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درباره سکانس جنجالی سریال آقازاده

آش و شکالتی که شور بود!

دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر:

امسال احتما ً
ال بخش بینالملل نداریم

خط خبر

از نوشتههای روی دیوار تا شهر گلو بریدهها

بازگشت تدریجی سینماهای جهان به شرایط عادی
وصال روحانی

در جهــان وضعیت فرضــی را بــا موجوداتی
خیالیبهتصویرمیکشدکهدردنیاییمتفاوت
وداخلیکموجودسیارزندگیمیکنند/.ایرنا
 ëëانتشــارات «علمــی و فرهنگــی» ترجمهای
کالســیک از نمایشــنامه «تــراژدی قیصــر»
اثــر ویلیــام شکســپیر را برای هفتمیــن نوبت
بازچاپکرد«.تراژدیقیصر»نخستینتراژدی
بزرگ شکسپیر شاعر و نمایشنامهنویس شهیر
انگلستانبهشمارمیرود/.ایلنا

 صحنهای از «شهر گلوبریدهها» که مبتنی بر یک سرقت بزرگ و مجهز به حضور هنرپیشههایی پرسابقه و سرشناس مثل اتان هاوک و وسلی اسنایپس است

یــک ســرقت بــزرگ و خطرناک اســت که مجریــان آن
مخصوصــاً زمان وقوع طوفان معروف و بدخیم کاترینا
در شهر نیواورلئان را زمان انجام آن تعیین میکنند زیرا
این وقتی اســت که حواس مردم پرت اســت و بیشتر به
حفظ جان خود در قبال این طوفان مهلک میاندیشند
تا به سرقتها و چیزهایی از این دست .بازیگران اصلی
ایــن فیلم شــامیک مــور ،دیمیتریوس شــیپ جونیور و
کت گراهام نه چندان سرشــناس و اتان هاوک و وســلی
اسنایپس مشهور و پرسابقهاند و چون بودجه تولید این
فیلــم فقــط  10میلیــون دالر اعالم شــده ،اســتودیوهای
ســازنده آن (رامبــل رایــوت و ولگــو) مطمئنانــد کــه
گیشــههای آن در ســطح اروپای غربی و آســیای شرقی
میتواند کمبود فروشش در امریکا را جبران کند و اندک
ســودی را هم برای آن موجب شــود .این در حالی است
که نشــریه پرنفوذ واریه تی امریکا «شهر گلوبریدهها» را
فیلمی با جذابیتهای نســبی نامیده و از حداکثر نمره
 100نمره  73را به آن ارزانی داشته است.
ëëماجرایرقابتحاددومخترع
دیگــر فیلــم جدیــدی که این هفتــه اکران شــد و با
فروش  52هزار دالری در  108سالن در سطح امریکای
شــمالی در رده چهاردهــم درآمدســازان ســینماهای
ایــن منطقــه از جهــان نشســت ،کاری درام و واقعی و
زندگینامــهای از مایــکل المریدا بهنام «تســا» اســت
کــه زندگــی و دســتاوردهای نیکوال تســا را به نمایش
میگذارد .تســا (با بــازی اتان هاوک) ابتدا دوســت و
همکار توماس الوا ادیسون خالق معروف برق و قوای
الکتریسیته بود که بتدریج کارش با ادیسون به رقابت
و جدایی کشــید و هر یک کوشیدند با روش و ایدههای

