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ایمان عبدلی

حجم اظهارنظرهای منفی نسبت 
به آخرین ساخته سروش صحت آن 
قدر باال بود که ترجیح دادم یادداشت 
را با این نگاه بنویســم کــه چرا باید 
فوق لیسانســه ها را دوســت داشته 

باشیم؟ 
در واقع این یادداشت یک دفاعیه 
برای ســریال مظلومی است که در 
بدترین دوران 10 ســال اخیر ایران 
پخش شــد و کام مردم انقدر تلخ بود 
که اصوال خندیدن برایشان محال و 

سخت شده بود.
 این جا اما با دالیل فرامتنی کاری 
ندارم و چند دلیل فهرســت کرده ام 
برای اینکه نشان بدهم دوست داشتن 
فوق لیسانسه ها کار راحتی است اگر 
که کمی ظریف تر بــه این مجموعه 
نگاه کنیــم. در ضمن با اســتدالل 
پرکاربردی که می گوید این مجموعه 
در سری ســومش از لحاظ حرکت 
داستانی دچار اختالل شد، مخالفتی 
ندارم و پر واضح است که فیلمنامه از 
این لحاظ دچار فقر داســتان بوده، 
یعنی قرار نیســت اینجا به شیوه ی 
تیفوسی های فوتبالی به ماجرا نگاه 
کنم. اما دالیلی برای دوست داشتن 

فوق لیسانسه ها.

 دلیل یکم، 
اهمیت یک کار تصویری

لطفــا رجــوع کنیــد بــه تمام 
ســریال های که در ایــن دو دهه ی 
گذشــته در قالب طنز از شبکه های 
مختلــف پخش شــده. یــک وجه 
اشتراک پررنگ همه ی آن ها رادیویی 
بودنشان است. رادیویی بودن به این 
معنا که همه ی آن ها را می شود حین 
آشــپزی یا هر کار دیگری در منزل 
و...شنید و از داســتان عقب نیفتاد و 
حتی فراتر از آن از کار لذت برد. این 
در ذات یک عیب نیســت و شاید گاه 
با توجه به شــتاب زندگی روزمره که 
در خیلی از ساعات دو کار را همزمان 
می طلبد یک حســن هم باشــد اما 
استیالی چنین فرم هایی موجب فقر 
سلیقه ای مخاطب می شود. اصطالح 
مرسوم درباره چنان طنزهایی، آثاری 
اســت که با عنوان »آدامس چشم« 
یاد می کنند. رادیویی هــا متکی به 
دیالوگ هســتند و خیلی آغشته به 
ظرایف بصری نیستند، چون اساسا با 
همان دیالوگ و شوخی های کالمی 

کارشان را جلو می برند.
در چنان آثاری با میزانســن های 
شــلوغ طرفیم که بــرای حافظه ی 
همه ی ما آشناست. کارهای مهران 
مدیری، مهــران غفوریــان و حتی 

رضا عطاران پر از قاب هایی است که 
بازیگران در کنار هم ایســتاده اند و 
دیالوگ  می گویند. مثال در کارهای 
مدیری تمام ســکانس هایی که در 
محیط هــای هجو شــده اداری و در 
مجموعه هایی مثــل »پاورچین« یا 
»نقطه چین« می گذشــت از همین 
فرمول استفاده می کرد. بازیگران به 
نوبت دیالوگ هــا را می گفتند و کار 
به کالم متکی بود، با میزانسنی که از 
مولفه های بصری تقریبا تهی بود و اما 

همان هم لذت ایجاد می کرد. 
اما در فوق لیسانسه ها نه که چنین 
ســکانس هایی نباشــد اما حداقل 
اتکای طنز به این فرم از ایجاد خنده 
نیســت. اینجا ما بــا فرم هایی کامال 
تصویری مواجهیم و ارزش میمیک 
بازیگران و خالقیــت در متن کامال 
مشهود است. تمام سکانس هایی که 
دابسمش داشــت و بر هنر بازیگران 
متکی بــود، نمونه هایــی بودند که 
مخاطــب را مجبور می کــرد که به 
صفحه تلویزیون نگاه کند و چشــم 
برندارد، چــون طنز ایــن لحظات 
متکی به تصویر بود و اتفاقا لحظه به 
لحظه ی آن زیبایی شناســی خاص 
خودش را داشت، گرچه که شاید در 
نگاهی سطحی و ســاده این ها نوعی 
دلقک بازی به نظر برسد، اما حتی از 

