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ایمان عبدلی

دنیای سریال بازها دنیای پیچیده ای 
شــده، یعنی مثل هر پدیــده دیگری 
در ایران، این جا هــم دوقطبی یا حتی 
چندقطبی گری در میــان طرفداران 
تماشای سریال دیده می شود. درواقع 
نوعی میــل به َکل َکل یــا روکم کنی یا 
چیزی شبیه به این ها در میان ما وجود 
دارد که هر چیزی و هر پدید ه ای را وارد 
شکلی از ُکری خوانی می کند و خب در 
دنیای ُکری خواندن ها آن چه که اولویت 
دارد، تعصب است! حرفت نباید برگردد و 
منطق در دورترین فاصله از من و تو قرار 
گرفته، متعصب ها بــرای اثبات حرف 
خودشــان به هرچیز روا و ناروا دســت 
می اندازند و همین حس و حال، حاال و این 
روزها در میان سریال بازها حاکم است. 
گروهی دیدن ســریال ایرانی را یک امر 
وقت  تلف ُکن و مبتذل می دانند و با ارجاع 
به کیفیت سریال های تولید کمپانی هایی 
مثل اچ بی او و یا نتفلیکس، سریال ایرانی را 

تحقیر می کنند.
از طرفی گروهی دیگر احتماال از سِر 
تنبلِی ذهنی، تمایلی به تماشا و تطبیق 
با سریال های روز دنیا را ندارند، اما به هر 
حال هیچ گاه همه  واقعیت، یک طرف، 
قرار نگرفته، واقعیــت، مفهومی توزیع 
شده و غیرقابل انحصار است. یعنی این 
که تماشای توامان سریال های باکیفیت 
خارجی و برخی سریال های قابل قبول 
داخلی، برسازنده ی ذهنیتی خواهد بود 
که هم از داستان و تخیل کردن سیراب 
می شــود و هم با لذت بدون مرزبندی و 

جهت گیری مواجه می شود.
با چنین ذهنیتی همان طور که در 
همین یکی دوماه گذشته سریال هایی 
مثل »مردم معمولی« ساخته بی بی سی 
را دیدم، بــه تماشــای »هم گناه« هم 

نشستم، به هر حال این مجموعه ای ست 
که در دوران عســرت و کاهلی سیمای 
میلی و از دریچه یک وی او دی، موفق شده 
طرفداران قابل شــماری برای خودش 
دست و پا کند و تقریبا از همان میانه های 
پخش فصل اولش، تاکید روی این نکته 
که این ســریالی متفاوت با جریان روز 
»نمایش خانگی «هاست، نقل محافل 

مجازی بود.
 جریان روز نمایش خانگی ها یعنی 
همان ســریال هایی مثــل: »دل« و یا 
»مانکن« که بــا عرضه جهانی کارتونی 
از مناسبات آدم ها، نسخه ای ایرانیزه از 
سریال های »ِجم« ارائه دادند و می دهند، 
به هر حال در این پلتفــرم کم آبرو وارد 
شدن، کار دشواری ست، چون حداقل 
ذهنیت عده ای از مخاطبان حرفه ای تر 
با کلیت این جریان شفاف نیست و اصال 
این منازعات مالی و مســاله پولشویی 
هم که سرکنگبین ماجرا را بر صفرایش 
فزوده. در همین اوضاع مثال ســریالی 
چون »آقازاده« ظهور پیدا می کند که 
به طریقی دیگــر در کم آبرویی نمایش 
خانگی هم افزایی می کند، درخشــش 
تک ستاره هایی مثل »شهرزاد« و یا »قهوه 
تلخ«، بیشتر تکیه بر نبوغ سازندگانش 
دارند و حاکی از ریل گذاری موفق نیست.
»هم گنــاه« اما کیایــی را به عنوان 
نویسنده و کارگردان باالی سر خودش 
دارد و آن سابقه ذهنی که از او داریم، او 
را آدمی فارغ از رانت بازی های مرســوم 
نشان می دهد، به هر حال او نه »بهرنگ 
توفیقی«ســت و نه »منوچهر هادی«! 
اما این ها فرامتِن ماجراست و اصل قضیه 
بضاعت سریال ســازی در ایران است، 
پالت یا طرح هم گناه به مانند بسیاری از 
ساخته های این سال ها محدود و متاثر از 
محدودیت لوکیشن است، لوکیشنی که 

عموما حاال باید الکچری هم باشد.

