دوشنبه  29اردیبهشت 1399
سال بیست و ششم
شماره 7350

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

خط خبر

امــام علــی(ع) میافتد ،فقــط مضامینی مثــل عدالت و
شــهادت امام علی(ع) ،رابطه ایشــان بــا پیامبر(ص)
و با امام حســن(ع) و امام حســین(ع) مورد نظرش
میآید و شــعر دینی در یک دایره بســته سیر میکند
و چشــماندازهای تازهای ندارد .شاعر باید کتابهای
دینی را بخواند و تاریخ اســام را زیر و رو کند و بخواند
تــا بــه چشــماندازهای تــازهای برســد .صــرف
اینکه شــعر علوی را در بافتــی تازه و قافیه
تازه یا با پارهای از تشــبیهات ،تفســیرها و
تعبیرهــای نو ارائه کنیم ،شــعر دینی نو
نسرودهایم.

خبرنگار

هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی در گفتوگو با «ایران»:

موزه هنرهای معاصر پایان تابستان بازگشایی میشود
محسنبوالحسنی
خبرنگار

گزارش

ëëسهماه از تعطیلی موزهها و گالریها میگذرد و در
این بین موز ه هنرهای معاصر هم تعطیلی دوساله
خود را بهدلیــل مرمت و بازســازی تجربه میکند.
آیا تعریف یا رویکرد جدیدی بــرای آینده این موزه
طراحی و تدوین شده است؟
در تعریــف مــوزه میگویند موزه جایی اســت
بــرای نمایــش و بازنمایــی یک آرشــیو کــه قطعاً
این تعریف مربوط به یک مقطع و دوره تاریخی
است و هیچ موزهای نمیتواند ادعا کند که تمام
یا بخشی عمده از تاریخ بشریت را در اختیار دارد.
امــروزه موزههــا در میان جنگ حافظهها به ســر
میبرند و در روزگاری که هر روز فراموشــی بیشتر
و بیشــتر میشــود و در میــان روایتهای معتبر و
نامعتبــر ،موزهها بایــد امانتداران خوبی باشــند.
به قــول یکی از اســتادان ،موزهها بــا آلزایمرهای
تاریخــی و فرهنگــی مقابله میکننــد و این نقش
و کارکــرد اساســی و مهمــی بــرای موزههــای مــا
نیز هســت .امــروز نگاه به مــوزه در دنیا بــا نگاه و
تعریفــی کــه در ابتدای پاســخ به ســؤال شــما به
آن اشــاره کردم آنچنان منطبق نیســت موزهها
دیگر صرفاً محلی برای نگهداری اشیایی مربوط
بــه گذشــته نیســتند و تعریفهــای گســتردهای
پیــدا کردهانــد و بــه یــک نهــاد اجتماعــی تبدیل
شــدهاند کــه خــود مخاطب هــم جزئی اساســی
از ایــن رکــن اســت .مــا بــرای پویایــی موزههــا به
مبانی بینارشــتهای نیاز داریم و همیشــه بنا بوده
کــه موزههــا حافظه تاریخــی ما را تقویــت کنند و
صرفاً محل جمعآوری آثار ارزشمند نباشند .سه
ویژگــی برای موزه حائز اهمیت اســت .موزه باید
در دسترس عموم باشد و مهمترین کارکرد موزه
اخیر ،نوع و نحوه تاباندن نور به این آثار ارزشمند
اســت .همین باعث شــده کــه در دورههای اخیر
تخصصــی بهنام کیوریتوری یا نمایشــگاهگردانی
در موزهها بسیار حائز اهمیت شود .از طرفی دیگر
مــوزهداری بــا انبــارداری صحیح بســیار متفاوت
است و شاید تلقی قدیمی این بود که آثار مربوط
به بخشــی از تاریخ را ما باید به شــیوهای صحیح
فقــط نگهداری و حفظ کنیــم و آنها را به نمایش
بگذاریم .در موزهداری ،آثاری از سرمای ه بشریت
در اختیار ماســت که اتفاقاً باید روی آنها بحث و
نقــد و نظــر و از همه مهمتــر روایتگری صورت
بگیــرد .بهنظــر مــن تفــاوت روایت با نقــد و نظر
و ...این اســت که در روایت ،قضاوتگری کمتری

