يادداشت

جواد محرمي

نامههاي سرگشاده چند هنرمند به وزير ارشاد جديد كه از ميان
آنان پرويز پرستويي و علي نصيريان ش��اخصتر بودند و به نوعي
ميتواند به عنوان استقبال از تغيير تعبير شود ،نشان ميدهد حضور
وزير جديد فرهنگ و ارشاد اس�لامي اميد را در دل اهالي خسته
و محنتزده فرهن��گ و هنر تازه كرده و به ط��ور عادي به مطالبه
تحول در سياستها و رويكردها براي تقويت و سروسامان دادن به
مشكالت و مصائب در ميان همه اقشار اين عرصه دامن زده است.
وزير محترم ارشاد در جريان ارائه برنامه به مجلس شوراي اسالمي
جهت اخذ رأي اعتماد نمايي كلي از وضعيت بغرنج كنوني عرصه
فرهنگ ارائه داد؛ وضعيتي كه به اعتراف همه طرفهاي درگير از
نابس��امانيهاي عديده رنج ميبرد و در شأن جامعه ايراني نيست.
س��ينما ،تئاتر و موس��يقي ما فارغ از اينكه ويروس كرونا چقدر به
اقتصاد آن لطمه زده به طور جدي دچار بحران معنا و هويت است.
اينكه چطور و چگونه قرار است اين سطح بحرانزده از محتواي آثار
هنري كه زخمي نگاهها و مديريتهاي منفعل و سطحي بودهاند،
ترميم شده و ستون خيمه فرهنگ و هنر قرار است با چه تدابيري
قدعلم كرده و نس��يمي خنك و رايحهاي خوش را به مرور از خود
ساطع كنند نياز به آسيبشناسي و برنامهريزي دقيق دارد كه به
طور عادي بايد مدتها پيش به طرزي موش��كافانه و كارشناسانه
تنظيم شده باشد .پيش از اين در همين ستون به اين اشاره كرديم
كه وزير ارشاد دولت رئيسي به ايجاد همدلي و اعتماد درون مجموعه
هنر و فرهنگ به عنوان يك پيشنياز براي پيش��برد سياستها و
ايجاد تحول نياز دارد و تا اين فضاي اعتماد و همدلي ايجاد نش��ود
و خدايي نكرده فضاي بدبيني و س��وءتفاهم حاكم باشد ،بهترين
برنامهها نيز در پله اول دچار سستي و مشكل شده و راه پيشرفت
آن سد ميشود .به نظر ميرسد اين فضا با نگاه خوشبينانهاي كه به
عنوان نمونه در نامههاي سرگشاده چهرههايي چون پرويز پرستويي
و استاد علي نصيريان قابل مشاهده است تا حدي ايجاد شده و حاال
اين وزير محترم ارشاد است كه بايد پاسخ اين استقبال را با تدابير
خود بدهد .اينكه سينما و تئاتر و موسيقي دچار ابتذال هستند را
همه ميدانيم اما اينكه چطور بايد براي تقويت فرهنگ اقدام كرد و
اين اقدامات بايد چه باشند ،مسئلهاي است كه در شش ماه ابتدايي
آغاز به كار وزير جديد خود را نشان خواهد داد .به عبارتي ديگر براي
اينكه معلوم شود نسيم تحول وزيدن گرفته يا نه شش ماه يا كمتر
زمان كافي است .اصليترين مرحله در مديريت براي تحول چينش
نيروي انس��اني اس��ت .مديران اصلي كه انتخاب شدند ميتوان تا
حدود زيادي با توجه به سابقه و عملكرد آنها درباره آينده كار آنها
نظر داد ،اميد است كه اين فضاي مثبت و اميدواركننده با اقدامات
اوليه وارد مرحلهاي شود كه بتوان از آن به عنوان يك شروع خوب و
طوفاني ياد كرد .اگر تصميمات سرنوشتساز اوليه درست و دقيق
باشند ،به طور طبيعي تصميمات و سياستگذاريهاي بعدي از دقت
و اثرگذاري مطلوب بهره خواهند برد .اميد است وزير ارشاد گامهاي
اول را درست و اصولي بردارد و دريچهاي به روي اصحاب فرهنگ و
هنر در همين ماههاي ابتدايي باز شود.
ديده بان

