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مقرر نبود روی آن مســائل به صــورت واضح و 
مبرهن مانور داده شــود، حاال رســانه در شبکه 
نمایش خانگی از طریق یک مدیوم متجددتر با 
نیازهای مبرم خود مواجه شده تا موجب یک نوع 
آشنایی زدایی فرهنگی شود. کارگردانی در این 
مدیوم را بیشتر باید در راستای یک تجربه گرایی و 
ارائه  نگاه و نگرشی جدید و مدرن بدانیم که مثال 
خوب برای آن، »قورباغه« اثر »هومن ســیدی« 
است. »قورباغه« درست است که نکات بینامتنی 
و خاِص سبکی و تحلیلِی قابل تاملی دارد، چنانکه 
بسیار اذعان داشته اند که مدیوم و ِجلد این سریال 
از قِبل تمامیت ایرانی بودنش، اصال ایرانی و بومی 
نیســت اما در راســتای یک خط منتظِم منظم 

دستاورد فرمیک و هنرِی با ارزشی دارد.
حاال می توان کفت که هومن سیدی رگ خواب 
مخاطبش را می داند و در بهره گیــری از ادوات 
و ترفندهای کارگردانی به یک ذوق جوشــنده و 
قابل توجه رسیده اســت. کارگردانی سریالهای 
»همگناه«، »کرگدن« و »آقــازاده« هم قادر به 
ارائه تبحر درست کارگردانی در سال ۹۹ بودند. 
می توانیم به مدد کارگردانی چند اثر قابل تحمل 
»مصطفی کیایــی« و همچنین برخــی از آثار 
خوب و قابل نقِد »حامد عنقا« به زیست حداقل 
ایرانیزه شده ای از جنس روایاِت بیشتر تکیه داده 
بر فیلمنامه اشاره کنیم که توانایی بازی گرفتن از 

بازیگر را هم به خوبی دارد. 
»هم گناه« برای مصطفی کیایی کار سختی بود 
چراکه با کارهای قبلی اش متفاوت بود اما به خوبی 
از این محک بیرون آمد. بــرای بهرنگ توفیقی 
شاید که »آقازاده« تجربه خیلی متفاوتی به لحاظ 
کارگردانی نبود و شبیه کارگردانی آثار تلویزیونی 

کاری یکدست و تمیز اما بدون تجربه گرایی خاص 
بود. شاید ابتدا این تصور می شد که توفیقی در این 
سریال اینترنتی در بخش کارگردانی متفاوت تر 
ظاهر شود اما این اتفاق خیلی به چشم نیامد ولی 
از حیث محتوا و جذب مخاطب این ســریال کار 

خودش را کرد.
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اما  حال رســیدیم بــه بزرگترین 
سنگر پایه ای سینما و تلویزیون صدا و سیمای 
جمهوری اســالمِی ایران و ایــن دقیقا همان 
پاشــنه آشــیلی اســت که زمانی نقطه قوتی 
فرهنگی بوده اســت و حال بایستی نظیر دیگر 
طریقت های رایج و ممزوج مطرح شــده از دو 
طیف شبکه خانگی و تلویزیون این بار نیز خط 
تفکیک تشدیدشونده کشید تا بتوان به فلسفه 
پرداخت و ضرورت سانسور به صورت ارگانیکی 
بر متن و محتواِی برآمده از آثــار در تلویزیون 
به مدد ملزومــات اجتماعی و کارکرد هنجارِی 
آنان پرداخــت. چنانکه می تــوان متصور بود 
فلســفه وجود شــبکه نمایش خانگی بر مَثل 
گریزگاهی فکری اســت تا از زیر سایه سنگین 
– و صدالبته درســت- فونداســیون و قوانین 
فرهنگی و ســخت گیرانه تولیدی ارگان های 
دولتی فرهنگ و ارشــاد خارج شده تا با عنوان 
این قضیه کــه بتوان با مدیوم شــبکه نمایش 
خانگی یک گام به فرهنگ ایرانــی و خانوارِی 
آنان نزدیک شــد، آثار، تنوع مفهومی- و گاها 
ناهنجارانه خود - و رنگ و لعاب های مدرن شده 
خود را بهتر از مدیوم ارگانیک دولتی رســمی 