متفــاوت خود برق را هرچهســریعتر عینیت بخشــند
و بهزندگی بشــر بیفزایند« .تسال» نشــان میدهد این
امــر چطــور هــر دو نفــر و بویــژه نیکــوال تســا را چه در
زندگی کاری و چه در سلوک اجتماعی به چالشهایی
سخت وارد ساخت و چطور شرکت معروف و قدیمی
وســتینگ هاوس در حمایت از تسال و کشفیاتش به او
س از عقیمماندن موقتی
پــول داد ولی مجبور شــد پــ 
تالشهــای هــر دو نفــر بــه تســا پیشــنهاد همــکاری
مجــدد بــا ادیســون را بدهــد کــه تســا آن را پذیرفت،
در ایــن فیلــم کــه کایل مــک الکان پرســابقه در نقش
ادیســون ظاهر میشود و ایوهیوســون ،جیم گافیگان،
هانا گراس و جاش همیلتون ایفاگران سایر نقشهای
بازیگران میهمان هستند .هنر قصهسازی و کارگردانی
آلمریدا بیشترین جلوه را دارد .بخصوص که خود وی
نویسنده ســناریو هم بوده و البته این فیلمنامه نمونه
ترمیم شده سناریوی اولیهای است که آلمریدا سالها
پیش نوشــته و قرار بود توسط جرزی اسکولیموفسکی
لهســتانی به یک فیلم ســینمایی برگردانده شــود اما
چنان چیزی هرگز تحقق نیافت .موســیقی متن جان
پائه سانو برای این فیلم ،موزیکی احساسی و تأثیرگذار
اســت و ایــن موســیقی بخوبــی توانســته احساســات
متفــاوت و دســتخوش تغییر را چه در وجود ادیســون
و چه در درون تســا به نمایش بگذارد و از ستیزههای
درونی و بیرونی آنها بگوید .ناگفته نماند که این فیلم
 103دقیقه ابتدا دراوایل بهمن ماه  1398در جشنواره
معتبر ســان دنس  2020امریکا پخش شد ولی شیوع
کرونا ســبب منتفی شــدن اکران عمومی آن و تعویق
این امر تا شــهریور  1399شد .نشــریه اسکواریر امریکا

در جدیدترین شمارهاش درباره «تسال» نوشته است:
ی اتان هاوک در نقش اصلی ســبب شــده
«بــازی عال 
اشــتباهات پرتعــداد و خیل ریســکهای غیر ضروری
ســازندگان فیلــم کمتــر مشــاهده و حــس شــود ولــی
نمیتوان تأکید نکرد که یافتن اطالعات جامع و دقیق
درباره نیکوال تســا و حتی شخص توماس ادیسون به
قصــد قــرار دادنش در متــن اتفاقات فیلــم بهخودی
خود کار بسیار سختی بوده است».
ëëمنتظراینکارهایتازهباشید
در پایان هفتهای که سایر فیلمهای حاضر در جمع
 30اثر نخست سینماهای امریکا و کل جهان آثاری از
قبل به نمایش درآمده بودند و یک بار دیگر بازپخش
برخی فیلمهای قدیمی و مشهور بر پردههای نقرهای
مینشــیند ،پنجشــنبه فیلــم « »Tenetاپیــک جدیــد
کریســتوفر نوالن که یک کار جنایی -جاسوسی و مانند
بسیاری از آثار دیگر او فیلمی پستمدرن است ،در 70
کشور جهان شامل بریتانیا کشور زادگاه وی ب ه نمایش
درمــی آید و در همین روز فیلم «کلک برادر من» هم
در امریکای شــمالی اکران میشــود .از روز جمعه (14
شهریور) نیز سه فیلم جدید «بحث»« ،سارق صادق»
و «تفکر انتقادی» در تماشاخانههای امریکای شمالی،
اروپای غربی ،آسیای شرقی و اقیانوسیه پخش خواهند
شد و با بازگشــایی فزاینده و هر روزه سالنهای سینما
که در ماههای اخیر به ســبب جوالن کرونا به تعطیلی
کشــیده شــده و ایامی تلخ و کــم رونق را ســپری کرده
بودنــد ،مردم و دســتاندرکاران این حرفه به ســمت
احیــای گذشــته درخشــان و پرصرفه هنــر هفتم خیز
بلندتری برخواهند داشت.

