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شماره ششم -پانزدهم دی ماه 1397 - تهران

انگشتر حاج قاسم
 برای کارگردان »عابدان کهنز«

نشست خبری مستند بلند »عابدان کهنز« در سالن یک سینمافلسطین

»علی کوچولو«؛ آن مرِد بزرگ!
نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمارگفت و گو با »علی فالحت« تهیه کنندۀ انیمیشِن »علی کوچولو«  
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نگاهی به مستند »راه طی شده«

2

میکائیلدیانی:روزنامهنگار

علــی  از  اثــر  آخریــن  شــده«،  طــی  »راه 
مالقلی پــور در ســال جــاری را بایســتی جــزو پنــج 
مســتند مهــم ســال جــاری، در حــوزۀ سیاســی 
گرچه جشــنوارۀ سینما  که ا دانســت؛ مســتندی 
روز  همــان  در  امــا  نپذیرفــت؛  را  آن  حقیقــت 
که در  رونمایی در ســالن حوزه هنری و جنجالی 
کــرد کــه باید  مراســم به پــا شــد، بــه همــگان ثابــت 
ــردد و ایــن فیلــم مــورد  ــه ســویش برگ چشــم ها ب

گیــرد. ــرار  توجــه ق

»راه طــی شــده« از چنــد جهــت حائــز اهمیــت 
کــه شــاید اولیــن وجــه اهمیــت آن،  و نقــد اســت 
توجه بــه شــخصیت »مهندس مهــدی بــازرگان« 
اســت. بعــد از چهــل ســال بــرای اولیــن بــار اســت 
کــه شــخصیت مهــدی بــازرگان به صــورت جــدی 
گرفتــه و نقــاط مثبــت و منفــی  مــورد بررســی قــرار 
»نخســت وزیــر موقــت ایــران« را زیــر ذره بیــن داده 
اســت. اهمیــت مضاعــف ایــن مســئله، آن اســت 
خــط  بــازرگان،  شــخصی  بررســی  به جــای  کــه 
گرفتــه. »راه طی  فکــری بــازرگان مورد بررســی قرار 
ــه  ک ــت  ــی شده ایس ــان راه ط ــع هم ــده« درواق ش
از »ابوالحســن فروغــی« شــروع شــده، در بــازرگان 
بســط یافتــه و بــه رجوی هــا ختــم شــده. ایــن 
کــه زاویــۀ اولیــۀ آنهــا  مســیر فکــری، جریانــی اســت 
دوره  یــک  در  مذهب گرایــی  و  ملی گرایــی  بــا  را 
طوالنــی مــدت فرســنگ ها بــا ملیــت و اســالمیت 

جــدا انداختــه.

وجــه دیگــر اهمیــت مســتند »راه طــی شــده« 
کــرد. بــه نظــر می آیــد  را بایــد در فــرم آن جســتجو 
ــرم راه  ــی را در ف ــک بزرگ ــور« ریس ــی پ ــی مالقل »عل

طــی شــده انجــام داده کــه بنا بــه نظر مخاطبان، 
کنــون موفق بوده اســت. اســتفاده از »آینــه« در  تا
طــول مســتند، مــی توانســت مخاطب را خســته 
کنــد، خصوصــًا در چنــد دقیقــه اول فیلــم، ایــن 
حس را می توان در چشــمان مخاطب احســاس 
کــرد؛ امــا به مــرور حضــور آینــه عــادی می شــود و در 
کار، ظهــور  بزنگاه هــا اهمیــت محتوایــی آینــه در 
و بــروز پیــدا می کنــد. به واســطۀ اســتفاده از آینــه 
می تــوان مســتند »راه طــی شــده« را در ردۀ آثــار 
»هنــر و تجربــه« نیــز گنجانــد. آینــه درواقــع نشــان 
از بازنمایــی راه طــی شــده در اعصــار مختلــف و 
گروه هــای سیاســی دارد. رجــوی بــا ایســتادن  در 
در مقابــل آینــه می توانــد بــازرگان درون خــود را 
ببینــد و بــازرگان بــا ایســتادن در برابــر آن، فروغــی 
را! و همــۀ اعضــای نهضــت آزادی بــازرگان را! و 
گلولــه از الی  کــه همــۀ آینه هــا بــا شــلیک  آنجــا 
کتــاب »راه طــی شــده« می شــکند مخاطــب ایــن 
کــه  کــه ایــن مســیر بیراهــه ای بــوده  را می فهمــد 
در نهایــت منجــر بــه ترور و خشــونت شــده اســت.

آینــه البتــه بــه لحــاظ فرمــی، یــک کاربــرد دیگــر 
را داشــته و آن مقابلــه بــا ادعــای تقطیــع اســت 
بیــان  کــه دربــارۀ همــۀ مســتندهای سیاســی 
آینــه ای  مصاحبه شــونده،  هــر  کنــار  می شــود. 
ــا پشــت دوربیــن (یعنــی ســؤال کننده  ــرار دارد ت ق
کــه علــی مالقلی پــور اســت( و مقابــل دوربیــن 
کــه عمومــًا اعضای نهضــت آزادی  )سؤال شــونده 
هســتند( بــدون تقطیــع نماهــا هــم حــرف و هــم 
انتقادهــا به صــورت شــفاف مشــخص باشــد و هر 

دو در یــک نمــا باشــند.

در وجــه منفــی فیلــم بایــد ایــن را هم گفت که 
گزجره)غلــو(  کار، تکثــر آینه هــا ا در بخش  هایــی از 

گاهــی حــواس مخاطــب را از متــن فیلــم،  شــده و 
پــرت می کنــد، گاهــی ایــن آینــه بــا زاویــۀ دوربیــن و 
مخاطــب نیــز نمی خــورد و اذیت کننــده اســت که 
شــاید نمونــۀ بــارز آن در گفت وگــو بــا نوۀ مهندس 

بــازرگان بــه چشــم آید.

وجــه دیگــر اهمیــت مســتند را می تــوان در 
کرد. تا قبل از مســتند  محتوای مســتند بررســی 
»نهضــت  نســبت  بــه  کمتــر  شــده«  طــی  »راه 
آزادی« و »سازمان مجاهدین خلق )منافقین(« 
شــخصیت  از  آنچــه  همــواره  و  می شــد  توجــه 
ــود  ــًا فــردی ب ــود، اتفاق ــازرگان رســانه ای شــده ب ب
گرایــش بــه ســازش و صلــح داشــت. نهضــت  کــه 
آزادی بــا جنــگ تحمیلــی و ادامــۀ آن مخالــف 
بــوده اســت، اهــل رفتارهــای پارتیزانــی و انقالبــی 
نبــوده و ایــن نقل قــول در زمــان دولــت موقــت 
کــه »انقالبیــون، دولتــی  از بــازرگان مشــهور اســت 
انقالبــی و بولــدوزر وار می خواهنــد. امــام بولــدوزر 

می خواهــد ولــی مــن پیــکان هســتم.«

حــاال در مســتند راه طــی شــده بــا بازرگانــی ای 
کــه در نیمــۀ اول دهــۀ چهــل، روبــه  مواجهیــم 
اســلحه  بایــد  »دیگــر  کــه  کــرده  حنیف نــژاد 
بــا  کارســتان!« و  کنــد  کاری  بــرداری« و »بایــد 
هفت تیــر؛  نشــان دادن  و  دســت  انگشــتان 
کار »مبارزۀ مســلحانه« بیان  منظــور خــود را از آن 
می کنــد و پــدر معنــوی بــرای منافقیــن می شــود. 
کــه در دهــۀ شــصت، در همــان  پــدر معنــوی 
کــه منافقیــن بــر روی مــردم ایــران هــم  زمانــی 
اســلحه کشــیده بودند ازســوی بازرگان »فرزندان 
 مجاهــد و مکتبــی عزیــزم« خطــاب می شــوند.

بــازرگان بعــد از راه طــی شــده، بــرای مــا آن بازرگان 
سابق نیست؛ بلکه بازرگانی است که سرچشمۀ 

مبــارزات مســلحانه آن هــم از جنس التقاطــی آن 
گرچــه خــود را صاحــب  ــه ا ک ــی  می شــود. مبارزات
صالحیــت و لیاقــت بــرای شــرکت در آن نمی داند 
 امــا فرزنــدان خــود را بــرای آن هدایــت می کنــد.
قابــل  تاریخ نــگاری،  حیــث  از  مســتند  ایــن 
از  بیــش  کــه  جهــت  آن  از  و  اســت  اســتناد 
مهنــدس  اطرافیــان  و  نزدیــکان  ســراغ  همــه، 
کمتــر محــل خدشــه جانبه گــری  ــازرگان رفتــه،  ب
به کمــک  آینه هــا  وجــود  و  اســت،  ســوگیری  و 
کــه از تهمــت تقطیــع هــم بــری باشــد.  آمــده 

ورودیــۀ مســتند، اهمیــت بــازرگان را در جریــان 
بیــان  آن  از  بعــد  و  نفــت  صنعــت  ملی شــدن 
کــه  می کنــد و ایــن را بــه مخاطــب می فهمانــد 
بــازرگان اتفاقــًا در کار اجرایــی، قابل قبول بــود؛ اما 
که  نهضــت آزادی و بــازرگان از جایی لطمــه خورد 
خــود را در مقــام تئوریســین دینــی قــرار داد و حــاال 
می خواست از ترمودینامیک، اسالم را استخراج 
نمایــد. در انتهــای فیلــم از همین مســیر مســتند 
کــه  کــه مخاطــب بــه ایــن نتیجــه می رســد  اســت 
»بــازرگان نــه کامــاًل ملــی بود و نه کامــاًل مذهبی!«

بــاز  می تــوان  مســتند،  روایــی  خــط  در  امــا 
ایــرادی را نیــز موجــه دانســت و آن خــروج کامل از 
بــازرگان و دوبــاره بازگشــتن در آن اســت. به عنوان 
مثال در توضیح شکل گیری سازمان مجاهدین 
کامــل از موضــوع بــازرگان خــارج  خلــق، مســتند 
می شــود و بعــد از چنــد دقیقــه، دوباره بــه بازرگان 
بــاز می گــردد و ایــن می توانــد حوصلــۀ مخاطــب را 
گرچــه بنابــر توضیــح ابتدایــی و ادعای  ســر ببــرد؛ ا
ســازنده، مســتند پیرامون راه طی شــده اســت و 
نــه بــازرگان؛ ســازمان مجاهدیــن هــم بخشــی از 

ایــن راه طــی شــده  بودنــد!