 این هم بــه تبع میــل کنجکاوانه 
بخش هایــی از جامعــه در رصــد امر 
»الکچری« به عنوان یــک امر جذاب 
و در عین حال دور از دســترس است و 
هم به این دلیل اســت که خب فضای 
»الکچری« جذابیت بصری دارد و کار 
فیلمبردار و کارگردان را در میزانســن 
و دکوپــاژ راحت تر می کند، تــو دائم 
کادرهایی می فروشــی که فی النفسه 
جذابیــت دارد و آن »آِن« اولیه ایجاد 
می شود. در »هم گناه« اما داستان مربوط 
به خانواده صبوری ست و محور ماجراها 
درباره اصالت خانوادگی ست! مفهومی که 
البته راه را برای برداشت های استعاره ای 
و تحلیل های سیاسی باز می کند اما اینجا 
ورود نمی کنم و دایره تفسیر را بسته تر و 

احتماال منطقی تر نگه خواهم داشت.
داســتان »هم گناه« بــا طرح یک 
جداافتادگــی آغاز می شــود، جدایی 
چندین ســاله یک پدر و فرزند، فریبرز 
و پیمان، روند داستان در چند قسمت 
اولیه کمی ُکند اســت و جز چند رفت 
و برگشــت زمانی، حول محور کاراکتر 
فریبرز، اتفاق خاصی نمی افتد. ما در پنج 
قســمت ابتدایی فصل اول با معارفه ای 
کم جــان از کاراکترهایی مواجهیم که 
بعدتر می فهمیم همه عضــو خانواده 
صبوری هستند و در یک خانه ویالیی در 

شمال شهر زندگی می کنند. 
کنار هــم قرارگیــری کاراکترها 
و داستان هایشــان از حیــث امکانات 
فیلمنامه، شــبیه به همــان خانه های 
قمرخانمِی فیلمفارسی هاســت، این 
برچسب البته در اینجا معنای مستقل 
و فارغ دارد و قرار نیســت، به مثابه انگ 
و یا یــک صفت منفی عمــل کند. این 
تمهید کنارهم قرارگیری البته تمهیدی 
مشترک در بسیاری از سریال ها هست و 
اصال ساخته های نتفلیکس هم بعضا از 

هم نشینی محدود در یک لوکیشین به 
نفع تمرکز روی داستان پردازی استفاده 
می کننــد، نمونــه ی فراگیرش همان 
»مانی هایســت« کــه از دزدی در یک 
بانک و از یک اتــاق، جهانش را به بیرون 
بسط می دهد. مشکل اما در »هم گناه« 
از جایی شروع می شود که خیلی دیر و 
ُکند از کل به جزء می رســد، از خانواده 
صبــوری و دغدغه اصالــت خانوادگی 
به زیرشاخه های داســتانی اش که هر 
کــدام واجد گره افکنی هایی ســت که 
جذابیت را جال می دهــد و در خدمت 
مفهوم و مضمون قرار می گیرد. فاز اولیه 
ســریال یا همان معارفه کاراکترها نه 
خوب نوشته شده و نه خوب کارگردانی، 
در واقع اگر دربــاره تک تک کاراکترها 
با طرح مســاله مواجه می شدیم و بعد 
به فاز کشف و شــهود درباره هر کدام از 
آن ها می رسیدیم، ســریال همگن تر و 

