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نثري كه يكدست نيست

رم��ان «نخله��ا و آدمها»
زندگي جواني جنوبي به نام
«سمير» را روايت ميكند كه
دلباخت��ه دخترعموي��ش
(هاني��ه) ش��ده اس��ت ام��ا
پدردختر ب��ه دلي��ل اينكه
س��مير يك رزمنده است و
دائم در جبهه حض��ور دارد
حاضر ب��ه س��رگرفتن اين
ازدواج نيست و با آن مخالف است تا اينكه با پادرمياني اقوام ،پدر
هانيه راضي به اين وصلت ميشود.
سمير پس از ازدواج ،به خط اول جبهه در آبادان ميرود و هانيه
هم به پرستاري مجروحان جنگي در بيمارستاني در همان شهر
مشغول ميش��ود .زندگي اين زوج كه با دل و جان راه دفاع از
موطنشان را انتخاب كردهاند ادامه پيدا ميكند تا اينكه در پايان
داستان هانيه بر اثر بمباران بعثيها در بيمارستان به شهادت
ميرسد و سمير هم در يكي از عملياتهاي مهم ،بعد از اينكه
باعث انفجار كشتي ديدهباني دشمن ميشود ،خودش همگلوله
ميخورد و به داخل آب دريا ميافتد و شهيد ميشود .نويسنده
اين كتاب در توصيفات و فضاسازي اين رمان موفق عمل كرده
اس��ت ،خصوصاً در قس��متهايي كه درگيريها در شبهاي
عمليات به اوج خود ميرسد .همچنين شخصيتپردازي رمان
هم به خوبي و ماهرانه صورت پذيرفته اس��ت .نويسنده كتاب
خود از رزمندگان اهل ذوقي بوده كه به ادبيات و نوشتن عالقه
داشته ،خصوصاً وقتي از بيم و اميدي ميگويد كه در شبهاي
جنگ در چهره برخي از همرزمانش ميديده است .نويسنده در
قهرمانسازي رزمندگان ما اغراق نكرده است و چهره هر كدام
از رزمندگان اطرافش را همانطور توصي��ف كرده كه بودهاند و
صداقت نويسنده در بازگويي لحظههاي جنگ هم از ديگر نكات
مهم داس��تان اس��ت كه روايت رمان را باورپذير كرده است .از
اشكاالت مشهود رمان ،پرداخت آن است .نثر داستان يكدست
نيست و گاهي دچار دستانداز ميشود.
نويس��نده در بعضي از صفحات و پاراگرافهاي داستان نثرش
را شاعرانه و كهنه ميكند و از پرداخت روان و امروزي داستان
فاصله ميگي��رد و همين باعث ميش��ود هارمون��يای كه در
پرداخت داستان است به هم بريزد .به اين پاراگراف توجه كنيد
كه نثر دهههاي قبل فارسي را به ياد مخاطب ميآورد و گاهي
هم از داس��تان فاصله ميگيريم و ياد قطع��ات ادبي ميافتيم:
«نزديكان و دوس��تانمان م��ا را در قايقي مينهادن��د و بر دريا
ميانداختند تا ما را با ش��تاب از ساحل ،از خشكي و آدمهايش
دور كنند و خرامان بر سينه امواج تا قلب دريا ببرند تا در آنجا
كه آسمان از هر سو به دريا مينشيند و جهاني ديگر ميسازد،
تنهاي تنها ،مرگ را ديدار ميكرديم(».صفحه )۱۴۰
رمان نخلها و آدمها در ۴۹۳صفحه توس��ط نعمتاهلل سليماني
نوشته شده و ناشر آن مركز تحقيقات و اسناد دفاع مقدس است.
شعر

شعرخواني افشين عالء
در مدح حضرت معصومه

(س)

نگين افكنده بر خاتم
ز مهر و انجم اين بانو

افش�ين علاء در س�الروز
والدت حضرت معصومه(س)
و آغ�از ده�ه كرام�ت
غزلخواني كرد.

