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پاسخ شبکه  5به اظهارات بهروز افخمی

ابراز بی میلی کارگردان به تحویل سریال
تلویزیون

گروه فرهنگی:اگر زمان پخش سریال «رعد
و بــرق» بهــروز افخمــی را در موتورهــای
جســتوجو ســرچ کنیــد ،بــا زمانهــای
متغیــری مواجه میشــوید از رمضان ســال
 99تــا رمضــان  1400کــه حتی خبر رســمی
آن از ســوی روابط عمومی شــبکه  5ســیما
منتشــر شــد و ایــن ســریال در کنداکتــور
پخــش قــرار گرفــت امــا روی آنتــن نرفت.
در شــرایط بالتکلیفی زمان پخش ســریال،

مــاه ،ایــن مجموعــه نمایشــی را بــه آنتــن
میرســاند .در ماه مبــارک رمضان با وجود
برنامهریزیهــای متنــوع و تبلیــغ فــراوان و

اعالم قبلی به مخاطبان ،شــبکه پنج سیما
قسمت اول این سریال را روی آنتن برد اما
پــس از پخش آن ،آقای افخمی نســبت به

درباره نسخه تازه اسپایدرمن که یکی از  10فیلم پرفروش تاریخ شده است

نامزدهای مسابقه
نمایشنامهنویسیجشنواره
تئاتر فجر معرفی شدند

انتخاب دوزخی پیشاهنگ نیکیها!

تئاتر
نامزدهـــــــای دریافـــــــت جوایــــــــز مســـــــابقه
نمایشنامهنویســی چهلمیــن جشــنواره
بینالمللی تئاتر فجر توسط داوران این بخش
متشــکل از ســیمین امیریــان ،روزبه حســینی و
جمشــید خانیــان معرفــی شــدند .به گــزارش
ســتاد خبری جشنواره ،این داوران از میان ۳۲۳
اثر ارســالی بــه دبیرخانه ،شــش نمایشــنامه را
بهعنوان نامــزد دریافت جایــزه انتخاب کردند
کــه در مراســم افتتاحیه برگزیــدگان این بخش
معرفی خواهند شــد .این آثار به ترتیب حروف
الفبــا عبارتانــد از :نمایشــنامه «اســپوتنیک
نــوای یــک تنهایــی» نوشــته کیــوان فهیمــی،
نمایشــنامه «اســتخوان در گلو» نوشته مهرداد
بقایی ،نمایشــنامه «ایاز شــیش آبجی» نوشته
بهنام سرلک ،نمایشــنامه «شطحیات اشباح»
نوشــته ســعیدرضا خوششــانس ،نمایشنامه
«مدیترانهای» نوشــته پیام الریان ،نمایشــنامه
«هیچ و پوچ» نوشــته ســهیل ملکی .چهلمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از  ۱۴تا  ۲۶بهمن
به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار میشود و
اخبار آن در سایت  fitf.irدر دسترس است.

بهــروز افخمــی در گفتوگویــی بــا گالیــه از
شبکه پنج ســیما اعالم کرد که سطح کیفی
ســریال «رعد و برق» به کارگردانی او باالتر
از ایــن شــبکه بوده اســت و بــه همین دلیل
نمیخواهد از این شــبکه پخش شــود .او در
ایــن بــاره به ایســنا گفت« :تصمیــم گرفتم
کیفیــت کارم را فــدای نحــوه پخــش نکنم،
البته سیستم فنی شــبکه  ۵سیما متأسفانه
بــهروز نیســت و بســیار عقبمانــده اســت.

در نتیجــه امــکان پخــش ســریال «رعــد و
برق» با کیفیت امروزی از این شــبکه وجود
نــدارد .بنابرایــن ،ایــن مجموعــه بــه دلیل
کیفیــت بــاالی ســاخت از شــبکه  ۵ســیما
پخــش نخواهــد شــد!» روز گذشــته در پــی
اظهــارات بهــروز افخمــی دربــاره علت به
آنتــن نرســیدن ســریال «رعد و بــرق» پس
از یــک ســال و متهم کردن شــبکه  5ســیما
بــه «بیتوجهی» روابط عمومی این شــبکه

توضیحاتــی را ارائــه کــرد .در ایــن اطالعیه
تأکیــد شــده اســت کــه افخمــی ســریال را
بموقع به آنتن نرســانده اســت .در بخشــی
از توضیحــات روابــط عمومــی شــبکه پنــج
ســیما آمــده اســت« :زمانبنــدی اولیــه و
تعهــد تیــم ســازنده بــرای پخــش ســریال
«رعــد و بــرق» ،رمضــان  ۱۳۹۹بــود امــا
ایشــان با یک ســال تأخیر اعالم کرد در ماه
مبارک رمضان  ۱۴۰۰یعنی اواخر فروردین

تحویل بقیه قسمتها ابراز بیمیلی کرد».
آنطور که در این اطالعیه آمده ،افخمی به
تعهد خود برای رســاندن سریال در ابتدای
دیمــاه هم عمــل نکــرده و گــروه تولید در
آن ایــام همچنــان مشــغول تصویربرداری
بــوده اســت .در پایــان ایــن اطالعیــه تأکید
شــده هرگونــه تصمیمگیــری بــرای تغییــر
محــل پخش آثار تولیدی شــبکهها برعهده
سازمان صدا و سیماست.

