
دنیای ســریال حــاال به حجم زیــادی از 
تولیدات رسیده که هر ســال عرضه می شوند 
و احتماالً هیچ کســی نمی تواند همــه آن ها را 
تماشــا کند. در چنین شــرایطی که HBO و 
آمازون و نتفلیکس میلیاردها دالر خرج تولیدات 
خود می کنند و برای کم کردن ریسک، برخی 
اوقات محافظه کار می شوند، کشف سریالی مثل 
»خرس«، آخرین محصول شــبکه FX، حس 

کشف الماسی در میان خاک را دارد.
»خــرس« روایت یک آشــپز جــوان به 
نام کارمــن )با بازی جرمی آلــن وایت معروف 
شده از سریال »بی شــرم«( است که در پاریس 
استعداد جدیدی در آشپزی حرفه ای شده. از آن 
آشپزهایی که از زاویه دید ما اندکی غذا با تزئین و 
قرتی بازی فراوان را در پاچه ثروتمندان می کنند! 
اما با خودکشی برادرش )با حضور بسیار کوتاه 
اما مؤثر جان برنثال( کارمن مجبور می شود به 
شیکاگو و ساندویچی ایتالیایی او برگردد که به 
خاطر کرونا تا خرخره در بدهی اســت و فضای 
کرکثیف و ساندویچی او هم هزاران کیلومتر با 
آن چه کارمن آشپزی حرفه ای می داند، متفاوت 
اســت. و حاال او باید این ســاندویچی را دوباره 

احیا کند. 
»خرس« سریالی نیست که هرکسی حوصله 

تماشای آن را داشته باشد، اما اگر بتوانید با آن 
ارتباط برقــرار کنید، لذت وافری از تماشــای 
آن می برید. داستان ســریال چندان پرمالت و 
پر از پیچ داستانی نیســت، اما آن چه »خرس« 
را تماشــایی می کند، خلق فضایی تماشایی از 
آشپزخانه یک رستوران نه چندان باکالس است 
که تنشی حیرت انگیز در خود دارد. سفارشاتی 
که هرلحظه باید برسند، غذاهایی که باید سریع 
آماده شوند، نانی که باید پخته شده باشد، و در 
هر گوشه و پیچی باید حواستان باشد که چاقو 
یا غذای داغ را به روی آشپز دیگری که در حال 
دویدن است نریزید! این ها را بگذارید کنار این که 
اگر مثل من شکمو هم باشــید عیشی اساسی 
در تماشــای خوردن کردن غذا و درست کردن 
ساندویچ گوشت ایتالیایی است. آشپزی که همه 
توسط خود بازیگران انجام می شود که آموزش 
ویژه برای این کار دیده اند. فضاسازی »خرس« 
بــا آن دوربین های روی دســت، کلوزآپ های 
پرتعداد و مونتاژ نفسگیر، و شخصیت هایی که 
با پس زمینه گاز و آتش و ســرخ کردن تند تند 
در حال صحبت با یکدیگر هستند، شما را روی 
صندلی میخکوب می کند و به شهادت بسیاری 
از آشپزهای حرفه ای نزدیک ترین تصویری است 
که تلویزیون تا به حال توانسته از یک آشپزخانه 

حرفه ای به تصویر بکشــد. اپیزود حاال معروف 
هفت این سریال شامل پالن سکانسی طوالنی 
است که نزدیک هشــتاد درصد اپیزود را شامل 
می شــود اما حتی در زمانی که کاتی در میان 
نیست، تنش در بیشترین میزان خود است. انگار 
که خالقین این ســریال گفته اند آن قدر فضای 
پرتنشی دارند که حتی بدون تدوین و یک دستی 
هم می توانند تنش آشپزخانه پر از سفارش را به 

شما منتقل کنند.
جنبه جذاب دیگر »خرس« شخصیت هایی 
هســت که یکی از دیگری بهتر و سه بعدی تر 
خلق شــده اند. از کارمن جوان و زودجوش که 
فکر می کند بزرگ ترین آشپز دنیاست تا ریچارد 
پسرعمه او که پشت دخل می ایستد و کف بازاری 
فکر می کند و سیدنی آشپز جوانی که نام کارمن 
را در مجالت تخصصی آشــپزی شنیده و حاال 
آمده کسب تجربه کند، اما ناپخته تر از این است 
که بتواند فشار یک آشپزخانه را در ساعات اوج 
مشتری تجربه کند. یا مارکوسی که روی تولید 
یک نوع دونات قفلی می زنــد و کل کار پختن 
نان را گاهی برای این وســواس جدیدش نابود 

می کند. 
از آن جا که غول های بــزرگ تکنولوژی به 
اسم »محتوا« وارد حوزه سریال سازی شده اند 
و آمازون و اپل و نتفلیکــس میلیاردها دالر به 
پای پروژه های عظمیشــان ریخته اند، سمت 
حماسی و عظیم و داســتان گوی سریال سازی 
که هزینه بر است، به دســت آن ها افتاده است. 
شاید تا ســال ها کســی نتواند به اندازه »ارباب 
حلقه ها: حلقه های قدرت« خرج سریالی کند. 
اما آن چه »خــرس« در شــبکه FX به عنوان 
جایی مستقل تر در سریال سازی انجام می دهد، 
مثل فیلم های مستقل و خالف جریان در مقابل 
بالک باسترهاست. اثری که بیشتر شرح حال یک 
وضعیت جذاب است تا نمایش فراز و فرود یک 
شخصیت در یک ماجراجویی بزرگ. »خرس« 
انگار یک پروژه انسان شناسی است که به شما 
با دقت زیادی ســازوکار یک آشپزخانه در قرن 
بیســت ویکم را نمایش می دهد. با جزئیاتی که 
احتماالً هرگز حتی شــبیه اش را ندیده اید. نه 
این که داستان و روابط در »خرس« وجود ندارد 
که اتفاقاً لحظات بسیار تأثیرگذاری از سوگ و 
درماندگی در این سریال نمایش داده می شود. 
اما جذابیت اصلی اش در ذات تماشاگری است 
و نه داســتان گویی. انگار که شما فرصتی پیدا 
کرده اید که چیزی را ببینید که معموالً پشــت 
درهای لوالدار آشپزخانه ها مخفی شده است، 
و بدون محدودیت دسترســی به شخصی ترین 
لحظات این زندگی ها دارد. اگــر با این ماهیت 
نظربازانــه و فضول بازی ســینما ارتباط برقرار 
می کنید، خرد کردن نگینی گوجه ها و ســس 
راویولی درســت کردن در این سریال می تواند 
برایتان جذاب و دیدنی باشد. و گرنه اگر در بند 
داستان و پیدا کردن پیچ های داستانی و زیرورو 
شدن قصه هستید، »خرس« چندان دست شما 
را نمی گیرد و این تأکید بیش از حد روی جزئیات 

هم بیشتر باعث سردردتان می شود
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