته شده اســت؛ حادثه ای که شاید بتوان 
آن را یکی از مشهورترین ماجراهای مرتبط با قتل در تاریخ 
آمریکا دانســت. این پرونده به »پرونده خودکشی پیامکی« 
)Texting Suicide Case( مشهور شده است. این یک 
دادگاه معمولی نبود بلکه موردی خاص در تاریخ محســوب 
می شد. توضیح بیشــتر در مورد ماجرای اصلی ممکن است 
لذت مواجهه با این داســتان را برای عــده ای از خوانندگان 
این مطلب از بین ببرد )اگر تمایل ندارید پیش از تماشــای 
این مجموعه کوچک ترین اطالعاتی در مورد داستان داشته 
باشید، جمله بعد را هم نخوانید(. فقط در این حد بگوییم که 
در قســمت اول این مجموعه کوتاه با خودکشی یک نوجوان 
روبه رو می شــویم و به تدریج، با آشکارشدن ارتباط او با یک 
دختر جوان در فضای مجازی، خودکشــی او ابعاد عجیب تر 
و پیچیده تری پیــدا می کند. »دختــری از پلین ویل« از آن 
مجموعه هایی اســت که حتی شــنیدن یک خالصه داستان 
سه خطی از آن هم می تواند شما را به تماشایش ترغیب کند.

»دختری از پلین ویل« کاوشی اســت در تنهایی عمیق 
جوانانی کــه به خاطر همین تنهایی با یکدیگــر ارتباط برقرار 
می کنند اما رابطه ای که در چنین شــرایطی شــکل بگیرد، 
رابطه چندان ســالمی نخواهد بود. در این مسیر، ممکن است 
شــخصیت ها از مشــکالت روحی فراوانی رنج ببرند که شاید 
در نگاه اول خودنمایی نکند اما چه بســا به بروز فجایعی منجر 
شــود. »دختری از پلین ویل« در جلب توجه مخاطب به این 
مشــکالت کاماًل موفق عمل می کند. درخشش ال فانینگ در 
نقش شخصیت اصلی این مجموعه هم نقش مهمی در کیفیت 
نهایی »دختری از پلین ویل« ایفا کرده است. فانینگ با حضور 
اســتثنایی اش کاری کرده که جذب شــخصیت شویم بدون 
این که قرار باشد تمام اشــتباهاتش را نزد خود توجیه کنیم. 
»دختری از پلین ویل« یک تراژدی دردناک است و در لحظاتی 
ممکن است تماشــاگر را وادار به حبس کردن نفسش کند. اما 
می تواند توجه ما را به جزییاتی جلب کند که ممکن است در 

دنیای واقعی هم با آن ها روبه رو شده و نادیده شان بگیریم.

)The Offer( پیشنهاد       
»پیشنهاد« از جمله مجموعه هایی است که از همان زمان 
ســاخت، میلیون ها نفر در سراسر دنیا چشــم انتظارش بودند. 
کافی بود هر سینمادوســتی بداند که قرار است با مجموعه ای 
در مورد پشت صحنه ساخت یکی از بزرگ ترین فیلم های تاریخ 
سینما یعنی »پدرخوانده« )فرانسیس فورد کاپوال( روبه رو شود 
تا اشتیاق ویژه ای برای تماشای آن پیدا کند. عالقه مندان جدی 
سینما احتمااًل می دانند که پشت صحنه ساخت »پدرخوانده« 
به تنهایی مصالح کافی برای چند مجموعه تلویزیونی را فراهم 
می کند! در واقع در آن دوران و هنگام ساخت این فیلم تاریخ ساز 
آن قدر اتفاقات عجیــب افتاد که می توان ماجراهــا را هر بار از 
دید یک نفر روایت کرد و بــه نتایجی کاماًل متفاوت، اما همواره 
جذاب، رسید. این بار ماجرا از دید آلبرت اس. رودی، تهیه کننده 
»پدرخوانده«، روایت می شــود. در ابتدا قرار بود آرمی همر در 
این مجموعه کوتاه بازی کند که این امکان میسر نشد. حاال بار 
مجموعه روی دوش مایلز تلر است که او را با »ویپلش« )دیمین 
شزل( به یاد می آوریم. عنوان این مجموعه ارجاعی است به یکی 
از دیالوگ هــای ماندگار »پدرخوانده« و یکی از مشــهورترین 
دیالوگ های تاریخ ســینما: »بهش پیشنهادی می دم که نتونه 
رد کنه«. می توان گفت »پیشــنهاد« هم پیشنهادی است که 
کمتر کسی، به خصوص اگر آن فرد طرفدار پروپاقرص سه گانه 

