ب :مخالفان سریال «آنها»
درباره آن چه نظری داشتند؟

Anita
این سریال انها ولی جدی خیلی خوبه آدم باهاش جدی میترسه…

مریم
اینجوری نبینین که قسمتهای سریال #آنها جالبه یا نه ،من احتمال میدم هر
قسمتش برای افرادی تجربه بوده! دنیا این چیز پاستوریزهای که ما میبینیم نیست.

سمیرا
قسمت  5سریال آنها از  conjuring 1هم ترسناکتر بود
تو  45دقیقه  3بار جامپ اسکیر کردم لعنتی خیلی خوب بود

در بررسی توییتهای پرالیک ســهم مخالفان سریال آن
چنان زیاد نبود ،البته این واکنــش را نمی توان لزومًا بدان
دلیل دانست که ســریال مخالف نداشــته و همه کاربران
از ســریال راضی بودند ،بلکه ممکن اســت تمایل موافقان
سریال برای درج نظرات بیشــتر از مخالفان باشد ،هر چند
تفاوت محسوس موافقان و مخالفان ســریال در توییتر به
نوعی رضایت نسبی و موفقیت ســریال در جذب مخاطب
را نشــان میدهد .در کل تحلیل فضای مجازی به خصوص
توییتر در ایران و خارج از کشــور ،به دلیــل برخی اعمال
نظرات ســازماندهی و مهندسیهای انجام شــده کار بی
اشکالی نیست ،برای نمونه در جریان تحلیل توییتری یکی
از فیلمهای به نمایش درآمده در جشنواره فجر سال گذشته،
عوامل ســازنده این ســریال به طور واضح و مستقیمی با
پروپاگاندا در فضای توییتر به درج توییتهای مثبت و موافق
فیلم پرداخته که خیلی زود و با تحلیل و آنالیز حجم باالی
توییتهای مرتبط با آن فیلم ،این سازماندهی و مهندسی
افکار عمومی در باره فیلم پرتماشاگر جشنواره مشخص و از
سوی برخی فعاالن مجازی تحلیل و تبیین شد.
درباره محورهای مهم مخالفان سریال آنها میتوان به ضعف
فیلمنامه و باورناپذیری داستان و شخصیتها همچنین عدم
ارتباط برخی کاربران با این مجموعه اشاره کرد ،مجموعه
عواملی که به طور دقیق در بخش مخالفان به عنوان ضعف
بدان اشاره شده( فیلمنامه ،شخصیت پردازی ،باورپذیری)
در بخش موافقان به عنوان عوامل قدرت و برتری ســریال
برشــمرده شــده که این تغییر نگاهها تا حدی میتوان به
تفاوت سلیقهها و ذائقههای هنری و سریالبینی مخاطبان
نیز مرتبط باشد.

Zahra Golshenas
گفتم اول چند قسمت از سریال آنها رو ببینم بعد نظر بدم تا حاال پنج
قسمتشو دیدم به نظرم از مدلهای خارجیش چیزی کم نداره و بعضی
اوقات برای من ترسناکتر و دلهرهآورتره حتی! چون بومی شده ست و
داستانای ترسناکی که از بچگی میشنیدیم رو به تصویر کشیده

Mona
نمیدونم چه اصراریه دارم سریال آنها
را میبینم .یه اشتباه نویسندهها یا
سازندههای ژانر ترسناک ،عینیت بخشیدن
به عامل ایجاد ترسه .تمام.

آیدا
من کلی فیلم ترسناک میبینم هیچوقتم نترسیدم این هورال هورال سریال
آنها چرا آنقدر روم تأثیر گذاشته؟ یعنی دلسوزی آنقدر باید روم تأثیر بزاره؟
قشنگ دلم سوخته از دیشب خیلی شخصیت اصلی گناه داشت.

ِهدو
امروز نشستم پشت سر هم  ۷قسمت
سریال آنها رو دیدم و فقط میتونم بگم
حیف حجم اینترنتم که هدر رفت همین

Syndel
من ژانر #ترسناک رو دوست
دارم ،سریال #آنها به نظرم
.واقعا
خوب از پسش بر اومده
ً
#سریال_آنها خوبه تو ژانر
#وحشت! ترسناک یعنی چیزی
که تو خونه تنهایی حس کنی
برای تو هم پیش میاد

سودهــ:
یکی نیست به
کارگردان سریال
آنها بگه این چه
کاری بود کردی
مرد؟ نمیگی
از ترس سکته
میزنیم؟
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