پایگاه آنالین دانشنامه هنرمعماری

دوسالی میشود که موزه هنرهای معاصر بهدلیل
مرمت و بازسازی زیربنایی ،به روی عالقهمندان
بسته اســت و در روزگار کرونایی ،بسیاری امیدوار
بودنــد کــه بتواننــد بهصــورت تورهــای مجازی،
آنچنــان کــه در بســیاری از کشــورها و موزههــای
معتبــر دنیا اتفاق افتاد از آثار موجود در این موزه
دیدن کنند .طرح «نوبهنو» پایان اسفندماه ،طی
چهل شب و شماری از آثار این موزه را به نمایش
گذاشــت و حاال هادی مظفری ایــن خبر خوب را
بــه عالقهمندان حوزه تجســمی میدهــد که این
موزه تا پایان تابســتان امســال بازگشایی خواهد
شــد .در این گفتوگــو او از چالشهــای تورهای
مجــازی و موزههای امــروزی و البتــه چالشهای
بازســازی و مرمت مــوزه هنرهــای معاصر تهران
سخن میگوید.

ایام مناسبتی و مذهبی در تلویزیون به تجربیات سریالسازی
داوود میرباقــری گــره خورده اســت .عــادت کردهایــم که در
ایام شــهادت حضــرت علــی(ع) بازپخش چندباره ســریال
امام علــی(ع) و البته گاهی «معصومیت از دســت رفته» را
ن یکی از شــبکههای تلویزیونی ببینیم .ایام محرم و
روی آنت 
اربعیــن هم که «مختارنامه»اش پای ثابت پخش تلویزیون
اســت و گاهی از چند شبکه همزمان پخش میشود .سریال
«ســلمان فارســی» تازهترین تجربه سریالســازی میرباقری
برای تلویزیون هم خبر خوشی برای عالقهمندان آثار اوست
و هم احتماالً خیال مدیران تلویزیون را بابت تأمین خوراک
ل آســوده میکند.
آنتن تلویزیون در دیگر ایام مناســبتی ســا 
البته تا آماده پخش شــدن این ســریال عجالتاً باید بههمین
بازپخشها تن داد و چند سالی صبر کرد تا آن طور که امراهلل
احمدجو میگوید بیننده سریالی شوند که باالترین جایگاه را
در کارنامه کاری میرباقری خواهد داشت.
احمدجو که در دیالوگنویســی نیز به همراه دو نویسنده
دیگــر بهصورت مجزا با میرباقری همــکاری دارد درباره این
همکاری به «ایران» میگوید« :هر کدام به ســلیقه خودمان
چیزهایی را نوشتیم که دستشان پر باشد و در دیالوگنویسی
نهایــی اگر چیزی به دردشــان خورد اســتفاده کننــد .بدیهی
است که آقای میرباقری هم نمایشنامهنویس قابلی است و
هم فیلمنامهنویس قابلی .بسیار با ذوق است».
آنطور که احمدجو میگوید میرباقری از حدود  30سال
قبــل قصد ســاخت این ســریال را داشــته« :حدود  30ســال
پیــش کــه میرباقــری همواره از ســاخت «ســلمان فارســی»
صحبــت میکــرد تصــور میکــردم خیلی پتانســیل ســریال
تلویزیونــی را نــدارد .بــه او میگفتــم زندگی ســلمان خیلی
ماجــرا ندارد یک شــخصیت فرهنگی اســت .مثــل مختار یا
حضــرت علی(ع) نیســت که آن اتفاقات مهیــج و جنگ در
کارنامهاش باشد اما زمانی که فیلمنام ه را خواندم پی بردم
کامالً حق با ایشــان اســت .بســیار جــذاب و خواندنــی بود از
ســفر ســلمان از ایران تا شام و فلســطین و عربستان و یثرب
و در نهایت آشــناییاش بــا حضرت محمد (ص) و از جمله
کارهایی کــه در جنگ خندق میکنــد .فیلمنامه فوقالعاده
مهیج و با ضرباهنگ خوب نوشته شده است ».او مهمترین
وجهــه شــخصیتی «ســلمان فارســی» از نــگاه میرباقــری را
ی که
حقیقتجویــی عنــوان میکند« :وجه خاص شــخصیت 
بســیار قوی برجســته شــده معرفی آدمی اســت کــه متفکر
زمانــه خودش اســت و دغدغه ذهنیاش مســأله فرهنگ و
در رأس آن دیانت اســت .چند دین عوض میکند .پیجوی
حقیقت و گوهر دین الهی اســت .مســألهاش جســتوجوی
حقیقت اســت و بــرای آن هزینه هم میکند؛ اعیــانزادهای
کــه مقــام و رفــاه و امالکش را رهــا میکند ،بــه بردگی گرفته