وزيرميراثفرهنگي:

زیارت و سیاحت حق مسلم مردم است

وزي�ر ميراثفرهنگي ،گردش�گري و صنايعدس�تي گفت:
«از انجم�ن صنف�ي دفات�ر خدم�ات مس�افرت هواي�ي و
جهانگردي سراسر كش�ور درخواس�ت ميكنم بستههاي
متنوع گردشگري و گردشگري ارزان قيمت طراحي كنند،
اقشار متوس�ط و فرودس�ت نيز حق دارند به سفر بروند ،به
همين منظ�ور بايد بس�تههاي ارزانقيمت فراه�مكنيم».

مهندس ضرغامي در نشس��ت خود با اصناف گردش��گري درباره
بخش خصوصي تأكيد كرد برنامه سفر ارزانقیمت را براي اقشار
كمدرآمد ،طراحي كند ،سفر و شادي حق همه مردم است ،نه يك
گروه خاص .وي افزود« :مردم ما با همه دنيا متفاوت هستند .شما
خط مقدم معرفي اين ملت ،فرهنگ و ميراث ناملموس و ملموسي
كه فوقالعاده ارزش��مند است ،هس��تيد .رتبه و جايگاه ما در اين
خصوص در دنيا مشخص است ».وزير ميراثفرهنگي ،گردشگري
و صنايعدس��تي بيان كرد« :من روي كم��ك بخش خصوصي در
مشورتدهي و اجراي طرحهاي مهم حساب كردهام ،به ياري خدا و
به كمك شما (اصناف) زير ميز موانع و مشكالت ميزنيم .هر كسي
گردشگري را قطببندي كند ،خيانت كرده ،سفرهاي زيارتي در
كنار سفرهاي سياحتي ،حق مسلم مردم ايران است».
ضرغامي تصريح كرد« :اين مزيتهاي نسبي باهم آميخته شده و هر
كس كه بخواهد اين آميختگي را جدا و قطببندي كند به اين ملت
خيانت كرده است .ما اين اشتباهات را داشتيم ،درك و فهم درستي
در اين خصوص نشد .عدهاي كاسبكار آمدند و از اين شرايط كاسبي
كردند و گفتند اينها يك مجموعه هستند و آنها يك مجموعه ديگر،
دينيها و زيارتيها يك مجموعه هستند و غيردينيها يك مجموعه
ديگر .من جلسات فراواني در خصوص شادي ،گردشگري و اوقات
فراغت و تفريحات مردم گذاشتم ،به نظر من همه اين موارد ،نياز
جدي روح و روان ملت شريف ايران است».
دوبله

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
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وزير ارشاد مواضع خود را درباره حوزه فرهنگ و هنر تبیين كرد

با فرهنگ بيگانه نيستم
و سياستم انقباضي نيست

هنرمندان در نامههاي سرگشاده به وزير ارشاد خواستار تحول در فرهنگوهنر
شدهاند

محمدصادق عابديني

وزي�ر فرهنگ و ارش�اد اسلامي ب�ا حضور
در يك برنام�ه تلويزيوني ،مواض�ع خود را
در خصوص ح�وزه فرهن�گ و هنر ش�فاف
ك�رد و از برنامهه�اي مدنظر براي توس�عه
فعاليته�اي فرهنگ�ي -هن�ري گف�ت،
وي همچني�ن ب�ه نامهه�اي سرگش�اده
هنرمندان پاس�خ داد تا نشان دهد برخالف
فضاس�ازيهاي روزهاي اخي�ر ،اهل تعامل
است و نگاهش به فرهنگ و هنر بسته نيست.