افش��ين عالء ،ش��اعر برجسته
كش��ور ب��ه مناس��بت والدت
حض��رت معصوم��ه(س) و روز
دختر ،سرودهاي را تقديم به اين
بانو كرده است؛ بانويي كه 17روز
مهمان اهالي قم بود و پيكر مطهرش در خاك پاك ايران جاودانه شد.
شعر افشين عالء درباره حضرت معصومه(س) از اين قرار است:
نگين افكنده بر خاتم ز مهر و انجم ،اين بانو
كه باشد گوهري از آسمان هفتم ،اين بانو
ميان چوب بست دستهاي زائران دارد
ضريحي سبز و حاصل خيز ،رشك طارم ،اين بانو
كوير از او گلستان است و ميرويد ز دامانش
هزاران باغ سيب و كشتزار گندم ،اين بانو
بسا شه دخت و شه بانو كه رفت از يادها اما
نشد بين هزاران اسم در ايران گم ،اين بانو
خدا ميخواست سلطان وطن تنها رضا(ع) باشد
پس از او هم شود پشت و پناه مردم ،اين بانو
اگر ناليم  17قرن ،كم باشد در اين ماتم
كه تنها بود 17روز مهمان قم ،اين بانو...
دیدگاه

حكمت

امام على(ع):
عزت مؤمن ،بىني�ازى او از مردم
است.
«گزيده تحف العقول»
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جاي خالقيت در برنامهسازي كجاست؟
مهران مديري در اولين قسمت از «مسابقه دورهمي» از كپي بودن جزء به جزء آن سخن گفت
و اينكه سعي كرديم خيلي خوب كپي كنيم ،كپي درجه يك داشته باشيم ،اين مهم است و كپي
هم بايد درجه يك باشد!

مصطفي شاهكرمي

مهران مديري همزمان با پخش اولين قسمت
از سري جديد برنامه «دورهمي» با اعالم كپي
بودن برنامهاش س�عي كرد ضمن فرار به جلو
منتقدان را غافلگير كند ،اين در حالي است كه
اغلب منتقدان به كپي بيكم و كاست برنامهها
بدون در نظر گرفت�ن عناصري مانند خالقيت
و نوآوري و پيوس�تهاي فرهنگ�ي مطابق با
فرهنگ و هنجارهاي كش�ورمان انتقاد دارند
نه صرف� ًا كپي ك�ردن از برنامهه�اي خارجي.

مهران مديري در اولين قس��مت از فصل جديد
برنامه «دورهمي» (سري پنجم) كه جمعه شب
۲۱خرداد روي آنتن شبكه نسيم رفت ،از ساختار
مسابقهاي كه اجرا و كارگرداني آن را بر عهده دارد
رونمايي و در واكنش به برخي شائبهها تأكيد كرد
جزء به جزء اين مس��ابقه كپي شده از يك برنامه
خارجي اس��ت .مديري در ابتداي س��ري جديد
برنامه «دورهمي» كه قرار است از جمعه تا دوشنبه
روي آنتن ش��بکه نس��يم برود ،بيان كرد :سري
چهارم برنامه تمام شد و مدتي از شما دور بوديم و
خدا را شكر سري جديد برنامه با شكلي جذاب آغاز
شد .هر برنامهاي مثل تاك شو ،مثل مسابقه و…
ي هس��تند ،يعني
يك نمونه اصلي دارد ،بقيه كپ 
يك كشوري يك اصل ميسازد ،بقيه كشورها از
آن كپي ميكنند .اين برنامه هم كپي است ،جزء به
جزء آن كپي است .سعي كرديم خيلي خوب كپي
كنيم ،كپي درجه يك داشته باشيم ،اين مهم است
و كپي هم بايد درجه يك باش��د .مديري با گفتن
اين حرفها كه بهرهگيري از تكنيكهاي عمليات
رواني محسوب ميشود ،سعي كرد با برمال كردن
نكتهاي كه ممكن است بعدا ً رسانهها و منتقدان از
آن در نقد برنامه استفاده كنند ،ضمن دست پيش
گرفتن باب هر گونه نق��ادي در رابطه با محتواي
كپي كاري شده برنامه تازهاش را مسدود كند.
مؤلفه «خالقيت و نوآوري» در عرصه برنامهسازي
تلويزيون��ي ،چ��ه برنامههاي��ي ك��ه ب��ه منظور
سرگرمسازي مردم و مخاطبان و چه برنامههايي
كه در قالب اصول و قواعد تعريف ش��ده در حوزه
پدافند غيرعامل طراحي ،ساخت و توليد آنها به
رش��ديافتگي جامعه و باال رفتن س��واد رسانهاي
مردم ميانجامند ،جزو عناص��ر اوليه و بديهي در
اين ميدان محسوب ميشوند .طي سالهاي اخير
اين شاخصه مهم در اكثر برنامههاي سرگرمكننده
تلويزيوني ديده نميشود و ظاهرا ً داشتن اسپانسر