منسجم تر نشان می داد.
همان اتفاقی که دربــاره دو کاراکتر 
پیمان و فریبرز افتاده، در ابتدا با مساله 
آن ها مواجه می شــویم و بعد رفته رفته 
الیه هایــی از کاراکتر آن ها برداشــته 
می شــود، البته این روند درباره فرهاد 
هم اتفاق افتاده، اما روش کارگردان برای 
دیگر کاراکترها این گونه نیســت. برای 
همین هم اجرا در »هم گنــاه« اجرای 

یکدستی نیست.
این اجــرای بعضا شــلخته، و این 
داســتان گویِی نه چندان منسجم، آثار 
منفی اش را در سطوح و فازهای دیگری 
نشان می دهد، گاهی یک کاراکتر درست 
مهندسی شده، به شخصیت می رسد، 
مثل: »آرمان« که البته در ابتدا تیپ نشان 
می دهد و اما از صدقه سِر شناخت درست 
کیایِی کارگردان از ایــن جنس آدم ها 
پیشــتر مثال در »بارکد« هم شناخت 
دقیقش از این سنخ کاراکترها را نشان 

داده بود( آرمان به بلوغ خوبی می رسد 
و بعضــا ســریال را روی کاکل خودش 
می چرخاند.  این رویه اما واحد نیست و 
از بد حادثه، همان فریبرز و پیمانی که 
در جای درستی از قصه قرار گرفته اند، 
دو بازی بسیار ضعیف ارائه می دهند که 
البته بخشی از گناه بر گردن کارگردان 
هم هست. آقای پلیس داستان که همان 
پرویز پرستویی باشد، هر بار که دیالوگی 
می گوید انــگار که در میانــه فیلمی از 
حاتمی کیا قرار دارد، او دائما دیالوگ هایی 
می گوید که شاعرانه و حکیمانه است و 
البته در حالتی ادا می شود که یک چشم 
نازک شده و چشم دیگر هوشیار است! 
مهدی پاکدل هم قربانی بازی ضعیف 
خودش و کارگردانی آسان گیر شده، او 
در بسیاری از لحظات در حد یک مدل مو 
جوگندمی »مکش مرگ ما« نقش ایفا 
می کند، از حیث میمیک ما را به لحظات 

تافت زده ی استاد گلزار می بََرد.
عدم تعــادل و عدم باالنــس آفِت 
»هم گناه« است، این ســریال جایی، 
چیزی برای تراز کــردن آدم ها و وقایع، 
کم گذاشته و دائما این نقصان به چشم 
می آیــد. گاهی یک کاراکتــر معطل و 
درمانده مثل لیال در سریال وجود دارد و 
گاهی یک شخصیت پخته و بالغ مثل زیبا، 
باورش دشوار است که کاراکتر لیال و زیبا 
هر دو از یک مجموعه بیرون آمده باشند. 
همین تفاوت دربــاره پرداخت خانواده 
رحمان و قیاس آن مثال با پرداخت جمع 
سه نفره »آرمان، سامان و سیما« وجود 
دارد. اولی پر از کلیشه و ساده اندیشی و 
فرض های غلط و ِدُمده، کجای یک دختر 
پایین شهرِی مســتمند، در این روزگار 
یکسان سازِی ذهنِی پسا اینترنت، اینگونه 

است که در سریال کیایی، تصویر شده؟
 این شکل تصویرکردن خانواده ای 
از جنوب شهر بیشــتر متناسب با حال 
و هوای ســینمای 50 سال پیش است. 
از آن طرف تصویر خانه ی ســامان با آن 
آکسسوار درهم و رنگ های پر از تنالیته، 
دقیق و درست و باورپذیر است. سیمای 
یک ترنــس و دو جوان خوشــگذران 
که در ادبیــات و طراحی، بــا حوصله و 
وسواس خلق شــدند، کلمات آن ها و 
واکنش هایشان به ماجراهای مختلف 
حاکی از شناخت دقیق دارد و البته اجرا 