برنامههاي كتبي و نطق محمد اس��ماعيلي در
مجلس ،باعث ايجاد برخ��ي نگرانيها در ميان
برخي هنرمندان ش��ده بود و حتي چند چهره
هنري با اتخ��اذ موضع تند ،نس��بت به وزيري
كه هنوز مس��تقر نشده اس��ت ،فضاي منفي را
ايجاد كردند.
وزير ارش��اد اما پس از رأي اعتم��اد با حضور در
ش��بكه خبر ،اولين برنامه رسانهاي براي تشريح
مواضع خود را تجربه ك��رد .وي در اين برنامه به
مهمترين شايعهاي كه اين روزها درباره عملكرد
وزارت ارشاد جديد بر س��ر زبانها افتاده ،پاسخ
داد .اسماعيلي در خصوص ايجاد «محدوديتها»
گفت« :من سابقه ۲۲سالهاي در حوزه فرهنگ
كش��ور در بخشه��اي مختل��ف دارم و طبيعتاً
نميتوانم با اين ح��وزه بيگانه و ن��گاه انقباضي
داشته باش��م و اين حرف را ميگذارم به حساب
فصل مباحث سياسي و خردهاي هم نميگيرم
و تالش ميكنم در اي��ن دوره برنامههايي براي
انبساط اين حوزه فراهم كنم».
اس��ماعيلي ادامه داد :در برنامهاي كه در مجلس
بود ،ياد كردم از هنرهاي فراموش شده همه اقوام.
من دولتی بايد بيايم و فضاي رشد فرهنگ و هنر
را در كش��ور فراهم كنم و اين در مورد بچههاي
تهران در كنار ساير استانهاس��ت و هيچ فرقي
باهم ندارند و ما بايد هنرستانهايي در شهرهاي
مختلف برقرار كنيم .همچنين در استانها فضاي
اشتغال داشته باش��يم و جشنوارههاي مختلف و
تسهيالت فراواني در شهرس��تانها ايجاد كنيم.
وظيفه دولت تسهيلگري است و ما بايد در اين
باره كه مقاممعظم رهب��ري فرمودند كاري ويژه
كنيم و انش��اءاهلل در قالب س��ند تح��ول دولت
سيزدهم آن را ارائه ميكنيم.

انجمن دوبله هم نتوانست زيرزمينيها را نجات بدهد!

محمود قنبري ،پيشكس��وت عرصه دوبله با بيان اين مطلب
درباره وضعيت دوبلههاي زيرزميني عنوان كرد :متأس��فانه
بدبختي ما در اين حوزه زياد اس��ت .چندين گروه زيرزميني
هس��تند كه غيرقانوني كار ميكنند .آن زماني هم كه خودم
رئيس انجمن بودم برايم نامه ميآمد كه گروههايي را كه كار
قاچاق انجام ميدهند ،معرفي كنيد و ما گفتيم نميشناسيم.
متأسفانه در حال حاضر هم انگار مد ش��ده كه براي تركها
و لبنانيها كار ميكنند .در اساس��نامه م��ا اينگونه آمده كه
گروههاي همگن ميتوانند با دادن امتحان عضو انجمن دوبله
ش��وند و همين جا كار كنند تا بتوانيم از اين طريق آنها را از
فعاليت زيرزميني نجات بدهيم كه اتفاق��اً تعدادي از آنها آن
زمان آمدند و قبول هم شدند ولي متأسفانه تعداد زيادي گفتند
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وزير ارش��اد در ش��بكه خبر ،به
نامه اس��تاد نصیري��ان واكنش
نش��ان داد و گف��ت« :ب��ا آق��اي
نصيريان تم��اس تلفني گرفتم
و از اين پيامش��ان تشكر كردم»
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي همچنين افزود:
خيلي از بازيگران ما مرتب اظهار نارضايتي ميكنند
و ميگويند امكان حضور در كارها را ندارند و من
به همه اهالي فرهنگ و هنر احترام ميگذارم .اين
به معني اين اس��ت كه اين افراد اجازه امكان بروز
خالقيتهايشان را در شرايط فعلي داشته باشند و
ما از هنرمندان حمايت ميكنيم.
نامه استاد نصيريان به وزير ارشاد
و پاسخ وزير
علي نصیريان ،هنرمند پيشكس��وت كشورمان
در نامهاي سرگش��اده به وزير ارشاد مطالبي را
بيان كرده بود .در نامه نصيريان خطاب به وزير
آمده اس��ت« :به گواه تاريخ ،هنر در س��رزمين
س��ربلند ما ،پرهيمنه و هيبتبخش بوده است
و ميراثي اگر ب��ه مانايي باقي اس��ت ،حكماً به
گوهر هنر است .كهن س��رزمين ما ،ايران ،اگر
به همه تاريخ ،زخمي بر تن داشته است و دارد،
به نوشداروي هنر ،رويينهتن است و فضيلت و
فرهيختگي اين خاك ،ريشه در معرفت و مهارت
و مجاهدت هنرمنداني دارد كه به آبادي و اعتبار
و اعت�لاي انس��ان انديش��يدهاند و در صحراي
جهل و كوير گمراهي ،رستگاري انسان را آرزو
كردهاند .از اين روس��ت كه تجسم تاريخ ،بدون
احصا و ابقاي مواريث هنري و نكوداشت آداب و
آيين ،هنرمندان و بيتوجه به گرانمايه آثار آنها
ممكن نخواهد بود .شرح شريف هنر و هنرمند
را ميتوان از نظر معمار سخن حضرت سعدي
نيوشيد كه :هنرمند هركجا كه رود ،قدر بيند و
در صدر نشيند ».نصيريان در ادامه نامه متذكر
شده است« :خرس��نديم كه در اين نوهمراهي
باهم در آيينه خواهيم نگريس��ت كه مشحون
از راستي و رستگاري است و آرزومنديم كه در
اين همنوردي بيش از پيش به ارتفاع عشق و اوج

روايت دوبلور پيشكسوت از پشت پرده دوبلههاي زيرزميني

«مدير گروه جم ،خودش دهها ب�ار با من تماس گرفت كه
جواب منفي دادم .متأسفانه تعدادي از دوستان رفتند و
گرفتار شدند ،به طوري كه نه راه پس داشتند و نه راه پيش».

حكمت

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 

وزير ارشاد جديد
گامهاي اول را چگونه برميدارد!

نما | حسین کشتکار

ما نميتوانيم در اينجا كار كنيم ،به دليل اينكه س��ريالهاي
زيرزميني دستشان بود و نميتوانستند زيرش بزنند.
او ادامه ميدهد :گروههاي زيرزميني ممكن است حتي پول
كمتري هم بگيرند اما كارشان زياد است .به هرحال با وجود
اين مشكالت در عرصه دوبله بايد به پساكرونا برويم تا بتوانيم
ش��كل تازهاي به دوبله بدهيم ،در چنين شرايطي نميشود
اقدامي كرد .بنده خودم به ياد دارم فارسيوان اولين كليدش
را كه زد از من تقاضا كردند به آنجا بروم ،هم برايشان تدريس
كنم و هم كار دوبله انجام بدهم كه م��ن گفتم تا به حال در
عمرم از اين كارها نكردهام .بعد از آن هم يادم است مدير گروه
جم ،خودش دهها بار با من تماس گرفت كه تمام استوديوها
را در اختيارم قرار ميدهد كه من باز هم گفتم بنده ديوارهاي
پشت س��رم را خراب نميكنم ،چون نزديك بازنشستگيام
بود .متأسفانه تعدادي از دوس��تان رفتند و گرفتار شدند ،به
طوري كه نه راه پس داشتند و نه راه پيش برايشان باقي مانده
بود ،آنها هميش��ه در ابتداي كار در باغ سبز نشان ميدهند
ولي وقتي به آنجا ميرويد ،ميبينيد برده آنها شدهايد .سن ما
ديگر از هيجانات گذشته است .قنبري در بخشي ديگر درباره
شرايط سخت كرونايي كه گويندگان به صورت تكتك در
اتاق دوبله مشغول كار ش��دهاند ،به اين نكته اشاره كرد كه
متأسفانه دوبله ،اين روزها بيش��تر به روزنامهخواني تبديل
شده اس��ت ،چون دوستان خودش��ان ميآيند ،نقششان را
ميخوانند و ميروند و هيچ بدهبستاني هم صورت نميگيرد،
در نتيجه حسي هم ايجاد نخواهد شد.

آگاهي نزديك شويم كه راه دور است و دشوار.
هنر ،آموزگار سخاوت و كيمياي جانبخشي و
گنجينه سعادت است .اميدواريم از اين بخشش
مينوي ،چراغي به آينده برافروزيد و از پس ايامي
كه به اعتزاز روزافزون هنر و ارجمندي هنرمند
خواهيم انديشيد ،به مانايي نام و نشان خويش
در خاطره هنر اين سرزمين باقي بمانيد».
وزير ارشاد در شبكه خبر ،به نامه استاد نصیريان
واكنش نش��ان داد و گفت« :با آق��اي نصيريان
تماس تلفني گرفتم و از اين پيامش��ان تش��كر
كردم .معتقدم امثال آقاي نصيريان جزو جريان
قوي هنري كشور ما هستند .آقاي نصيريان جزو
آخرين نفرهاي اين نسل است و در تماس تلفني
نصايحي داش��تند و من گوش كردم و در اولين
فرصت به صورت حضوري در خدمتشان خواهم
بود ».عالوه بر استاد نصیريان چند چهره و تشكل
هنري و رسانهاي تا به حال نامههاي سرگشادهاي
خطاب به وزير جديد ارش��اد داش��ته و در آنها
خواستهها و نگرانيهاي خود را مطرح كردهاند.
از هنرمندان استفاده سياسي نشود!
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در تلويزيون درباره
اينكه آيا فرهنگ و هنر در كش��ور ما سياس��ت
زده اس��ت؟ گفت« :ي��ك بخش��ي از آن بله اما
حس اينكه از هنر و هنرمندان استفاده ابرازي
ميشود و از جايگاه هنر فاصله گرفته ميشود،
خوب نيست .ما تمام تالشمان اين بود كه حتي
در انتخابات اخير اصح��اب فرهنگ و هنر را به
ميدان نياوريم .در اين دو سه سال تحول كيفي
در اين مورد صورت گرفته اس��ت كه انشاءاهلل
ادامه پيدا كند».
اس��ماعيلي درباره تغيير معاونان خود نيز بيان
داشت« :دو سه جلس��ه با معاونان قبلي گفت و
گو كردم و اينها شخصيتهاي فرهنگي -هنري
كش��ور هس��تند و خيلي از اين افراد دوستان
من هس��تند .برخي ميگفتند خسته شديم و
خودشان داوطلبانه بحثهايي را مطرح كردند
اما من گفتم حتي اگ��ر نميخواهيد در دولت
جديد كنارمان باشيد ،الاقل در بخشهايي كه
الزم است به ما مشورت بدهيد».
در مصاحبه تلويزيوني وزير ارش��اد ،به موضوع
كتابخواني و اهل موسيقي بودن وي نيز اشاره
شده است و به نظر ميرسد اين گفتوگو بابي
بود براي رفع نگرانيهايي كه برخي از چهرههاي
هنري آن را مط��رح كردهاند .يك��ي از افرادي
كه به صورت سرگش��اده نظرات خود را مطرح
كرده بود ،خطاب به وزير ارش��اد نوش��ته بود:
«آقاي اس��ماعيلي ما در ابتدا حرفهاي خوب
از مسئوالني كه پست و مقامي ميگيرند ،زياد
شنيديم ولي دريغ از عمل .اميد كه شما حرف
و عملتان يكي باش��د .همش��هري ،همواليتي،
بهترينها رو براتون آرزو ميكنم .اين گوي و اين
ميدان» .اكنون وزير ارش��اد نياز دارد براي رفع
اين نگرانيها بيشتر با هنرمندان در تعامل باشد
و در عمل نشان دهد سياست انبساطي كه وي
از اجراي آن خبر داده است ،به اعتالي جايگاه
فرهنگ و هنر منجر خواهد شد.
خبر

