
www.sharghdaily.comهنر۱۱

معطلی سریال «۸۷ متر» در دهلیزهاي تلویزیون 
عیاري  باز هم پشت نشان توقف

«۸۷ متر» ســریالی که فیلم نامه آن ســال ۸۷ تصویب شد و 
گروه تولید از فروردین ۹۶ رســما پیش تولید ســاخت آن را آغاز 
کرد و نهایتا ۱۵ مرداد تصویربرداری آغاز شد و در سال ۱۴۰۰پروژه 
پرچالش کیانوش عیاری با تمام حواشــی و تعطیلی گاه و بی گاه 
و مشــکالت بودجه ای به اتمام رسید. ســریال «۸۷ متر» که در 
اصــل عنــوان «۸۸ متر» داشــت، درامــی اجتماعی اســت که 
داســتان آن درباره دو خانواده به نام پوردورانی و خلیلی است. 
علیرضا پوردورانی به همراه همســر، دو دختر و پسرش  خانه ای 
را از یک فروشــنده به نــام فرج ناصری خریــداری می کنند؛ اما 

روز اسباب کشــی متوجه می شــوند خانه به فــرد دیگری به نام 
رجب خلیلی فروخته شــده اســت. رجب به همراه پسر، همسر 
و دو دختــرش صبح زودتــر از پوردورانی ها به خانه رســیده اند 
و وسایلشــان را در خانــه گذاشــته اند؛ امــا با رســیدن خانواده 
پوردورانــی، ماجرای کالهبرداری مشــخص می شــود. قصه ای 
که زمان ســاخت بیش از ۳۰ لوکیشــن در تهران داشت و همین 
گســتردگی کار یکی از دلیل طوالنی شدن زمان فیلم برداری شد. 
علی دهکردی، ابوالفضل پورعــرب، مهران رجبی، فریبا کامران، 
نازنیــن فراهانی، هدی زین العابدین، دیبــا زاهدی، الهه خادمی، 

ملیکا نصیری، نیما نوری زاده، ســحر عبداللهی و محمد بحرانی 
از بازیگران سریال «۸۷ متر» هستند؛ مجموعه ای که دست کم در 
یکسال گذشــته زمان های متفاوتی برای پخش آن از شبکه یک 
سیما اعالم شد و اما همچنان خبری از پخش نیست. بدون شک 
در این شــرایط گمان ها درباره چرایی طوالنی شــدن زمان پخش 
مطرح می شود که بی تردید ممیزی اصلی ترین آن است. درست 
چند مــاه پیش، اولین زمزمه های اعمال ممیزی در ســریال تازه 
عیاری به گوش رســید. وقتی که کیانــوش عیاری درباره ممیزی 
هر گونه تصویر «گربه» در این سریال از سوی مسئوالن تلویزیون 

صحبت کرد و روابط عمومی شبکه یک در پاسخ به گفته های او 
در جوابیه ای اعالم کرد که برخالف ادعای آقای عیاری، ســابقه 
پخش ســریال های مختلــف از تلویزیون حاکی از آن اســت که 
نشــان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربــه و پرندگان در آثار 
نمایشی محل اشکال و حذف نیست بلکه نمایش تصاویر مکرر، 
غیرضروری و نابجا در صحنه هایی از ســریال برای نشــان دادن 
رفت و آمد حیوانات در محیط خانه از سوی بازبین تذکر داده شده 
اســت و برخی تصاویر مانند غذادادن به گربه در سریال از سوی 
بازبین ایراد گرفته نشده و صرفا تصاویر مکرر، محل اشکال بوده 

است.
اینکه سریال کیانوش عیاری با مشکالتی از این دست روبه رو 
باشد، دور از ذهن نیست. اما در این میان گزاره های دیگری برای 
طوالنی شدن زمان تولید و پخش سریال عنوان می شود. در «۸۷ 
متر»، عیاری عالوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی آن را هم عهده دار 
شد و در این میان مشکالت بودجه ای و مدیریت کردن آن در زمان 
تولید، یکی از دالیل روند کند تصویربرداری عنوان می شود و این 
مشکل به بعد از زمان تولید هم رسید و طبیعی است که کارهای 
پس از تولید ســریال هم با ریتم آهســته تری انجام شــده است. 
از ســویی دیگر تغییرات و نگرش های متنوع مدیریتی ســازمان 
صداوســیما از دیگر دالیلی اســت کــه در به تعویق افتادن زمان 
پخش این سریال عنوان می شود؛ اما همین گزینه آخر، سرنوشت 
بسیاری از ســریال های ســالیان تلویزیون را تغییر داده است که 
گاه در برهه ای زمینه ســاز اتفاقات مؤثر و بهتری شده و در برخی 