«خرس» در شبکه قاچاق

فارابی اقدام قانونی کرد ،تهیهکننده و پخشکننده صفآرایی
گــروه فرهنگــی /بــه فاصلــه یــک ســال پــس از ســر
درآوردن نسخه قاچاق فیلم «رستاخیز» در یوتیوب،
یــک فیلم توقیفی دیگر هم به سرنوشــت این فیلم
دچار شد.
ســال گذشــته در ایــام محــرم بــود کــه فیلــم
احمدرضــا درویش بهصورت غیرقانونی و در بســتر
اینترنت و توســط یک کانال عربی در یوتیوب منتشر
شــد .با گذشت یک ســال ،فیلم سینمایی «خرس»
بــه کارگردانی خســرو معصومی کــه بالفاصله پس
از جشــنواره ســیام فیلم فجر با کســب دو جایزه در
محــاق توقیــف رفتــه بــود نیز در سرنوشــتی مشــابه
در همیــن ایــام در یوتیوب منتشــر شــد .دیگر فصل
مشترک هر دو فیلم مالکیت آن توسط فارابی است.
حقــوق کامــل فیلم ســینمایی «خرس» را مؤسســه
رسانههای تصویری سابق در اختیار داشت که پس از
انحالل مؤسســه مذکور و ادغام آن ،در سال  ۹٨کلیه
داراییهای آن مؤسسه به این بنیاد سینمایی منتقل
شد .فارابی بهعنوان مالک اصلی این فیلم ،ساعتی
پس از انتشار خبر قاچاق فیلم ،ضمن بررسی ابعاد
موضــوع جهــت اســتیفای حقــوق معنــوی و مادی

فیلم ،پیگیری الزم را به عمل آورد .در پی بررسیها
مشــخص شــد که فیلم ســینمایی «خرس» از سوی
کانالــی بــا نــام «شــکوفا فیلــم» بهطــور غیرقانونــی
روی یوتیــوب بارگــذاری شــده اســت و طــی روزهای
 ۸و  ۹شــهریور بیش از  ۱۹هزار بیننده داشــته اســت.
همچنیــن این بنیــاد در اولیــن اقدام ضمن ارســال
ایمیل رســمی به یوتیــوب ،خواســتار توقف نمایش
و حــذف فیلم «خرس» در این پلتفرم جهانی شــد.
روابط عمومی فارابی در این بیانی ه تأکید کرده است:
«با عرضــه و انتشــار غیرقانونی نســخه اصلی فیلم
و ابعــاد حقوقــی ایــن اقــدام ،پیگیریهــا و گامهای
حقوقی الزم نظیر طرح شــکایت در «ســتاد صیانت
از آثار سینمایی و سمعی و بصری» و مراجع قضایی
و اخــذ مشــورت از کارشناســان و متخصصــان حوزه
حقوق بینالملل ،در دســت اقدام است ».در حالی
که این بنیاد ســینمایی با واکنشــی بموقــع در تالش
برای پیگیری حقوقی انتشار نسخه قاچاق این فیلم
بــود ،تهیهکننده و دفتر پخش علیــه هم صفآرایی
کردنــد .جواد نوروزبیگی تهیهکننــده فیلم ،داریوش
بابائیــان مدیر «شــکوفا فیلــم» و پخشکننده فیلم

«خــرس» را متهــم اصلی عنوان کــرد و بابائیان هم
در گفتوگویــی بــا مهر اعالم کرد کــه کپی این فیلم
را در اختیــار نداشــته و موضعگیــری نوروزبیگــی را
حاصل انتقامجویی نامیــد« :اخیراً من مصاحبهای
داشــتم و دربــاره پروانــه ســاختهای متعــددی که
بــرای جــواد نوروزبیگــی صــادر میشــود ،صحبــت
کــردم .مــن در آن مصاحبه به قضیه پولشــویی هم
اشــارهای داشــتم .متأســفم کــه آقــای نوروزبیگــی
حاال به منظــور انتقامجویی این اتهــام را علیه بنده
مطــرح میکنــد» در نهایــت خســرو معصومی هم
در گفتوگویــی با ایســنا گفت که تمام کســانی که 9
سال قبل فیلم را توقیف کردند ،در این اتفاق مقصر
هســتند .این کارگردان که در این ســالها با رسانهای
کــردن گالیهاش بــرای اکــران فیلمش تــاش کرده
حتــی در شــرایط شــیوع کرونا و قــوت گرفتــن اکران
آنالیــن ،راضــی به اکــران فیلمش در این فضا نشــد
و در گفتوگــو با «ایران» تأکید کــرد« :خرس» برای
پرده سینماســت« .خرس» با بازی پرویز پرستویی،
فرهــاد اصالنــی و مریــا زارعــی داســتان رزمندهای
اســت کــه به جبهههــای جنگ مــیرود و پــس از ۱۴