پدر معنوی



گــزارش خبرنگار »فانوس«، نشســت »مبانی  بــه 
ســینمای سفارشــی، ســفارش خــوب و بــد« بــا 
در  ازغــدی«  رحیم پــور  »حســن  اســتاد  حضــور 
پنجمیــن روز جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار در 

سینمافلســطین برگــزار شــد.
اســتاد ازغــدی در ابتــدای ایــن نشســت، با طرح 
که سفارشــی نباشــد هم  که »آیا هنری  این ســؤال 
کــرد: مفهــوم ســفارش  وجــود دارد یــا خیــر« عنــوان 
گاهــی  دو بعــد دارد؛ یــک بعــد معنــای منفــی دارد. 
هنرمنــد و فاعــل انســانی، فاقد انگیزۀ درونــی برای 
کار عالقه ای  کار هنری اســت و ممکن اســت به آن 
گاهــی هــم بــرای منفعــت، ســراغ  نداشــته باشــد. 
گاهــی هــم معنــی سفارشــی بودن  هنــر مــی رود. 
کــه براســاس ایمــان و جانب دارانه  هنــر، این اســت 
باشــد و براســاس ایمــان و اخــالص انجام شــده 
کند  گاهی هنر قرار نیســت مشــکلی را حل  باشــد. 
و بایــد دیــد مشــکل دیگــران را حــل می کند یــا برای 
دیگــران مشــکل ایجــاد می کنــد، پــس دیگــران هــم 

به طورجــدی مطــرح هســتند. 
ایشــان افــزود: در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و در حوزۀ 
ــان تفــاوت می کنــد. مــا  تعلیــم و تربیــت ایــن جری
کــه معنــا و مفهومــی نداشــته  هیــچ هنــری نداریــم 
کــه بی غرضانــه باشــد.  باشــد، حتــی آن هنــری 
جــدا از نیــت مؤلــف، آن کار، اثــر خــود را بــر مخاطب 
کســی ممکــن اســت در مغــازۀ خــود  می گــذارد. 
کــه بــر مبنــای  اشــیایی بــرای فــروش داشــته باشــد 
خواســت مشــتری و ســفارش اســت. ایــن اصــاًل 
ســفارش بدی نیســت و معاملۀ پایاپای اســت. اما 
در رســانه و اخــالق، بحــث دقیق تــر و حســاس تر 
می شــود. آنجــا نمی توانیــم بگوییــم مــن هیــچ نظر 
خاصــی دربــارۀ انســان و اخــالق نــدارم؛ ولــی وارد 
روح و فکــر او می شــوم. هنرمنــد می توانــد انگیــزه را 
از مشــکالت مــردم و وجــدان دینــی مذهبــی خــود 

الهــام بگیــرد.

»آیــا  کــه  ســؤال  ایــن  طــرح  بــا  رحیم پــور 
و  انگیــزه  بــدون  انســانی  فعــل  صورت گرفتــن 
ســفارش بــه معنــای خواســتگاه عمــل، ممکــن 
کاری  هــر  کــس  هــر  ادامــه داد:  یــا خیــر«  اســت 
از  برخــی  منشــأ  اســت.  سفارشــی  می کنــد  کــه 
ســفارش ها نفــس و برخــی دیگــر عقــل ماســت. 
گاهــی هوس هــای مــا بــه مــا دســتور می دهند پس 
مــا عمــل بی ســفارش نداریــم. به خاطــر همیــن 
گاهــی مــا از بیــرون ســفارش می گیریــم و  کــه  اســت 
کــه بــا ایــن اندیشــه  کار بــه ایــن معنــی اســت  ایــن 
ــرده ام. هیــچ  ک ــوع انسان شناســی بیعــت  و ایــن ن
عمــل انســانی ای، عبــث و بیهوده نیســت. انســان 
کار عبــث بــه اختیــار خــود انجــام نمی دهــد، حتــی 
دارد.  تفــاوت  هدفشــان  فقــط  کــه  دیوانــگان 
حیوانــات نیــز بی دلیــل حملــه و یــا فــرار نمی کننــد. 
گیاهــان نیــز در رشــد و یا خشک شــدن دلیــل دارند 
ولــی فقط تصمیم گیرنده نیســتند. تصمیم فاعل 

انسانی عبث نیست.
کــرد: تعلیــم و تربیــت،  کیــد  حســن رحیم پــور تأ
خانــواده، ژن، تغذیــه همــه اثــر دارد و همــۀ این هــا 
موقعیــت انســانی مــا را می ســازند. همــۀ مــا بــا 
توجــه بــه نقــش اراده انتخاب گــر هســتیم. پــس 
انتخاب شــده، انتخاب گــر هــم می توانــد باشــد. 
گفــت مــن بــه رســانه یــا ســینمایی  کســی  گــر  ا
کــه در خدمــت هیــچ تفکری نیســت،  می اندیشــم 
یــا نمی فهمــد چــه می گویــد، یــا می فهمــد. آن فــرد 
ــد  ــینما نبای ــد س ــه می گوی ک ــه ای  ــت در لحظ درس
کنــد، همیــن حــرف خــودش  را دنبــال  هدفــی 
کــه  کســی  یــک ایــده و هــدف اســت. درســت مثــل 
گــر بپذیــرد  کــه ا می گویــد تناقــض محــال نیســت، 

ــت. ــت اس ــم درس ــض آن ه ــی نقی یعن
گــزاره ای، هــر  گادامــر« می گویــد: از هــر  »گئــورگ 
مارکسیســت ها  داشــت.  می تــوان  را  تفســیری 
می گوینــد چیــزی در دنیــا ثابــت نیســت؛ یــا ایــن 
ــر نیســت پــس او  گ ــا نیســت. ا ــزاره ثابــت اســت ی گ

اصــاًل حرفــی نــزده اســت. 
اســتاد ازغــدی یــادآور شــد: برخــی از هنرمنــدان 
می گوینــد هنــر اصیــل در خدمــت چیــزی نیســت. 
گــر ایــن حــرف درســت باشــد و هنــر در خدمــت  ا
کســی نباشــد بــرای آن فــرد چــه منفعتــی را داشــته 
او  بــرای  نداشــته  آبــی  کســی  بــرای  گــر  ا اســت؟ 
اســت. پشــت بی فلســفه ترین  نــان داشــته  کــه 
حرف هــا نیــز فلســفه ای نهفتــه اســت؛ ولــی ممکن 
اســت غلــط باشــد. اینکــه می گوینــد هنــر، فلســفه 
دفــاع  ابــزورد  و  پوچــی  فلســفۀ  از  یعنــی  نــدارد 
می کنــد. برخــی می گوینــد بــرای دل خــودم فیلــم 
می ســازم و ایــن یعنــی آن فــرد تابــع فلســفۀ اصالت 

ــت. ــذت اس ل
99درصــد ایــن بهانه هــا بــرای پــول و شــهرت 
گــر بــرای  اســت. ایــن موضــوع دو حالــت دارد. ا

کار نکنیــم ســراغ مکتــب »مــن  عدالــت و شــریعت 
اینکــه  به جــای  و  رفته ایــم  هســتم«  عالــم  مرکــز 
بگوییــم خــدا مرکــز عالــم اســت و بــه دیگــران کمک 

کنیــم، معیارمــان ســود می شــود. 
کــه در هنــر بــرای  وی بــا بیــان اینکــه »بحثــی 
ــازار  ــرای نفســانیت وجــود دارد، در ب ــا ب حقیقــت ی
کــرد: ُبــرد،  و اقتصــاد هــم وجــود دارد« خاطرنشــان 
ــه در  ــد در اقتصــاد وجــود داشــته باشــد و ن ــرد بای ُب
گاهــی در سیاســت منجر به  کمــا اینکــه  سیاســت. 
باخت بــرد می شــود. عــده ای بــرای عدالــت وارد 
کاســبی  سیاســت می شــوند و برخــی هــم بــرای 
گــر جامعــۀ دینــی باشــد از ادبیــات دینــی هــم  و ا
اســتفاده می کننــد. آنهــا یــک نظــام دوقطبــی بیــن 
کرده انــد. آنهــا یــا خــدا یــا  خــدا و انســان درســت 
انســان را درنظــر می گیرنــد. ســنت خــدا را انتخــاب 
می کنــد و مدرنیتــۀ انســان را. در تفکــر اســالمی 
خداونــد منافعــی نــدارد و فقــط در اندیشــۀ نفــع 
کــس  و ضــرر انســان اســت. خداونــد می گویــد هــر 
کنــد، خــود را فرامــوش می کنــد. خــدا  مــرا فرامــوش 
کــرده اســت،  کــه  هــر واجــب و حــرام و دخالتــی 
بــرای نفــع و ضــرر ماســت نــه او. لــذا تقابــل انســان و 
خداونــد نداریــم. خداونــد می فرمایــد هــر وقــت مــرا 
فرامــوش می کنیــد، قربانــی اصلــی، انســان اســت. 
کــس یــاد مــرا  یــا در جــای دیگــری می فرمایــد: هــر 
ــار می شــود.  کنــد، دچــار زندگــی نکبت ب فرامــوش 
کــه معتقــد  کســی  رحیم پــور ازغــدی ادامــه داد: 
بــه »هنــر بــرای هنــر« اســت، هــدف نفســانی دارد. 
کــه در بــازار بگوییــم پــول  ایــن ماننــد آن اســت 
معنایــی  به خودی خــود  کــه  پــول  پــول.  بــرای 
ــدرت  ــان ق ــه انس ــه ب ک ــت  ــول اس ــاِر پ ــدارد و اعتب ن
می بخشــد. حتــی سیاســت بــرای سیاســت، فــن 
کســب  انتهــای آن  و  قــدرت اســت  بــرای  بــازی 

قــدرت و لــذت بــرای فــرد اســت. 

عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی عنــوان 
کــرد: به هرحــال به لحــاظ مضمونــی، امــکان نــدارد 
ــد.  ــزی نباش ــارۀ چی ــه درب ک ــود  ــه ش ــی ارائ محصول
مســئلۀ دربارگی بســیار مهــم اســت. دربارگی یعنی 
دربــارۀ چیــزی بودن. آیا فیلم یا اثر هنــری ای داریم 
ایــن بی معناســت.  نباشــد؟  کــه دربــارۀ چیــزی 
برابــر  وقتــی دربــارۀ چیــزی حرفــی می زنیــم، در 
نزنیــم  هــم  حرفــی  وقتــی  حتــی  مســئولیم.  آن 
کــه چــرا  مســئولیم؛ چــون از مــا پرســیده می شــود 
کــه  دربــارۀ فــالن موضــوع چیــزی نگفتــی. آنهایــی 
می گوینــد مــا دنبــال ایدئولــوژی خاصــی نیســتیم، 
و  هســتند  محــوری«  »مــن  ایدئولــورژی  دنبــال 
کــه حرفشــان را نزنند، پیــرو ایدئولوژی منافع  آنجــا 
بوده انــد. پــس هــر اثر هنــری ای هدفــی دارد، چون 
کمــدی  دربــارۀ موضوعــی اســت. حتــی فیلم هــای 
محــض هــم معنــا دارد. شــاید هدفشــان خنــدۀ 
تلــخ، خنــدۀ متفکرانــه، درد، غفلــت، شــادی و... 