شرایط دقیقا برعکس عمل کرده است.
زمان حضور محمد هاشمی و علی الریجانی در مقام ریاست 
ســازمان صداوســیما، مدیریت ســریال با مدیران فیلم و سریال 
بــود که با مدیر شــبکه هماهنگ می شــدند و هرچند دهه های 
۶۰ و ۷۰ تعداد آثار نمایشــی کم بود  اما متولی مشــخص بود و 
این باعث نظم و شــفافیت آثار نمایشــی می شــد. اواخر دوران 
ریاست علی الریجانی و با توجه به افزایش شبکه ها، اداره طرح 
و برنامه در معاونت ســیما با هدف بررســی فیلم نامه تمام آثار 
نمایشی شــکل گرفت. مهم ترین وظیفه این اداره کل جلوگیری 
از شــباهت میان آثار شــبکه ها بود. این فرایند در دوره ریاســت 
عزت اهللا ضرغامی شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. در پنج 
سال نخست ریاست او در ســازمان صداوسیما، با افزایش تولید 
ســریال (شبانه شــدن ســریال ها) و تولید انبوه تله فیلم تصویب 
نهایی فیلم نامه به طرح و برنامه ســیما واگذار شــد. اینجا دیگر 
صرفا بحث عدم شــباهت موضوهــات نبود، محتــوا و کیفیت 
در شــورایی از کارشناسان بررسی می شــد و آنها مجوز تولید را 
صادر می کردند؛ اما مدیر شــبکه مجوزی داشت که می توانست 
فیلم نامه ردشــده را هم با تشــخیص خود بســازد. بســیاری از 
کارهای خوب سازمان محصول جســارت مدیران شبکه ها بوده 
که احساس کرده اند موارد اصالحی را می توانند در مسیر درست 
کنند. با رفتن مرتضی میرباقری و آمدن علی دارابی، دیگر مدیران 
شبکه چنین مجوزی نداشتند. همه طرح ها و فیلم نامه ها باید در 
شورای فیلم نامه سیما مجوز می گرفتند. دیگر شبکه های مختلف 
سیما دستشــان در تأیید نهایی ساخت سریال باز نبود. نتیجه آن 
شــد که بعد از سه ســال تولید آثار نمایشی از هزارو ۵۰۰ ساعت 
به ۴۰۰ ساعت رســید. در دوران ریاست محمد ســرافراز فرایند 
جداشــدن فیلم و سریال از گروه فیلم و سریال ها و شبکه تشدید 
شــد. فیلم و سریال شــبکه ها اگرچه از نظر فیزیکی در شبکه ها 
حضور داشــتند امــا از نظر اداری و مدیریتی از شــبکه ها منفک 
شــدند و زیر نظر ســیمافیلم قرار گرفتند. در حقیقت سیمافیلم 
متولی نمایشی سیما شد و شبکه ها تنها پخش کننده شدند. بعد 
از چند ماه با تأســیس مرکز گســترش فیلم نامه نویسی در حوزه 
ریاست سازمان، تصویب فیلم نامه از معاونت سیما گرفته شد و 
عمال سیمافیلم به  بازوی اجرائی مرگز گسترش فیلم نامه تقلیل 