سینمای ایران

مکزیک و آرژانتین از تاریخ  ۱۶تا  ۲۰سپتامبر
( ۲۶تــا  ۳۰شــهریور) در ایــن جشــنواره بــه
رقابتخواهدپرداخت/.ایرنا
« ëëمحمــد جــواد فخرایــی» پژوهشــگر و
نویســنده کتاب «دشتســتان درگذر تاریخ»
براثرابتالبهکرونادرگذشت/.ایرنا
ت درجهــان»
«ایــاالت نیســ 
ëëداســتان
ِ
جدیدتریناثرداستانیجوادمجابینویسنده،
منتقدادبیوطنزپرداز،در ۳۷۶صفحهازسوی
انتشــارات ققنــوس چــاپ و روانه بــازار کتاب
شــد.مجابی در کتاب داســتانی ایاالت نیست

در هفتــهای که فقط چهــار فیلم از  9فیلم تــازه اکران
شــده توانســتند بــهجمــع  30فیلــم نخســت جدول
پرفروشهــای ســینمای امریکای شــمالی ورود کنند،
رتبه نخســت به « »Unhingedرســید که کاری جنایی
و دلهرهآور با بازی راســل کرو در نقش اصلی اســت و
هفته پیش در جای دوم جدول قرار گرفته بود.
این هفته نســخه جدیــد کارتون «باب اســفنجی»
هم کــه هفته پیش صدرنشــین جدول درآمدســازان
شــده بــود ،یک پله تنزل کــرد و به واقع رتبــه خود را با
 Unhingedعــوض کــرد و در نتیجــه توجــه بیشــتر به
ســمت آثار تازه اکران شــدهای رفت که در سینماهای
«قدری رها شــده از کرونا»ی امریــکا ،کانادا و مکزیک
نویــد بازگشــت تدریجــی ســینما به شــرایط عــادی را
استمراربخشیدند.
ëëمشکالتروحی-روانییکمحصل
«نوشــتههایی روی دیوارهای حمــام» کاری درام-
کمــدی بــا مایــه هایــی از مضامیــن ماوراءالطبیعــه و
مسائل علمی -تخیلی از سینمای امریکا با کارگردانی
تــور فرودنتــال اســت و ســناریوی آن را نیــک نــاوهدا
براساس رمانی با همیننام نوشته جولیا والتون نوشته
اســت و جولیا پالمر ،تیلور راسل و آناسوفیا راب عمدتاً
جوان ،بت گرنت ،والتون گاگینز و مولی پارکر پرتجربه و
سرانجام اندی گارسیای مشهور در نقشهای اصلی آن
ظاهر شدهاند .در این فیلم با آدام پتریزهلی دانشآموز
ســال آخر دبیرستان روبهرو میشــویم .پدر آدام ،وی و
همســرش را که بت نام دارد ،رهــا کرده و رفته و بت با
مردی بهنام پل رفت و آمد دارد که آدام از او خوشــش
نمیآیــد .آدام آســایش خــود را در رفتــن بــه مدرســه
جســتوجو میکنــد و آنجا با دختری همســن خود به
نام ربهکا آشنا میشود که احواالتی غیر عادی دارد .این
آشنایی مسیر زندگی آدام را عوض میکند زیرا بتدریج
درمییابــد که شــرایط و واکنشهای جســمانیاش در
قبــال مســائل و رویدادهــای مختلف غیر عادی شــده
است .واکنش ســایتهای ارزشگذاری روی فیلمها در
قبال این فیلم بیشتر مثبت بوده تا منفی و یکی از آنها
متاکریتیک اســت که از  12منتقــد نظرخواهی کرده و
نمره  71از حداکثر  100را به فیلم داده اســت و ســینما
اسکور و «پســت ترک» نیز درصدهای تأییدآمیز  74و
 80را به آن اختصاص دادهاند.
 ëëسرقتبزرگبهیمنطوفانمعروف
دیگر فیلم تازهوارد به باالهای فهرست پرفروشها
کاری بهنــام «شــهر گلــو بریدههــا» اســت کــه در 398
تماشــاخانه شــامل  360تــاالر سربســته و  38درایویــن
سینما و البته با احتساب درآمدهای  VODو Streaming
خــود ایــن هفتــه  273هزار دالر پولســازی کــرد و در رده
پنجم فهرســت قــرار گرفت .ایــن فیلــم  132دقیقهای
با ســناریویی از پل کاشــیه ری و تدوین جودی اگوســتین
و کریــس برکــن کمــپ کاری از ژانــر اکشــن و متمرکز بر

سینمای جهان

خبرنگار

( ۱۷شــهریور  )۱۳۹۹در پلتفــرم آپــرا اکــران
آنالیــن میشــود.عالقهمندان بــه ســینما
میتواننــد با تهیــه بلیت ،از طریق ســامانه
آپرا بهصورت آنالین این فیلم را ببینند.اکبر
زنجانپــور ،حامد بهداد ،لیــا حاتمی ،پرویز
پرســتویی ،اشــکان خطیبی ،بــاران کوثری،
ن پورشیرازی ،شــقایق فراهانی ،ملیکا
حســ 
شــریفی نیا ،بانیپــال شــومون ،روزبــه فرخ
نعمتــی ،بیتا فرهــی ،مجید مظفــری و زهیر
یاری از مجموع بازیگرانی هســتند که در این
انیمیشنصداپیشگیکردهاند/.ایرنا
ëëدر جلســات  622و  623هیــأت انتخاب و
خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
خریــد 760عنــوان کتــاب در 76هــزار و710
نســخه به مبلغ  33میلیــارد و  32میلیون و
250هزارریالتصویبشد/.هنرآنالین
ëëسیلوســتر اســتالونه نویســنده و کارگردان
راکی  ۴با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرام
خود از ســاخت نســخه کارگردان ایــن درام
ورزشیپرطرفدارخبردادکهروز ۲۷نوامبر(۷
آذر )۹۹به مناســبت ســیوپنجمین سالگرد
اکراناینفیلم،عرضهمیشود/.ایرنا
ëëفیلم«وداع»بهنویسندگیوکارگردانیمیالد
محبیانرویمیزتدوینقرارگرفت/.ایلنا
ëëمستند کوتاه «آشــو» به کارگردانی جعفر
نجفی موفق به کسب جایزه از دو جشنواره
درکشورهایایتالیاومکزیکشد/.ایرنا
 ëëفیلم ســینمایی «بــیگاه» بــه کارگردانی
پویــا اشــتهاردی و تهیهکنندگــی محمــد
ســجادیان نامــزد بهتریــن فیلم جشــنواره
اولدنبرگآلمانشد.فیلم«بیگاه»درادامه
حضورهــای بینالمللی ،در بخــش رقابتی
اینجشنواره،نامزددریافتبهترینفیلماز
بیست و هفتمین دوره جشنواره اولدنبرگ
آلمــان شــد«.بیگاه» در کنــار فیلمهایی از
کشورهای امریکا ،آلمان ،دانمارک ،پرتغال،

گزارش روز

ëëانیمیشــن ســینمایی آخرین داســتان به
نویســندگی و کارگردانــی اشــکان رهگذر که
پخش جهانی آن پیش از این در بیش از ۳۲
کشــور جهان همچون امریکا ،روسیه ،هند،
اســپانیا و ...آغاز شده بود ،از روز دوشنبه آتی