باشــند. 
همــۀ  زبــاِن  هنــر،  کــرد:  اضافــه  ایشــان 
گونه هاســت. در همــۀ مقوله هــا از قبیــل تاریــخ 
هنر، زبان شناســی، روانشناسی، جامعه شناسی، 
اخــالق و... هنــر و مقولــه دربارگــی را می بینیــد. 
شــرط الزم هنــر، دربــارۀ چیــزی بــودن اســت. هنــر 
غیرسفارشــی وجــود نــدارد و حتی زمانی که کســی 
نباشــد، سفارشــی از درون شــکل می گیــرد. یــک 
هنرمنــد مکتبــی، انگیــزه اش را از جایــی نمی گیرد. 
مؤمــن واقعــی، نوکــر حــق اســت و همیشــه تــه 
کارمنــد عقایــدم هســتم؛  دلــش می گویــد، مــن 
کــه مســئولیت شــرعی ســرش  ولــی هنرمنــدی 
نمی شــود، منافــع خــود را در نظــر می گیرد. ســینما 
ذاتــًا امــر و نهــی می کند. هر اثر هنــری ای توصیه ای 
دارد. بایــد دیــد هــر هنرمنــد چــه چیــزی بــه شــما 

می دهــد و چــه چیــزی از شــما می گیــرد.

سفارش؛ 
منشأ هنر است

استاد رحیم پور ازغدی در نشست »مبانی سینمای سفارشی، سفارش خوب و بد«
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گزارش خبرنگار »فانوس«، در پنجمین روز از  به 
کران های مرکزی نهمین جشــنواره مردمی فیلم  ا
عمــار، نشســت خبــری مســتند »عابــدان کهنــز« با 
حضــور مجید رســتگار، کارگــردان، امیر مهریــزدان، 
تهیه کننــده، علــی نصیرنــژاد، آهنگســاز و حــاج 
خدایــار بهرامــی از مســجد حضــرت امیرالمؤمنیــن 

کهنــز برگزار شــد.
حــاج خدایــار بهرامــی در ابتدای این نشســت در 
ســخنانی درباره »کهنز« شهرســتان شــهریار گفت: 
بــرای  را  جوانی شــان  منطقــه 240پاســدار،  ایــن 
پاســداری از ارزش هــای دینــی و اســالم فــدا کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید »مصطفــی صــدر 
زاده«، بــه عنــوان یکــی از شــهدای مدافــع حــرم 
ایــن منطقــه، همــه زندگــی و جوانــی خــود را وقــف 
کــرده بــود، افــزود: خانــواده  فرهنــگ دفــاع مقــدس 
شــهید صــدر زاده، همگــی زندگی شــان را در راه 
گذاشــته اند،  ارزش هــای دینــی بــه طبــق اخــالص 
بــه همیــن دلیــل طبیعی اســت که فرزنــدی مانند 
شــهید »مصطفــی صــدر زاده« را تقدیــم اســالم 

کنند.
کــه انقالب اســالمی  بهرامــی توضیــح داد: زمانــی 
گرفــت، تــوان دفاعــی الزم را  کشــور مــا صــورت  در 
کــه بســیاری از افــراد ارتــش مــا یــا  نداشــتیم چــرا 
اعــدام، متــواری و یــا بازخرید شــده بودند، دشــمن 
کشــور مــا را نابــود  کــرد تــا  از ایــن فرصــت اســتفاده 
کار آمــدن یــک ارتــش ابتدایــی  کنــد امــا بــا روی 
بــا مقتدرتریــن  مــا  کشــور  امــروز  نــام ســپاه،  بــه 

ارتش هــای دنیــا مقابلــه می کنــد.
دو  توانســته  ســپاه  امــروز  کــرد:  اضافــه  وی 
ســرزمین بــزرگ اســالمی را نجــات دهــد. امــا بــا 
ایــن وجــود هنــوز جــای دو ارتــش دیگــر ماننــد 
ارتــش اقتصــادی و فرهنگــی خالــی اســت. ارتــش 
اقتصــادی ایــن ســرزمین بایــد بــه جایــی برســد 

کــه بتوانــد بــا قدرت هــای اقتصــادی زمیــن مقابلــه 
کــه بــه شــدت  کنــد، همچنیــن ارتــش فرهنگــی 
ضــرورت آن احســاس می شــود نیــز بایــد بتوانــد 
قدرت هــای  بــا  تئاتــر  و  فیلم ســازی  بخــش  در 
کنیــم و  فیلم ســازی دنیــا ماننــد هالیــوود مقابلــه 
آنهــا را از اندیشــه مــردم زمیــن در بحــث مســائل 
اجتماعــی و اعتقادی پس بزنیم. امیــد دارم روزی 
بــه دســت جوانــان ایــن ســرزمین ایــن موضــوع 

ــد. ــد ش ــق خواه محق
بهرامــی بعــد از ایــن ســخنان، انگشــتری خــود را 
گرفتــه بــود،  کــه بــه یــادگار از حــاج قاســم ســلیمانی 

کــرد. کارگــردان مســتند اهــدا  بــه مجیــد رســتگار، 
رســتگار نیــز در ســخنانی در ایــن نشســت گفت: 
128دقیقــه ای  فیلــم  ایــن  وجــود  بــا  معتقــدم 
کاملی  نتوانســته ایم از زندگی مردم »کهنــز« روایت 
ــه  ــدا 180دقیق ــم در ابت ــان فیل ــیم. زم ــته باش داش
بــود امــا بــه دلیــل بلنــد بــودن تکه هایــی از فیلــم را 
کردیــم، ســعی داریــم در آینــده زمــان فیلــم  حــذف 
کنیــم تا قابلیت فیلم برای مخاطب بهتر  کوتــاه  را 

و جذاب تــر باشــد.
وی افــزود: موضــوع فیلم، روایت زندگــی افرادی 
عبادتــگاه،  یــک  داشــتن  خاطــر  بــه  کــه  اســت 
کمــک  تالش هــای زیــادی انجــام می دهنــد و بــا 
را  امیرالمؤمنیــن)ع(  حضــرت  مســجد  مــردم، 
می ســازند. اســم فیلــم را بــه خاطــر روایــت زندگــی 
گذاشــتیم. کهنــز«  افــراد عابــد و زاهــد، »عابــدان 
کــرد:  کیــد  کهنــز« تأ کارگــردان مســتند »عابــدان 
ایــن فیلــم، بــه عنوان اولین کار رســمی مســتندم، 
کتابــی  ارزش زیــادی بــرای مــن دارد، ایــن فیلــم بــا 
کــه بــه بنــده داده شــده  بــه اســم »ســرباز روز نهــم« 
بــود، شــروع شــد. فصــل دوم ایــن فیلــم را هــم 

کردیــم.  »ســربازان روز دهــم« نام گــذاری 
در  کتــاب  ایــن  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  رســتگار 

خصــوص شــهید مدافــع حــرم »مصطفــی صــدر 
زاده« بــود و توســط واحــد تاریــخ شــفاهی دفتــر 
مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی در 
خصــوص ایــن شــهید تحقیقــات زیــادی شــده 
کتابی هــم در خصوص  بــود، تصریــح کرد: بــزودی 
»کهنــز«  شــهیدان  و  بهرامــی  آقــا  حــاج  زندگــی 

شهرســتان شــهریار، منتشــر خواهــد شــد.
کیــد بــر این کــه بــرای ســاخت مســتند  وی بــا تأ
زندگــی شــهید »مصطفــی صــدر زاده« تحقیقــات 
گفــت: بخشــی از تحقیقاتــی  زیــادی شــده بــود، 
کــه توســط تیــم تاریــخ شــفاهی دفتــر مطالعــات 
فرهنگی انقالب اســالمی انجام شــده بود، در ســه 
بخش ســاخت مســجد، نحوه آمــدن این افــراد به 
مسجد و شهدای »کهنز« در این مستند ساخته 

شــد.
ــا بیــان این کــه ســاخت ایــن  ایــن مستندســاز ب
فیلــم طــی 8جلســه و بــه مــدت یــک ســال و 2 مــاه 
بــه طــول انجامیــد، یــادآور شــد: معتقــدم بــه دلیل 
زمــان فیلــم مــا نتوانســتیم بــه درســتی زندگی نامه 
شــهید صــدر زاده را بــه تصویــر بکشــیم. مــا در ایــن 
کــه در فتنه88  فیلــم حتــی 15دقیقه از اتفاقاتــی را 
کردیــم. در  رخ داد، بــه دالیــل مختلفــی حــذف 
کــه قســمت هایی از  دولــت فعلــی درســت نبــود 
ایــن فیلــم منتشــر شــود امــا شــاید در 2ســال آینــده 
بخش هــای حــذف شــده را به فیلــم اضافه کنیم.

کهنز«  مهریــزدان تهیه کننده مســتند »عابــدان 
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ردپــای شــهدای »کهنــز« بــه 
گفــت: بــدون  خوبــی در فیلــم مشــاهده می شــود، 
شــک، رمــز فهمیــدن فیلــم، درک همیــن موضوع 
کــه حجــم و بلنــد بــودن  اســت. فکــر می کردیــم 
زمــان فیلــم، بیننــده را خســته کنــد، اما فیلــم را به 
افــراد زیــادی نشــان دادیــم و خوشــبختانه، هیــچ 
شــخصی از دیــدن آن احســاس خســتگی نکــرد و 

رضایت خود را از تولید این فیلم اعالم کرد.
ســاخت  دربــاره  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  وی 
کیــد  تأ ایــن مســتند  مجموعــه چنــد قســمتی 
کــرد: بــه دلیــل این کــه صــدا و ســیما، همیشــه در 
کــم لطفــی  زمــان پخــش چنیــن فیلم هایــی بــه مــا 
قســمت های  ســاخت  بــه  عالقمنــد  می کنــد، 
گــر  دیگــر نیســتیم. البتــه معتقــدم ایــن فیلــم ا
چنــد قســمتی شــود، جذابیــت خــود را از دســت 
می دهــد. در آینــده ایــن مســتند، از طریــق ســایت 

»عمــار یــار« عرضــه خواهــد بــود.
کهنــز« با اشــاره  تهیــه  کننده مســتنتد »عابــدان 
کار، توســط دفتــر مطالعــات جبهه  بــه این کــه ایــن 
انقالب فرهنگی ســاخته شــده اســت، یادآور شــد: 
ایــن عزیــزان بــا همــه وجــود بــرای ســاخت ایــن 
مســتند زحمــت کشــیدند و حاصــل ایــن فیلــم به 
کــه امــروز همــه از ســاخت و تولیــد آن  گونــه ای شــد 

راضــی هســتند.
نصیرنژاد آهنگساز این مستند نیز در سخنانی 
بــه  بــا بیــان این کــه در ایــن فیلــم قــدم  کوتــاه، 
قــدم ردپــای شــهدای »کهنــز« شهرســتان شــهریار 
احســاس می شــود، اظهــار داشــت: در ابتــدا بــرای 
ســاخت آهنــگ ایــن فیلــم تعلــل می کــردم امــا بعد 
بــه خواســت خــدا توانســتم موســیقی مناســب را 

بــرای ایــن مســتند بســازم.
کهنــز« روایــت  گفتنــی اســت مســتند »عابــدان 
حــرم  مدافــع  شــهدای  بالندگــی  و  شــکوفایی 
»مصطفی صــدرزاده«، »ســجاد عفتی« و »محمد 
»امیرحســین  حــرم  مدافــع  جانبــازان  و  آژنــد« 
حاجــی نصیــری« و »رضــا ســلمانی« در مســجد 

امیرالمومنیــن)ع( »کهنــز« شــهریار اســت.