پخش همزمان «سلمان فارسي»
از تلويزيون و سينما

ط�ي رايزنيهاي انجام ش�ده
تصمي�م بر اين ش�ده اس�ت
س�ريال س�لمان فارس�ي به
ص�ورت همزم�ان از س�ينما
و تلويزي�ون پخ�ش ش�ود.

س��ريال «س��لمان فارس��ي» به
نويس��ندگي و كارگرداني داوود
ميرباقري و تهيه كنندگي حسين
طاهري ،سريال الف ويژه سازمان صداوسيما محسوب ميشود كه به سفارش سيما
فيلم ساخته ميشود .اين سريال به زندگي سلمان فارسي ،يار ايراني پيامبر(ص)
ميپردازد و در سه فصل ايران ساساني ،بيزانس و حجاز صدر اسالم روايت ميشود.
فيلمبرداري اين س��ريال از آذر سال  ۱۳۹۸در ش��هداد كرمان آغاز شد و كاروان
سلمان فارسي با رعايت كامل ش��يوهنامههاي بهداش��تي و عبور از جزيره قشم،
شاهرود ،شهرك سينمايي نور هم اكنون به جلفا رسيده است .رئيس صدا و سيما
طي روزهاي گذشته براي سومين بار از مراحل ساخت سريال «سلمان فارسي»
بازديد كرد .اين بازديد عليعسكري در حاشيه رود ارس در منطقه سيهرود جلفا
رفته صورت گرفت كه در اين باره مطرح كرد :بخش پيچيدهاي از سريال «سلمان
فارسي» در اين محل فيلمبرداري ميشود و اميدواريم هر چه سريعتر با حمايت
همهجانبه سازمان اين سريال س��اخته و آماده پخش شود .رئيس صداوسيما در
اين بازديد با اشاره به دوبله اين سريال به چند زبان ،از احتمال اكران همزمان در
كشورهاي مختلف و همچنين سينماهاي داخل كشور خبر داده بود.