تور مجازی موزه معاصر
همانطــور کــه شــما اشــاره کردیــد برخــی
موزههــای دنیــا دسترســی آنالیــن تماشــا را
برای مدت چنــد روز در اختیــار عالقهمندان
قــرار دادهانــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت
داشــته باشــیم که آنچه در موزهها و در شکل
و شــمایل بازدیــد آنالینش میبینیم بیشــتر
حرکت در موزه و تماشای آثاری است که برای همیشه در محل موزه قرار
دارد .تفاوتــی کــه در مــوز ه هنرهای معاصر مــا وجود دارد این اســت که از
نظر کمیت و ارزش آثار موجود9 ،گالری ما هیچزمان بضاعت کافی برای
نمایش همه آثار را در اختیار نداشتهاند و رویه بر آن بوده که هر سال چهار
نمایشــگاه برگزار شــود .بهعنوان مثال یک یا دو نمایشــگاه بــه هنرمندان
ایرانــی و مدعــو اختصاص داشــت یا یک یا دو نمایشــگاه بــه نمایش آثار
اتفاق میافتد و اتفاقاً به همین دلیل بسیار حائز
اهمیت اســت .امــروز ما در موزهها بســیار نیاز به
روایتهــای صحیــح داریــم .روایت از خلــق اثر،
روایــت از مجموعه آثار یک هنرمند یا هنرمندان
متعــددی کــه در طول بخشــی از تاریخ آثــاری را
خلق کردهاند.
ëëوضعیت موز ه هنرهای معاصر به کجا رســیده و
کی میتوان شاهد بازگشایی آن بود؟
همه ما تجربه کار بازســازی و مرمــت بنا را در
زندگی داشــتیم اما تفاوت کار مرمت و بازســازی
یــک بنــای معمولــی ،بــا ســاختمانی کــه دارای
ارزش تاریخــی و معماری اســت بســیار متفاوت
اســت .دقــت و وســواس در ایــن نوع دوم ،بســیار
حائز اهمیت اســت و کار وقتی ســختتر میشود
که آثار نفیســی در این بنا وجــود دارد و باید بدون
خــروج آنهــا از ســاختمان و تخلیــه کار مرمــت
انجام شــود .بایــد اصل آثار بدون آســیب بمانند
و در کنــار ایــن مســأله ،کار مرمت هــم باید طبق
یــک قاعده درســت و صحیح مرمت و بازســازی
انجــام شــود .ایــن دو ســال ،یعنی از اردیبهشــت

خــود گنجینــه .چیزی حــدود  3260اثــر در گنجینه بوده و امــکان نمایش
همگی آنها را در آن واحد نداشتهایم چون کل فضای ما دوهزار متر مربع
اســت و چنین امکانــی را به ما نمیدهــد .امروز این امکان وجــود دارد که
نمایشــگاهی از آثار هنرمندان یک ســبک به نمایش گذاشته شود و امکان
تورهای آنالین هم برای آن مهیا خواهد بود .از این نکته نباید غافل شویم
ت وآمد مردم هم مســألهای بســیار حیاتی و ضروری
که رونق حضور و رف 
است و همین است که مردم از قارهای به قارهای دیگر سفر میکنند تا آثار
یک موزه را ببینند و تورهای آنالین این خون تازه که با حضور مخاطب به
گردش میافتد دچار آســیب میکند .از نظر من همین موزهها که گردش
مجازی را فراهم کردهاند هم چند روزه و محدود بود و ما هم سعی کردیم
تعدادی از آثار را در  40شــب در رأس ســاعت مقرر به نمایش بگذاریم و
امیدواریم اینگونه برنامهها در آینده هم ادامه پیدا کند.

 97تا امروز ،دلیل این ســختی چنین موضوعاتی
اســت .از ســال  56تا دو ســال پیش که کار مرمت
شــروع شــد ،تقریباً طی بیش از  40سال این موزه
دچار فرسایش شده بود و سیستمهای سرمایشی
گرمایشــی و تأسیســاتیاش عمــر مفیــد خــود را
ســپری کــرده بودنــد و طبیعی بــود که ایــن موزه
باید مرمت شــود و دولت تصمیم گرفت این کار
را انجــام دهد و ســختی کار را به جان خرید .همه
میداننــد مرمــت جای بســیار مهمی مثــل موزه
هنرهای معاصر ،کار بســیار ســختی است اما این
اتفــاق افتــاد و کار پیــش رفــت و تا امــروز بیش از
 86درصــد کار پیش رفتــه و امیدواریم که تا پایان
نیمهنخســت همین امسال ،یعنی پایان تابستان
موزه بازگشایی شود.
ëëشما طرحی بهنام «نوبهنو» را در روزهای پایانی
ســال و با شــیوع ویروس کرونــا و بحــث قرنطینه
اجراییکردید...
بلــه ...در ایــام قرنطینــه هــم مــوز ه هنرهــای
معاصر یکی از پیشــگامان بود و در روزهای پایان
ســال ،یعنــی از  25اســفند  98تا پایــان فروردین،

چهل شــماره رویدادی را بهنــام «نو به نو» هر روز
بــه معرفی یک یا چند اثــر از آثار موزه اختصاص
داد و اســتقبال خوبــی هــم از آن شــد و از فرصت
تعطیلــی و عملیــات عمرانــی و بازســازی مــوزه
ســعی کردیــم به بهترین شــکل ممکن اســتفاده
کنیــم و همکاران ما در موزه کار پژوهشــی بســیار
گستردهای را آغاز کردند و تکتک آثار و مجموعه
را مــورد تحقیــق قرار دادنــد و این ثــروت به مرور
منتشــر خواهــد شــد و مــردم از آن در قالب کتاب
و مقالــه و نمایشــگاه اســتفاده خواهند کــرد .طی
 40ســال اخیر ،بانک اطالعاتــی صحیح و کاملی
از مجموعــه آثــار مــوزه در اختیــار نداشــتیم و
همــه چیــز بهصورت دســتنویس و ســنتی اداره
میشــد و مرمت و بازســازی این فرصت را داد تا
با برنامهنویســی و ایجاد بانــک اطالعاتی بهروز و
نرمافزار قابل دسترسی ،تمامی آثار موزه از قبیل
شناسنامه ،زمان خرید ،نوع مالکیت و ابعاد آنها
و ...جمعآوری و راســتی آزمایی شود و حاال آماده
است تا با بازگشایی این اطالعات در اختیار عموم
قرار بگیرد.

میزان فروش سینماهای کشور در سال  ۹۸اعالم شد
خبر روز

نزدیک به ســهماه اســت که ســینماها تعطیل و فیلمهای در نوبت
اکــران در وضعیــت بالتکلیفی قــرار گرفتهانــد .با این حــال ،مروری
طبق آمار و ارقامی که معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
منتشــر کرده ســال گذشته وضعیت ســینمای ایران چندان بد نبوده
ش قابــل قبولی برخوردار
و فیلمهــای حوزه اجتماعــی و طنز از فرو 
بودهانــد و «مطرب» مصطفی کیایی گوی رقابت و فروش را از دیگر
فیلمها ربود و این فروش نشان میدهد که همچنان فیلمهای طنز
اقبــال بیشــتری در فــروش دارند .ایــن معاونت آمار فــروش فیلم و
ســینماهای ایران در ســال  ۹۸را از دو منظر سالن سینما و فیلمهای
ســینمایی مورد بررســی قرار داده و اعالم کرده که ســال  ۹۸معادل
۲، ۹۹۳، ۴۳۷، ۴۶۷، ۰۰۰ریــال بــا متوســط بلیــت  ۱۱۳، ۷۷۴ریال و

۲۶، ۳۱۰، ۳۸۴نفــر تماشــاگر بــوده و فیلمهــای مطــرب ،متــری
شــشونیم ،تگــزاس ،۲رحمــان  ،۱۴۰۰شــبی کــه مــاه کامــل شــد،
سرخپوست ،چشم و گوش بسته ،چهارانگشت ،ما همه باهم هستیم
و زیرنظر ،از جمله پرفروشترین فیلمهای اکران شــده در ســال ۹۸
بودند .پرفروشترین فیلم ایرانی در ســال گذشته «مطرب» ساخته
مصطفی کیایی بود که به فروشــی معادل  ۳۸۵، ۴۵۸، ۰۰۰،۰۰۰ریال
دســت پیدا کرد .همچنین پردیسهای کــوروش ،آزادی ،ایران مال،
باغ کتاب ،هویزه مشــهد ،مگامال ،اطلس ،چارســو ،هنر شهر آفتاب
شــیراز و ملــت از جمله ســینماهای پرفــروش و اســتانهای تهران،
خراســان رضــوی ،اصفهــان ،فــارس ،البــرز ،مازنــدران ،خوزســتان،
آذربایجان شــرقی ،گیالن و همدان نیز  ۱۰اســتان برتــر از نظر جذب

تماشــاگر به ســینما در ســال گذشــته بودند .اســتان تهران بــا حدود
 ۱۳، ۲۶۷، ۶۳۷نفر جمعیت دارای  ۶۶سینما با  ۱۹۹سالن و ظرفیت
۴۳، ۲۳۲صندلــی در ســال  ۹۸به فــروش ۱، ۷۲۰، ۳۶۹، ۷۵۰، ۷۳۹
ریــال دســت پیدا کــرد .اطالعــات ارائه شــده بر اســاس ســینماهای
متصل به سیستم مکانیزه فروش سینماشهر است.

برش

جلوی دوربیــن رفته بود ،صداپیشــگی
انیمیشــنهای «وال ای» و «خانــه
هیوال» را نیز در کارنامه داشت.
ëëنمایش «تختــی» روی صحنه میرود.
تینو صالحی ایــن نمایــش را کارگردانی
میکنــد و دربــارهاش گفــت« :تختــی
درباره بخشــی از زندگی غالمرضا تختی
اســت اما اثری زندگی نامهای نیســت و
تأکیــدی روی تاریــخ نگاری نــدارد .تمام
اتفاقات نمایش از شب تا صبح روزی که
تختی در اتاق هتل دســت به خودکشــی
زد ،میگذرد و در این فاصله در تخیالتش
افراد مختلفی که در زندگی اش تأثیرگذار
بودند به سراغش میآیند».
ëëآلبــوم ســاالر عقیلــی بعد از  19ســال
به بــازار میآیــد .این اثــر در قالب یک
مجموعــه ســاز و آوازی تولیــد شــده
بــود و ایــن بــار تصمیــم گرفتــه شــده
بــا عنــوان «میدانم که میآیــی» برای
عالقهمنــدان موســیقی ایرانی منتشــر
شــود .تمامی کار آهنگســازی و تنظیم
این آلبوم توسط امیرحسین سام انجام
گرفتــه و ترانههــای آن نیــز از شــفیعی
کدکنــی ،موالنــا و هوشــنگ ابتهــاج
(سایه) است.
«ëëرضا عزیــز» تهیهکننــده «گرگ وال
اســتریت» بــه پولشــویی متهــم شــد.
رضــا عزیــز کــه ناپســری نجیــب رزاق
نخســتوزیر اســبق مالــزی اســت
بــا دولــت بــه توافــق رســید و پیــش از
هرگونه تبرئه آزاد شــد و بــه این ترتیب
بازپرسها میتوانند اتهام را احیا کنند.

مدتی اســت کــه کیفیت برخی اشــعار و ســرودههای مذهبی و
آیینــی مورد انتقاد شــاعران و منتقــدان ادبی قــرار گرفته و این
بحــث بهوجود آمــده که آیا واقعاً نســل شــاعران خالقی که در
گذشــته در ایــن حوزه قلــم میزدند تمام شــده و مــا اینروزها
شــاهد یک افول در شــعر آیینی هستیم یا نه .محمدرضا روزبه
در گفتوگو با ایســنا ،درباره کیفیت شــعر معاصــر در موضوع
ســیره حضرت علی(ع) و شــهادت ایشــان معتقد اســت که در
یــک وجه کلی ،شــعرهای دینــی ،مذهبــی و آیینــی و از نگاهی
خاص شــعرهای علوی ،به تبع حرکت عمومی شــعر بهسمت
نوآوری حوزه ذهن و زبان و زیباییشناسی تازهتر شده اما از یک
منظر میبینیم که نگاه و تماشــای شــاعران هنوز چندان تازه و

ابتــکاری متناســب با ابعاد نواندیشــی دینی نیســت .یعنی
شــاعر امام علی(ع) یا امام حسین(ع) یا واقعه عاشورا
را بــه تصویر میکشــد و آنهــا را ســتایش میکند ،ولی
زاویــ ه تازه و نــگاه معرفتشناســانه تازهای بــه ماجرا
و شــخصیت نــدارد .ایــن اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر
ادیبات معاصر معتقد اســت شعر آئینی در یک دایره
بســته ســیر میکند و شعر فارســی مخصوصاً در
بهرهگیــری از مضامیــن «نهجالبالغــه» فقیر
اســت .روزبــه به اینکه شــیوه بیان شــاعران
در شــعر علــوی عــوض شــده اشــاره
میکنــد و میگویــد :وقتــی شــاعر به یاد

نیلوفر ساسانی

سیما

ویروس کرونا تعطیل نشــدهاند ،هشت
فیلم بلنــد را برای بخش مســابقه خود
برگزیــده کــه یلــدا از ایــران در کنــار ۳
فیلم کــرهای برای کســب جوایز بخش
بینالملل جشنواره رقابت میکنند.
ëëمهلت ارســال آثار به جشــنواره ملی
موسیقی جوان تا  17خرداد تمدید شد.
پیــش از ایــن  ۳۱اردیبهشــت ب هعنوان
آخرین مهلت ارســال آثار اعالم شــده
بود و بهدلیل درخواســت متقاضیان و
پیشــنهاد داوران جشــنواره ،با توجه به
شــرایط خاص در ایام کرونا ،این تاریخ
تغییر کرد.
ëëتصویربرداری مجموعــه «ایلدا» به
کارگردانــی رامــا قویدل اوایــل خرداد
در خــرم آباد از ســر گرفته میشــود .به
گفته ســبط احمدی تهیهکننده سریال
تصویربرداری با رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی و گندزدایــی از محــل
تصویربــرداری و اســتفاده از تجهیزات
بهداشــتی تصویربــرداری انجــام
میشود.
ëëشــرکت تولید فیلم ریدلی اســکات
با شــرکت اپل قــرارداد بســت .با این
قــرارداد چند ســاله« ،اســکات فری»،
شــرکت ریدلــی اســکات ،پروژههــای
مختلف تلویزیونــی بینالمللی برای
اپــل تــیوی پــاس تولیــد میکنــد و
ریدلــی اســکات ،دیوید زاکــر ،کلیتون
کروگــر و جــوردن شــیهان بهعنــوان
تهیهکننــدگان اجرایــی ایــن پروژهها
فعالیت خواهند کرد.
ëëفراخــوان چهارمیــن دوره جایــزه
داســتان تهــران منتشــر شــد .موضوع
محــوری ایــن دوره از جایــزه داســتان
تهران به ترتیــب «مهاجرت به تهران»
و «تهــران در یــک قــرن» عنوان شــده
و مهلــت ارســال اثــر به ایــن جایــزه تا
پایــان تابســتان ســالجاری اســت.
عالقهمنــدان بــرای ارســال اثــر بایــد با
ایمیل dastanetehran.ccia@tehran.
 irمکاتبه کنند.
ëëفرد ویالرد بازیگر فیلمها و سریالهای
کمــدی امریکایــی ماننــد «خانــواده
مدرن» در  ۸۶ســالگی درگذشت .او که
چهار بار نامزد دریافت جایزه امی شده
بود به گفته دخترش به مرگ طبیعی از
دنیا رفت و تــا آخرین ماههــای زندگی
مشــغول کار بــود .ایــن بازیگــر کمــدی
کــه در فیلمهــا و ســریالهای معــروف

جوینده حقیقت

شعر آئینی ،امروزه در یک دایره بسته سیر میکند

چهره روز

«ëëیلدا» سومین ســاخته بلند مسعود
بخشــی بــه بخــش مســابقه بینالملل
جشــنواره فیلــم صلح پیونــگ چانگ
کشــور کــره جنوبــی راه یافــت .ایــن
جشــنواره کــه از معدود جشــنوارههای
ســینمایی اســت کــه بهدلیــل شــیوع