انگشتر حاج قاسم
 برای کارگردان »عابدان کهنز«

نشست خبری مستند بلند »عابدان کهنز« در سالن یک سینمافلسطین
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 گزارش تصویری رونمایی از مستند عابدان کهنز

w حضور هادی آرزم در مراسم رونمایی

w استقبال پرشور از مستند w )حضور جانباز مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیری)سوژه مستند

w کنار عوامل تولید کهنز در  سوژه های مستند عابدان  w کنار مادر شهیدان خالقی پور در حاشیه  رونمایی کهنز در  کارگردان عابدان 



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: فارس
شهر: نورآباد ممسنی

مکان اکران: منزل شخصی
تاریخ اکران: 13دی

آثار اکران شده: با اجازه خدا، کالس نقاشی

ستان: مازندران
شهر: بابل
مکان اکران: سالن اجتماعات کتابخانه امام علی)ع( 
تاریخ اکران: 13دی
آثار اکران شده: علمدار، گیت ویژه

استان: همدان
شهر: نهاوند

مکان: مصلی نماز جمعه
تاریخ اکران: 14دی

آثار اکران شده: شام هیئت، شیرینی

استان: خراسان رضوی
شهر: چناران
مکان اکران: مصلی نماز جمعه
تاریخ اکران: 14دی
آثار اکران شده: بازار محبت

استان: آذربایجان شرقی 
شهر: بستان آباد

مکان اکران: مدرسه نمونه دولتی خلیج فارس
تاریخ اکران: 14دی

آثار اکران شده: علی کوچولو، تعمیر در مدرسه

استان: مازندران 
شهر: امیر کال
مکان: سالن اجتماعات امام حسن)ع(
تاریخ اکران: 14دی
آثار اکران شده: ارباب جنگ
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سینما  خاور
روایت »علی سبحانی«  اکران کننده و مستندساز  شهرستان بیرجند

کران شهید ابراهیم هادی� گروه ا
از جشـــنوارۀ پنجـــم و از طریـــق آقـــای کریمیان 
مســـئول وقت جشـــنواره با جشـــنوارۀ مردمی 
کران  عمـــار آشـــنا شـــدم. در ابتـــدا شـــروع بـــه ا
کـــردم و یکـــی دو تا فیلم  فیلم هـــای جشـــنواره 
را  فیلم هـــا  بقیـــه  بعـــدَا  دیـــدم.  )دی وی دی( 
گرفتـــم و همـــه را دیـــدم و کم کـــم بـــا فضا آشـــنا 

. م شد
کـــران در بیرجنـــد بصـــورت تیمـــی  در بحـــث ا
که با مـــا همکاری  عمـــل می کردیـــم. از آقایانی 
می کردنـــد، آقـــای مســـگر و آقای قاســـمی که از 
ابتـــدا با مـــا بودند؛ ولـــی بعدها افراد بیشـــتری 
اضافـــه شـــدند. تیم مـــا حدود ده نفر هســـتند 
کار تخصصی هســـتند.  که تقریبًا فعال اند و در 
کران های مان تحت عنوان  البتـــه االن بیشـــتر ا
انجـــام  ابراهیـــم هـــادی  کـــران شـــهید  ا گـــروه 
کار  کران فیلم های عمار، بخشـــی از  می گیرد و ا
ماســـت. از جشـــنوارۀ پنجم تا به حال به اندازه 

کران داشتیم. بیســـت، ســـی تا ا

سینما سیار�
کران ایـــن بود که یکی  از خالقیت هـــای مـــا در ا
کشـــیدند و خـــاوری  از دوســـتانمان زحمـــت 
کـــران  ا فیلـــم  آن  در  کـــه  کردنـــد؛  هماهنـــگ 
گذاشتیم.  می کنیم و اســـمش را سینما ســـیار 
بـــه   همـــۀ دوســـتان ســـوار خـــاور می شـــویم. 
کران  روســـتاهای اطراف بیرجنـــد می رویـــم و ا
کارها بین اعضا تقسیم  فیلم انجام می دهیم. 
می شـــود. یـــک نفر مســـئول فنی اســـت و یک 
نفر هم راننده ماشـــین. برخـــی در پخش کردن 
کمک می کنند  کـــران  و چیدن وســـایل موقع ا
گروهی در حوزۀ تولیـــد محتوا فعالیت دارند. و 

کران� انتخاب مکان ا
کران  بیشـــتر سعی می کنیم مناطقی  در بحث ا
بـــه نظـــر خودمـــان جـــواب می دهـــد،  کـــه  را 
کمتـــر  کـــه  مناطقـــی  مثـــاَل  کنیـــم.  انتخـــاب 

می تواننـــد بـــه ســـینما برونـــد.
خودمـــان  بـــرای  ثابـــت  مـــکان  کـــران  ا بـــرای 
تعریـــف نکـــرده بودیـــم. در مدارس یا مســـاجد 
مســـجد  مثـــاَل  می کردیـــم.  کـــران  ا پارک هـــا  و 
حضرت ابوالفضل روســـتای علی آباد یا مسجد 
کران  کـــه ســـه تـــا چهـــار ا حاجی آبـــاد بیرجنـــد 
آن جا داشـــتیم. در پارک دولت و پارک پروفسور 
کران داشـــتیم. پـــارک دولت  معتمدنژاد هـــم ا
کران داشـــتیم، در  که تقریبا ســـه بـــار در آن جا ا
منطقۀ آپارتمان نشـــین بیرجند اســـت و پارک 
گمنامی هم در  شاخصی در شهر است. شهید 
کار ما  که از لحاظ فرهنگی در  پارک دفن اســـت 
کم جمعیـــت، خصوصَا بچه های  موثر بود. ترا
زیر پانزده، شـــانزده ســـال در آن جا زیاد است. ما 
ســـعی کردیم انیمیشن های جشـــنوارۀ عمار یا 
کنیم. با این روش بیشـــتر  کران  غیـــر آن را آنجا ا
جواب می گرفتیم. آن جا هرشـــب حـــدود 150-

200 نفـــر برای تماشـــای فیلم هـــا می آمدند.
کـــه در ســـینما همایـــش برگزار  یکـــی دو بار هم 
کلیـــپ عمار پخش  شـــد، قبـــل از آن دو یا ســـه 
کران ها  می کردیم تـــا مخاطب ببیند. در ایـــن ا
جمعیت خـــوب آمـــده بودند. مثـــاًل »علمک« 

کـــرده بودیـــم، تقریبـــًا 70درصد  کـــه پخـــش  را 
که پخش  می خندیدنـــد یـــا مثـــاًل نماهنـــگ را 
می کردیم همه تماشـــایش می کردند. ظرفیت 
که آن زمـــان 220  ســـالن تقریبًا 275 نفر اســـت 

نفر آمـــده بودند.

استقبال مخاطبین�
برخی مســـتندها اســـتقبال بیشـــتری از آن ها 
می شـــد. مثـــاَل »شـــاهزادۀ روم« و علمک. باید 
مستندهایی شبیه علمک زیاد ساخته شود. 
کران های روســـتایی بیشتر فیلم داستانی  در ا
جواب می دهد یا مســـتندهایی مثل »باالتر از 
20«. از مجموعۀ »بختـــک« و »رو به قبله« هم 
اســـتقبال خیلی خوب شـــد. این  فیلم ها را که 
می گذاشـــتیم، مردم با اشـــتیاق نگاه می کردند 
و نمی رفتنـــد؛ حتـــی بـــه جمعیـــت اضافه هم 

 . می شد

جذب مخاطب�
کران در  گاهـــی اوقات ســـعی می کردیم قبـــل از ا
کنیم تا به فراخور آن روســـتا  روســـتاها تحقیق 
کنیـــم. معمـــواًل با یـــک نفر در  مســـتند پخش 
روســـتا هماهنگ می کردیم و از همان شخص 
که عمدتًا مشـــکل روســـتای  ســـؤال می کردیم 
شـــما چیســـت؟ یا مثاًل بیشـــتر چه ردۀ ســـنی 
کران هســـتند؛ تا مســـتند مناســـبی  مخاطب ا

کنیم.  انتخاب 
در بحـــث جـــذب مخاطـــب مـــا بـــا توجـــه بـــه 
می کردیـــم  ســـعی  داشـــتیم،  کـــه  تجربـــه ای 
کـــران در حـــد 40دقیقـــۀ اول،  در ابتـــدای هـــر ا
کنیم. می دانســـتیم  فیلم هـــای جذاب پخش 
مثـــل  دارد.  مخاطـــب  بیشـــتر  فیلم هـــا  ایـــن  
علمـــک یا مجموعـــۀ »بختک«. می دانســـتیم 
تقریبـــا 90 درصـــد جمعیت پایش می نشـــیند. 
فیلم داســـتانی »تکخـــوان« هـــم خیلی خوب 
بـــود و مخاطـــب را جـــذب می کرد تـــا جایی که 
بعـــد از آن بچه هـــا با قســـمت آخـــرش آهنگ را 

تکـــرار می کردنـــد. 
کثـــرا از ســـن 20-19  بیشـــتر مخاطب های مـــا ا
سال به پایین هســـتند. ما همیشه سعی مان 
بـــر این بوده که مســـتندهایی را انتخاب کنیم 
گر هم  تا متناســـب با ســـن مخاطبان باشـــد. ا
کنیم، بیشـــتر از یک  کـــران  بخواهیم مســـتند ا
کران نمی کنم تا مخاطب متفرق نشـــود. ربـــع ا
یکـــی از راهکارهـــای مـــا برای جـــذب مخاطب 
کنیم  کـــه از داخل فیلم ســـؤال طرح  این بـــود 
کار باعـــث  کـــران جایـــزه بدهیـــم. ایـــن  و آخـــر ا
می شـــد مخاطب توجه بیشـــتری به مســـتند 
داشـــته  موفق تـــری  کـــران  ا و  باشـــد  داشـــته  

. شیم با

مخاطب را نباید به هرقیمتی پای مستند �
نشاند

همین امســـال در یک مجموعۀ فرهنگی برای 
گفته بودنـــد ما یک برنامه  کران رفتـــه بودیم.  ا
برای خانواده ها داریم، شـــما هم بیایید و بین 
کـــران داشـــته باشـــید. ما فکـــر کردیم  مراســـم ا
آنجـــا مجموعه فرهنگی اســـت و یک مســـتند 
خوب باید بخش شـــود. مســـتند نیم ســـاعته 

کـــه  کردیـــم  نـــام »عکس العمـــل« پخـــش  بـــا 
راجع بـــه فرزندآوری بود؛ ولـــی از آن جایی که به 
کران  مخاطب نگفته بودند در بیـــن برنامه ها ا
نیم ســـاعته مســـتند دارند، از وسط های فیلم 
مخاطبیـــن بلند شـــدند و رفتنـــد. در آخر چند 

نفر بیشـــتر نماندند.

کران برای اهل تسنن� ا
 اهـــل ســـنت در شهرســـتان بیرجند جمعیت 
قابـــل مالحظه ای هســـتند. مـــن اطـــالع دارم 
کننـــدگان بـــرای آن ها در  کـــران  گروهـــی از ا کـــه 
مدرســـه، حوزه علمیـــه  یا مساجدشـــان فیلم 
کرده اند. فیلم هـــای از قبیل »تنها میان  کران  ا

طالبان«.