پولدار اولين و تنها مسئلهاي است كه براي ساخت
يك برنامه سرگرمكننده تلويزيوني مورد نظر قرار
ميگيرد ،در واقع اگر اسپانس��ر جور بشود محتوا
و خالقيت به كار گرفته ش��ده در آنه��ا يا ارتباط
فرهنگي و اجتماعي داشتن با بدنه جامعه برنامه
مورد نظر در مراتب انتهايي ليست الزامات ساخت
و توليد برنامهها جاي ميگيرند.
كپي خوب ،كپي بد
كپي يا اصطالحاً مهندس��ي معك��وس كردن در
عرصه صنعت فينفسه نميتواند يك امر مذموم
تلقي گردد و تا حدودي نش��اندهنده توان فني
و تكنولوژيكي كپيكننده محس��وب ميشود اما
همانطور كه اشاره ش��د اين مسئله به عنوان يك
كاربست در حوزه صنعت مفروض است و در عرصه
رسانه و توليد و ساخت برنامههاي سرگرمكننده
مسئله به كلي متفاوت است .به كالم بهتر ،وقتي
قرار اس��ت از يك برنامه كپي ش��كل بگيرد باید
به ارزشها ،فرهن��گ و هنجارهاي جامعهاي كه
قرار اس��ت كپي آن برنامه برايش بازآفريني شود
توجه جدي كرد .اگر چنين مس��ائلي مورد نظر
برنامهس��ازان به خصوص برنامهسازان تلويزيون
قرار نگيرد هيچ كدام از هدفگذاريهاي اوليه آن
برنامه كه سرگرمس��ازي جامعه يكي از آنهاست،
هرگز محقق نميشود و به خطري رها شده در بين
جامعه تبديل ميشود كه ضرر آن به مراتب بيشتر
از محسنات آن است.
كپيه�اي تلويزيون�ي ،بدون پيوس�ت
فرهنگي
فصلهاي قبلي برنام��ه «دورهمي» كپي كاملي
از يك برنامه پربيننده كش��ور هندوستان به نام
« »Comedy night with kapilاس��ت
كه مدتهاس��ت به زبان هندي پخش ميشود و
اتفاقاً يكي از پربينندهترين برنامههاي تلويزيوني
و سرگرميساز طنز در كش��ور هندوستان است.
نسخه بازآفريني شده برنامه «دورهمي» به دليل
طراحي اوليه آن بر اس��اس معي��ار و مالكهاي
جامعه هندوستان منبعث از هنجارها و ارزشهاي
آن كشور در موارد متعددي از لحاظ ديني ،اخالقي
و فرهنگي با جامعه كشور ما كمترين همخوانيای
نداشته است ،چه اينكه طراحي و نوع سؤاالتي كه
مجري از مهمانان برنامه ميپرسيد به دليل ورود
به برخي حريمهاي خصوصي افراد كه از نظر ديني
و فرهنگي و حتي رويكرد تمدني ايرانيان مذموم
اس��ت ،مورد اعتراض اغلب كارشناسان رسانه و

