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7ادب وهنر

شمعدونی؛تصویری مخدوش ازخانواده ایرانی
نقدی بر مجموعه تلویزیونی »شمعدونی« ساخته سروش صحت

یک نقاشی از دوران بلوغ کاری کلود مونه بیش از ۲۰ میلیون دالر فروخته ش��د. به گزارش مهر خریدار این تابلو که با عنوان »برکه نیلوفر، 
گل های سرخ« ش��ناخته می ش��ود، یک مجموعه دار چینی بود.این نقاشی نش��ان دهنده سبک باالی نقاش��ی مونه در دوران بلوغ کاری 
اوست. این نقاشی که در اوایل قرن بیستم کشیده شده چشم اندازی نادر از طاق گل س��رخ و یکی از سه نقاشی مونه از این موضوع است.

 نقاشی »کلود مونه« 
20 میلیون دالر فروش رفت

نکات برگزیده نقد
   

در روابط بین شخصیت های »شمعدونی «حرمت ها رعایت نمی شود

سروش صحت برای  ایجادموقعیت های کمدی و طنز  تالش چندانی نکرده است

بیشترآدم ها و شخصیتهای سریال غیرمنطقی  و اغراق آمیزهستند

فضای طنز سریال با تمسخر آدم های داستان فراهم می شود  
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پس از پایان پرحاشیه سریال »درحاشیه«،  
ترین  »شمعدونی«جدید  که  اس��ت  چندی 
ساخته »سروش صحت « از شبکه سوم سیما 
پخش م��ی ش��ود .س���روش صحت پیش از 
این  کارگردانی مجموعه های طنزی چون 
"پژمان" و "ساختمان پزشکان" را بر عهده 
داشته است. دو سریال پیشین وی به ویژه 
»ساختمان پزشکان «عالوه بر برخورداری از 
ساختاری منسجم ، دستمایه های طنز قابل 
تاملی داشتند  اما» شمعدونی« در مقایسه با 
آن هاپسرفتی محسوس در کارنامه سروش 
صحت به شمار می رود. کارگردان خودش 
اعتقاد دارد"شمعدونی"  جدی ترین  مجموعه 
طنزی است که تاکنون کارگردانی کرده 
و هیچ کدام از بازیگران این سریال ویژگی 
طنز خاصی ندارند. س��روش  صحت اظهار 
می کند: »هیچ کدام از بازیگران »شمعدونی« 
طنز بازی نمی کنند بلکه در جریان اتفاقات و 
مسیر زندگی روزمره شان ماجراهای طنزی 
به وجود می آید که خنده دار است. « البته بر 
خالف گفته کارگردان محترم بی راه نیست 
اگر ادعا کنیم که مخاطب» شمعدونی«  هر 
شب شاهد بازی های اغراق آمیز و شوخی 
هایی  سطحی وسخیف  است که دربیشتر 
مواقع نیز با تمسخر یکی از آدم های داستان 

همراه می شود.

خنده گرفتن از مخاطب ب��ا  تمسخر و  ▪ 
شوخی های سطحی

 س���روش ص��ح��ت  چ��ن��دی پیش در برنامه 
»خندوانه« در پاسخ سوال رامبد جوان که 
از او پرسید در زندگی بیشتر از چه چیزی 

می خندی؟ گفت: »من معموال به چیزهای 
بد می خندم. مثال به لطیفه های بد و بی ادبی 
می خندم یا وقتی بالیی سر کسی می آید 
.مثل این که وقتی در خیابان می بینم کسی 
زمین می خورد یا در زمستان که به کوه می 
روم بسیار می خندم چون مدام شاهد زمین 
خوردن مردم هستم.« شاید همین طرز فکر 
و نحوه سرگرم شدن او سبب شده است که 
در سریال جدیدش فضای  طنز با تمسخر  
آدم های داستان فراهم  می شود.  درروابط  
میان شخصیت های» شمعدونی« حرمت ها 
رعایت نمی شود و همه در فکر تمسخر یکدیگر 
و بهتر جلوه دادن خودشان  هستند.   سروش 
صحت باشوخی های کالمی می خواهد از 
مخاطب خنده بگیرد و برای  ایجادموقعیت 
ه��ای کمدی و طنز  ت��الش چندانی نکرده 

است.
 این کاستی به ویژه با در نظر گرفتن سریال »در 
حاشیه« مهران مدیری که واجد چنین ویژگی 
بود و با ایجاد موقعیت های طنز و کمیک 
داستان خود را پیش می برد ومخاطب را با 
خود همراه می کرد  بیشتر به چشم می آید.