کران بلیطی� ا
حـــدودا دو ســـال پیـــش فیلم داســـتانی به نام 
کـــه در مورد رزمنـــدۀ مدافع  هنگامه داشـــتیم 
که در دانشـــگاه علوم پزشـــکی برای  حرم بـــود؛ 

کـــران این فیلـــم بلیط فروشـــی کردیم.  ا
در مشـــهد هـــم بـــا آقـــای ســـپهری برنامـــه ای 
کـــران پولـــی داشـــتیم، اما نه به شـــکل  بـــرای ا
و  می دادیـــم  کـــت  پا آنجـــا  مـــا  بلیط فروشـــی. 
هرکـــس، هرقـــدر می خواســـت داخلـــش پـــول 
می گذاشـــت؛ پـــول خوبـــی هـــم جمـــع  شـــد. 

کـــران پولـــی بایـــد فرهنگ ســـازی  ا در بحـــث 
شـــود که مثـــاًل بلیطی که می خرند یـــا پولی که 
کارها می شـــود. می دهنـــد، باعث بهترشـــدن 

کران� بازخورد ا
کران از مخاطبیـــن بازخورد  گاهـــی در انتهـــای ا
جمـــع  داریـــم  کـــه  موقعـــی  مثـــاًل  می گیریـــم. 
می کنیم می گویند: آقا فرداشـــب هم می آیید؟ 
ِکـــی می آییـــد؟ دوبـــاره فیلم پخـــش می کنید؟
کرده ایم  ما یک ســـامانۀ پیامکی هم مشخص 
گرفتـــن نظـــرات مخاطبیـــن. در یکـــی از  بـــرای 
گفته بودنـــد: بـــه شـــهر بیشـــه هم  پیامک هـــا 
کنید. البتـــه آنجا  بیاییـــد و آنجـــا فیلم پخـــش 

دارند. کران کننـــده  ا خودشـــان 

تأمین تجهیزات �
کران همیشـــه مشـــکالت  تأمیـــن تجهیـــزات ا
خـــودش را دارد؛ ولـــی خـــدا را شـــکر مـــا در این 
مورد مشـــکل خاصی نداریم. تقریبـــًا 60 درصد 
صورتی کـــه  در  امـــا  دارنـــد  پروژکتـــور  مســـاجد 
کامل نباشـــد، ما خودمان  مســـجد امکاناتش 
پروژکتـــور و سیســـتم صـــوت داریـــم تـــا در روند 

کـــران با مشـــکل مواجه نشـــویم. ا

کران در مسجد سینما� ا
کـــران در مســـجد و ســـینما فـــرق دارد. پخش  ا
فیلـــم در مســـاجد از کیفیـــت باالیی برخـــوردار 
که می رود روی پردۀ سینما،  نیســـت. یک نفر 
کران فیلم  کیفیت فیلم می بینـــد، از ا بزرگ و با 
در مســـجد استقبال زیادی نمی کند. خصوصًا 
کران ها  کـــه ســـینما دارند ایـــن ا در شـــهرهایی 
کران در  کیفیـــت ا گر بشـــود که  طرفـــدار ندارد. ا
مســـجد را باال برد و مثل ســـینما بلیط فروشی 
کران جذاب تری خواهیم داشـــت.  انجام داد، ا
بایـــد ایـــن فرهنگ برای مـــردم ایجاد شـــود که 
می شـــود مســـجد و ســـینما را در هـــم ادغـــام 
کـــرد و این منوط اســـت به داشـــتن امکانات با 

کران فیلم در مســـاجد. کیفیت بـــرای ا
کـــران شـــده نبایـــد تنهـــا مذهبی  فیلم هـــای ا
باشـــند؛ بلکه از همـــه نوع فیلم باید بهـــره برد. 
گزینـــۀ خیلـــی خوبی اســـت.  فیلم هـــای طنـــز 
کـــه آخـــرش خـــوب تمـــام  مـــردم طنزهایـــی را 
شـــود، بیشـــتر می پســـندند؛ یعنـــی هـــم نکته 

اخالقـــی داشـــته باشـــد و هـــم طنز باشـــد.
کران بیشـــتر از یک ســـاعت در مسجد مشکل  ا
اســـت. مثاَل یـــک نمازگـــزاری می آید ســـاعت 5 
نمـــاز بخواند تـــا 5:40 دقیقه نمـــاز و قرآن طول 
می کشـــد؛ بعـــد یک ســـاعت یـــا یک ســـاعت و 
نیم هم باید بنشـــیند برای دیدن فیلم. تقریبا 
نزدیک دو ســـاعت می شـــود و نمازگـــزار وقتش 
گرفته می شـــود. این هـــم باید مـــورد توجه قرار 

گیرد.

کارگردانی  « کران های مردمـــی، دو مســـتند را  کنـــار ا کنندۀ 26 ســـاله اهل بیرجنِد خراســـان جنوبی اســـت. وی در  کـــران  »علـــی ســـبحانی« ا
کنـــون هـــم در حال ســـاخت مســـتند اســـت. ســـبحانی از چهار ســـال پیش با جشـــنواره عمار آشـــنا شـــده و به صـــورت تیمی  کـــرده اســـت و ا

کـــران را انجـــام می دهند. برنامه هـــای ا
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که موجب می شود جشنوارۀ عمار در  کید بر اهمیت و اولویت مشِی حزب اللهی آثار است  تأ
ک اصلی، حرفه ای  گر مال کاندیدا یا برگزیده نباشد در غیر این صورت ا هیچ بخشی بدون 

بودن آثار و بعد حزب اللهی بودن آن ها بود، شاید در طول این سال ها می بایست در 
کاندیدا هم نداشته باشیم. این واقعیت نشان  بسیاری از محورها و بخش ها حتی یک 

می دهد هدف جشنوارۀ عمار بیش از اینکه برجسته سازی محصوالت و تولیدات ویژه برای 
بازاریابی و درخشش آن ها باشد، برجسته سازی هویت انقالبی و حزب اللهی در حوزه هنر و 

فرهنگ و رسانه است.

اولویت های  پساعمار

1- »جشنوارۀ عمار« وارد هشتمین دهۀ خود 
از تحلیل گـــران  می شـــود؛ درحالی کـــه برخـــی 
انقالبـــی، عمار را جشـــنواره ای همچنـــان »در 
مســـیر شـــدن« ارزیابی می کننـــد و می پندارند 
کـــه عمار تـــا به بلـــوغ و پختگی خود برســـد راه 
زیاد یا الاقل راه نســـبتًا زیـــادی در پیش دارد. 
از نظر ایـــن تحلیل گران حزب اللهی شـــاخص 
توفیـــق ـ بخوانید بلـــوغ  عمار تغییـــرات جدی 
در وضعیـــت ســـینمای ایران اســـت. بنابراین 
تـــا ســـینمای ایـــران اصالح نشـــده، عمـــار هم 
کامل خود دســـت نیافته اســـت.  بـــه ظرفیت 
به عبارت دیگـــر در این نگاه، شـــاخص ارزیابی 
از خـــود آن  بیـــرون  جشـــنوارۀ عمـــار چیـــزی 

است. 
نوعـــی  تحلیـــل سیاســـی،  ایـــن  پـــِس  در   -2
انـــگارۀ همه فن حریـــف از پدیـــدۀ »جشـــنوارۀ 
کـــه جشـــنواره را  ســـینمایی« مســـتتر اســـت؛ 
مبـــدأ و مجـــری اصلـــی تحـــوالت ســـینمایی 
و پیشـــراِن اصـــالح یـــا افســـاد ســـینما تلقـــی 
ســـینمایی  ویـــژۀ  تمرکـــز  شـــاید  می کنـــد. 
کلیدزدن باشـــکوه جشـــنوارۀ  حزب اللهی ها بر 
عمـــار و حمایـــت همه جانبۀشـــان از آن   که در 
مقایســـه با دیگر همکاری ها و همگرایی های 
و  منســـجم تر  و  قوی تـــر  ایشـــان  حزب اللهـــی 
حرفه ای تـــر بوده اســـت  در دامـــن زدن به این 
گـــر دانایان  کـــه ا تلّقـــی بی تأثیـــر نبوده اســـت؛ 
جبهۀ هنری و ســـینمایی انقـــالب اولین خیز 
جشـــنواره داری  بـــا  را  مشترک شـــان  و  بـــزرگ 
که جشـــنواره داری  برداشـــته اند، معلوم است 
تـــراز دال مرکـــز تحـــّوالت انقالب در ســـینمای 
ایـــران اســـت. در غیـــر ایـــن صـــورت، جماعت 
دیگـــری  عرصـــۀ  بایـــد  حـــزب اهلل  ســـینمایی 
ُکنـــش ســـینمایی را بـــرای ایـــن همگرایـــی  از 

باشـــکوِه صنفـــی انتخـــاب می کردنـــد.
که تقـــدم زمانی  3- بـــاور این حقیر آن اســـت 
کنشـــگری های  جشـــنواره دارِی تـــراز بر ســـایر 
انقالبـــی در عرصـــۀ ســـینما، تصمیم درســـتی 

ادامـــه دادن  و  کـــردن  برپا امـــا  اســـت؛  بـــوده 
جشـــنواره دارِی تـــراز بـــرای تحـــول ســـینمای 
نیســـت.  برخـــوردار  رتبـــی  تقـــدم  از  ایـــران 
به عبارت دیگر تقـــدم زمانِی جشـــنواره داری را 
نباید بـــه معنای تقـــدم رتبی آن در بهســـازی 
کـــرد. بنابراین  انقالبی ســـینمای ایـــران تصور 
آغـــاز ما از جشـــنوارۀ عمـــار، آغاز درســـتی بوده 
اســـت؛ اما اینکه بپنداریم با این آغاز درســـت، 
بخـــش مهمـــی از راه تحول را هـــم پیموده ایم 
آغـــاز علی رغـــم شـــکوه  ایـــن  اســـت.  اشـــتباه 
از  کمتـــر  برانگیزاننـــده اش، چیـــزی  و  مهیـــج 
کـــه بایـــد در عرصـــۀ عمل  10درصـــد اتفاقـــی را 
و میـــدان ســـینما بیفتـــد پوشـــش می دهـــد. 
که توقعـــات بهســـازانۀ باال از  به نظـــر می رســـد 
کمتـــر از 10درصـــد ظرفیت  کـــه ذاتًا  پدیـــده ای 
کل را پوشـــش می دهـــد، یکـــی از مهم تریـــن 
کـــه می توانـــد جبهـــۀ هنـــری و  آفاتـــی اســـت 
کند.  رســـانه ای انقالب اســـالمی را دچار خود 
که بـــاالی 90درصد  کـــرده  گرچه تالش  عمـــار ا
کند؛   که  این پتانســـیل 10درصـــدی را بالفعـــل 
الحق واالنصـــاف در مســـیر 10درصـــدی خـــود 
پرتوفیق بوده اســـت  اما توجه داشـــته باشیم 
گر همـــۀ این 10درصـــد را نیز محقق  کـــه حتی ا
که  کنـــد، بـــاز 90درصـــد دیگر از مســـیر مانـــده 
کنش هـــا و منش هـــای  بایـــد از ُطـــرق دیگـــر 

