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اصلي تریــن خصیصــه شــالوده فرامتنــي 
»لیسانســه ها«، حذف چرایي  ها در ســاختار 
داستان است، آنچنان که با بازیابي تیپ هایي 
تخت و خنثي به فضاســازي فانتزي و ابزورد 
مي رســد، چراکه کمتر فیلمســازي توانایي 
بازآفرینــي محــدوده فکري، روانــي آن را از 
دریچه نقد و انتقاد داراســت. ســریال از زبان 
شخصیت هاي تیپیکالي به نام هاي »مازیار«، 
»حبیب« و »مســعود« روایت مي شود که از 
هرکدام جدا از درگیري ها و تنش هاي مختص 
به زندگي خــود که هم چنان سرخوشــانه، با 
نگاهي مجزا به هستي، ســعي در گره گشایي 
گره هاي فردي و اجتماعــي پیرامون خویش 
دارند، فکت هاي جامعه شناسانه اي را به صورتي 

دو پهلو بیان مي کند. 
در این کار چینش شخصیت ها به گونه اي جلو 
رفت که ممکــن بود یا هرســه نفر آنها نتوانند 
براي مشکل پیش رویشان چاره اي بیابند و یا 
اینچنین به مخاطب القا شود که کاراکترها تنها 
قادرند از پس مشــکالت فردي و اولیه خویش 
بربیایند، عدل و اخالق را به دوستان و مخاطبان 
توصیه کنند و بتوانند نقش راهبر و مصححي 
بالقوه داشته باشند، اما هرگز نتوانند این توانایي 
بالقوه را به فعل تبدیــل کنند و مدام گره هاي 
زندگي خود را با یک ندانم گرایي سفیهانه خود 

کورتر کنند. 
برخالف دوفصل آغازین سریال »لیسانسه ها« 
که عدم شــناخت کارگــردان و عامالن ایده 
و اجراي ایــده را نســبت به بطــن و متن اثر 
روشــن مي ســاخت و گویاي دوره گذاري بود 
که در کارنامه پرفرازونشــیب سروش صحت 
خودنمایي مي کند، صحت با شــناخت نسبي 
جامعه خویش به آفرینش اثري دست زد که در 
عین بي پروایي در نقد ناهنجاري ها و کنش هاي 
نامطلوب ریشــه یافته در عمق افکار عمومي، 
بتوانــد مضمون اثر خــود را به یــک پارودي 
خفیف آغشته ســازد که در عین اینکه جایگاه 
دوربین، مــرز میان مخاطب و تماشــاگر را با 
حضور ثمربخش خود در قسمت هایي که گویي 
دوربین شخصیتي ســاکن، خنثي و گزارشگر 
دارد، کم مي سازد؛ مخاطب نیز به واسطه این 
نزدیکي بي واسطه کاراکترها در نقد، به نسبت 
محدودیت هاي عرصه نقد در صداوسیما، خجل 
گشته و به همذات پنداري معکوس و خنثي، از 
نْفس عمل کاراکتر ها بپردازد؛ حتي اگر فضاي 

داستان را سرد، تیره، کند، و دفرمه کنند. 
ســریال »فوق لیسانســه ها« دقیقا برخالف 

»لیسانســه ها«، با تغییر مواضــع کاراکترها 
که حاال ارتقــاي تحصیلــي پیــدا کرده اند، 
شــخصیت زدایانه عمل مي کند و از پس این 
شــخصیت زدایي، براي تغییر فضــا در جهت 
تاثــرات محصول هنجــار تــالش مي کند و 
براي همیــن هرگز نمي تواند در بســتر روایي 
خود، داستاني منســجم و ســاختارمحور را 
پرورش دهد، چراکه نه اســکلت درستي براي 
شــخصیت هایش بنا کرده اســت و نه فضاي 
مطلوبي را ارائه مي دهد، و نه حتي در پي بیان 
مفهومي اجتماعــي، توانایي بازنمایي حفره ها 
و بازگویي اختــالالت اجتماعي را دارد و اغلب 
در الیه نصایــح و اندرزهاي پایــه اي و روزمره 
اجتماعي دســت و پا مي زند؛ مانند صحنه اي 
که در آن حبیب چون صاحــب خانه اش از او 
خداحافظي نکرده اســت، در ساعاتي از بامداد 
او را بیــدار مي کنــد و بــه وي درس اخالق و 
آداب معاشرت مي دهد.  اما ویژگي بارز »فوق 
لیسانسه ها«، درهم آمیختگي فضاي رئالیستي 
جامعه با ایماژهــا و نمادهاي هجوگونه دنیاي 
روایــي و درام زداي ســریال »لیسانســه ها« 
اســت. اینگونه که ســروش صحــت دریافته 
است کــــه باید تأویل بصري زاده از انتقاِد در 
زیرمتن فیلمنامــه اش را در حوزه هاي مرتبط 
با جهان شخصیت ها تعریف کنــــد، از فضاي 
هرج ومرج گرایانــه مرســوم در فرهنگ توده 
و شــعارزدگي دوري کنــد و در بیان محتواي 
اثرش حد و اندازه مدیوم پیام خود را بشناسد. 
به همین منــوال اکنون مي تــوان با اطمینان 
گفت که لحن و فضاسازي قصه، به نسبت حوزه 
تأثیرپذیري رسانه روي کاراکترهایي از جنس 
مردم یعني »مســعود«، »مازیار« و »حبیب« 
کامال بلوغ رســیده اســت. چنــان که تماس 
تماشاگر با بافِت گروتسکي )کمدي سیاه(که 
صرفا سعي در توصیف پدیده ها دارد، به سبب 
کنش مندي شخصیت ها به درستي برقرار شده 
و چون به نیات و موقعیت هاي کمیک مختص 
به سریال پي برده است، مي تواند به طور نسبي 