لحاظ نزدیکی به ســلیقه روز جامعه 
کامال منطبق به الگوی شــبکه های 

اجتماعی بود.
دلیل دوم، کار هنری یا کاری که 

کلیشه ُکش است
فوق لیسانســه ها نقطــه  تالقی 
کلیشه ُکشی و هجو است. به عبارتی 
کار در مضمــون کامــال بــر مبنای 
هجو بــود و در فرم هم قاعــده را بر 
کلیشه ُکشی گذاشــته بود. تمامی 
قراردادها در این ســریال زیر سوال 
می رفت و وقتی از کار هنری و ایجاد 
راه های جدیــد در ذهــن صحبت 
می کنیــم از همیــن چیزها حرف 
می زنیم. چند نمونه چه در مضمون 
و چه در فرم نشــان می دهد که چرا 
وجود چنیــن آثــاری در تلویزیون 

معادل فضا و هوای تازه است.
هنری که پیام دارد، هنر متعالی 
است، این کلیشه حتی قبل از انقالب 

از زمــان آمیختگی فرهنــگ و هنر 
به حزب توده و نــگاه چپ ها در این 
دیار یک گزاره مصطلح بوده و هست. 
فوق لیسانســه ها با همین گزاره ی 
پرتکرار که در ذهــن مردم هم جای 
گرفته کاری می کند کارستان. هیچ 
جایی از ســریال را پیــدا نمی کند 
که نتایج اقدامــات کاراکترها پیامی 
اخالقی داشــته باشــد و بخواهد به 
شــکلی لوس و زننده چیــزی را به 
مخاطب القا کند. در عوض کارگردان 
و فیلمنامه نویس با مستقیم مخاطب 
قــرار دادن بیننده، کلــی توصیه ی 
پزشــکی و روانشناســی را به خورد 

مخاطب می دهند.
 گویــی دو کار را همزمــان 
می کنند هم این تذکر مهربانانه را به 
برنامه سازان می دهند که لزوما ارزش 
یک کار هنری به پیام آن نیست، کار 
هنری ارزشمند حتی می تواند هیچ 
پیام خاصی نداشته باشد. و از طرف 
دیگر هم در یــک تناقض آگاهانه آن 
چه که مخاطب هــم می خواهد را به 
خوردش می دهنــد، منتهی با یک 
مرزبندِی رندانه و ظریف؛ ما به تو پیام 
می دهیم اما مســتقیم و نه در قالب 

کاراکترها و داستان!
این شکســتن قراردادهــا البته 
فقط در همین سطح نبود و در الیه 
الیه کار جا گرفتــه بود. عدم حضور 
بازیگری که ترجیــح داده در فصل 
تازه سریال نباشد، منجر به بازتعریف 
یک جایگاه جدید در داستان نمی شد 
و اتفاقا با صداقتی سرشار از طنازی 
دائما یادآوری می شــد که این یک 
سریال است و آن هایی هم که در این 
کار حضور دارند در نهایت شاغالن 
عرصه هنر هســتند و اساسا جهان 
داستان یک جهان قراردادی است. 

مخاطب از این جا به بعد تصمیم 
به دوست داشتن یا دوست نداشتن 

جهان داســتان می گرفت و جهان 
داستان به مثابه یک باور کاذب نبود، 

یک تصمیم آگاهانه بود.
دلیل سوم، گر کار جهان سخت 

گرفت، مسخرگی پیشه کن
نگاه یا همان زاویــه دید موجود 
در فوق لیسانســه ها کمیــاب بود. 
نگاه به مســاله بیکاری، به ازدواج و 
حتی به مســاله ای مثــل معضالت 
بوروکراســی در ایران، بــر مبنای 
قاعــده ای تصویر و بعد نقد شــد که 
کم نظیر بــود. آن کاراکتر نمادین و 
مضحک مدیر خندان که کفاشــیان 
و تاج نام گــذاری شــدند و در تمام 
ســریال در حال دوندگــی بودند، 
دوندگی که خودش یــک کنایه به 
ایستایی نظام اداری و ناکارآمدی اش 
داشت. آن کنایه ی سنگین به ظهور 
و بسط موج انگیزشی ها که در قالب 
کالس های دکتر مهاجر در ســریال 
حضور داشــت، همه نشــان از دید 
تیزبینانه سازندگان سریال دارد. در 
همان موضوع کالس های انگیزشی 
تاکید جا و بی جــای دکتر مهاجر به 
هزینه ی نیم بهــای کالس ها در واقه 
تاکید بر تجاری بــودن ذات چنین 
فضاهایی اســت. نقدی که ســریال 
موفق شد به ظریف ترین شکل ممکن 
پرداختش کند و البته در عین حال 
خنده هم بیافریند. این تنها مشــت 
نمونه خروار بــود از زاویه دیدی که 
تازگی داشت و مبنایش بر مسخرگی 
یا همان هجو بود. وقتی از هجو و یا یک 
نگرش صحبت می کنیم، آن نگرش را 
باید در زیر الیه  های اثر تزریق کنیم، 
کاری که فوق لیسانســه ها به خوبی 
انجام شــد. دالیل دوســت داشتن 
حبیــب و رفقایش البته بیشــتر از 
این هاست؛ اما این صفحه بیش از این 

امکان نمی داد.