مخاطبان قرار گرفت .متأسفانه نبود و بهرهگيري
از عنصر خالقيت در اين برنامه نه فقط در محتوا
و رويكرد كه حتي در مواردي كام ً
ال با نمونه اصلي
آن برنامه در چيدمان و طراحي شكل دكور ،نحوه
نشستن مجري (مهران مديري) نيز رعايت شده
بود و تنها وجه تمايز اين دو برنامه مربوط به زبان
مجري و شركتكنندگان در آن بود!
از جمله ديگر برنامههاي كپي ش��ده بدون توجه
به لزوم اعمال و الحاق پيوس��تهاي فرهنگي يا
به عبارتي ايرانيزه كردن آنه��ا ميتوان به برنامه
«اعجوبهها» اش��اره كرد كه از نمونهاي خارجي
به نام«  »little big shotsكپي ش��ده اس��ت.
این برنامه از لحاظ دكور و شكل طراحي آن حتي
استفاده از نور و رنگ بنفش هم از آن نمونه ،بهره
كامل گرفته است .مسابقه «بمب» نيز يكي ديگر
از اين كپيكاريهاي ب��دون خالقيت تلويزيوني
بود كه با انتش��ار گزارش��ي از س��وي رسانههاي
صهيونيستي مش��خص شد اين مس��ابقه كپي
نعل به نعل مسابقهاي با نام  Boomدر اسرائيل
است كه باعث ش��د س��ازندگان اين مسابقه در
واكنش به هجمههاي رس��انهاي نام اين مسابقه
را از بمب به «س��يم آخر» تغيير دهند .چيدمان
دكور و حتي اس��تفاده از يك بمب كه مهمترين
وسيله و محور مسابقه است در كنار عينكهايي
كه ش��ركتكنندگان حين اجراي مس��ابقه بايد
از آنها اس��تفاده كنند ،همگ��ي كپيهاي نعل به
نعلي بود ك��ه از برنامه  Boomاس��رائيلي انجام
ش��ده بود .مس��ابقه «زوجينو» با اج��راي باربد
باباي��ي هم كه مدت��ي اس��ت از تلويزيون پخش
ميش��ود نس��خه كپيش��ده از برنامهاي به نام
« »family feudاس��ت ك��ه محت��وا و ن��وع
س��ؤاالت اين برنامه هم مثل اسالف گذشتهاش
ب��ا واكن��ش منف��ي كارشناس��ان و منتق��دان
مواجه ش��ده اس��ت .مس��ابقه پرحرف و حديث
«برنده ب��اش» نی��ز الگوگي��ري از برنامه هندي
«»Who Wants to Be a Millionaire
بود كه دستمايه فيلم سينمايي ميلونر زاغهنشين
هم ق��رار گرفت .ش��ايد تنها نمونه موف��ق از اين
كپيكاريه��ا ك��ه ب��ا درآميختن عناص��ري از
فرهن��گ داخلي و ب��ه عبارت��ي ايرانيزه ش��دن
محتوايش توانس��ت ركورد داش��تن مخاطب و
بيننده تلويزيوني را بشكند ،برنامه استعداديابي
«عصر جديد» با اج��راي احس��ان عليخاني بود
كه نسخه كپي شدهاي از مس��ابقه استعداديابي
« »Americas Got Talentامريكايي بود.
برنام��ه اس��تعداديابي و س��رگرم كنن��ده در
تلويزيون كشورهاي متعددي س��اخته شدهاند
نع��ل بدون اس��تفاده از فرهنگ
اما كپي نعل به
ِ
ايران��ي -اس�لامي اي��رادي اس��ت كه ب��ه اين
برنامهسازيها وارد است .آنچه محل اشكال است،
تقليد نعل به نعل در ساخت اين برنامه و حتي در
موارد طراحي بخشهاي خبري است كه نتيجه
بیتوجهی به خالقيت و خودباوري اس��ت .نكته
ديگر كاهلي برنامهس��ازان و وجود اسپانسرهاي
پولدار اس��ت كه اعتق��ادي به خل��ق و توليد آثار
سرگرمكننده داخلي ندارند و تنها به دنبال راههاي
تجربه ش��ده ديگر كش��ورها بدون توجه به تنوع
ساليق و هنجارهاي اجتماعي در جوامع مختلف
بشري هستند.

سيدحسين شهرستاني مطرح كرد

مداخله فرهنگي دولت را به سانسور و فيلترينگ تقليل دادهاند

ع�دهاي از مدي�ران مداخل�ه دول�ت در فرهن�گ را سانس�ور
و فيلترين�گ معن�ا ميكنن�د و ب�ه بهان�ه دخالتنک�ردن
در فرهن�گ س�لب مس�ئوليت اجتماع�ي ميكنن�د.