افــزود :بســیاری از کشــورها را رصــد کردهایــم
ولی بــه دلیل همهگیــری کرونــا ،هیچ کدام
فعالیــت تئاتــری ندارند .ضمــن اینکه
بــا دعــوت از یکی دو نمایــش خارجی
کــه نمیتــوان عنــوان بینالمللــی بــه
جشــنواره داد چراکه حتماً منظور ما از
عنــوان بینالملــل ،فراتر از این اســت.
بــا ایــن حــال بایــد ببینیم تــا چند
ماه آینــده ،وضعیت چگونه
خواهد شــد .فعــاً برنامه
مشــخصی برای بخش
بینالملـــل نداریــم.

او که مســـــئولیت دبیری شــــــورای سیاستگذاری
تماشــاخانه ایرانشــهر را هــم بــه عهــده دارد
درباره فعالیتهای این تماشــاخانه گفت:
امیدواریــم اجراهای ما که از چندی پیش
از سرگرفته شــده ادامه داشته باشد؛ قرار
اســت از هفته آینده سالن استاد ناظرزاده
هــم میزبان یک اثر نمایشــی بشــود .او که
پیشتــر از شــرایط اقتصــادی
تماشــاخانه
دشــوار
ایرانشــهر در دوران
کرونا ســخن گفته بود،
دربــاره کمکهــای

احتمالی به این تماشاخانه اینطور توضیح داد:
فعــاً کمکی نشــده اســت ولــی شـــــــــورای عالی
خانه هنرمنــدان ایران پیگیر دریافت مســاعدت
برای این خانه و تماشــاخانه ایرانشهر هستند که
امیدواریم این پیگیریها زودتر به نتیجه برسد.
پیــش از این مجیــد رجبی معمــار مدیرعامل
خانــه هنرمنــدان ایران نیز از تنگناهــای اقتصادی
این مــکان هنــری در دوران کرونایی ابــراز نگرانی
کــرده بود چراکه در این دوره کافهها ،رســتورانها،
فروشــگاهها و گالریهــای خانــه هنرمنــدان ایران
و تماشــاخانه ایرانشــهر تعطیــل اســت و ایــن
مکانهای هنری ،امکانی برای درآمدزایی ندارند.

منتقد

ســال مفقوداالثر بودن متوجه میشود که همسرش
با فرد دیگری ازدواج کرده اســت .معصومی در باره
شــائبههایی که منجر به توقیف فیلم شده ،به ایسنا
گفته است :این فیلم «ضد جنگ» است چون ما در
آن هشت سال جنگ عراق علیه ایران ،شروع کننده
جنــگ نبودیم .ما دفــاع کردیم و «خــرس» فیلمی
علیه دفاع مقدس نیست .با این حال نمیدانم چرا
در زمانی که پیگیر اکران فیلم بودیم ،آقای سجادپور
(مدیر وقت نظارت و ارزشــیابی) منتقدهایی را آورد
تــا نظرشــان را بگوینــد؛ منتقدانی که من تــا به حال
ندیده بودم و اصالً درباره فیلم صحبت نمیکردند،
فقط میگفتند فیلم مشکل شرعی دارد!

گزارش

یو
گروه فرهنگی /در حالی که ایــن روزها گمانهزن 
اما و اگرهای بســیاری بر ســر برگزار شدن یا نشدن
جشنواره فیلم و تئاتر فجر امسال وجود دارد دیروز
دبیر ســی و نهمین جشنواره تئاتر فجر خبر داد که
هفته آینده بخشی از فراخوان این دوره از جشنواره
اعالم خواهد شد.
توگــو با ایســنا
حســین مســافر آســتانه در گف 
نکاتــی دربــاره فراخــوان جشــنواره بیــان کــرد و
همچنین احتمال داد جشــنواره سی و نهم تئاتر
فجر به دلیل شــرایط کرونایــی بخش بینالملل
نداشته باشــد .او گفت :کلیات فراخوان جشنواره
مشــخص شده ولی شــکل برگزاری آن وابسته به