چند دلیل برای دوست داشتن فوق لیسانسه ها
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روزنامه صبح 
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 سه فیلم تازه از چهارشنبه 
اکران می شوند

ســه فیلم ســینمایی »تیغ و ترمه«، »بیست 
و ســه نفر« و »جان دار« از چهارشــنبه ۲0 آذر در 
سینماهای کشور اکران می شوند. غالمرضا فرجی، 
سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات 
جلسه یکشنبه 1۷ آذر این شــورا گفت: »قرارداد 
فیلم سینمایی »تیغ و ترمه« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد در گروه آســتارا ثبت شــد و این فیلم از 
چهارشنبه، بیســتم آذر اکران می شود و نمایش 
فیلم »معکوس« در یک ســالن دیگر آستارا ادامه 
خواهد داشــت. او افزود: »قرارداد فیلم »زیر نظر« 
مجید صالحی نیز در گروه سینمایی آستارا بعد از 
»تیغ و ترمه« ثبت شده اســت. به گفته او نمایش 
فیلم »ماجرای نیمروز، رد خون« محمد حســین 
مهدویان با توجه به کف فروش در ســینما آزادی 
طبق آیین نامه می تواند تا سه هفته دیگر ادامه داشته 
باشد، اما بر اساس درخواســت توزیع کننده فیلم 
»جان دار«، تهیه کننده »ماجرای نیمروز، ردخون« 
موافقت کرد فیلم »جان دار« به کارگردانی حسین 
امیری دوماری و پدرام امیری همزمان با این فیلم از 
چهارشنبه بیستم در گروه آزادی اکران شود. فرجی 
ادامه داد: »در این جلسه همچنین به سینماهایی 
که آثار کودک اکران دارند و موظف به نمایش یک 
سانس از ساعت 1۵ تا 1۹ هستند، تاکید دوباره شد. 
او اضافه کرد: »فیلم »بیست و سه نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری از بیستم آذرماه اکران می شود و هر 
زمانی که »چشم و گوش بسته« تعویض شد، در گروه 
باغ کتاب جایگزین می شود. البته فعال اکران فیلم 
»چشم و گوش بسته« بر اساس کف فروش هفتگی 

باغ کتاب ادامه دارد.
    

مهرجویی: مصیبت زده ایم، 
حال مردم خوب نیست

1۷ آذر ســالروز تولــد داریــوش مهرجویی، 
کارگردان سینمای ایران است. مهرجویی امسال ۸0 
ساله شده است. او در این روز در صحبتی کوتاه گفت: 
»از مصیبتی که بر مردم گذشته ناراحت و غمگینم، 
مــردم عزادارند و وضعیت معیشــتی و اقتصادی 
مناسبی ندارند، در چنین شرایطی تولد گرفتن معنی 
ندارد. ترجیح می دهم به جای خنده های زورکی و 

دروغین و فخرفروشی به مردم، در کنار مردم باشم.
    

 خیز »هوتن شکیبا« 
برای دومین سیمرغ فجر

با نزدیک شدن به زمان برگزاری سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر اخبار و گمانه زنی ها در خصوص 
حضور و یا عدم حضــور فیلمســازان، بازیگران و 
کارگردانان در میان اهالی رسانه و عالقمندان سینما 
به شدت داغ می شود. »هوتن شکیبا« بازیگر جوان 
سینما و تلویزیون امسال با یک فیلم راهی جشنواره 
فیلم فجر خواهد شد، وی در سی و هفتمین دوره از 
جشنواره فیلم فجر توانست به خاطر بازی در فیلم 
سینمایی »شبی که ماه کامل شد« سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقــش اول مــرد را از آن خود کند. از 
کارهای شکیبا می توان به بازی در فیلم های سینمایی 
طبقه حساس، هلن و مجموعه تلویزیونی لیسانسه ها 
اشاره کرد. وی همچنین صداپیشگی دو عروسک 
دیبی و خونه بغلی را برای مجموعه های کاله قرمزی در 
کارنامه دارد. شکیبا از جمله بازیگران فعال عرصه تئاتر 
است، از کارهای اخیر او در تئاتر می توان مرگ هوتن، 
الیور توئیســت، 100٪ و بینوایان را نام برد. شکیبا 
امسال فیلم »عامه پسند« را راهی سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر می بیند، این فیلم سومین تجربه 
کارگردانی سهیل بیرقی فرم حضور در جشنواره فیلم 
فجر را پر کرده اســت. »عامه پسند« با نویسندگی 
سهیل بیرقی در ژانر اجتماعی  ساخته می شود و مانند 
دو فیلم پیشین بیرقی محور آن یک کارکتر زن است 
اما فضایی کامال متفاوت با دو فیلم قبلی این کارگردان 
دارد. »عرق سرد« آخرین ساخته سینمایی بیرقی بعد 
از موفقیت در جشنواره فجر و فستیوال های داخلی و 
خارجی و کسب چندین جایزه مدتی است اکران های 

بین المللی اش را آغاز کرده است.