در سلسله گفتوگوهاي مركز بررسي مسائل فرهنگي سازمان تبليغات
اسالمي با عنوان «فرهنگ و هنر در آينه مطالبات نخبگان» ،سیدحسين
شهرستاني ،مدير گروه حكمت و هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي،
فرهنگ را از زاويه عمومي نظاره كرد و با برش��مردن مس��ائل مبتالبه
جامعه ،از راهحل خروج از اين وضعيت سخن گفت.
در اين گفتوگو از او درباره بزرگترين اشتباهات فرهنگي دولتهاي
جمهوري اسالمي سؤال شد و شهرستاني در پاسخ ،موضوع بيتوجهي
به فرهنگ در پروژههاي دول��ت را مطرح و آن را چنين تش��ريح كرد:
«بزرگترين اشتباه اين است كه در پروژهها به جنبه فرهنگي كار توجه
نميشود ،حتي در فرهنگيترين پروژههايمان هم مالحظات فرهنگي
رعايت نشده است ،چه رسد به پروژههاي عمراني و اقتصادي .گسترش
دانشگاههاي آزاد در شهرهاي كوچك نمونهاي از اين پروژههاست كه به
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دليل بيتوجهي به پيامدهاي فرهنگي آن ،به يك آسيب فرهنگي بزرگ
تبديل شده و فرهنگهاي محلي را نابود كرده است .پيامدهاي فرهنگي
اين كار بهقدري عميق بوده است كه ميتوان تاريخ آن شهرها را از هزار
س��ال پيش تا امروز به دو بخش قبل از تأسيس دانش��گاه آزاد و بعد از
تأسيس آن تقسيم كرد .نه تنها پروژههاي فرهنگي بلكه عمرانيترين و
صنعتيترين پروژهها نيز بايد پيوست فرهنگي داشته باشند ،آب را از يك
شهر به شهر ديگري انتقال ميدهند و چون مالحظات فرهنگي آن را در
نظر نميگيرند ،بين اين دو شهر اختالف ايجاد ميشود».
وي در پاسخ به پرسش بعدي كه درباره بزرگترين عوامفريبي دولتها
در حوزه فرهنگ بود ،به دوقطبيهاي انتخابات گذشته گريز زد و گفت:
«بزرگترين عوامفريبي چنگ زدن به شعار تبليغاتي مداخلهنکردن در
فرهنگ و آزاد گذاشتن فضاي فرهنگي بود .در انتخابات گذشته ،بعضي
نامزدها با اجراي عملي��ات رواني براي تخريب رقي��ب ،مداخله دولت
در فرهنگ را سانس��ور و گشت ارش��اد معنا كردند و به بهانه اينكه آنها
نميخواهند در فرهنگ مداخله كنند ،ن��ه تنها رقيب را تخريب كردند
بلكه سلب مسئوليت اجتماعي و سلب مس��ئوليت مدني را براي خود
به ارمغان آوردند و مردم را در ميدان پرآس��يب بحرانهاي فرهنگي و
آسيبهاي اجتماعي تنها گذاش��تند ».او چنين ادامه داد« :كل وظيفه
دولت در حوزه فرهنگ اين بوده است كه به سلبريتيها و هنرپيشهها
بپردازد .سلبريتيها هم به خاطر دارا بودن شبكههاي اجتماعي و رسانهها
و شبكههاي قدرت ،مسائل خودشان را مسائل جامعه جا زدند .در واقع
كاركرد سلبريتيها اين است كه خودآگاهي مردم را از آنها ميگيرند ،به
گونهاي كه مردم ديگر واقعيتهاي زندگيشان را فراموش ميكنند و فكر
ميكنند مسائلي كه آنها ميگويند مسائل مردم است».

نقد فیلم

شوخي«آنها» با ژانر وحشت!

در ژانر وحشت قصه و فيلمنامه اصل است
و پيشزمينه ژانر بايد از قصه شكل بگيرد اما «آنها»
صرف ًا بر اساس موقعيتهاي ترسناك ساخته شده است
افشين عليار
اساساً با پخش سه قس��مت از يك سريال نميشود به طور
واضح و صريح درباره آن نظر داد اما س��ريال «آنها» به اين
دليل كه در هر قسمت يك داستان مجزا روايت ميشود قابل
بررسي است ،ميالد جرموز و مهدي آقاجاني كارگردانهاي
اين سريال هستند.
جرموز پيش از اين نويسنده فيلم «آن شب» بوده است كه
آن هم در ژانر به اصطالح وحشت ساخته شد كه با مشكالت
فراواني در فيلمنامه و كارگردان��ي مواجه بود .عالقه ميالد
جرموز به ژانر وحشت را نميتوانيم كتمان كنيم اما به طور
كلي ژانر وحشت در سينماي ايران به هيچ وجه ابعاد و شكل
مناسب و تخصصي خودش را ندارد ،به همين دليل آثاري كه
در اين ژانر ساخته ميشود به داليلي تنها ميتواند مخاطبش
را در يك موقعيت خاص قرار بدهد كه آن موقعيت هم ربط
مس��تقيمي به خو ِد ژانر ندارد چراكه صرفاً برخي عناصر و
اِلمانهاي ژانر در اين نوع آثار استفاده ميشود.
سريال «آنها» هم بر اساس برخي عناصر ژانر وحشت ساخته
شده است كه فقط براي مخاطب ايجاد يك احساس خفيف
ترس زودگذر ميكند؛ ترسي كه از فيلمنامه نميآيد .در آثار
ژانر وحشت قصه و فيلمنامه اصل است و پيشزمينه ژانر بايد
از قصه شكل بگيرد.
در هر سه قسمت از اين سريال اما با شكل و شمايل ژانري
مواجهيم ،به طور مثال اگر تاريكي و شب را از اين سه قسمت
بگيريم ديگر حرفي براي گفتن ندارن��د ،تاريكي ميتواند
عنصر مهم در اين ژانر باش��د ام��ا بايد ببينيم اس��تفاده و
بهرهگيري از آن چه فايدهاي براي كل اثر دارد.
به نظر ميرس��د ميالد جرموز كه عالقه زيادي به اين ژانر
دارد بيش��تر از اينكه نياز پرداخت مناس��ب ژانر را در قصه
ببيند كوش��ش در اجراي اِلمان و پايانهاي غافلگيركننده
كه كارگردان در هر سه قسمت به ش��دت تحت تأثير اين
موقعيت بوده برايش مهم است.
واقعيت اين اس��ت ك��ه دوره پرداختن ب��ه عناصري مثل
تاريكي ،عبور سايه از روي ديوار ،صداي ناآشنا و نورپردازي
عجيب و غريب گذشته است ،اساساً فيلم با چنين محوريت
ژانري بايد در روز هم بتواند مخاطب��ش را تحت تأثير قرار