این است که بهمن ماه که زمان برگزاری جشنواره
است ،در چه وضعیتی باشیم؛ بخشی از فراخوان
جشــنواره را اعالم میکنیم که شامل بخشهایی
اســت که تکلیفشــان روشــنتر اســت ولی درباره
بخشهــای دیگــر ،بعــدا اطالعرســانی خواهیم
کــرد .مسافرآســتانه در بخشــی از صحبتهــای
خــود درباره بخــش بینالملل جشــنواره با توجه
به شــرایط دشــوار کرونایی هم گفت :بعید است
امســال بتوانیم بخش بینالملــل را برگزار کنیم
هرچنــد دوســت داریــم ایــن بخــش را داشــته
باشــیم ولــی میان خواســته ما و شــرایط کرونایی
فاصلــه زیــادی اســت .دبیــر جشــنواره تئاتر فجر

رضاصائمی

یک ســکانس از سریال آقازاده در شــبکه نمایش با واکنش
و حاشــیههای جنجالی مواجه شــد .سکانســی کــه صیغه و
ازدواج موقت بین دختر و پســر قصــه را از طریق موقعیتی
نمادین با اســتفاده از عناصری مثل آش و شکالت ،روایت
کــرده بــود .ایــن صحنــه بــا واکنشهــای متفاوتــی هــم در
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی و هم در رســانههای
جناحهــای مختلــف مواجــه شــد .حتــی انــواع جوکهــا و
لطیفهها با این محوریت ســاخته شــد و کار به جایی رســید
کــه وزیــر ارتباطــات هــم کــه عکســی از خــود در هواپیما در
صفحه شخصی خود گذاشته بود با این واژهها شوخی کرد.
سکانســی که چه از ســوی افــراد مذهبی چه غیــر مذهبی با
واکنشهــای منفــی همراه شــد .یکی اساســاً حکــم ازدواج
موقت را برنمیتابید و با تلقی غلط آن را توهین و اجحاف
بــه زن قلمــداد میکــرد و دیگری نیــز پرداختی ســطحی و
بدون عمق اینچنینی را مایه مضحکه و حمله بیشتر به آن
میدانست .قبالً هم در یکی از سریالهای تلویزیونی به اسم
«پدر» که دســت بر قضا نویســنده آن هم همین نویســنده
آقازاده بود ،صحنهای مشــابه جنجالی شد .سکانسی که در
آن حامــد بــاز هم بــا بازی ســینا مهرداد و بازهــم در نقش
پســری مذهبــی و باز هم به اســم حامد (با اســم نویســنده
هم مشــابه اســت از قضا) بــه خاطر فرار از دســت دختران
و بــه زعــم خــود آلوده نشــدن به گنــاه خــود را از پنجــره به
پاییــن پرتاب میکند .واقعیت این اســت کــه به این صحنه
و ســکانسها از منظــر درون متنــی و بــرون متنــی میتوان
نگریســت .از منظر بــرون متنی قطعاً این گونه ســکانسها
و موقعیتهــای نمایشــی کــه حــول برخی ســوژههای خط
قرمزی میچرخد بدون شــک با واکنش مخاطب و در واقع
واکنــش اجتماعی مواجه میشــود و به اصطــاح جنجالی
میشــود .حال چه این واکنشها منفی باشــد چه مثبت .از
اینرو به نظر میرســد نویســنده و تولید کنندگان ســریال با
توجــه به شــناختی که از ظرفیتهای اجتماعی و رســانهای
جامعه و مخاطب شناســی آن دارند در فرآیند درون متنی
قصــه همواره یکی دو ســکانس اینچنینــی طراحی میکنند
تــا به واســطه هیاهو و جنجالهای فرامتنــی که پیرامون آن
شکل میگیرد توجه مخاطب و افکار عمومی به آن سریال
و عواملــش بیشــتر شــود .بــه عبارتــی دیگــر به جــای اینکه
از ظرفیــت دراماتیــک برخــی از مؤلفههــا و موقعیتهــای
نمایشــی در پیشــبرد قصــه و روایت درام اســتفاده شــود از
ظرفیتهــای بیرونــی و اجتماعــی بــه مثابــه تمهیــدات و
فرصتهای اســتراتژیک برای تبلیغ اثر اســتفاده میشــود.
تمهیداتی که یک صحنه وسکانس یا دیالوگی را به قابلیتی
فرامتنــی بــدل میکند تــا از ظرفیــت پروپاگاندایی آن برای