یافت. بعد از گذشت یک سال و نیم از این مکانیسم تولید نمایشی 
عمال متوقف شــد. تولیدات به کمتر از انگشــتان دست ها رسید. 
سریال های بیمار اســتاندارد، نجوا و راه و بی راه سه سریالی است 
کــه در این مدت مرکز گســترش فیلم نامه نویســی تولید کرد. با 
رفتن ســرافراز و آمدن علی عسگری و معاونت مجدد میرباقری، 
دوباره تصمیم بر آن شد که قدرت به شبکه ها برگردد. هر شبکه 
اگر فیلم نامه ای را در شــورایش مصوب می کرد، با مجوز رئیس 
شــبکه به برآورد می رفت. فقط برآورد در سیمافیلم متمرکز بود 
تا قیمت ها یکسان سازی شود. این مسئله باعث شد مجدد چرخ 
سریال ســازی به گردش دربیاید. در دو ســال حدود ۲۰۰ سریال 
ســاخته شــد و در مراحل تولید قرار گرفت و مجدد باکس های 
نمایشــی شبکه ها احیا شد و مخاطب روند افزایشی پیدا کرد. در 
این زمان اســت که فیلم نامه ای که عیــاری پس از روزگار قریب 
در ســال ۸۷ مصوب کرد، در ســال ۹۵ برآورد و در ابتدای ۹۶ به 
تولید رســید. پس از دو سال مجدد علی عسگری تصمیم گرفت 
باید شورایی متمرکز تمام فیلم نامه  ها را بررسی کند؛ شورایی که 
خود منصوب کند. مسئولیت شبکه ها و سیما فیلم محدود شود. 

این دوران مجدد تولید سریال های سیما کمتر شد.
این مســئله در کنار زمزمزمه های تغییر مدیر شــبکه یک در 
یک سال و نیم گذشــته و تغییر مدیر شبکه در ماه گذشته به نوعی 
بالتکلیفی را در سرنوشت این سریال رقم زده است. آیا شایعاتی 
که می گویند این ســریال در مدیریت جدید غیر قابل پخش اعالم 
شده و آرشیو می شود، صحت دارد؟ یا تنها اشکال طوالنی شدن 
فرایند پس از تولید ســریال اســت که از قضا تهیه کننده کار هم 

خودش است؟
بررســی فراز و فرود ساخت مجموعه های نمایشی در سازمان 
صدا وســیما در دوره های مختلف که گاه به رونق تولید ســریال 
و گاه به کاهش محســوس آن منجر شــده، نشان می دهد که در 
این میان نمی توان تغییرات مدیریتی ســازمان صداوســیما را در 
دوران ســاخت و نمایش مجموعه های تلویزیونی نادیده گرفت. 
در ســال های گذشته ســریال هایی با مضامین بسیار ساخته شده 
کــه برخی از آنهــا در نهایت با جــرح و تعدیل هایــی روی آنتن 
ســیما رفته اســت و برخی دیگر همچنان در بالتکلیفی پخش 
به ســر می برند که مهم ترین آن ســرزمین کهن اســت. با توجه 
به اینکه در ســال های گذشــته از اهمیت پرداختــن به کیفیت 
ســاخت مجموعه های نمایشی صحبت شــده، به نظر می رسد 
در ایــن زمــان بیش از هر چیــز، کیفیت این آثــار می تواند نقش 
قابل توجهــی در رویکــرد مخاطــب و دنبال کردن ســریال های 
صداوســیما توســط او ایفا کنــد. این روزهــا رونق گرفتن پخش 
فیلم در پلتفرم های مختلف، باعث شــده ســطح توقع مخاطب 
از آثار نمایشــی تلویزیون بیشتر شود. با این تفاوت که چند سالی 
اســت مخاطب پیگیر سریال ها، با پرداخت هزینه ای سریال مورد 
نظرش را انتخاب می کند. در این میان قطعا رویکرد رســانه ملی 
در پرداختــن به موضوعات مختلف و تولید مجموعه های متنوع 

نکته ای قابل اعتناست.
به نظر می رســد «۸۷ متر» هم در آینده ای نزدیک روی آنتن 
شبکه یک سیما خواهد رفت  اما هنوز هم تاریخ دقیقی از سمت 
تلویزیون درباره زمان پخش آن مشخص نشده است؛ سریالی که 
به گفته کارگردانش «باید زمان بگذرد. بتوانم مثل یک تماشــاگر 
عادی فیلــم را ببینم، آن موقــع می توانم دربــاره کم و کیف آن 

صحبت کنم».
چندین ســال پس از ســاخت ســریال های «هزاران چشم» و 
«روزگار قریب»، کیانوش عیاری با تمام فراز ونشــیب ها و اتفاقاتی 
که بر ســر اکران دو فیلم «خانه پدری» و «کاناپه» آمد، به دعوت 
رســانه ملی پاسخ مثبت داد و «۸۷ متر» را ساخت؛ سریالی که تا 
پیش از پخش آن نمی توان تحلیل دقیقی درباره کیفیتش داشت 

و همه چیز را باید به بعد از پخش سریال موکول کرد.