 بی شک  از آن جا که کارکرد اصلی سریال 
ها ی طنز پر ک��ردن اوق��ات فراغت خانواده 
ها و ایجاد ش��ادی و نشاط در جامعه  است 
برنامه س��ازان و مدیران رسانه ملی نیز با 
توجه به میزان باالی تاثیرگذاری  این گونه 
تلویزیون  میلیونی  مخاطب  ب��ر   ها  سریال 
بایدبر ساختار، مضمون ،کارکرد و تاثیرات 
فرهنگی و اجتماعی  این گونه سریال ها نیز 
نظارت کافی و الزم را داشته باشند.  همین بی 
دقتی سبب شده است بیننده  در »شمعدونی«  
شاهدحرمت شکنی بزرگترها از سوی کوچک 
تر های خانواده باشد . رفتار ناشایستی که 
فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار می دهدو 

قبح این موضوع شکسته می شود. 

 ▪ شخصیت هایی اغراق آمیز و کلیشه هایی 
نخ نما

م����ج����م����وع����ه ه����ای  ط�����ن�����ز  م���ع���م���وال 
شخصیت های جدی هم دارند اما شخصیت 
ه��ا  در  »شمعدونی« اص��ال منطقی و ب��اور 
پذیر نیستند. به همین خاطر  مخاطب هر 
ن��خ نما و  ن��اچ��ار بیننده كلیشه های  ش��ب 
بدآموزی هایی چون بی احترامی فرزند ان 
به پدر و مادر و بزرگترها، سخن چینی و دو به 
همزنی ، اختالف میان خواهرشوهر و عروس، 
طعنه زدن به دخترهای سن باال ، شوخی های 
کالمی زشت و ناپسند، بی مسئولیتی جوانان 
خانوادگی،گفت  ه��ای  مزاحمت  ،ای��ج��اد 
وگوهای توهین آمیز، برخوردهای همراه 
باتحقیر، روابط ناسالم خانوادگی،نزاع های 
خواهر وبرادری ،اختالفات سطحی میان زن 
وشوهرو ... است که بی شک حریم خانواده 

را تهدید می کند.
 جالب ای��ن که »نگار عابدی« بازیگر نقش 
اظهار  »شمعدونی«  س��ری��ال  در  »شیرین« 
می دارد: »به هیچ وجه نقدهایی مبنی بر 
ب��دآم��وزی سریال را قبول ن���دارم. سروش 
صحت در این مجموعه ضرب المثل »ادب 
از که آموختی، از ب��ی ادب��ان« را به تصویر 
می کشد و به نوعی با نمایش رفتار زشت، 
این رفتارها را گوشزد می کند. گذاشتن 
اسم برجسته و مشهور بر روی حیوانات در 
این سریال نیز هوشمندی »سروش صحت« 
را می رساند، چرا که در جامعه شاهد چنین 
مسئله ای هستیم .نمایش این رفتار به نوعی 
است.  مخاطبان  به  مستقیم  غیر  آم��وزش 
انتقادهای سروش صحت به رفتارهای بد در 
جامعه ای فرهنگی با پیشینه تاریخی است. «

 ▪ روای��ت��ی اغ��راق آم��ی��ز با آدم ه��ای��ی باور 
نکردنی

خواسته  »شمعدونی«  در  صحت  س���روش   
یاناخواسته از كلیشه های آزاردهنده برای 
خنداندن مخاطب بهره گرفته است و با نمایش 
اغراق آمیز رفتارهای اشتباه  به گمان خودش 
قصد دارد به آن هایی که زندگی را بر خود و 
دیگران تلخ می کنند تلنگری بزند. اما بازی 
اغراق آ میز بازیگران،باور پذیر نبودن آدم های 
داستان،شخصیت پردازی های خام دستانه 
،آدم های بی شناسنامه و پرهیز از گره های 
داستانی او را به بیراهه کشانده اس��ت. در 
خانواده دختری پزشک وجود دارد در عین 
حال پسر خانواده شل و وارفته به نظر می رسد. 

مرد خانواده لوده اما زن به شدت جدی است و 
شخصیت ها با یکدیگر همخوانی ندارند. دختر 
دیپلم دارد و منتظر قبول شدن در دانشگاه 
است نه یک پزشک عمومی. ضمن این که اصال 
سر کارنمی رود و مدام در خانه به سر می برد. 
همه شخصیت های سریال غیرمنطقی هستند 
و روای��ت خیلی  اغ��راق آمیزاست .ضمن این 
که در گفت وگوها و دی��داره��ای خانوادگی 
»شمعدونی« چینش خوبی انجام نشده است. 
متاسفانه تلویزیون ما در س��ال ه��ای اخیر 
کارکردهای سرگرم کنندگی اش را از دست 
داده  و مجال تاخت و تاز سریال های خنثی 
و بی خاصیت شده است که فقط می آ یند  و 
می روند و چه خوب که در خاطر نمی مانند.