با جنس کمیک آن ارتباط برقرار کند. 
کمدي گروتسک مختص به سروش صحت در 
این سریال، یک شــیوه مندرج به اندیشه هاي 
فرامتني حاشیه ســاز و سیاسي است، چنانچه 
از طعنه و تکیه کالم هاي مکرِر مطرح در سطح 
جامعه، براي خلق اجتمــاع ضدیِن کاراکترها 
با موقعیت هــاي خطیري که خلــق پارودي 

مي کنند، بهره مي گیرد.
بن مایــه »فــوق لیسانســه ها« عبــور از 

سريال »فوق 
ليسانسه ها« 
دقيقا برخالف 
»ليسانسه ها«، 
با تغيير مواضع 
کاراکترها که حاال 
ارتقاي تحصيلي 
پيدا کرده اند، 
شخصيت زدايانه 
عمل مي کند 
و از پس اين 
شخصيت زدايي، 
براي تغيير فضا 
در جهت تاثرات 
محصول هنجار 
تالش مي کند

ایــن  زیــرا گویــي  محدودیت هاســت، 
محدودیت هــاي فکري آمیخته بــه فرهنگ 
جهان روایي سروش صــحت، خود را از زبان 
هجوگونه ســه شــخصیتش اینچنین بازگو 
مي کند تــا کاراکترها در انعکاس رســانه، به 
ســرخوردگي هاي مبتني بر هنجار برســند و 
روحیه خود را از دست بدهند تا براي فرارشان 
از دنیاي حقیقي که آنها را در تنگناي شــدید 
روحي قــرار داده اســت، به جهــان صوري و 

کهکشان ذهني خود پناه ببرند.
این شاید به نوعي فرار رو به جلو هم محسوب 
شــود، به قدري کــه مانند »مازیــار« وقتي 
خوشحال شوند، پرواز کنند و به واسطه ترویج 
یک اکت از یک بازیگر، در فیلمي ســینمایي، 
شــخصیت ها خود را ملــزم به تکامــل یابند؛ 
مانند کاراکتر »حبیب« در بیمارســتان که به 
واسطه ماسکه کردن همان اکت مطرح »نوید 
محمــدزاده«، تیپ هویتي و زیســتي خود را 
فراتر از محدودیت هــاي درون جامعه متالطم 
ذهني اش مي برد و یا حتي شــبیه قسمتي که 
»مازیار« به واسطه دوست تخیلي اش، سوار بر 

ماشیني خودساخته و خیالي مي شود. 
ما توانستیم از این نوع تاثیرات گروتسک گونه 
که نه به شکل متقن گروتســک است، و نه به 
معناي واقعي طنزي اســتوار، موارد زیادي را 
بر مفادهاي تحلیلي طنزپردازان کالســیک و 
مدرن بــه کرات در این مجموعه جســت وجو 
کنیم. بیشترین مصداق عیني و مرتبط با آن را 
اما مي توان در سریال »مسافران« ساخته رامبد 
جوان پیدا کرد؛ درســت شــبیه صحنه اي که 
تمامي اعضاي خانواده شخصیت »فرید«، خود 
را درون ســفینه اي مي بینند که در حال عبور 
از کهکشان راه شــیري و دیگر سیارات است، 
بااینکه خود مي دانند دیدن همه این تصویرها 

بر اثر استعمال دخانیات است. 
با تمام این تفاصیــل، نمي توان با تکیه بر خلق 
دنیاي بینامتني و میان رشته اي جهان واقعي 
اثر و جهان ذهني، فرمالیته، اغراق آمیز و گاها 
منزجرکننده شخصیت ها، اذعان کرد که سریال 
»فوق لیسانســه ها« اثري داســتان گو نیست 
و صرفا به بیان مانیفســت هایي شخصیت زدا 
و ساختارشکن بسنده کرده اســت. چراکه از 
پس هارمونــي روایت هرچند الکن، سســت 
و دفرمه اش که نشــان مي دهد این ســریال 
همچنان به قدري محکم و اســتوار نیست که 
بتواند ِسَمت خود را در جایگاه یک اثر تأویلي، 
انتقادي و تفســیري ثبت کند، امــا به خلق و 
بازآفریني انگاره هاي تیپیکال محور انسان هایي 
دست زده است که از شیوه زیستنشان، مي توان 
انس خالق اثر با جهان کاراکترهایش را دریافت؛ 
به طوري که از پس فضاسازي، مي توان حریمي 
دوســتانه از کاراکترهایي را متصور شــد که 
ســویه هایي از مرام، معرفت، سنِت متعارض 
با منش شــخصیت هاي قصــه و هنجارهاي 
متناقض با تصورات قهرمان ها و ضدقهرمانان 
داســتان را در کالبد رفقایي خوب قالب گیري 

مي کنند.