دیده شدن اثر استفاده شود .بویژه که اکنون با وجود فضای
مجازی و شــبکههای اجتماعی ،دامنــه و عمق این تأثیرات
و بازتــاب ایــن صحنههــا و واکنش به آنها بشــدت مضاعف
شــده و میتوانــد بــه بازتولید مجــازی اثر و بالطبــع افزایش
مخاطــب آن یــا دســتکم مطرح شــدن آن در رســانههای
اجتماعــی منجر شــود .در واقع گنجانــدن چنین صحنهها و
ســکانسها و دیالوگها بیش از آنکــه از منطق دراماتیک و
درون متنــی اثر برآمده باشــد از منطق بــازاری و برون متنی
آن و در راستای جلب بیشتر مخاطب صورت میگیرد .آنها
به ابزارهای تبلیغی و پروپاگاندایی برای برجسته شدن یک
ســریال بدل شده و شبیه ترفندهای بازاریابی در عرصههای
فرهنگی و هنری است .اینکه سازندگان یک سریال بویژه در
نمایــش خانگی کــه عرصه خصوصی مناســبات و مبادالت
هنری اســت برای جذب و جلب بیشــتر مخاطب بیندیشند
و برنامهریزی و سیاســتگذاری داشته باشند نه تنها امر بدی
نیست که طبیعی و منطقی است اما با هر ابزاری نمیتوان
به این هدف رســید بویژه در بازار فرهنگ و هنر که مخاطب
باهوش حــس میکند در حال فریب خوردن اســت یا فالن
صحنــه صرفــاً با نــگاه تبلیغی و تجاری در یــک اثر گنجانده
شــده .در واقــع اســتفاده غلــط از تمهیــدات درون متنــی
تبلیــغ ســریال و جــذب مخاطب به ضد خود بدل شــده و با
واکنش منفی و پس زدن او همراه میشود .چنانکه هم این
ســکانس صیغه در ســریال آقازاده و هم ســکانس پریدن از
پنجره در ســریال پدر با واکنشهای دافعه برانگیز مخاطب
همــراه شــد و اعتبار و جایــگاه هنری آن ســریالها را کاهش
داد .فارغ از اینها سریالهایی از جنس «آقازاده» با فرمهای
جــذاب ،محتــوای کهنــه و کلیشــهای و نــخ نمایــی را بزک و
گمان میکنند مخاطب پشــت ایــن ظاهرآرایی ،تحت تأثیر
ایدئولــوژی پنهان قصه قرار نمیگیرد .البته ســریال آقازاده
در همیــن ســطح فرمــی و ظاهــری ماجــرا هم پر از اشــکال
اســت .از جمله استفاده از الگوی کلیشهای و دوقطبیسازی
شــخصیتپردازی که در یک روایت شــعارزده ،آقازادهها را
به دو قطب خوب و بد تقسیم میکند که از یکی دیو بسازد و
از دیگری دلبر! وقتی قصهای از بنیاد شعاری و مبالغه آمیز
اســت و منطبق بــا واقعیت اجتماعی و البتــه باور مخاطب
نیســت ،گنجاندن صحنههایی برای مطرح شــدن اثر بیشتر
تــوی ذوق زده و خــودش را لو میدهد .تمهیداتی که هم به
تخریب خود قصه و شــخصیتها و در نهایت شــأن و اعتبار
ســریال منجر میشــود و هم به تقلیل شعور مخاطب برای
برخــی حرفهــا و موقعیتهای ممنوعه و خــط قرمزی که
از فــرط بیهنــری لوث و لوس میشــود و یک اثر جدی را به
کمدی ناخواسته بدل میکند.