اکبر عبدی

سینمایی  فیلم  تغییرات  آخ��ری��ن  در 
»ت��ارات« نام اکبر عبدی نیز به عنوان 
بازیگر به این پروژه پلیسی � اکشن اضافه 
شده است. بیش از نیمی از این فیلم 

در کشور ترکیه تصویربرداری می شود.فیلم »ت��ارات« به 
کارگردانی پدرام بهرامی فر به زودی کلید می خورد و نیمی 
از صحنه های آن در کشور ترکیه تصویربرداری می شود. 

 ضیاءالدین دری

ک���ارگ���ردان »ک���اله پ��ه��ل��وی« گ��ف��ت:  
ی��ک س��ری��ال و ی��ک نسخه سینمایی 
ب��ا اق��ت��ب��اس��ی از »ف��اط��م��ا گ��ل«ب��ه ن��ام 
»زی���ن���ب« م���ی س���ازم. ض��ی��اءال��دی��ن 

دری ، از ساخت فیلم و سریالی به نام »زینب« خبر داد 
و گفت:  ای��ن اث��ر ب��راس��اس مجموعه ترکیه ای »فاطما 
ای��ران��ی مجموعه »فاطما  گ��ل« ساخته می شود.نسخه 
وی��ژگ��ی ه��ای  ب��ر  و منطبق  ق��ال��ب سینمایی  گ���ل« در 
اس��الم��ی و وج��ه اخ��الق گ��رای��ان��ه آن نوشته ش��ده اس��ت. 

داریوش اسدزاده 

مدتی اس��ت ترجیحم ای��ن اس��ت تا در 
کارهای تصویری کمتری حضور داشته 
باشم چراکه معتقدم من در این ۷۰ سال 
بازی هایم را کرده ام و می بایست میدان 

را به جوان ترها سپرد تا تجربه کنند و بیاموزند.داریوش 
اس��دزاده گفت :نمی دانم چرا برخی از م��ردم ما به این 
شکل رفتار می کنند! مدتی شایعه مرگ من بر سر زبان ها 
افتاده بود، طوری که 3 بار مرا در گور گذاشتند و درآوردند! 

ویدا جوان

 »ویدا جوان« گفت: بعد از حضورم در 
سریال پژمان نمی خواستم در سریال 
کمدی بازی کنم، آن هم به این خاطر 
که ممکن است کلیشه شوم، اما تجربه 

همکاری با سروش صحت و متن قوی سریال »شمعدونی« 
مرا ترغیب کرد. نقشم در این سریال خیلی خاص و پیچیده 
نیست، سارا دختری است معمولی از یک خانواده معمولی. 

فریبا متخصص

صدرالدین شجره کارگردان نمایش 
رادیویی »امیر کبیر« گفت: در این اثر 
نویسنده به یک زب��ان نیمه ام��روزی – 
نیمه قاجاری سعی کرده است از یک 

سری ترکیبات زبانی آن دوره استفاده کند و با این شیوه 
فضای اثر و فرم نوشتاری آن تا حد زیادی به آن دوران نزدیک 
شد.فریبا متخصص از جمله بازیگران این نمایش است.

چهره ها وخبرها

پرده ششم 

کتاب های هنری در نمایشگاه کتاب 

اکرم محمدی-نمایشگاه کتاب ویترین یک ساله تالش 
ناشران در حوزه نشر است و هرناشری سعی می کند با آثار 
بهتر در نمایشگاه حضور پیدا کند ودستاوردهای خود را 
عرضه کند.درواقع نمایشگاه کتاب  جوالنگاه ناشران است 
و هر کس  با هر موضوعی که کتاب منتشر می کند ، سعی در 
به رخ کشیدن توانایی خود دارد. در این میان نباید از جلب 
مخاطب غافل شد که بعد از انتخاب نوع کتاب ،برای چاپ 
، باید این توانایی را داشته باشد که نظر مخاطبان را به خود 
جلب کند. یکی  با جلد روی کتاب این کار را انجام می دهد 
و دیگری با نوع موضوعاتی که برای انتشار انتخاب می کند 

و ناشری دیگر هم با اسم نویسنده و مترجمانش .