«خاتون» و سربلندي پاكروان در ژانر تاریخی
افشين عليار
با پخش چهار قسمت از يك سريال قطعاً نميشود درباره
كليات آن نظر قطعي داد اما در اين يادداش��ت قصد دارم
درباره اجرا و كم��ي درباره محتواي س��ريال «خاتون» به
كارگرداني تينا پاكروان بپردازم؛ س��ريالي كه معتقدم به
دليل تقارنش با س��ريال «زخم كاري» ت��ا حدي مهجور
مانده اس��ت اما آنچه در اين چهار قسمت ديده شده نشان
ميدهد پاكروان برخالف تجربههايش در كارگرداني سه
فيلم بلند در سينما توانس��ته با تمركز بيشتري خاتون را
جلوي دوربين ببرد.
عالقه پاكروان به روايت قصه زنان��ه و تبحر او در پردازش
قصه ملودرام اين بار در خاتون (تا به اينجا) توانسته جواب
بدهد ،موضوع انتخاب ش��ده براي خات��ون اگرچه درباره
بخشي از تاريخ معاصر ايران است و تاكنون درباره جنگ
روسيه و ايران در س��ال  1320سريالهاي زيادي ساخته
شده اس��ت اما خاتون به رغم موضوع و زمينه ژانرياش تا
حد قابل توجهي پرداخت درس��تي در مل��ودرام دارد ،به
طوري كه محور اصلي است و در موازات آن شيرزاد ملك به
عنوان يك ارتشي شجاع در جنگ ايران و روسيه نشان داده
ميش��ود كه به رغم ميل واقعياش بايد با كميسر روسي
همكاري كند و در ارتش بماند ،نكته مهم و حائز اهميت در
خاتون فيلمنامه منسجم آن است.
در سه قس��مت ابتدايي به خصوص در قسمتهای دوم و
سوم شخصيتها و موقعيتها به درستي معرفي ميشوند
و خاتون به عنوان هسته محرك و نماد زن ايراني شناخته
ميشود .داس��تان جنگ و ارتش ايران از يك سو و ايجاد
روابط عاطفي ش��يرزاد و خاتون از نكات مهم این اثر است
كه پاكروان به درس��تي به آن پرداخته و از روابط عاطفي
بين آن دو به پيچش دراماتيكي رسيده است ،حاال شيرزاد
بايد به طور ناخواس��ته با ارتش روس همكاري كند و اين
مس��ئله باعث ش��ده روابط عاطفي آنها بغرنجتر شود .به
نظر ميرس��د پاكروان در ايجاد قصه و رخدادها توانسته
هوشمندي داشته باشد.
توازن جنگ و درگيري زنانگي خاتون در آن به س��بب
اتفاقات بين او و ش��يرزاد و حتي فخرالنساء به جذابيت
موضوعي افزوده است ،اضافه كنيد نشان دادن چگونگي
اشغال ايران توسط متفقين و تحوالت ايران و اثرگذاري
آن در يك خانواده را که نكته مهمي براي سريال محسوب
ميشود.
پاكروان به عنوان يك كارگردان زن كوشيده است بتواند
اين توازن و تحول را در شكلي زنانه نشان بدهد ،از همين

سو لطافت در مضمون از همان سكانس نخست در قسمت
اول به مخاطب نشان داده ميش��ود .پاكروان ميتوانست
سريالش را در پادگان ارتش و با شيرزاد و آغاز جنگ شروع
كند اما در س��كانس اول ما با خاتوني آش��نا ميشويم كه
اسلحه به دس��ت دارد و با توجه به شكلگيري شخصيت
خاتون و عالقهاش به تيراندازي باعث ميشود ما او را زني
شجاع بدانيم .قس��مت سوم از ش��يرزاد براي پاسداري از
خانواده اسلحه طلب ميكند و اين همان ايجاد قدرت در
خاتون قلمداد ميشود؛ زني كه حواسش به اطرافش است
و حتي به دليل رسيدگي به بيماري برادر شيرزاد پسر خود
را از دست ميدهد.
در هر قس��مت وجود آدمهاي فرع��ي و معرفي آنها باعث
شكلگيري و شناخت بيشتر ش��خصيتهاي اصلي شده
و در كن��ار مضمون ،پاكروان توانس��ته اس��ت در اجرا هم
موفق باشد .پرداخت بصري در شكلگيري ميزانسنهاي
منسجم باعث بهوجود آمدن اندازه نماها و حركات دوربين
استاندارد همراه با رنگهايي شده كه در فضا و موقعيتها
ديده ميشود که از نكات مهم سريال است.
نمايي را به ياد بياوريد كه ش��يرزاد به قصد جستوجوي
مهمات به منطقه جنگي ميرود .در آن سكانس شاهد چند
حركت دوربين و فضاسازي درست و به قاعدهايم كه قطعاً
چنين هوشمندي را از پاكروان در سينما شاهد نبودهايم.
خاتون پربازيگر است و تا قسمت چهارم بازيگراني كه جلوي
دوربين رفتهاند به درستي انتخاب شدهاند .بعد از مدتها
مقدمي ،خطيبي يا بابك حميديان بازي شسته رفتهاي را
ارائه ميدهند كه اين به دليل متن كامل و منسجم است.
نگار جواهري��ان در نقش خات��ون توانس��ته ظرافتهاي
كاراكتر را با بازي درون��ي و قطعاً بيرون��ياش به معرض
نمايش بگذارد .جواهريان در پرداخ��ت يك زن مقتدر و
شجاع با المانهاي درستي توانسته است به شخصيت مورد
نظر كارگردان دست پيدا كند.

تلويزيون

بازيگر «پس از باران» عنوان كرد

سريالها نياز به دراماتيزه شدن بيشتری دارند

اينكه بخش عمدهاي از سريالهاي ما پر شده از ديالوگ ،مطمئن ًا
حوصلهسربراستوباعثميشودبينندهقيدادامهسريالرابزند.

امير آتشاني ،بازيگر باس��ابقه با بيان اين مطلب به «جوان» گفت:
كم و بيش سريالهاي تلويزيون را ميبينم ،چون ميخواهم بدانم
سطح كاري همكاران چطور است .گاهي سريال خوبي ميبينم و
گاهي هم سريالهايي ميبينم كه چندان راضيكننده نيست .اين
بازيگر با اشاره به سريالي كه اخيرا ً ديده است ،عنوان كرد :سريال
«دودكش »۲س��اخته بروز نيكنژاد را ديدم و چ��ون با نيكنژاد
همكاري داش��تهام ميدانم كارگردان توانايي اس��ت ولي سريال
اخيرش كه ادامه فصل نخستش بود ،به قوت فصل قبلش نبود.
بازيگر «پس از باران» گفت :س��ريالي كه بيش��تر روي گفتوگو
متمركز است و از اكت و حركت در ساختار سريال خبري نيست،
نميتواند در درازمدت مورد توجه واقع شود.
آتش��اني ادامه داد :بازيهاي س��ريال «دودكش »۲به رغم ضعف
فيلمنامه ،خوب و قاب��ل قبول بود ولياي كاش ب��ه جاي ديالوگ،
روي طراحي موقعيتهاي تصوي��ري و نيز دراماتيك تكيه كنند تا
كيفيت سريال باالتر رود .بازيگر «س��تايش» درباره تنوع ديداري
مخاطبان اين دوران گفت :دقيقاً به خاط��ر اينكه مخاطب روزگار
ما يك بسته متنوع براي تماشا دارد ،بايد كاري كرد .مخاطب بين
همه محصوالت مختلف به سمت محصوالت ايراني بيايد ،يعني بايد
سريالهاي ايراني آن قدر قوي باشند كه مخاطب سريالبين خارجي
را هم جذب كنند .وي افزود :موفقترين سريالهاي ايراني آنهايي
بودهاند كه بر اكت و روايت پرماجرا تأكيد كردهاند و اگر هم ديالوگي
دارند به شدت الزم و ضروري است ،وگرنه سريالهايي كه پر شدهاند

از گفتوگوهاي آدمهاي مختلف و با كمترين ميزان اتفاقات پيش
ميروند ،نميتوانند مورد توجه مخاطب اين روزها واقع شوند .اين
بازيگر ۵۱ساله اظهار داشت :عموم كارگرداناني كه ميخواهند براي
تلويزيون يا شبكه خانگي ،سريال بس��ازند ،قبل از هر چيز ببينند
فيلمنامهاي كه در دس��ت دارند ،به درد اين ميخورد كه بش��ود با
موقعيتهاي تصويري و دراماتيك پيش برود يا آنكه صرفاً يكسري
ديالوگ متعدد درون آن قرار داده ش��ده است .اگر سناريو را چنان
نوشتند كه ب ه جاي ديالوگ ،بر پايه اكت پيش برود و البته گرهافكني
مناسب هم داشته باشد ،احتمال موفقيت باال ميرود.
آتشاني در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه مهمترين مفاهيم در
عالم را ميتوان با دراماتيزه كردن و تعليق و گرهافكني در قصه به
مخاطب ارائه داد« :فرازو فرودهايي كه يك قصه ميتواند داشته
باشد در جذب مخاطب اهميت ويژهاي دارد .شما اگر يك طرح
واحد از يك قصه را به 100نويسنده بدهيد ،ممكن است فقط
يكي از آنها متن دقيق و خوبي به شما بدهند».