پردهنقرهای

آبان نامجو

گمان کنم که این شیال خداداد بود که هشتگ »نه به 
تلویزیون« را کلید زد. خداداد در اینستاگرامش نوشته بود:

»واژگان جدیدی که این روزها در تلویزیون ملی ایران 
درباره بازیگران گفته می شود را شنیده اید؟ واژه هنربند 

خائن، یه لیبریتی، نیم لیبریتی و غیره.
عجیب نیست که رسانه ملی یک کشور راجع به هنرمند 
همون کشــور همچین رفتاری رو می کنــه؟ پس چرا از 
همین هنرمندان برای جذب مخاطب استفاده می کنید، 
آیا همگی باید مانند عروسک دست ساز فقط فکر و عمل 
شــما را اطاعت کنند و اگر کمی همســو با شما نباشند 

اینچنین مورد بی احترامی قرار بگیرند.
من به شــخصه به خاطر بی احترامی های اخیر صدا و 
سیمای کشور در هیچ سریالی که از تلویزیون پخش شود 

بازی نخواهم کرد«
بعد از شیال خداداد و نیوشا ضیغمی و پرویز پرستویی، 
پوالد کیمیایی هم به هشتگ »نه به تلویزیون« پیوسته. به 

نظر می رسد عالوه بر موج مهاجرت که شامل افرادی نظیر 
مهناز افشار و مزدک میرزایی شــده، حاال با موج قهر هم 
مواجه خواهیم بود. این ماجرا ادامه دار خواهد شد. مساله 

غامض تر از این حرف هاست.
پوالد کیمیایی در اینستاگرامش نوشت: »ترویج چند 
همسري ســریال هاي آبکي که لمپنیزم را ترویج مي کنه 
اخبار یک طرفه توهین به هنرمند )نه سلبریتي( گروکشي 
پخش مســابقات فوتبال بــي کار کردن و فــراري دادن 
استعدادهاي کشور بیرون کردن کارشناسان فوتبال پول 
کالن گرفتن و مافیاي تبلیغات کي تیزر داشته باشه کي 
نه ... همه اینا و بیشتر یعني ننگ ما صدا و سیماي ما من هم 
مثل خانوم شیال خداداد آقاي پرستویي... تلویزیون ملي 
کشــورم رو تحریم مي کنم و دیگه با تلویزیون همکاري 

نمي کنم #نه_به_تلویزیون«
کیهان در همین رابطه نوشــت: »تعدادی از بازیگران 
درجه سه ســینما که برخی از آنها اصال در حد بازیگری 
در تلویزیون نیســتند، اعالم کردند که به خاطر انتقادات 
صداوسیما از سلبریتی ها دیگر در سریال های تلویزیونی 

نقش آفرینــی نخواهنــد کــرد. تأثیرگــذاری منفــی 
بســیاری از به اصطالح ســلبریتی ها در منحرف سازی 
افکار عمومــی در بزنگاه های سیاســی، باعث شــده تا 
بسیاری از کارشناسان سیاســی و رسانه ای، این جماعت 
 اغلب شکم ســیر و پرادعا را خطری بــرای افکار عمومی 

قلمداد کنند.«
نکته جالب ماجرا اینجاســت که غالــب این بازیگران 

مدت هاست با تلویزیون همکاری نکردند و به نوعی تحریم 
تلویزیون در این مقطع که برخی از این ستاره ها به خاطر 
عدم اظهارنظر درباره وقایع اخیر از ســمت افکار عمومی 
تحت فشار هستند، انگار نوعی حرکت تاکتیکی ست که 
فشارها را از روی خودشــان بردارند، با سطحی از حرکت 
اعتراضی کم خطر که هم دل مخاطبان را به دست بیاورند 

و هم به جایی برنخورد! 

درباره هشتگ »نه به تلویزیون«

من سلبریتی هستم، هستم که اعتراض کنم

یادداشت

نگاه یا همان زاویه دید 
موجود در فوق لیسانسه ها 

کمیاب بود. نگاه به مساله 
بیکاری، به ازدواج و حتی 
به مساله ای مثل معضالت 

بوروکراسی در ایران، بر 
مبنای قاعده ای تصویر و 

بعد نقد شد که کم نظیر بود
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