ســـینمایی پیموده شـــود.
نـــه  و  »جشـــنی«   ذاتـــًا  ســـاختاِر   -4
که با تســـامح جشنواره  »جشـــنواره ای«  عمار 
خوانـــده می شـــود؛ هـــم اساســـًا بـــه ظرفیـــت 
هـــم  و  می زنـــد  حـــد  آن  تحولـــی  تـــوان  و 
مـــی آورد.  پاییـــن  را  آن  از  توّقعـــات حرفـــه ای 
جشـــنواره، آیینی فرهنگـــی و راهبـــردی برای 
کـــه  برجسته ســـازی تولیـــدات تـــرازی اســـت؛ 
دارای  ویـــژه،  اهـــداف  برخـــی  چارچـــوب  در 
توانمنـــدی دشـــت مخاطب هـــای عظیـــم و 
مصرف کننده هـــای انبـــوه اســـت. جشـــنواره، 
آیینـــی بـــرای جهت دهـــی به بـــازار مصـــرف و 
واردکردن شـــوک های ذائقـــه ای به مخاطبان 
ســـینما و جلب توجه هـــای ســـیالبی ایشـــان 
اســـت. درحالی کـــه جشـــن، آیینـــی صنفـــی و 
گرامیداشـــت تولیدکننده هایی  هنـــری بـــرای 
کـــه در چارچـــوب یـــک حرفـــۀ ویـــژه یا  اســـت 
یک دیدگاه مشـــخص، جایابی شده و هویت 

یافته انـــد.
جشـــنواره اِی  عنـــوان  علی رغـــم  »عمـــار«   -5
هویـــت  ســـاالنۀ  جشـــن  بـــه  بیشـــتر  خـــود، 
موســـوم بـــه »هنـــر حزب اللهی هـــا« می ماند. 
ســـینمایی  هویـــت  کـــه  حزب اللهی هایـــی 
زمســـتانی  شـــب  یـــک   در  را  خـــود  هنـــری  و 

نکوداشـــت  جشـــن  بـــه  ایـــران  پایتخـــت  در 
می نشـــینند. بارزترین شـــاخص جشن بودگی 
عمار پاییـــن بـــودن اســـتانداردهای حرفه ای 
و  صنفـــی  اســـتانداردهای  ازای  در  آن 
شـــب،  ایـــن  در  اســـت.  حزب اللهـــی اش 
ســـینمایی،  حزب اللهـــی  تولیـــدات  ازمیـــان 
به اصطـــالح حرفه ای تـــر  یـــا  بهتـــر  کـــه  آن هـــا 
هســـتند برگزیده می شـــوند؛ نه اینکـــه از میان 
ســـینمای  اســـتاندارد  و  حرفـــه ای  تولیـــدات 
که حزب اللهی هســـتند برگزیده  ایران، آن هـــا 
کیـــد بـــر اهمیـــت و اولویت  و تقدیـــر شـــوند. تأ
کـــه موجـــب  مشـــِی حزب اللهـــی آثـــار اســـت 
می شـــود جشـــنوارۀ عمـــار در هیـــچ بخشـــی 
کاندیـــدا یا برگزیـــده نباشـــد در غیر این  بـــدون 
ک اصلـــی، حرفـــه ای بـــودن  گـــر مـــال صـــورت ا
بـــود،  بـــودن آن هـــا  بعـــد حزب اللهـــی  آثـــار و 
شـــاید در طـــول ایـــن ســـال ها می بایســـت در 
بســـیاری از محورهـــا و بخش هـــا حتـــی یـــک 
کاندیـــدا هـــم نداشـــته باشـــیم. ایـــن واقعیت 
نشـــان می دهد هدف جشـــنوارۀ عمار بیش از 
اینکه برجسته ســـازی محصـــوالت و تولیدات 
ویژه برای بازاریابی و درخشـــش آن ها باشـــد، 
برجسته ســـازی هویت انقالبـــی و حزب اللهی 
در حـــوزه هنـــر و فرهنگ و رســـانه اســـت. این 
نـــوع هدف گذاری جشـــنی در جای خـــود، در 
مرحلـــه ای قبـــل از هدف گذاری جشـــنواره ای 
قـــرار دارد. به عبارت دیگـــر دســـت انـــدکاران و 
سیاســـت گذاران عمـــار به درســـتی دریافته اند 
کـــه بـــدون تأســـیس و راهبـــری یـــک جشـــن 
ســـینمایی تراز، نخواهند توانســـت جشنوارۀ 
ســـینمایی تراز داشته باشند. همین واقعیت 
کـــه جریان انقالبـــی، حتی در  نشـــان می دهد 
چارچوب آیین های ســـینمایی هم در مرحلۀ 
که  پیشاجشـــنواره قـــرار دارد و بدیهـــی اســـت 
کمتر  ایـــن توقع حداقلی از عمـــار را بازهم باید 

. د کر
نکتـــۀ  پیشـــین،  توضیحـــات  براســـاس   -6
که جشنوارۀ  کانونی مقالۀ پیِش رو این اســـت 
ـ بخوانیـــد جشـــن  عمـــار در بالغ ترین موقعیت 

کمـــال جوانـــی و  خـــود قـــرار دارد و اینـــک در 
ســـرزندگی اســـت. ایـــن جشـــنواره در تحقـــق 
کـــه »نکوداشـــت هنـــر  هـــدف اصلـــی خـــود، 
اســـت،  حزب اللهـــی«  و  انقالبـــی  هنرمنـــد  و 
کامـــاًل موفـــق بـــوده و توانســـته در اندازه هـــای 
و  الهام بخـــش  ســـینمایی،  جشـــن  یـــک 
پـــازل  اعتمادبه نفـــس برانگیـــز باشـــد. بقیـــۀ 
بهســـازی انقالبـــی ســـینمای ایـــران ارتبـــاط 
مســـتقیمی به جشـــنوارۀ عمـــار نـــدارد و برای 
محقق ســـاختن آن بایـــد وارد راه هـــای نرفتـــۀ 
دیگـــر شـــد. بـــر ایـــن اســـاس هـــر نـــوع نـــگاه 
کـــه بـــا  انتقـــادی و تحول گـــرا بـــه آییـــن عمـــار 
پیش فرض بی توفیق بودن عمار در بهســـازی 
عمدۀ ســـینمای ایـــران، بنای بـــر ایجاد تغییر 
و دگرگون کـــردن آن دارد، اساســـًا غلط اســـت. 
امـــروز مهم تریـــن وظیفه عماری ها پاســـداری 
گران بهـــا و  از ایـــن میـــراث فرهنگـــی فاخـــر و 
درعین حـــال دســـت یازیـــدن بـــه ایجـــاد دیگر 
زیرســـاخت های الزم بـــرای تحـــول بهســـازانه 
در ســـینمای ایـــران اســـت. نگرانـــی راقم این 
کـــه ایـــدۀ پرطمطـــراق اما  ســـطور ایـــن اســـت 
انحرافـــِی تحـــول و دگرگونـــی در رونـــد آیینی و 
گر  کنونی جشـــنوارۀ عمـــار، ا خرده آیین هـــای 
آن را به وادی دگردیســـی و اعوجاج نکشـــاند، 
جشـــنوارۀ  می کنـــد.  جوان مرگـــی  دچـــار 
عمـــار بایـــد بـــا همیـــن دســـت فرمان خوبش 
ســـال های ســـال ادامه دهـــد. بقیـــۀ توقعات 
انقالبـــی را بایـــد از طریـــق به پاداشـــتن دیگـــر 
دنبـــال  ســـینمایی  فرایندهـــای  و  آیین هـــا 
که مؤسســـان و نســـل  کـــرد. چه خوب اســـت 
پیشـــگام  خـــود  عمـــار،  دســـت اندکاران  اول 
تکمیـــل دیگر خانه هـــای پازل تحـــول انقالبی 
که  ســـینمای ایران شـــوند. بـــه نظر می رســـد 
در شـــرایط پســـاعماری امـــروز، دامـــن زدن به 
تأســـیس و راهبـــری چرخه های انبـــوه »تولید 
گرنه بیشـــتر، امـــا حداقل  ســـینمایِی فاخـــر« ا
به انـــدازۀ »جشـــنواره داری ســـینمایی فاخـــر« 

باشـــد. اولویت  واجـــد 

باور این حقیر آن است که تقدم زمانی 
جشنواره دارِی تراز بر سایر کنشگری های 
انقالبی در عرصۀ سینما، تصمیم درستی 
کردن و ادامه دادن  بوده است؛ اما برپا
جشنواره دارِی تراز برای تحول سینمای 
ایران از تقدم رتبی برخوردار نیست. 
به عبارت دیگر تقدم زمانِی جشنواره داری را 
نباید به معنای تقدم رتبی آن در بهسازی 
انقالبی سینمای ایران تصور کرد.

که آن را از دیگر چشـــنواره ها متمایز می کند.  « حجت االســـالم علی جعفری در این نوشـــتار در پی بیان اولویت مشـــی جشـــنوارۀ عمار اســـت؛ 
که جشـــنوارۀ عمـــار در تمامی بخش ها  درواقـــع مشـــی »حزب اللهـــی « بـــودن آن، اولویتی ســـت فراتـــر از حرفه ای بـــودن آن؛ به همین دلیل اســـت 
کاندیـــد اســـت؛ و ایـــن یعنی برجسته ســـازی هویـــت انقالبـــی و حزب اللهـــی در حـــوزۀ هنر، فرهنگ و رســـانه اســـت. نگارنـــده همچنین  صاحـــب 

کـــه در یک چهارچـــوب خاص، هویـــت یافته اند. گرامیداشـــت تولیدکننده هایی  »عمـــار« را جشـــن می داند و نه جشـــنواره؛ جشـــنی بـــرای 
حجت االسالم علی جعفری

مدیر گروه مطالعات اجتماعی 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

سخنرانی »حجت االسالم علی جعفری« دربارۀ چشم اندازهای جشنوارۀ عمار



10

برگ هایی از جنایات مجاهدین ضدخلق

تــا پیــش از ورود آمریــکا بــه خاورمیانــه، مســیحیان بــا آرامــش در 
کنــار مســلمانان زندگــی می کردنــد. وقــوع حادثــۀ یــازده ســپتامبر، پــای 
گرچــه در ظاهــر، آمریــکا دیکتاتــوری مثــل  کــرد. ا آمریــکا را بــه منطقــه بــاز 
صــدام را از بیــن بــرد؛ امــا درحقیقــت ســوغاتش بــرای منطقــه، تفرقــه، 
کــه تروریســت های  جنــگ و خون ریــزی بــود. ســال 2014 میــالدی بــود 
کــه  تکفیــری داعــش بــه نزدیکــی بغــداد رســیدند. در ایــن هنــگام بــود 
کنار شــیعیان و ســنی ها به مقابله و جهاد در برابر  مســیحیان عراق در 

تروریســت ها برخاســتند. 
مســتند »بابلیــون« حکایــت تشــکیل جنبــش جهادی مســیحیان 
کلدانــی«،  عــراق، معــروف بــه بابلیــون اســت. در ایــن مســتند بــا »ریــان 
ــوۀ  ــی از نح کلدان ــان  ــت. ری ــده اس ــو ش گفت وگ ــش،  ــن جنب ــرکل ای دبی

شــکل گیری بابلیــون می گویــد و عالقــه اش بــه وطــن. ریــان، خــودش و 
کنــار  کــه حــاال وظیفــه دارنــد در  نیروهایــش را نــوادگان وهــب می دانــد 

کننــد. وطــن، از مقدســات شــیعیان دفــاع 
کنــد؛ بــا قومیت هــا  کــه آمریــکا می خواســت آن را چنــد پارچــه  عراقــی 
و طایفه هــای جــدا از هــم. ولــی بــه مصــداق »و مکــروا مکــراهلل واهلل 
کریــن«، مکــر و حیلــۀ آمریکایی هــا بــه ســنگ خــورد. حــاال  خیرالما
کنــار  مســیحیان از مقدســات شــیعیان دفــاع می کننــد و شــیعیان در 
اهــل ســنت، تحت عنــوان حشدالشــعبی بــا تروریســت ها می جنگنــد. 

