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بازتولید کلیشه یا نگرش خالقانه؟

 1.کارنامه تلویزیون در نــوروز 1401 در 
بیانی راســتگویانه نزدیکی خاصی را به بازتاب 
نگرش هــای ایدئولوژیــک نشــان می دهــد و 
رویکردهای این رســانه در سریال ســازی حول 
محورهایی چرخیده که سبب بازتولید کلیشه ها 
بدون نگاه هایی خالقانه شــده اســت و این یک 
اعتراف تلخ است که از سوی پیمان جبلی، رئیس 
سازمان صدا و سیما، هم بیان شده است. در بخش 
نتیجه گیری این مطلب به این اشاره خواهم کرد 
که چرا تلویزیون به این شرایط رسیده است. اما به 
طور مختصر مواردی چون استفاده از سوژه های 
بارها تکرار شــده، بهره بردن از بازیگران تکراری 
و نسبتًا دور از ژانر کمدی، سپردن تولید سریال 
به سناریســت ها و کارگردان هایی که آشــنایی 
کاملی با ژانر کمدی ندارند، بی اعتنایی به مشاهیر 
فیلمنامه نویســی، کارگردانی و بازیگری در ژانر 
کمدی و در نهایت دایره بســته و تنگ طراحی و 
پرداخت ســوژه در بروز این وضعیت بیشترین 

نقش آفرینی را داشته اند.
چنین زنجیره ای سبب شــده تا تلویزیون 
روز به روز از کمدی های مردمــی فاصله بگیرد 
و شخصیت هایی که در ســریال هایش به مردم 
نشان می دهد از متن جامعه به دور باشند و مردم 
نتوانند با آن ها ارتباط بگیرند. به واقع رویکردهای 
جامعه شناختی و روان شناختی درست در نزدیک 
شدن به جامعه که به وفور در نمونه های برجسته 
ســریال های کمدی قابل مثال زدن است جای 
خود را به نگرش هایی ســطحی، موقعیت هایی 
کذایی و شخصیت هایی داده که بازتاب زندگی 
جامعه شان نیســتند. همین نکته سبب شده تا 
کمتر سریال یا شخصیتی را بتوان حداقل در نیم 
دهه اخیر مثال زد که در حافظه عمومی ثبت یا 
از سوی کارشناسان و اهالی رسانه جدی گرفته 
شــده باند و البته با استثنائاتی چون »پایتخت« 
و »نون خ« در ایــن زمینــه کاری نداریم. برای 
توضیح بهتر بحث ناگزیرم از اشاره ای مختصر به 
»زیرخاکی 3« شروع کنم که مهم ترین مجموعه 
تلویزیونی در نوروز 1401 بود اما در کارنامه مهم 
مجموعه سازی تلویزیون برای نوروز از سال 1370 
تاکنون جایگاه خاصی نمی یابد و بسیار دور از دو 
فصل نسبتًا موفق همین سریال می ایستد. صحبت 
از »خداداد« و »دردسرهای شیرین« هم محلی از 

اِعراب در این بحث جدی ندارد.

 2.گرته برداری از آثار موفق و سروشکل 
دادن به ساختار روایت و فرم اجرا اگر به هویتی 
مستقل برای یک سریال منجر نشود تنها یک 
هزینه ســوزی آشــکار از بیت المال است. در 
شرایط سخت کنونی و دست و پا زدن مردم با 
بحران های متعدد ناشــی از مسائل اقتصادی، 
این که رویکرد ساخت ســریال ها را نه رضایت 
و خنده آفرینی برای مردم کــه صرفًا پرکردن 
بی هدف آنتــن بدانیــم یک خطای آشــکار 
رســانه ای و فرهنگی اســت که نباید از سوی 
رسانه ها و منتقدان چشم پوشــی شود. در این 
میان »زیرخاکی« تالش کرده تا متفاوت جلوه 
کند و با توجه به این که پیش از این سریال هم 
چالش های پیش آمده برای شخصیت های اصلی 
بیشترین بار کمیک را ایجاد می کرده، در سریال 
»زیرخاکی« هم به بســتری برای خلق کمدی 