وصــال روحانــی « /اســپایدرمن :راهــی بــه
خانه نیســت» نهمیــن فیلم بلندی اســت که
کمپانیهــای مــارول و ســونی دربــاره زندگــی
و کارهــای محیرالعقــول مــرد عنکبوتــی
ســاختهاند کــه از پرطرفدارتریــن کاراکترهــای
کمیک اســتریپی بــوده و رایت و امتیاز انتشــار
کمیکبوکهــا و فیلمهــای ســینمایی از روی
ایــن کاراکتــر به شــرکت مــارول تعلق داشــته
است.
فیلــم جدیــد هــم یــک بازگویــی کل قصه
اســت کــه در فرهنــگ ســینما آن را Reboot
مینامنــد و هــم چیــزی خــاف آن« .راهی به
خانــه نیســت» هــم رویاروییهــای تــام هالند
مؤخرتریــن ایفاگر نقش اســپایدرمن با اشــرار
را به تصویر کشــیده و هم سری به دورانی زده
که اســپایدرمن بــا بازی توبــی مگوایــر و اندرو
گارفیلــد جان میگرفــت و هرکــدام از آنها در
یــک تریلــوژی در چنیــن قالبی فــرو رفتند .به
نظر میآید که سونی مایل است هراز چندگاه
هنرپیشه تازهای را مأمور ایفای رل اسپایدرمن
کند و مارول هم حساسیت متضادی را در این
خصــوص ارائه نــداده زیرا همه ورســیونهای
مرد عنکبوتی که اکرانشــان از  1999آغاز شد،
بسیار پولســاز بودهاند و هدف ســران مارول از
تبدیل قهرمان کمیکبوکیشان به یک ستاره
سینما و بهواقع انتقال این شخصیت و زندگی
او از روی کاغــذ بــه پردههــای نقــرهای فقــط
مالحظات مالی بوده است.

 ëëپیامدهای کنار زدن یک نقاب
حتی نسخه کارتونی سال  2018اسپایدرمن
که «به درون فرهنگ عنکبوت» نام داشت ،از
فروش باالیی بهرهمند شد و با توفیق آن فیلم
ایــن نکته به اثبات رســید که مهم نیســت فرد
ایفاکننــده این رل کیســت و فیلم بــا بازیگران
زنده ســاخته شــده یا بــا موجــودات کارتونی و
فقــط نــام اســپایدرمن و اطــاق آن بــه فیلم
کافــی اســت تا مــردم با وســعت به ســوی آن
ســوق یابند و به تماشای آن بنشــینند« .راهی
به خانه نیســت» که تبدیل به چهارمین فیلم
پرفــروش تاریخ امریکای شــمالی و یکی از 10
فیلم سودســاز همه دورانها شده تازگی دارد
زیــرا برخــاف «بــه درون فرهنــگ عنکبوت»
صدها راه نرفته را به روی بینندگان نمیگشاید
و در عیــن حال صاحب تمی آشــنا و تکراری و
گذشتهنگر است زیرا اسپایدرمن یا همان پیتر
پارکــر با بــازی مجدد تــام هالند مجبور اســت
با تبهکارانی رودررو شــود که در ورســیونهای
قبلی مرد عنکبوتی روبهروی او قرار گرفته و به
لطف تارهــای در هم تنیده این مرد از صفحه
زندگی حذف شــده بودنــد ،در ایــن فیلم تازه
میبینیــم کــه زندگی پیتــر پارکر یک بــار دیگر
زیر و رو شــده اســت زیرا کاراکتر پلید میســتریو
کــه دو ســال پیــش در بخــش پایانــی «دور از
خانه» (نسخه دیگری از مرد عنکبوتی) توسط
ایــن قهرمان ســپیدیها منکوب شــده بود ،در
واپســین لحظــات دوئــلاش با مــرد عنکبوتی