مجموعه ای چون 
»زیرخاکی« به خوبی 
شخصیت پردازی، 
موقعیت سازی کرده 
است و صدالبته بسیار 
بهتر از مجموعه های 
هم دوره خود است. 
تم روایی جذاب تری 
در »کرگدن« هم 
نمونه دیگر متن 
قوی در یک سریال 
است که مخاطب را با 
البیرنت های مختلف 
نگه می دارد. این 
شکل از قصه گویی 
را سناریوی 
مجموعه هایی 
چون »قورباغه« و 
»آقازاده« نیز دارا 
هستند که دست به 
یک روایت طغیانی 
و عصیانی اجتماعی 
زدند

به مخاطبان خــود، گاها بــدون نظارت عرضه 
کند. به همین واسطه اساســا شالوده فرهنگی 
و فلسفه وجودی بیســیک رده آثار موجود در 
شبکه نمایش خانگی، فارغ از ارزیابِی نقادانه آن 
عامل پویش و رسش در روایات بینامتنی از نگاه 
نسبتا فرودستانه بعضا افراطی-تفریطی در بیان 
چیستی و چونِی قصه مترصد تجربه گرایی های 
بینامتنِی متشبه به متنش است تا بتواند گام های 
بزرگی را که تلویزیون و صداوسیما به او این اجازه 
را نمی داد با برداشتن یک حریم جدی تر از مردم 
از برای صمیمیِت رسانه با آنان بردارد، محکم تر 
و ساختار شــکنانه تر- از پس شناخت تکلیف و 
آگاهی از ذات ساختار- بردارد. این اصل بر خالف 
تماتیک و بطن متنِی آثار تلویزیونی است که با 
هدف گیری درست و دغدغه منِد سفارشی و قطعا 
جهت دار خود، جوهره روایی آثار خود را چنان 
مابین مجموعه هایی چون »خانه امن«، »شرم« 
و »زیرخاکی« عامل ابتالء به حوادث می کند که 
بیشتر از اینکه قصد رسیدن به ادراک محاکات 
چگونگی را برای مخاطبش خواهان باشد، بیشتر 
درصدد آن است که مخاطب در مواجهه با شالوده 
این قبیل مجموعه ها ســطح روئین مجموعه را 
دنبال کند تا غایت مجموعه مهم تر از فرایندش 
ارجحیت یابد. همچنان باید خاطرنشان کنیم که 
از حق نیز نگذریم مجموعه ای چون »زیرخاکی« 
به خوبی شخصیت پردازی، موقعیت سازی کرده 
اســت و صدالبته بســیار بهتر از مجموعه های 
هم دوره خود اســت. تم روایــی جذاب تری در 
»کرگدن« هم نمونه دیگر متــن قوی در یک 
سریال است که مخاطب را با البیرنتهاس مختلف 
نگه می دارد. این شکل از قصه گویی را سناریوی 
مجموعه هایی چون »قورباغه« و »آقازاده« نیز 
دارا هستند که دســت به یک روایت طغیانی و 
عصیانی اجتماعی زدند. امــا میتوان گفت که 
بزرگ ترین معضل متنی و سناریویِی آثار شبکه  
نمایش خانگی عدم شــناخت مخاطبان خود 
در طیف های وســیعی از لحاظ محدوده سنی، 
شغلی، زیســتی و فرهنگی اســت که به مدد 
دوری هنرمندان از زیســت با مردم دامنه این 
معضل رو به بحران را افزایش می دهد.از این رو 
نمیتوان برچسب بهترین را روی سناریوهای آثار 
شبه نمایش خانگی گذاشت چراکه تمامی آنان 
در رینگ مسابقه با معضالت و مشکالِت متنی 
خودشــان به صورت وامانده ای تسلیم شده قرار 
گرفته اند؛ اما می توان به بطِن متنی آثاری چون 
»قورباغه« و »آقازاده« برای اینکه در کلیت امر 
چقدر در تالش است تا قصه هرچقدر متزلزلی را 
از جانب خود بیان کند پی برد که هرچه نباشد 
حفظ شالوده تمی از اثرش آنقدر خوب و مطلوب 
قرار گرفته است که ذهن مخاطبان خود را – نه به 
غایت حدی اعلی - درگیر موقعیت ها و معطوف 

به گره های روایِی متنش کند.
انتخاب میان بازیگران مرد برتر در ســال ۹۹ 
کار سختی اســت، جایی که به ســبب تنوع 
فیلمنامه ها کمتر شــاهد ایفای نقش تکراری 