»پدرخوانده« باشد، می تواند آن را رد کند.
البته پیش از تماشای »پیشــنهاد« باید به برخی از موارد 
دقت کرد. در این مجموعه ارجاعاتی بــه صنعت نمایش داده 
می شود که ممکن است برای همه قابل درک نباشد. به عبارتی 
شما باید آشنایی اولیه ای با برخی از مفاهیم صنعت سینما داشته 
باشــید تا بتوانید نهایت لذت را از این پیشــنهاد جذاب ببرید. 
همچنین مجموعه پر است از خرده داستان هایی که شاید برخی 
از آن ها از نظر دراماتیک قابل حذف به نظر برســند. اما مطمئن 
باشــید که اگر هم طرفدار »پدرخوانده« باشید و هم عالقه مند 
به دانستن نکاتی دســت اول از روند تولید این فیلم، از تماشای 
»پیشنهاد« ناامید نخواهید شد؛ و البته کافی است طرفدار هنر 
سینما باشید تا بتوانید لحظات شــخصی مورد عالقه تان را در 
این مجموعه کوتاه پیدا کنید. طرفداران »پدرخوانده« بشتابند!

)The Staircase(  پلکان       
نیک آلن، منتقد سایت راجر ابرت، مینی سریال »پلکان« 
را مجموعه ای دانســته که هم لحظــه ای نبوغ آمیز برای یک 
فیلمســاز مطمئن و کاربلد اســت و هم تکانــی که صنعت 
داستان ســرایی جنایی به آن نیــاز دارد. کار گروهی در این 
مجموعه، ترکیبی درخشان از اجراهای حساب شده، قاب بندی 
و تدوین صحنه به صحنه اســت. شــاید این عبارات، توصیف 
فشــرده اما مفیدی از »پلکان« باشــد. داریم در مورد مینی 
ســریالی صحبت می کنیم که تمام عوامل اصلی اش کار خود 
را در سطحی بســیار باال انجام داده اند و همین می تواند برای 
ترغیب مخاطب سریال دوست به تماشای این مجموعه کوتاه 

کفایت کند.
با این وجود »پلــکان« به طور ویژه مجموعه ای مناســب 
طرفداران داســتان های جنایی اســت. »پلکان« که بر اساس 
یک مجموعه مســتند به همین نــام و با بــازی نقش آفرینان 
کارکشته ای چون کالین فرث و تونی کولت ساخته شده، داستان 
یک نویســنده را دنبال می کند که متهم به قتل همسر دومش 
می شــود. هر چند این مجموعه بر اســاس یک داستان واقعی 
ساخته شــده و می دانیم که پرداختن به حوادث واقعی معمواًل 
محدودیت هایی ناگزیر را به ســازندگان آثار نمایشی تحمیل 
می کند اما وقتی ســیر اتفاقات رخ داده در ایــن ماجرا را دنبال 
کنیم، از بار دراماتیک موجود در آن شگفت زده می شویم. انگار 
این سلسله حوادث از ابتدا برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی 
طراحی شده بود )هر چند طبیعتًا ســازندگان »پلکان« برای 
افزایش بار دراماتیک این مجموعه، دســتکاری هایی جزیی در 
واقعیت انجام داده اند(. داســتان »پلکان« پر اســت از اتفاقات 
غافلگیرکننده و تغییرمسیرهای جذاب؛ به طوری که به سختی 
می تــوان ادامه ماجــرا را زودتر از موعد حــدس زد. »پلکان« 
برای کسانی که از قبل با مســتند اصلی آشنا هستند، شگفتی 
چندانی ندارد اما رمز و راز و قدرت درام پردازی سازندگان این 
مجموعه کوتاه و هشت قسمتی، جذابیت کار را دوچندان کرده 
است. به این ویژگی ها، بازی درخشــان کالین فرث را در نقش 
اصلی اضافه کنید. اکثر منتقــدان نقش آفرینی فرث را به طرز 
ویژه ای ستوده اند و بنابراین بعید نیست که در فصل جوایز نام             

کالین فرث را بیشتر بشنویم.