بدهد .فيلمساز آنقدر دس��تش بسته بوده و در فكر و تخيل
سير ميكرده که حتي براي ايدهپردازياش نتوانسته از خانه
خارج شود .هر سه قسمت س��ريال تا اينجاي كار در خانه
اتفاق ميافتد و از آنجا كه خانه ب��راي ايرانيان مكان امني
است ،فيلمساز خانه را پايه و اس��اس ترس و دلهره تعيين
كرده و جالبتر از آن اینکه هنوز تصور فيلمس��از اين است
كه اگر صداي عجيب در خانه بپيچد ،اگر سايهاي روي ديوار
بيفتد يا ريتم موسيقي به طوري عجيب باشد ،چگالي ترس
در مخاطب بيشتر ميشود اما آن چيزي كه بيشتر در اين سه
قسمت احساس ميشود فانتزي بودن ماجراست.
در قسمت اول آدمهاي نقاشي بيرون ميآيند و نميدانيم
چرا و در آخر مادر و پسر را به ش��كل نقاشي شده روي بوم
ميبينيم .در قسمت دوم وضعيت بحرانيتر و خرافهتر است
و گاهي فكر ميكنيم كارگردان قصد ش��وخي با مخاطب
را دارد.
در قسمت سوم خرافه بوميسازي شده و به بدترين شكل
درآمده است كه نشان ميدهد فيلمس��از غير از ترساندن
مخاطبش به شكلي بچگانه ايده ديگري ندارد ،اين شكل از
ترساندن ابتدايي را ميتوانيد از تيتراژ سريال درك كنيد.
اش��اره كنم كه فرم و اجرا مهمترين عنصري بوده كه براي
سازندگانش اهميت نداشته است.
ساخت اين گونه از س��ريالها براي مخاطبي كه فيلمهاي
مهم روز در ژانر وحش��ت را ميبيند ،قطعاً يك ش��وخي به
حساب ميآيد.

توگو
گف 

در گفتوگوي «جوان» با طراح صحنه باسابقه مطرح شد

تلویزیون

پيشتوليد اوليه سريال فاخر الف
ويژه حضرت معصومه(س) آغاز شد

همزم�ان ب�ا اتم�ام ن�گارش فيلمنام�ه حض�رت معصوم�ه(س)
و روز دخت�ر جديدتري�ن اخب�ار از اي�ن پ�روژه اعلام ش�د.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عموم��ي پروژه ،همزمان با والدت
باسعادت حضرت معصومه(س) و روز دختر ،مجتبي اميني ،تهيهكننده
س��ينما و تلويزيون آخرين وضعيت پروژه حض��رت معصومه(س) را
تشريح كرد.
وي در اين باره گفت :مدتي اس��ت كه نگارش نس��خه سريال حضرت
معصومه(س) به پايان رس��يده است و نظرات بس��يار مثبتي از سوي
مش��اوران مذهبي درباره فيلمنامه دريافت كردهايم كه نويس��ندگان
اين اثر در حال بررسي و جمعبندي نهايي آن ميباشند .در حال حاضر
هم وارد فاز پيشتوليد صفر اين س��ريال شدهايمو پيشبيني ميشود
تا پايان سال جاري به پيشتوليد نهايي رس��يده و پس آن ،انشاءاهلل
ساخت مجموعه آغاز گردد.
پروژه فاخر حضرت معصومه(س) به نويس��ندگي جواد افشار و حميد
رس��ولپور و كارگرداني جواد افش��ار ،تهيهكنندگي مجتبي اميني با
همكاري آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) در مركز سيمافيلم
توليد خواهد شد.