ــود.    اتحــاد عراقی هــا و تشــکیل بســیج مردمــی، ارمغــان جنــگ ب

درِد سر  است سر که نباشد به پای یار...

گمنامــی بــه شــهادت  هــر شــهیدی قصــۀ غریبــی دارد. یکــی در 
می رســد و یکــی بــا شــهادتش، موجــی عجیــب در جامعــه به وجــود 
کاری نــدارد  مــی آورد. آری »شــهدا شــمع محفــل بشــریت اند.« شــمع، 
کــه بــه همــه  کســی دور و بــرش اســت؛ او وظیفــۀ خــود می دانــد  کــه چــه 
ــهادت  ــر ش ــه دارد. اث ــری در جامع ــن اث ــم، چنی ــهید ه ــد. ش ــور بتابان ن
شــهید »محســن حججــی« مثــل نور تاباندن شــمع بــود. او آمــده بود تا 
که افراد مختلف  شــمع محفل ما شــود. در مســتند »جان« می بینیم 
گرایشــات متفــاوت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی، مقابــل دوربیــن  بــا 

نشســته اند و از تأثیــر شــهادت محســن حججــی حــرف زده انــد.

کارگردانــی »امیرحســین نــوروزی« روایتی اســت  مســتند »جــان« بــه 
از نحــوۀ تبــادل پیکــر مطهر شــهید محســن حججــی و تأثیر شــهادت او 
کافیســت به اســامی افرادی مثل »امیرحســین  بر افراد مختلف. فقط 
ژولــه«، »علیرضــا قــزوه«، »محمدرضــا زائــری«، »اشــکان خطیبــی«، 
کنیــد تــا بــه ترکیبــی  »حجــت اشــرف زاده« و »هــادی حجازی فــر« دقــت 
کــه شــهید حججــی آن هــا را  نامتجانــس برســید! ترکیــب نامتجانســی 
کــرده اســت. »جــان« داســتان یــک نــگاه اســت، وقتــی در زمــان  متحــد 
گــره می خــورد و از چشــم هایش »اال بذکــر اهلل تطمئــن  اســارت بــه خــدا 
کــه از جانــش در راه خــدا  کســی  القلــوب« را می خوانــی. بــرای همیــن، 

می گــذرد، جــاِن هــزاران نفــر می شــود.

عالم مجاهد

ــای آن اســت. عالمــه »عــارف حســینی«  گوی عنــوان مســتند خــود 
کســتان.  یکــی از رویش هــای انقــالب اســالمی ایــران بــود؛ ولــی در پا
کــه بــا نفــس قدســی حضــرت روح اهلل، به دنبــال  یکــی از هــزاران نفــری 

کســتان بــود.  برپایــی اســالم انقالبــی در پا

تاریخچــۀ  مــورد  در  بســیط  و  خــوب  مقدمــه ای  مســتند،  ایــن 
کســتان  کســتان و جریانــات سیاســی آن دارد. در پا شــکل گیری پا
جریانــات شــیعی هــم فعــال بودنــد؛ امــا فعالیت شــان بیشــتر مذهبــی 
بــود تــا انقالبــی. تــا اینکــه عالمــه عــارف حســینی، علــم مبــارزه با اســالم 
کــرد و یک تنــه بــه مقابلــه بــا  کســتان بلنــد  آمریکایــی و التقاطــی را در پا

کوتاهــی روحیــۀ انقالبــی و  اســتعمار برخاســت. او توانســت در مــدت 
کنــد.  کســتانی منتقــل  ــان پا ــه جوان ــری را ب مبارزه گ

زندگــی  مســتند،  ایــن  کارگــردان  نقــوی«  علــی  محتشــم  »ســید 
کســتانی، عالمــه عــارف حســینی را بررســی  ــم مجاهــد پا ــی عال انقالب
تمــام  و  حرف هایــش  بــود.  خمینــی  فرزنــد  به راســتی  کــه  کــرده 
ــا اســتعمار. ســرانجام هــم  ــارزه ب ــود و مب ــی اش در مــورد اتحــاد ب زندگ
در تاریــخ 14 مــرداد ســال 67 در راه آرمان هایــش، به دســت عوامــل 

وهابــی بــه شــهادت رســید. 

روایتی از شهدای لبنانی جنگ با تکفیری ها

تکفیری هــا آمــده بودنــد تــا بــه خیــال خودشــان ســرزمین خالفــت را 
که از افکار مســموم ابن  در عراق و شــام راه بیاندازند. شــجرۀ خبیثه ای 
تمیمــه و وهابی هــا و دالرهــای نفتــی آل ســعود و قطــر، امــارات، ترکیــه 
تغذیــه می کــرد. البتــه در پشــت صحنۀ ایــن جریانــات، دســت آمریــکا و 
کشــاندند و  ــه آشــوب  ــود. تکفیری هــا ســوریه را ب اســرائیل مشــخص ب
ک عــراق را هــم تصرف کردند؛ اما لبنان آرام تر از همیشــه  قســمتی از خــا

بــود. آن هــم دلیلــی نداشــت، جــز وجــود حــزب اهلل.

»ناصــر نــادری« دوربینــش را بــه لبنــان بــرده تــا در مســتند »قله هــای 

برفــی« روایت گــر حضــور لبنــان در جنــگ با تکفیری ها در ســوریه باشــد. 
»حســن شمشــادی« هــم  وظیفــۀ روایت گــرِی ایــن مســتند را بــه عهــده 
دارد و همــراه دوربیــن بــه مناطــق مختلــف لبنــان مــی رود تــا روایتــی 
صحیــح از چرایــی و چگونگــی حضور حزب اهلل در ســوریه را به مخاطب 
ارائــه دهــد. در ایــن مســتند بــا پــدران شــهدای حــزب اهلل در جنــگ 
کــه پــدر یکــی از ایــن شــهدا اهــل ســنت  گفت وگــو شــده  بــا تکفیری هــا 
کشــید بــر  کــه بــا ریخته شــدن خونــش، خط بطالنــی  اســت. شــهیدی 

ادعاهایــی مثــل اینکــه جنــگ ســوریه، جنــگ مذهبــی اســت.

فیلم های امروز؛ شنبه 15 دی ماه

»آینه های شکسته«

»جان«

»فرزند امام عالمه عارف حسینی«

»قله های برفی«
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 فراخوان  های مردمی نهمین جشنواره  فیلم عمار



الهام عظیمی

ایــن روزهــا بــه دالیــل زیــادی دوربین هــای عکاســی به خصــوص دوربین هــای 
DSLR بیشــتر از عکاســی، به منظــور تصویربــرداری اســتفاده می شــوند. یکــی از 
اولیــن تجربه هــای اســتفاده از دوربین هــای DSLR در تولیــد یــک فیلم ســینمایی 
ایرانــی وقتــی بــود کــه »اخراجی هــای1« جلــوی دوربیــن رفــت و در کمــال تعجــب در 
اخبــار و عکس هــای پشــت صحنه اش خبــری از دوربین هــای غول پیکــر، نگاتیــو یــا 
دیجیتــال نبــود، بعدهــا به مــرور پــای ایــن دوربین ها بــه ســریال های تلویزیونی هم 
رســید و تصاویــر خوش رنــگ و لعــاب و حرکت های عجیــب دوربین در ســریال های 
ســیروس مقــدم، نظیــر پایتخــت، مدینــه و ... هــم بــه مــدد ایــن دوربین هــا ضبــط 
گــر روزی حــرف زدن از ایــن تجربه هــا مایــه تعجب و نشــانۀ نــوآوری بــود؛ اما  شــدند. ا
حــاال دیگــر اســتفاده از دوربین هــای DSLR در انــواع و اقســام تولیــدات تصویــری 
گــزارش، نماهنــگ و... متــداول شــده اســت. امــا ســوال اینجاســت  نظیــر مســتند، 
کــه چــرا وقتــی حتــی مــدل خیلــی از ایــن دوربین هــا ثابــت هســتند اختــالف 

کــه روی پــرده می بینیــم این قــدر زیــاد و عجیــب اســت؟! تصویرهــای مختلفــی 
یکــی از قلمروهــای مؤثــر ایــن مســئله، لنزهــا هســتند. ســؤال بــاال را می شــود طــور 
دیگــری هــم پرســید: آیــا کارگردانی که لنزها را به خوبی می شناســد بــا کارگردانی که 
همــۀ روایــت بصــری داســتانش را بــه تصویربــردارش می ســپرد برابــر اســت؟ معرفــی 

کتــاب ایــن شــماره نشــریه قــرار اســت ســراغ قصــۀ لنزها بــرود.
که در  »داوود مرادیان« مستندســاز نام آشــنا و دبیر نخســتین دورۀ جشــنواره عمار 
تولیــد مســتند »پیلــه تــا پروانگی« اش در کوششــی تجربــی و با لنزهــای آنامورفیک 
کــرده بــود، حــاال دســت به کار شــده و  مســتندی در قطــع عریــض ســینمایی تولیــد 

تجربــۀ »لنــز بازی«هایــش را بــرای اســتفادۀ عمومی بهتر منتشــر کــرده.
کتــاب »لنزبــازی«، نوشــتۀ »داوود مرادیــان« و بــه همــت نشــر ســاقی اخیــرًا منتشــر 
کــه قبل تــر از یــد طــوال و اعتبــارش در حــوزۀ  شــده اســت. نشــر ســاقی را هــم 
کــه ایــن روزهــا  ــازی«  ــان در »لنزب گفته ایــم. مرادی کتاب هــای ســینمایی حســابی 
جــزو فهرســت تازه هــای نشــر ســینمایی اســت، بــرای اولیــن بــار عمــوم مســائلی کــه 

یــک هنرجــو یــا دانشــجوی ســینما و عکاســی بایــد دربــارۀ لنزها بدانــد را جمــع آوری 
گــردآوری صرفــًا ترجمــه نیســت، بلکــه ترجمــه ای در کنــار  کــرده. نکتــۀ مهم تــر! ایــن 
کثــرًا یــا تجربــۀ خــود نویســنده اســت یــا تجربــۀ  کتــاب ا تجربــه اســت و مطالــب ایــن 

افــراد حرفــه ای و فعــال در حــوزۀ تصویــر. 
فصل های مختلف لنزبازی به این شرح است:

1. واژگان: تعریف واژه های اصلی و موردنیاز برای درک لنزها
کاربــردی لنزهای کنــون، نیکون، توکینا،  2. خوانــش لنزهــا: همه چیــز دربــارۀ درک 

سیگما و...
3. معرفی لنزهای برتر با نمونه عکس.
4. تفاوت لنزهای عکاسی با سینمایی
5. درک بصری و پرسپکتیوی اثر لنزها.