موقعیت بدل شده است.
به واقــع شــخصیت فریبرز در ســریال 
»زیرخاکی« همان ســاده دل و هالوی مشهور 
در سناریونویســی بخش غالبــی از فیلم های 
ســینمایی و ســریال های تلویزیونی است که 
به واسطه موقعیت هایی که در آن قرار می گیرد 
و تضادهایــی که به لحاظ فکری یا زیســتی با 
ســلوک و رســوم آن موقعیت دارد از مخاطب 

خنده می گیرد.
اما تالش ها در 3 فصــل »زیرخاکی« برای 
پردازش شخصیت فریبرز، چه در سناریو و چه 
در اجــرای بازیگر، چیزی فراتــر از تجربه های 
برجای مانده در سینما و تلویزیون از شخصیت 

ساده لوح نیست. 
به واقع اگر قرار است اشتباه گرفته شدن 
شــخصیت ســاده لوح فریبرز را با انقالبیون و 
فرماندهان نظامی در ســه فصل »زیرخاکی« 
یک جرقه و نقطه عطف پیش برنده در سناریو 
بدانیم و خاطرات قدرتمندتری از این رویکرد 
در ســناریو نویســی و اجرای بازیگران را به 
کناری نهیــم »زیرخاکی« بســیار مجموعه 
مهمی جلوه می کند امــا وقتی پای پژوهش و 
تورق خاطره ها و مقایسه تطبیقی سریال ها از 
حیث خلق شخصیت و پردازش سوژه در میان 
باشد »زیرخاکی« لنگی های مهمی به ویژه در 
ســناریوی خود و به طور خاص در فصل سوم 
دارد که خاطره زیبای دو فصل اول را شاید تا 

حدودی تحت الشعاع قرار دهد.
»زیرخاکی 3« درست از جایی آغاز می شود 
که انتهای فصل گذشته اســت؛ یعنی اسارت 
فریبرز و اشتباه گرفتن او به عنوان فرمانده ارشد 
نظامی سبب می شود تا چرخه پی درپی اشتباه 
گرفته شدن فریبرز با افراد دیگر همچنان ستون 
اصلی سناریو باشد اما اشکال در این جاست که 
سناریست از خلق خرده داســتان های جذاب 
ناتوان نشــان می دهد و فریبرز را در داالن بلند 
موقعیت ها تنها می گذارد. در همین نقطه است 
که پژمان جمشیدی واکنش هایی ثابت و الیتغیر 
را نشان می دهد که به نوعی به یک کتاب باز برای 
مخاطبان بدل می شود. این نکته بدین معناست 
که مخاطبان از سناریو و شخصیت جلو می زنند 
و توان پیش بینی و سنجش واکنش ها و رخدادها 

را می یابند. 
به واقع همین ضعف در ســناریو ســبب 
می شود تا شخصیت فریبرز باغ پیشه و سریال 
»زیرخاکی 3« در قیاس با »لیلی با من است« 
و شخصیت صادق مشــکینی، »مارمولک« و 
شــخصیت رضا مثقالی، »مکس« و شخصیت 
مجید کسرایی، »مرد هزارچهره« و شخصیت 
مسعود شــصت چی و در نهایت »آدم برفی« و 
شخصیت عباس خاکپور به عنوان نمونه هایی 
مهــم از گیرافتــادن شــخصیت اصلــی در 
موقعیت های چالش برانگیز، در پله ای عقب تر 
بایســتد و رســتگاری معرفتی ای از جنس آن 

شخصیت ها برای فریبرز باغ پیشه پیش نیاید.
»زیرخاکــی 3« تداعی گــر ضعفی مهم و 
بارها تأکیدشده در ساخت فیلم و سریال است 

پرسشی پیرامون رویکردهای برنامه سازی نوروزی در تلویزیون

در شرایط 
سخت کنونی و 
دست و پا زدن 
مردم با بحران های 
متعدد ناشی از 
مسائل اقتصادی، 
این که رویکرد 
ساخت سریال ها 
را نه رضایت و 
خنده آفرینی برای 
مردم که صرفاً 
پرکردن بی هدف 
آنتن بدانیم یک 
خطای آشکار 
رسانه ای و فرهنگی 
است که نباید از 
سوی رسانه ها و 
منتقدان چشم پوشی 
شود
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