بودجه كم ،طراحي صحنه را كمرنگ ميكند

اينك�ه برخ�ي توليدكنن�دگان ،طراح�ي صحن�ه و لب�اس
را ج�دي نميگيرن�د و ب�ه چش�م ام�ور فرع�ي ب�ه اي�ن
مق�والت ن�گاه ميكنن�د ،باع�ث ميش�ود برخ�ي فيلمها و
س�ريالها از نظ�ر بص�ري كيفي�ت الزم را نداش�ته باش�ند.

مرجان گلزار ،طراح صحنه و لباس باس��ابقه با بيان اين مطلب به
«جوان» گفت :برخي سريالهاي تلويزيون ،برآورد بودجه چندان
منطقي ندارند و اين تضاد برآورد بودج��ه ،تهيهكننده را مجبور
ميكند اولين جايي كه هزينهها را كاهش دهد ،بخشهاي پشت
دوربين باشد .اين طراح صحنه ادامه داد :وقتي برآورد بودجهها،
درس��ت نباش��د تمام تالش معطوف به جلوي دوربين و حضور
بازيگران و پرداخت دستمزدهاي آنها ميشود و ديگر بودجهاي
براي پش��ت صحنه نميماند يا بودجه ناچيزي ميماند كه به هر
حال كفاف طراحي و اجراي بهينه را نميدهد.
طراح صحن��ه و لب��اس «طال و م��س» با اش��اره ب��ه ويژگيهاي
استانداردسازي طراحي صحنه و لباس افزود :برخالف بخشهايي
نظير تدوين و ساخت موسيقي كه در بخش پساتوليد طبقهبندي
ميش��ود ،بخش طراحي وابس��ته به توليد كار اس��ت و از ابتداي
پيشتوليد بايد بودجه مناسب براي آن در نظر گرفت.
اين طراح هنري تأكيد كرد :برخي فيلمهاي سينمايي و بعضي
سريالهاي شبكه خانگي از منظر طراحي صحنه و لباس ،بسيار
استاندارد هستند ،چون از منظر بودجه ،كمبود ندارند و طراحان
كار با خيال راحت به اجراي برنامههاي خود و عملي كردن ايدهها
ميپردازند .طراح صحنه و لباس «بوسيدن روي ماه» عنوان کرد:
اگر بخواهم از كارهاي خوب در طراحي صحنه و لباس بگويم بايد

به سريال «ميخواهم زنده بمانم» كار همكارم بابك طاري اشاره
كنم كه بسيار حرفهاي و خوشساخت بوده است .اصوالً هر جا
كه با فكر و حسابش��ده طراحي كار را انجام ميدهند ،حاصل
كار استاندارد است.
گلزار توضیح داد :تعيين بودجه مناسب و منطقي براي پروژهها
نياز به فاز مطالعات��ي و تحقيقاتي دقيق دارد و اگ��ر با توجه به
ملزومات پروژه نس��بت به تعيين بودجه براي توليد اقدام شود،
آنگاه ديگر با فيل��م و س��ريالهايي روبهرو نيس��تيم كه حتي
لوكيشنهايشان هم تكراري است.
اين طراح هنري گفت :همه جاي دنيا در مناسبات حرفهاي توليد
سعي ميكنند در پيشتوليد ،بهترين ايدهها را براي انتخاب لوكيشن
و طراحي صحنه و پوشش كاراكتر برگزينند و ما نيز هر گاه نگاهمان
حرفهاي بوده است ،توانستهايم فيلمها و سريالهايي چشمنواز توليد
كنيم ،پس چه بهتر كه در هر گونه توليد ،طراحي صحنه و لباس را
جدي بگيريم و استانداردهاي بصري را ارتقا دهيم.