در این بخش دست مریزاد دارد.
شــیب ُکند قســمت های ابتدایی 
ناگهان از اواخر فصل اول، تند می شود و 
حوادث و آدم ها در ســیری تو در تو قرار 
می گیرند، گره افکنی و گره گشــایی ها 
شــدت می گیرد، همزمان فیلمساز به 
گوشــه های مختلف پیرامونش نقبی 
می زند و آن وحــدت فرضی مضمونی 
که حول اصالت از دست رفته خانوادگی 
شکل می گرفت، شــیرازه اش از دست 
می رود و از حیث ژانر هم گاه ســریال به 
یک تریلر معمایی نزدیک می شود، در 

داستان های مربوط به پرویز، گاه، درامی 
اجتماعی می شود در داستان های مربوط 
به نسرین و رحم اجاره ای، گاه ملودرام 
می شود در داستان های مربوط به زیبا 
و یا سارا. سریال، کشش ایجاد می کند 
اما همزمان دچار تشدد و تشویش است.

تشدد از این لحاظ که تمام فرزندان 
خانواده صبوری معضل دارند و محض 
اندکی واقع  نمایی، حتی یک مورد زندگی 
نرمال وجود ندارد! همــه  زندگی های 
سریال به شکلی چیدمان شده و تصنعی، 
درگیرودار تنش و دروغ اســت. فرهاد، 
آرمان، سارا، پیمان، سیما و حتی امین، 
هیچ کدام شکلی از نرمال بودگی را ندارند 

و از تشدد به تشویش می رسانند.
در واقع فیلمنامه بــه جای تمرکز 
بر این ایده مرکزی و گســترش آن در 
خرده روایت های مرتبط، پرسه می زند 
و شــبیه چند کلونی بهــم پیچ خورده 
رفتار می کند. برای جمع کردِن چنین 
ملغمه ای ناگزیر باید باور کنیم که پدر و 
مادر فِیک و تحصیل کرده نیکی، حاضر 
شده اند یک سال نقش بازی کنند! باور 
کنیم که خانــواده صبوری همین طور 
االبختکی عروس می گیرند و باور کنیم 
که اگر کســی موهایش جوگندمی بود 
به کافی شــاپ که رفت، دبل اسپرسو 

خواهد خورد. 
از این حفره ها باز هم هست و اما قرار 
نیست از یاد ببریم  که مثال عشِق زیبا 
و آرمان، درآمده و صدای قربانی روی 
کار نشســته، رویا تیموریان و مسعود 
رایگان شســته رفته نقش هایشان را 
درآورده اند، جذابیت ســکانس های 
پلیسی را هم از یاد نبریم، و البته پدرام 
شــریفی که باید منتظر باشیم بیشتر 
از این ها هم بدرخشــد و در مجموع و 
با تالش بر حصول نگاهی واقع بینانه، 
می تــوان »هم گناه« را یک ســریال 
متوسط ایرانی دانست که با فالش بک و 
کلیپ وقت مخاطبش را تلف نمی کند؛ 
اما هنوز تا کاری مثل »شهرزاد« با آن 
حــد از تمرکز و منطــق روایی فاصله 
دارد. چیزی متوســط که می توانست 
خیلی بهتر باشــد و به معمولی بودن، 

بسنده کرده است. 