شــرق: وضعیت پخش ســریال «۸۷ متر» بی شباهت به ســایر کارهای کیانوش عیاری نیست. آثاری که بســیاری از آنها به ســختی تولید و در راه اکران و نمایش با موانع و سوءتفاهم یا 
بدبیاری هایی روبه رو شــدند. کارنامه کیانوش عیاری پر اســت از مثال های این چنینی که می توان ردپای آنها را در آخرین ســاخته تلویزیونی اش هم دیــد. تعداد آثاری که عیاری برای 
تلویزیون ســاخته، از اندازه انگشتان یک دست بیشتر نیست، درست مثل مسیرش در سینما که اساسا کیفیت بر کمیت پیشی گرفته. «خانه به خانه»، «هزاران چشم» و «روزگار قریب» تنها 
آثاری از اوســت که از آنتن تلویزیون پخش شــد و قطعا عنوان آخر برای عامه مردم آشناتر است. تعداد دفعات بازپخش «روزگار قریب» از شماره خارج شده، سریالی که عیاری بارها در 
گفته هایش به شــتاب زدگی در ساخت آن اشاره و تأکید کرده که بدون در دست داشتن فیلم نامه، اقدام به ساخت این ســریال کرده و اگر فیلم نامه ای داشت و از منابع مالی بهتری هم 

برخوردار می شد، درنهایت «روزگار قریب» مجموعه موفق تری می شد.

دوشنبه
۶ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳

مازیار معاونی: «ششــمین فیلم بلند بهروز شعیبی در مقام 
کارگــردان، بیشــترین آســیب را از جایی دیده اســت که از آن 
به عنوان مهم ترین پاشنه آشــیل سینمای ایران در سال های اخیر 
یاد می شــود، معضل «ضعف فیلم نامه» که با وجود تأکیدهای 
مؤکد کارشناســان و صاحب نظران سینمایی نه تنها بهبود نیافته 
بلکــه هر چقدر پیش می رویــم، جلوه بیشــتر و پررنگ تری پیدا 
می کند. شــاخص ترین بن اندیشــه فیلم «هویت» است، قهرمان 
اثر (یاســمن با بازی پگاه آهنگرانی) که به واســطه متارکه، ۳۰ 
ســال از خانــواده و پــدرش دور بوده، با مرگ پــدر و وصیت او 
مبنی بر حضور در مراســم تدفین به ایران بازمی گردد و بر خالف 
تصمیم اولیه برای اقامت ســه روزه درگیر سؤاالتی می شود که 
زیــر چتر مقوله «هویــت» جای می گیرند؛ اگرچــه افزون بر این 
می  تــوان بن اندیشــه های دیگری مانند «جدایــی»، «مهاجرت» 
و «خانــواده» را هم به عنوان تم های فرعی تــر فیلم رصد کرد؛ 
امــا به هر حال مقوله هویت، جدایی از آن و تالش برای کشــف 
دوباره آن آن چنان پررنگ اســت که نمی تــوان فیلم را خارج از 
این مدار کلی ارزیابی کرد. ســاخته شعیبی با وجود برخورداری 
از این تنوع اندیشه ، زمانی که از دو منظر پرداخت و ساختار مورد 
بررسی قرار می گیرد، ضعف ها و نارسایی های دراماتیک خود را 
آشکار می کند، نقاط ضعفی که اگر نام قابل اعتنایی مانند بهروز 
شــعیبی و آثار قابل قبول پیشین این فیلم ســاز در پس آن نبود، 
بی تردید نمود کمتری داشتند؛ ولی اینکه از ترکیب تیم شعیبی و 
فرهاد توحیدی باتجربه در جایگاه فیلم نامه نویس اثری ساخته 
شــود که این چنین اشکاالت ســاختاری و فنی به آن وارد باشد، 

کمی عجیب و دور از انتظار به نظر می رسد.
بگذارید از شــکل پرداخت کار شــروع کنیم، به نظر می رسد 
کســی در پذیرش این نکته تردیدی نداشــته باشد که فیلمی که 
عنصر «هویت» را به عنوان اندیشه غالب و عنصر جوهری خود 
انتخاب کرده اســت، باید درام خــود را به گونه ای پرداخت کند 
که بیشــترین تمرکز بر مدار همین عنصر کلیــدی بچرخد و این 
دقیقا همان نکته ای اســت که گروه سازنده فیلم از توجه کافی 

به آن غفلت کرده است، تماشاگر تا انتهای فیلم اطالعات کامل 
و دقیقی از آنچه در طول این فراق ۳۰ســاله بر یاســمن گذشته 
اســت، نمی دهد؛ اطالعاتی ضروری برای فیلمی که قهرمانش 
را در یــک بــازه زمانــی طوالنی بــا چنین چالشــی درگیر کرده 
اســت و مخاطب آن اگر درســت و به انــدازه در جریان رخداد 
منجــر به جدایی، دوره طوالنی فراق و بازه کوتاه پســافراق (که 
ماجراهــای فیلم در این دوره اتفاق می افتد) قرار نگیرد، چگونه 
خواهد توانســت پا به پــای یاســمن و در هم ذات پنــداری با او 
پیش بیاید؟! «بــدون قرار قبلی» هر چقدر کــه در توجه به این 
ضروریات بی توجه و کم کار بوده، در پررنگ  کردن شخصیت ها و 
موقعیت هایی که آن قدرها به کار قصه و پیشــبرد آن نمی آیند، 
مایه گذاشــته اســت، نگاه کنید به کاراکتر نرگــس (دخترخاله 
یاسمن با بازی گرم الهام ُکردا) که چگونه فیلم نامه نویس باری 
بیشــتر از میزان الزم وزنش در درام را بر روی دوشــش گذاشته 
است؟ بله، بی شک متوجه می شویم که فلسفه خلق و پرورش 
این کاراکتر بر ارائه اطالعاتی مربوط به گذشته قهرمان (یاسمن) 
و در کلیتی بزرگ تر در بحران هویتی است که بر اثر بروز آن شکاف 
عاطفی و دوری جغرافیایی شــگرف، امروز دچارش شده است؛ 
ولی آیا چنین اســتداللی برای این میزان جلوه گری و خودنمایی 
پرسوناژ نرگس الزامی است؟ حتی در شرایطی که به درخواست 
کارگــردان، پگاه آهنگرانی به ســوی نقش آفرینی دورن گرایانه و 
کاراکتری که افســردگی ناشی از دور شــدن از ریشه ها و سردی 
سرچشــمه گرفته از تربیــت آلمانــی (اروپایــی) را در چهره و 
بازی اش بروز می دهد، به اعتقاد نگارنده ســوق دادن الهام ُکردا 
به بازی برون گرایانه آن هم در این حد و اندازه یک تصمیم اشتباه 
بوده است، نرگس در اکثر  قریب به اتفاق سکانس های مشترک با 
یاســمن، با جلوه گری و پرگویــی و نمک ریختنی افراطی، میدان 
بازی و توجه را از یاســمن به عنوان قهرمان و شخصیت کلیدی 
فیلم می گیرد و این کامال به ضرر فیلم تمام شده است. حتی به 
کاراکتر فرعی همســر نرگس هم بیش از حد الزم پرداخته شــده 
و بدون آنکــه الزامات دراماتیک ایجاب کند، این کاراکتر پا به پای 