چه کسی تعیین کننده است؟ ▪ 
از جلوی انتشارات "انسان برتر " که عبور می کنی، جوانی با 
معرفی کتاب های تازه منتشر شده و همین طور کتاب های 
قدیمی ، مجال گذر از این غرفه را نمی دهد.نگاهی که به 
کتاب ها می اندازی ،اغلب رمان هستند. رمان های ترجمه 
شده از نویسندگان بزرگ و مطرح دنیا اما کتاب های تازه 
منتشر شده شان ، فقط 5اثر است. مسئول این غرفه می گوید: 
وضعیت نمایشگاه ، بد نیست ، افتضاح است!هم کتاب گران 
شده و هم این که تعداد کتاب خوان کاهش پیدا کرده و مردم 
دیگر کتاب نمی خوانند.از او در مورد قیمت گذاری کتاب و این 
که آیا بر اساس فرمول قیمت گذاری رایج ،آثار خود را قیمت 
گذاری می کنند ، پرسیدم. این جوان گفت: واقعیت این است 
که ناشران هریک برای هر کتاب ، قیمت خاص خود را تعیین 
می کنند و فرمول قیمت گذاری کتاب را رعایت نمی کنند.

مثال من کتاب 11هزار تومانی را ۲3هزار تومان قیمت گذار 
ی کرده ام و حاال در نمایشگاه به خریدار تخفیف هم می دهم 
البته این کتاب ها بعدا در فروشگاه باید بماند و معلوم نیست که 

چه زمانی به چاپ دوم می رسد.

یک روش جالب ▪ 
"پشوتن " عنوان یک انتشاراتی است که در حوزه هنر و 
معماری فعالیت می کند.این ناشر امسال با هفت عنوان 

کتاب جدید هنری به نمایشگاه کتاب آمده است.
 در غرفه  این انتشاراتی، خانم جوانی به سواالت ما پاسخ 
داد و نحوه کارشان را چنین تشریح کرد: ما یک سایت 
هنری با عنوان"کافه دیزاین " داریم که از این طریق با 
مخاطبانمان ارتباط برقرار می کنیم و فهرست کتاب 
هایی را که به زبان های دیگر منتشر شده اند در سایت 
معرفی می کنیم و بر اساس نظر سنجی ، مخاطبان اعالم 
می کنند که چه کتابی نیاز بیشتر جامعه هنری است و ما 
همان کتاب را ترجمه و منتشر می کنیم  و به همین دلیل 

هم استقبال از کارهای ما خوب است.

فردا و در آستانه یادروز حکیم فرزانه توس، همایش مخاطب 
خبر

علیرضاحیدری
شناسی و شعر حماسی فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار می شود. به گزارش خراسان، در این همایش که تاالر 
شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی میزبان آن خواهد بود از مجله مطالعات 
حماسی و پژوهش های اسطوره شناختی و مجموعه مقاالت همایش و کتاب 
دانشنامه جامع آستان قدس رضوی رونمایی می شود. د راین همایش که صبح و 

عصر برگزار می شود، دکترمحمدتقی راشد محصل، دکترعباس سرافرازی، 
)از  دهمرده  حیدرعلی  نیا،  صالحی  دکترمریم  مطلق،  خالقی  دکترجالل 
تاجیکستان( و دکترفرزاد قائمی از جمله سخنرانان مراسم خواهند بود که درباره 
موضوعاتی چون بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه، مبانی نظری 
مطالعات شاهنامه در دهه 8۰، شاهنامه در میان مخاطبان تاجیک و آشنایی با 
رستم نامه ها مقاالت خود را ارائه می دهند. در برنامه عصر این همایش هم میزگرد 

فرهنگی و هنری برگزار می شود که به مباحثی چون استفاده از حماسه های 
کالسیک برای مخاطبان کودک و نوجوان اشاره می شود. عالوه بر این همایش 
روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت، نیز همایش فردوسی در تاالر مصلی نژاد 
مشهد برگزار می شود که در کنار سخنرانی های علمی توسط دکترراشد محصل، 
دکترچنگیز موالیی، دکترمه دخت معین، دکترمحمود حسن آبادی و دکترفرزاد 
قائمی، اجرای موسیقی، نقالی و شاهنامه خوانی هم تدارک دیده شده است. عصر 
روز بیست و پنجم نیز آرامگاه فردوسی میزبان دوستداران این شاعر بزرگ خواهد 
ب��ود ک��ه ب��ا گ��ل��ب��اران آرام��گ��اه و اج���رای ب��رن��ام��ه ه��ای متنوع ه��م��راه  اس��ت. 

همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی در مشهد برگزار می شود 