امراهلل احمدجو از سریال «سلمان فارسی» میگوید

میشــود و در قالب غالم یک یهودی به مدینه میرسد و در
آنجا پس از درک محضر حضرت محمد(ص) توسط ایشان
آزاد میشــود .بر شــاخصه فــداکاری و از جان مایه گذاشــتن
سلمان در راه حقیقت و خداشناسی هم در تاریخ تأکید شده
و هم در قص ه آقای میرباقری؛ البته در دل این قصه گزارشی
از تاریــخ ساســانیان و شــرایط اجتماعــی آن دوره تا بیزانس
و عربســتان در صــدر اســام هم تصویر میشــود ».ســاخت
ســریال «ســلمان فارســی» که یکی از مهمتریــن پروژههای
الــف فاخر تلویزیــون در ســالهای اخیر اســت اوایل دیماه
در لوکیشــنهای اطراف شــهداد آغاز شــد و پــس از آن گروه
تولید برای ادامه تصویربرداری به قشم رفتند .در همان ایام
ادامــه تصویربرداری این ســریال که با شــیوع کرونا همزمان
شــده بود جنجالسازی رسانهای را به همراه داشت و پخش
کلیپهایــی قدیمــی از این ســریال مبنی بــر رعایت نکردن
نکات بهداشــتی در فضای مجازی خبرساز شــد اما با وجود
حواشی و اعمال فشــار رسانهای عوامل «سلمان فارسی» تا
اواخر اســفند کار در این لوکیشن را ادامه دادند .احمدجو در
این باره توضیح میدهد« :به شکل ناگهانی فشارها زیاد شد
اما واقعاً نمیشــد کار را رها کرد چون لوکیشــن در موقعیتی
بــود کــه اگر به بعد از عید موکول میشــد بــا توجه به گرمای
فوقالعاده قشم غیر ممکن بود و اگر منتظر پاییز و زمستان
ســال بعــد میماندیم ممکــن بود ســیل به دکورها آســیب
بزنــد .ضمن اینکه خوشــبختانه آنجا وضعیت ســفید بود و
لوکیشــنها همــه بیابانی و دور از شــهر بود .بــا رعایت نکات
بهداشتی خوشــبختانه مسأله خاصی پیش نیامد ».ساخت
این ســریال که از آغاز بهار متوقف شــده طبــق آخرین اخبار
بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری خواهد شد اما شیوع کرونا
باعــث ایجاد تغییراتــی در برنامه تولید این ســریال شــده و
بخشهای فصــل بیزانس که قرار بود در ترکیه فیلمبرداری
شــود در شــهرک ســینمایی نور ضبط خواهد شــد .احمدجو
کــه در بخشــی از کارهــای اجرایی با این ســریال همــراه بوده
پیشبینــی میکنــد «ســلمان فارســی» باالتریــن جایــگاه را
در کارنامه کاری این فیلمســاز داشــته باشــد« :میرباقری در
طراحی ،میزانســنها ،دکوپــاژ ،هدایت بازیگــران و دقت در
جزئیــات بــا ظرافت خاصــی عمل میکنــد که پشــتوانه آن
تجربه فراوانشــان در زمینه صدر اســام و تســلطی است که
دارند .ایشان در این زمینه منحصر به فرد و بیرقیب هستند.
بــه مخاطبــان تلویزیــون نویــد یکــی از بهترین ســریالهای
موفــق در ایــن زمینه را میدهم ».در «ســلمان فارســی» که
داوود میرباقــری آن را پیچیدهترین تجربــه کاریش میداند
حــدود  800بازیگــر حضــور خواهنــد داشــت و تا بــه اینجای
کار نام علیرضا شــجاع نوری بهعنوان بازیگر نقش ســلمان
فارســی مطرح شده و فرهادی اصالنی بعد از «شاهگوش»،
«مختارنامــه»« ،امام علــی (ع)» در چهارمین همکاریاش
با میرباقری در نقش یک تاجر بازی میکند .همچنین علی
دهکردی و محمدرضا هدایتی از دیگر بازیگرانی هســتند که
در این سریال به ایفای نقش میپردازند.