درباره یک سریال کامال متوسط

هم گناه؛ نامتوازن، سهل انگار و در عین حال جذاب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور چشمگیر ایران در 
جشنواره بین المللی فیلم تورنتو

از ایــران دو فیلم 
»بنــدر بنــد« بــه 
کارگردانــی منیــژه 
حکمــت و »خــط 
فرضی« به نویسندگی 

و کارگردانی فرنوش صمدی در جشــنواره تورنتو 
2020 حضور دارند که 10 تا 19 ســپتامبر )20 تا 
29 شهریور( برگزار می شود. در وبسایت جشنواره از 
»بندر بند« منیژه حکمت به  عنوان یک فیلم جاده اِی 
آکنده از موسیقی یاد شده که درباره سفر یک روزه 
یک گروه موسیقی به تهران در شرایطی است که 
سیل آمده اســت. رضا کولغانی، پگاه آهنگرانی و 
امیرحسین طاهری در این فیلم 75 دقیقه ای بازی 
می کنند که تولید مشترک ایران و آلمان است. »بندر 
بند« در بخش ســینمای جهان معاصر جشنواره 
تورنتو روی پرده می رود که به گفته برگزارکنندگان 
جشــنواره به فیلم هایی با داســتان های جذاب، 
توأم با چشــم انداز جهانی اختصاص دارد. »خط 
فرضی« اولین تجربه کارگردانی فرنوش صمدی 
در بخش دیسکاوری جشنواره تورنتو نمایش داده 
می شود. سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن 
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دقیقه ای به تهیه کنندگی علی مصفا هستند.   
    

 پخش عصر جدید، 
چهار روزه شد

پخش مسابقه تلویزیونی » عصر جدید«  تا پیش 
از فرارسیدن ماه محرم تغییراتی کرده که به جای دو 
روز در هفته، چهار روز روی آنتن می رود.  به دلیل 
تداخل پخش برنامه تلویزیونــی »عصرجدید« با 
بازی های باقیمانده از لیگ برتر فوتبال و همچنین 
جام باشگاه های اروپا، غیر از شنبه ها و یکشنبه ها، از 
این هفته، سه شنبه ها و چهارشنبه ها هم عصرجدید 
روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.  زمان پخش 
اولین برنامه  اعالم نتایج که به برگزیدگان پنج برنامه 
نخســت مرحله دوم اختصــاص دارد هم، جمعه 

هفدهم مردادماه است.
    

چالش سریال توقیفی برای 
شبکه سه

قسمت  نخستین 
»ســرزمین کهــن« 
نــی  ا د گر ر کا بــه 
کمــال تبریــزی و 
تهیه کنندگی محمد 

مسعود از 2۴ دی ماه92 از شبکه سه سیما پخش شد 
تا تاریخ سیاسی و اجتماعی کشورمان از سال 1320 
تا انقالب اســالمی را در بستر زندگی یک پسربچه 
به تصویر بکشد. فقط چند قسمت از این مجموعه 
پخش شد که با انبوهی از اعتراضات قوم بختیاری  
روبه رو شد و 70 نفر از نمایندگان مجلس، با بیانیه ای 
خواستار توقف توهین های مکرر صداوسیما به مردم 
بختیاری شدند. توقف پخش »سرزمین کهن« تنها 
راهکاری بود که مدیران تلویزیون در آن زمان برای 
جلوگیری از اعتراضات گسترده تر در نظر گرفتند. 
در آن زمان تولید کنندگان مجموعه سعی داشتند 
با ارائــه توضیحی از ســوءتفاهم پیش آمده حرف 
بزنند. اما این توضیحات کافی نبود. با گذشت هفت 
سال از ســاخت این مجموعه تلویزیونی و حواشی 
متعدد چرایی عدم پخش آن، بــار دیگر نگاه ها به 
شبکه سه سیما و مدیران تلویزیون معطوف شده 
 اســت که در نهایت چه تصمیمی برای این سریال 

خواهند گرفت؟ 
    

بازگشت گیتی خامنه به اجرای 
برنامه کودک

مخاطبان خردسال 
و کودک تلویزیون، به 
زودی شاهد برنامه ای 
جدید با نام »دست کی 
باال« از تولیدات گروه 

کودک و نوجوان شبکه دو سیما خواهند بود که در 
آن گیتی خامنه، مجری نام آشنا همراه با بازیگران 
و شخصیت های عروسکی جذاب به اجرای برنامه 
خواهند پرداخت. »دســت کی باال« از یکشنبه 
19 مرداد، هر هفته روز های فرد ساعت 15:00 از 

شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

پردهنقرهای

آبان نامجو

اگر این روزها سریالی مثل »آقازاده« با نفراتی چون بهرنگ 
توفیقی و حامد عنقا، قربانی سانسور می شود، حیرت انگیز نیست. 
از جایی به بعد سانسور، موجودیتی ایجابی پیدا می کند و کاری 
ندارد مثال فیلمی از امیریوسفی پیش رویش است یا آقازاده ای 

تحت حمایت.
سریالی که البته کم نقص نیست و گوشه گوشه اش نقاط قابل 
نقد زیادی دارد، مثال در همین قسمت ششم در جایی »نیما« با 

پدر از »حاج حسن« می گوید، حاج حسنی که ظاهرا قول وزارت 
را به پدر نیما داده، اما میان این همه اســم، چرا »حسن«؟، این 
مشت نمونه خروار است و آقازاده در پرداخت و اجرا بیشتر از آن که 
بر طبق قواعد افشاگری و روشنگری عمل کند، بر مبنای کلیشه ها 

عمل می کند و اتفاقا این به مذاق »سانسور« خوش می آید.
اما سانسور زیاده خواه است، او دائما راه خودش را می رود، پس 
برای چند دیالوگ در میانه ی سکانسی عرفی و مذهبی هم تعیین 
تکلیف می کند، با خودت می گویی مگر از این امن تر هم وجود 
دارد؟ برای سریالی در ستایش یک مامور امنیتی و در سکانسی که 

در حرم امام رضا)ع( می گذرد هم تیغ سانسور می بُرد! اینجا مساله 
چیزی مثل انتقاد جسورانه  سیاسی در میان نیست، با این حال 

ظاهرا چیزی عوض نخواهد شد.
بخشی از دیالوگ هایی که در همین قسمت آقازاده سانسور 

شده، نشان می دهد که ماجرا از چه قرار است:
 *آقا شما می دونستین خانوِم تو حرم مسلمون نبود؟ )عکس 

تک دختر مسیحی(
*اختیار هر خونه دست صاحبشه، تو چی کاره ای بگی کی بره 

کی نره، امام رضا، امام همه است
*واسه امام رضا، من و تو مســلمون با ارمنی و کلیمی هیچ 

توفیری نمی کنه، چه بسا محبتشون به اونا بیشتر باشه
*ننشنیدی که اللَُّهمَ  أَْغِنِنی  بَِحاَللَِک  َعنْ  َحَراِمَک ، خدایا با 

حاللت منو بی نیاز از حرام کن؟

این هــا را بگذارید کنار آن تصمیم متهورانــه ای که اختیار 
نمایش خانگی را هم دست صدا و سیما داده و حاال این مجرای 
باریک دلخوشی را از طبقه ی متوسط سریال باز گرفته! باز هم 
تاکید می کنم »آقازاده« اندازه ی ادعاهایش نیســت اما به هر 
حال سانسور چنین دیالوگ هایی و حذف یک ربع از کاری با این 

محتوای »مورد پذیرش« نگران کننده نشان می دهد.

دایره سانسور بزرگ تر شد

جنجال سانسور 15 دقیقه اِی »آقازاده«

یادداشت

مشکل اما در »هم گناه« از 
جایی شروع می شود که 
خیلی دیر و ُکند از کل به 
جزء می رسد، از خانواده 
صبوری و دغدغه اصالت 

خانوادگی به زیرشاخه های 
داستانی اش که هر کدام 

واجد گره افکنی هایی ست 
که جذابیت را جال می دهد و 
در خدمت مفهوم و مضمون 

قرار می گیرد

 شماره   579 /       دوشنبه 13 مرداد   1399  /   13  ذی الحجه 1441  /  3  اوت   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام


