سریال «آهوی من مارال» ،روایت کهن یک عشق

معتمدآریا «منشور طالیی کوروش کبیر» را به موزه سینما اهدا کرد

همشــهری آنالین :پیش تولیــد پــروژه نمایــش خانگی «آهــوی من مــارال» پس از شــروع دوبــاره ســاخت تولیدات
ســینمایی ،آغاز خواهد شــد .ســریال «آهوی من مارال» کــه در دوره قاجــار و عصر ناصرالدین شــاه میگــذرد دردو فصل
بــرای پخش از شــبکه نمایش خانگی ســاخته میشــود ،فصــل اول پانــزده قســمت و فصل دوم دربیســت و پنج قســمت
خواهد بود.
موضوع این سریال به عشق ناصرالدین شاه به دختر روســتازاده و ماجراهای اطراف آن میپردازد همچنین داستانهایی از کنیزان
ترک به میان خواهد آمد و ...بخشیهایی از سریال دراستانبول قدیم میگذرد و از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ترکیه نیز
استفاده خواهد شد و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است.

خبرآنالین :در روزجهانی موزه ،فاطمه معتمدآریا یکی ازمهمترین جوایز بینالمللی خود را به موزه سینمای ایران اهدا کرد .همزمان
با  ۲۹اردیبهشت روزجهانی موزه ،فاطمه معتمدآریا جایزه منشورطالیی کوروش را به بخشی که درموزه سینمای ایران به او اختصاص
دارد ،اضافه کرد .او این جایزه را به پاس چهاردهه فعالیت مستمروتاثیرگذاردرســینما از جشنواره فیلمهای ایرانی در زوریخ سوئیس
دریافت کرده بود.
فاطمه معتمد آریا با تبریک روزجهانی موزه درباره دالیل این تصمیمش گفت :جایزه منشور طالیی کورش کبیر را به موزه سینمای ایران
اهدا میکنم؛ چرا که میدانم در کنار مجموعهای بسیار با ارزش از تاریخ سینمای ایران به خوبی حفظ و نگهداری میشود و در دسترس
عالقهمندان به سینمای ایران قرار میگیرد.
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«زیرخاکی» هم به سرنوشت «نون خ» و «پایتخت»
دچار شد

سیماوسهگانهسهریالی

همزمان بــا خبــر ادامه پخش ســریال
«زیرخاکــی» پــس از شــبهای قدر،
جلیل ســامان کارگردان ایــن مجموعه
در اینســتاگرام خود پســتی منتشر کرد
و از ناتمــام ماندن تصویربــرداری فصل
دوم ســریال به علت شــیوع کرونا و ادامه
تصویربرداری آن در زمانی نامشخص خبر
داد تا این مجموعه هم به جمع آن دســته
از ســریالهای تلویزیون کــه تحت تأثیر
ویروس کرونا نیمهتمام باقی ماندهاند ،اضافه
شود .پخش سریالهای ناتمام ،از مجموعه
نوروزی «دوپینگ» ساخته رضا مقصودی
آغاز شد و پس از آن با «پایتخت « ،»۶نون
خ  »۲و اکنون «زیرخاکی» ادامه پیدا کرده
است .البته ســریال «دوپینگ» در ظاهر
ناتمام نماند ،اما اگر به یاد داشته باشید ،به
علت کم شــدن تعداد قسمتهای سریال
تحت تأثیر شــیوع کرونا ،این مجموعه در
غیاب بعضی شخصیتهای محوری قصه
به پایان رســید و اتفاقات پایان سریال در
قالب نریشن از زبان کاراکتر «شیوا» گفته
شد! سریال «پایتخت  »۶و «نون خ  »۲هم
کام ً
ال نیمهتمام باقی ماندند .درباره سریال
«زیرخاکی» هم باید تا زمــان نامعلومی
منتظر تصویربرداری دو قســمت پایانی
آن باشیم! ســریال «بچه مهندس  »۳هم
به دلیل شیوع کرونا کمی کوتاه شده است.
البته طبق گفته عوامل سریال ،قصه ناتمام

نیست ،اما باید صبر کرد و دید داستان این
سریال نیز عجلهای و ســرهمبندی شده
به پایان میرســد یا لطمهای بــه آن وارد
نشده اســت .نکته عجیب این است که در
ابتدای پخش این سریالها ،هیچ اشارهای
به ناتمــام بودن تصویربرداری ســریالها
نمیشود و حتی خبر توقف تصویربرداری
آنهــا تکذیب هم میشــود! ناگهان پس
از پایان ســریال یا در آستانه قسمتهای
پایانی ،خبرهایی درباره توقــف تولید به
دلیل شــیوع کرونا و ادامه تصویربرداری
بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی ،به
گوش میرسد و مخاطب ناگهان غافلگیر
میشود! احتماالً به دلیل جذب مخاطب و
ترغیب او به دنبال کردن سریال تا پایان ،این
موضوع از ابتدا اطالعرسانی نمیشود اما در
نهایت ،نتیجهای جز نارضایتی تماشاگران
به دنبال ندارد.
واگذاری آنتــن به آثار آماده
پخش بهتر بود
تلویزیون با ایجاد یک تغییر اساســی در
برنامهریزیهــای قبلی خــود ،وضعیت
بحرانــی پیشآمده را بــه خوبی مدیریت
میکرد و به جای پخش ســریالهایی که
تصویربرداریشــان نیمهتمام باقی مانده
اســت ،ســریالهای آماده را روانه آنتن
میکرد .اکنــون چهار ســریال «دنیای
گمشده» به کارگردانی امین امانی« ،پس

عکس  :سینما روزان

شهروند :آیدین آغداشــلو ،نقاش ،گرافیست،
نویسنده ،منتقد هنری با درنظرداشتن این نکته
که هنرمندان هم مانند سایر انسانها از حوادث
دوران خودشان متأثر میشوند ،معتقد است که
در آینده به یک دوره هنری تلخ میرسیم؛ دورهای
که شاید غیرمستقیم باشــد و در طوالنیمدت
شکل بگیرد ،اما رســیدن به آن حتمی است .او
در گفتوگوی آنالین با ساســان نصیری ،نقاش
منظرهپرداز اینچنین صحبتهای خود را ادامه
میدهد« :دوران نکبتی در تاریــخ معاصر دنیا
شروع شده که اص ً
ال نمیشــد آن را پیشبینی
کرد .اصلیترین مسئله این اســت که بپرسیم
هنر در مجموع چه وظیفــهای دارد؟ وظیفهای
که اتفاقاً به نظر میرسد در دوران نکبت مقداری
مشخصتر و جهتدارتر میشود .البته بهشخصه
فکر نمیکنم هنر اص ً
ال چنین وظیفهای داشته
باشــد .در واقع هنر یک وظیفه کلــی دارد و تا
حدودی برنامهریزینشده و ناخواسته به تصحیح
غیرمستقیم جهان میپردازد .هنر همیشه این
کار را میکنــد .البته در این میــان هنرمندانی
هستند که به قصد تصحیح مستقیم جهان قلممو
برمیدارند و اشکالی هم ندارد؛ همیشه بودهاند و
باید باشــند ،اما این وظیفه خاص را نمیشود به
وظیفه اصلی هنر تسری داد.
بنابراین اگــر اینگونه نگاه کنیم کــه کار هنر،
تصحیح جهان به صورت غیرمستقیم است ،سپس
باید بررســی کنیم که هنرمند این کار را انجام
میدهد یا نه .تا زمانی که هنرمند خوب باشد ،این
وظیفه اجرا میشود و حتی اگر بالفاصله هم نتیجه
آن نشان داده نشود ،در طول زمان معلوم میشود
که چگونه جهان را تصحیح کرده است».
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از آزادی» ساخته محمدعلی باشهآهنگر،
«از سرنوشت» اثر محمدرضا خردمندان و
«پرگار» به کارگردانی شهرام شاهحسینی،
تصویربرداریشان کامل شــده و مراحل
پس از تولیــد را میگذرانند یا کام ً
ال آماده
پخش هســتند .هرچند که سریالهایی
مانند «از سرنوشت» یا «دنیای گمشده»
ویژه پخش از شــبکه  ۲ساخته شدهاند اما
میشد ســریالی را از یک شبکه به شبکه
دیگری سپرد تا شاهد پخش چند سریال
ناتمام نباشیم .مث ً
ال امسال سریال طنز «پدر
پسری» میتوانســت از شبکه  ۵به شبکه
دیگری واگذار و جایگزین یک سریال ناتمام
شود .این اتفاق البته مسبوق به سابقه است
و پیشتر مجموعه «دلدادگان» که در شبکه
 ۵تولید شده بود ،از شبکه  ۳پخش شد.
تغییــر در سیاســتهای
همیشگی
شــیوع ویروس کرونا همهچیــز را تغییر

داده و همه برنامهریزیها را به هم ریخته
است ،بنابراین ســاخت آثار سینمایی یا
تلویزیونی ،اکران فیلمها ،پخش سریالها
و برنامهها هم تحت تأثیر این اتفاق بودهاند.
تلویزیون میتوانست با تغییر سیاستهای
خود در پخش سریالها ،وضعیت غیرقابل
پیشبینی را که به وجــود آمده ،مدیریت
کند .یکی از این سیاســتها ،پخش چهار
ســریال شــبانه از شــبکههای مختلف
تلویزیون است .چه اشکالی داشت یک یا
دو شبکه امسال ســریال مناسبتی پخش
نمیکردند تا مجبور نباشند مخاطب را برای
دیدن ادامه آن به زمان دیگری حواله دهند؟
تغییر رویه معمول پخش سریال یا اکران
فیلمها اتفاق عجیبی نیست .طبیعتاً همه
این تغییرات بدون هیچ مشکلی و به آسانی
نمیتواند اتفاق بیفتد ،اما در وضعیت فعلی،
راهحلهایی بهتر از پخش سریال نیمهتمام
وجود دارد.

فرصتی بــرای تجدیدنظر
در توقیفیها
در شــرایطی که شــیوع ویــروس کرونا،
تصویربرداری ســریالها را متوقف کرد،
تلویزیون فرصت بســیار خوبی در اختیار
داشت تا اکنون که نمیتواند چند سریال
نیمهتمــام را روی آنتن بفرســتد ،درباره
مجموعههای توقیفشده تجدید نظر کند و
سریالهایی را که مدتهاست آماده پخش
هستند ،اما مهر توقیف روی آنها خورده،
پخش کند .یکی از این سریالها «سرزمین
کهن» ســاخته کمال تبریزی است که به
دلیل اعتراض به مسائل قومیتی ،هفت سال
است که اجازه پخش پیدا نکرده است .یکی
دیگر از جدیدترین سریالها هم مجموعه
طنز «کتونی زرنگی» که اســت که چند
ماه قبل بــه دلیل بعضــی اظهارنظرهای
کارگردانش در فضای مجازی ،در دقیقه ۹۰
از جدول پخش بیرون کشیده شد.

نویسنده کتاب «دختری که خودش را خورد»
جای یک جایزه ادبی معتبر در اصفهان را بسیار
خالی و برگزاری جایزه جمالزاده را اقدام موثری
در پُر کردن این خأل دانست .سعید محسنی با
اشاره به اینکه اصفهان همواره یکی از قطبهای
داستاننویسی کشور بوده و نیاز بود تا یک جایزه
ادبی معتبر همچون جایزه جمالزاده در این شهر
فعالیتش را آغاز کند ،گفت :نامگذاری این جایزه
به نام محمدعلی جمالزاده که از شخصیتهای
برجسته داستاننویسی ایران و اصالتاً هم اهل
اصفهان است ،حالوت این جایزه را دوچندان
کرده است.
وی با اشــاره به اهمیت تداوم این جایزه ادبی
افزود :تداوم جایزه جمالزاده میتواند آن را به
جریان و سنتی تبدیل کند که در درازمدت با
سیاستگذاریهای مناسب ،نتایج آن محاسبه
شود .وی برآورد نقاط قوت و ضعف این رویداد را
در حالی که دوره دوم آن در حال برگزاری است،
کمی زودهنگام دانســت و ادامه داد :مسیری
که این جایزه طی میکند ،دستاوردهای آن را
روشن خواهد کرد.
نویســنده کتاب «نهنگی که یونــس را خورد
هنوز زنده است» چشــمانداز خود برای جایزه
جمالزاده را استعدادیابی و معرفی نویسندگان
جوان به حــوزه ادبیات عنــوان و تصریح کرد:
این دستاورد مهم باید در طول زمان برگزاری
دورههای بعدی در بوته آزمایش و اندازهگیری
قرار گرفته و نتایجش بررسی شود و در این مسیر
باید تالش کرد رقم چشمگیر جوایز نقدی این
رویداد به تنها عامل جذابیت آن برای شرکت
کنندگان تبدیل نشود .محســنی در پاسخ به
این ســؤال که جایزه جمالزاده از کی و چطور
میتواند از سطح ملی به بین المللی ارتقا یابد،
گفت :شاید کمی برای چنین اقدامی زود باشد.
باید اجازه بدهیم این رویــداد به خصوص در
حوزه سیاستگذاری و چشماندازی که مد نظر
دارد ،به بلوغ خودش برسد .چراکه اعتبار جوایز
ادبی در کنار همه مؤلفههای دیگر ،به اینکه چه
اعتباری را به دنیای داستان و ادبیات اضافه کند،
بستگی دارد .به همین دلیل بردن آن به فضایی
فراتر از ســطح ملی به زمان و بررسی بیشتری
نیاز دارد.