بــا کنــار زدن نقــاب از چهره او ،هویــت واقعی
وی را عیــان کــرده و بــه همــه بدخواهــان او و
اعضــای اجتمــاع ایــن آگاهــی را داده بــود که
اســپایدرمن به واقــع همان پیتر پارکر اســت و
هرکــس که خواهــان نابودی او اســت ،اینک از
ایــن طریق دریافتــه که برای آسیبرســانی به
وی و خانــوادهاش چــه باید کرد و بــه کجا باید
رفــت .پارکــر کــه مســتأصل شــده و میترســد
خانــوادهاش در تهاجم اشــرار نابــود گردد ،به
دکتر استرنج ،جادوگر قدرتمندی که میتواند
هــر تهاجمی را بیاثر ســازد ،روی میآورد و از
او میخواهــد ســحری را بــه کار گیرد کــه بر اثر
آن مــردم هویت او و هرچه را که مرتبط با وی
اســت ،به فراموشــی بســپرند و به ایــن ترتیب
خطری متوجه آنها نشود.
 ëëمدلی کمخطر از «آد م بدها»
بــا این حال این نقشــه اثر عکس میگذارد
و هرکــس را کــه میدانســت و میداند هویت
واقعی پارکر چیست به سوی او سوق میدهد
و وارد زندگــی مــرد عنکبوتــی و خانــوادهاش
میکند .از طریق این داستان تمامی دشمنان
معروف اسپایدرمن دوباره به سراغ او میآیند
و آنهــا را یک بــار دیگر با بازی هنرپیشــههایی
میبینیم که در ورسیونهای اخیر این فرانچیز
نقشهــای مربوطــه را بــازی کــرده بودنــد.
آنهــا عبارتانــد از :داک اوک بــا بــازی آلفــرد
مولینــا و همچنین گابلین ســبز (ویلــم دافو)،
الکتــرو (جیمی فاکــس) ،مرد شــنی (توماس

صحنهای از «اسپایدرمن :راهی به خانه نیست» تازهترین نسخه از سری فیلمهای پایانناپذیر
و همچنان پرسود «مرد عنکبوتی»

هیــدن چرچ) و لیزارد (ریــس ایفانز) ،در عین
حــال جان واتس کــه یک بار دیگــر کارگردانی
نســخهای از اســپایدرمن را برعهــده گرفتــه،
مدلــی آرامتر و کم خطرتر از ایــن کاراکترهای
منفــی را پیــش روی تماشــاگران گذاشــته ،بــه
طــوری که مــرد عنکبوتی دردســرهای کمتری
را بــرای غلبه بر آنها تجربه میکند و آنقدرها
هم به خطر نمیافتد.
ëëدر راه بتمن و جیمزباند
ســناریویی کــه کریــس مــک کنــا و اریــک
ســامرز برای نسخه تازه اسپایدرمن نوشتهاند،
برخــاف فیلمهــای قبلــی ایــن فرانچیــز
نشــان میدهد کــه ایــن قهرمان بــه اصطالح
نجاتبخــش بــر اثــر مأموریتهــای پرشــمار
گذشتهاش چقدر فرسوده شده و فشار سنگین

آن چــه آثــار مضری را روی او گذاشــته اســت.
ایــن سیاســتی اســت کــه در  15ســال اخیــر در
قبال برخی قهرمانــان خیالی و معروف دیگر
ادبیــات داســتانی و ورســیونهای ســینمایی
آنها هم به کار گرفته شــده اســت و در «کازینو
رویال» دیدیم که جیمزباند تسخیرناپذیر هم
میتوانــد در قــرن بیســت و یکــم رنــگ پریده
باشــد و در «وقتی برای مردن نیست» ()2021
بــه کلی جان ببازد و به همین ســبک و ســیاق
در تریلــوژی کریســتوفر نوالنی بتمن شــاهد
باشــیم کــه او از نجات دادنهــای مکرر جهان
از دســت اشــرار بــه تنگ آمــده و بیــن نیکی و
شــر سرگردان اســت و از خود میپرســد که آیا
واقعــاً نماینــده و نماد خوبیها اســت یا فقط
براســاس دیــد مــردم چنیــن کارکــردی دارد.

البته پیتر پارکر که برخالف مرد خفاشی درگیر
یــک ســتیزه دائمــی درونــی و بحــران روحــی
نیســت ،سرراســتتر از او میمانــد و ایدههای
مثبت خود را نســبت به عملکردش از دســت
نمیدهــد اما بــه این میاندیشــد کــه ابتدا به
مالزمان و همتاهای بــه خطر افتادهاش یاری
برســاند و یا از کســانی بهشــدت انتقــام بگیرد
کــه بــه او و یارانــش بــدی کردهانــد .ایــن یــک
انتخــاب دوزخــی بین بــد و بدتر بــرای مردی
اســت که پیشتر او را رهــا از تردید و دور از هر
لغزشــی دیــده بودیم و اینبــار به امــا و اگرها
هــم فکــر میکنــد .شــاید هــم ایــن از زندگــی
جان واتس باشــد زیــرا از بازیگری (تام هالند)
اســتفاده کرده کــه آنچنان نیک رفتــار و دارای
چهرهای مثبت و شیرین همچون پیشاهنگان
و مأموران نجات اســت که اصالً نمیتوان باور
کــرد کوچکترین گرایشــی را به ســوی تباهیها
خواهد یافت.
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