همســرش و البته در دوزی خفیف تر، آن هم در دو، سه سکانس 
تکراری و شــبیه به هم به بامزگی و ســاز زدن و ســرگرم کردن 
بچه   ها مشــغول است، حضوری فاقد توجیه دراماتیک که شاید 
فقط در راستای شعار گل درشت گرم بودن اتمسفر ایران و کانون 
خانواده  هایش در قیاس با فضای سرد اروپایی بیاید که قهرمان 
(یاســمن) از آنجا به ســرزمین مادری اش بازگشته است، نقطه 
اوج تمام این پررنگ کردن  های کم منطق (اگر نگوییم بی  منطق) 
پرســوناژ مهندس (با بازی مصطفی زمانی) است که حضورش 
در فیلــم و خط و ربطش با کلیت قضیه اصال درنیامده اســت، 
کسی که همکار و دوســت نزدیک پدری دور از فرزند بوده و بنا 
به مصلحت  اندیشــی های شــخصی خود که نتیجه مصاحبت 
با پدر یاســمن بوده، به شکل خودســر تصمیم گرفته یاسمن را 
به شــکل اورژانسی به ایران بکشــاند!!! فیلم اگرچه از نزدیکی 
مهندس به خانواده پدری یاســمن اطالعاتی به دســت داده و 
به زندگی شــخصی ایــن کاراکتر هم اشــاره های خفیفی دارد؛ 
امــا نقش مهنــدس هم درســت مثل همــان دو نقش نرگس 
و همســرش، بنا بــه شــخصیت پردازی ضعیــف و ضعف در 
قرار گرفتــن در موقعیت های دراماتیــک و در تعامل با قهرمان، 
به نقش الکن دیگری بدل شــده که بیشــتر به کار گرفتن میدان 
درام از نقش کلیــدی فیلم می آید. درخصوص وجه دیگر فیلم 
یعنی شــفا گرفتن یا دســت کم بهبود نســبی وضعیت سالمتی 
الکس (پســر مبتال به اوتیســم یاســمن)، فیلم پرداخت بهتر و 
هوشمندانه تری دارد، بهتر شــدن وضعیت تکلم الکس و حتی 
شناخت و اشرافش نســبت به محیط اطراف از حضور خانواده 
در شهر مقدس مشــهد و جوار حرم شفابخش امام رضا (ع) و 
در هم کالمی و هم نشینی با فرزندان یک خانواده گرم شرقی (در 
تقابل با محیط ســرد و به دور از اتمســفر معنوی شرق) اتفاق 
می افتد، شکل پرداخت این بخش های فیلم به گونه ای است که 
با پرهیز از پرگویی و سانتی مانتالیســم، پیام مورد نظر به شــکل 

خوب و اثرگذارتری منتقل می شود.
از نظر ساختاری و تطبیق با اصول کالسیک فیلم نامه نویسی 

هم فیلم چندان قابل دفاع به نظر نمی رســد. پس از یک ســوم 
آغازین فیلم که مقدمات و بســترهای دراماتیک برای جلو رفتن 
درام فراهم می شــوند، فیلم در یک ســوم میانی خود که قاعدتا 
باید مواجهه قهرمان با موانع متعدد و طی مسیر از نقطه عطف 
اول تــا نقطه میانــی و نقطه عطف دوم رقم بخــورد، وارد یک 
مسیر طوالنی خسته کننده و آکنده از پرگویی و درجا زدن قهرمان 
خود شــده و پس از زیاده روی های بسیار درخصوص شخصیت 
پدر یاســمن که بــدون بسترســازی های الزم از او یک قهرمان 
همه فن حریــف عارف مســلک خانواده دوســت و در عین حــال 

به روز می ســازند، در نهایت در دقایق پایانــی فیلم و بدون طی 
ساختارهای کالسیک (یا دســت کم مقبول و اصولی) با اعتراف 
مهندس به نقشش در کشاندن یاسمن به ایران و بازبینی لپ تاپ 
پدر توســط یاســمن یک نقطــه اوج و یک گره گشــایی کم رنگ 
و کم توان شــکل می گیرد که البته بنا به ضعــف مفرط درام تا 
پیش از رســیدن به این نقطه، هیچ کدام تأثیر الزم را ندارند تا بار 
دیگر اثبات شــود که در مدیوم ســینما فقط نمی توان با اتکا به 
ایده های قشنگ و بی  توجهی به عناصر مهم دیگری که سینما را 

می سازند، به موفقیت دست یافت.

فیلم «بدون قرار قبلی» در یک نگاه
بدون گذر از ایده
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