6. تأثیر لنزها بر روایت داستان
7. آنامورفیک و تمام تجربه های آن

8. لنزبازی بزرگان سینما
9. بررسی لنزبندی سکانس های افتتاحیۀ چند فیلم بزرگ سینما

کــه منبــع فارســی مســتقلی دربــارۀ  کتــاب مهمــی اســت  لنزبــازی ازاین جهــت، 
لنزهای منتشرنشــده دارد و شــیوۀ نگارش آن چون مبتنی بر تجربۀ عینی اســت، 
ــر از اینهــا  کارگاهــی همــراه دانشــجو و عــکاس باشــد. مهم ت باعــث می شــود مثــل 
کنون وجود نداشــته و در ایران صرفًا توســط  اینکه تجربۀ آنامورفیک-دیجیتال تا
کــه  کتــاب تجربــه و در مــوارد متعــدد تســت شــده اســت. تجربــه ای  نگارنــدۀ ایــن 
»مســعود فراســتی« در مصاحبــه بــا خبرگــزاری فــارس به عنــوان حرکــت فرمــی رو بــه 

جلــو در رســیدن بــه قــاِب عــرض ســینمایی آن را ســتوده بــود.
آنامورفیــک، ســینما در قــاب بســیار عریــض اســت و در ســینمای مســتقل و ارزان 
کــه کامل ترین تالش های نتیجــه داده  بــرای تحقــق آن تالش های بســیاری شــده 
کــه  کنیــد. بــا ایــن تفــاوت  کتــاب می توانیــد پیــدا  شــده را در فصــل آنامورفیــک ایــن 

همــۀ تجربیــات دیگــر نیــز در کنــار آن قیــد شــده. 
کتــاب می فهمــد چــرا لنزهــای ســینما بــا لنــز  گر جــوان بــا خوانــدن ایــن  ســینما
گر  کدام انــد و بــرای ســینما عکاســی تفــاوت دارنــد. لنزهــای جدیــد ســینمایی 
مســتقل، بــازی بــا لنزهــای قدیمــی و آنالــوگ هــم در فصلــی مســتقل قیــد شــده. 
لنزهــای آنالــوگ قدیمــی کــه علی رغــم هزینــۀ بســیار مناســب، نســبت به مدل های 
کارکــرد بســیاری دارنــد و شــیوۀ اســتفاده از آنهــا را همــراه بــا نتیجــۀ عینــی  دیجیتــال 

ــده.  ــاب درج ش کت ــن  ــی در ای ــس تمام رنگ ــا عک ــا ب ــن تجربه ه ای

نویسنده: داوود مرادیان
نشر ساقی

کتاب لنز بازی

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم سازی 
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نویســنده بودن،  بــرای  مــا  زمــان  شــاید 
کــه  دشــوارترین زمان هاســت. مخاطــب امــروز را 
از داســتان اشباع شــده بــا مخاطــب قرن هــای 
پیــش،  نســل  چنــد  کنیــد.  مقایســه  گذشــته 
مــردم شــاید در هفتــه پنــج یــا شــش ســاعت را بــه 
خوانــدن یــا دیــدن داســتان می گذراندنــد؛ یعنــی 
کنــون روزانــه به داســتان  زمانی کــه بســیاری از مــا ا
اختصــاص می دهیــم. امــروزه وقتــی مخاطبــان 

به تماشــای فیلم شــما می نشینند، 
کــه  باشــید  داشــته  به خاطــر 
صــرف  را  ســاعت  هــزار  ده هــا  آنهــا 
ــر  ــات و تئات ــینما، ادبی ــون، س تلویزی
کرده انــد. می خواهیــد چــه چیــزی را 
کــه آنهــا قبــاًل ندیده اند؟  کنیــد  خلــق 
حقیقتــًا یک داســتان دســت اول را از 
کجــا پیــدا می کنیــد؟ به عبارت دیگــر 
کلیشــه ها  چگونــه در جنــگ علیــه 
نارضایتــی  ریشــۀ  می شــود؟  پیــروز 
کلیشه هاســت و ریشــۀ  بیننــده در 
در  می تــوان  را  کلیشــه ها  تمــام 
کــرد: »نویســنده  یک چیــز خالصــه 

دنیــاِی داســتان خــود را نمی شناســد«. برخــی 
نویســندگان موقعیتی را انتخاب و با فرض اینکه 
داســتان خــود را می شناســند، شــروع بــه نوشــتن 
می کننــد؛ درحالی کــه درواقــع آن را نمی شناســند 
و وقتــی بــه ذهــن خــود رجــوع می کننــد، آن را 
آثــار نویســندگان  از  خالــی می بیننــد. بنابرایــن 
که قباًل  دیگــر نســخه برداری می کننــد. تصاویــری 
قبــاًل شــنیده ایم  کــه  گفت وگوهایــی  دیده ایــم؛ 

کــه  شــخصیت هایی  و 
می شناســیم.

ساختار و موقعیت
)خلق موقعیت های تازه و جنگ علیه کلیشه ها(

)Setting(موقعیت
موقعیــت در هــر داســتانی چهــار ُبعــد یــا 
معنــای متفاوتــی دارد؛ دورۀ تاریخــی، مــدت، 

کشــمکش. مــکان، ســطح یــا درجــۀ 
دورۀ تاریخــی: جــای داســتان در زمــان. �

داســتان شــما معاصــر اســت یــا در دورۀ دیگری 
از تاریــخ؟ یــا در آینــدۀ فرضــی؟

مــدت: طــوِل زمانــِی داســتان. داســتان �
شــما چقــدر از زندگــی شــخصیت را در بــردارد؟ 

ــه؟ ــد ده ــال؟ چن ــد س ــد روز؟ چن چن
یــا � فضایــی  موقعیــت  مکان)لوکیشــن(: 

کــدام  کجاســت؟  مکانــی داســتان. جغرافیــا 
کــدام ســیاره؟ شــهر؟ 

کشــمکش(: � کشــمکش)درجۀ  ســطح 
ُبعــد انســانی داســتان اســت. یعنــی جایــگاه 
درگیری هــای  سلســله مراتب  در  داســتان 
کشــمکش درونــی اســت؟ بــا اعضــای  انســانی. 
خانــواده اســت؟ بــا یــک نهــاد اجتماعــی یــا 

اســت؟ سیاســی 

رابطۀمیانساختاروموقعیت
موقعیت داستان دقیقًا معرف و تعیین کنندۀ 
گرچــه  به عبارت دیگــر  اســت.  آن  امکانــات 
و  فرضــی  کرده ایــد  انتخــاب  کــه  موقعیتــی 
ــی را در  ــر اتفاق ــود ه ــا نمی ش ــت؛ اّم ــی اس تخیل
کــرد. در هــر دنیایــی هرچقــدر هــم  آن تصــور 
حــوادث،  بعضــی  فقــط  باشــد،  تخیلــی  کــه 

اســت. و ممکــن  محتمــل 
گاهانــه  آ بیننــده 
گاه  ناخــودآ بــا 
»قوانیــن«  می خواهــد 
بدانــد  و  بشناســد  را  شــما 
در  چــرا  و  چگونــه  حــوادث، 
می افتــد.  اتفــاق  شــما  دنیــای 
تعییــن  قوانیــن  ایــن  وقتــی 
ــتید از آن  ــف هس ــوند، موظ می ش
بیننــده،  گــر  ا زیــرا  کنیــد.  پیــروی 
ــما را  ــت ش ــر واقعی ــم ب ک ــن حا قوانی
بشناســد، درصــورت تخلــف از آنهــا، 
کار شــما را غیرمنطقــی و غیرقابل بــاور 

کــرد. خواهــد  تلقــی 

اصلضابطهمندکردنخالقیت
گام در راه خلق یک داســتان  نخســتین 
کوچــک و قابــل  خــوب، خلــق دنیایــی 
شــناخت اســت. هنر یعنــی انتخاب بخش 
کوچکــی از عالــم و نمایــش دادن آن به نحوی 
کــه مهم تریــن و جذاب تریــن چیــز ممکــن در 
کند. هرچه دنیای داســتان  آن لحظه جلوه 
و  کمتــر  نویســنده  دانــش  باشــد،  بزرگ تــر 
کمتــر و  رقیق تــر اســت و لــذا قــدرت خالقــۀ او 

کلیشه ای تر  داســتانش 
می شــود. اّمــا هرچــه 
داســتان،  دنیــای 
باشــد  کوچک تــر 
نویســنده  داســتان 
قــدرت  و  جامع تــر 

بیشــتر  او  خالقــۀ 
نتیجــۀ  و  می شــود 

و  بدیــع  داســتان، 
دســت اول خواهــد بــود 

در  پیــروزی  یعنــی  ایــن  و 
کلیشــه ها. علیــه  جنــگ 

راهپیروزیدرجنگعلیهکلیشهها
راه پیــروزی در ایــن جنــگ، تحقیــق اســت. 
کســب  بــرای  انــرژی  و  وقــت  َصــرف  یعنــی 
دانــش. تحقیــق در حافظه، تحقیــق در تخیل 

و تحقیــق در امــر واقــع.
حافظــه: از خــود بپرســید »از تجربه هــای �

بــه  کــه  آموختــه ام  چیــزی  چــه  شــخصی ام 
مربــوط  داســتان  شــخصیت های  زندگــِی 
ــا خیال بافــی فــرق  می شــود؟« تحقیق کــردن ب
کــن  کــن، آن را زنــده  دارد. درگذشــته جســتجو 

و ســپس بنویــس.

گــر � »ا بپرســید  تخیــل: 
ایــن  به جــای  مــن 

بــودم،  شــخصیت 
لحظه به لحظــه  زندگــی 

چگونــه  روزانــه ام  و 
و  تکه پاره هــا  تخیــل،  بــود؟ 

و  رؤیاهــا  از  بخش هایــی 
ظاهــر  در  کــه  را  تجربــه 
ربطــی بــه هــم ندارنــد، 

جمــع می کنــد و پــس از 
و  ک  اشــترا نقــاط  یافتــن 

ــد آنهــا، اجــزا را در یــک  پیون
می کنــد. ترکیــب  واحــد  کل 

بــا � را  اســتعداد  واقــع:  امــر 
شــناخت امــور واقــع پــرورش دهیــد. 

کار نمی کنــد،  گــر ذهنتــان  کتــاب بخوانیــد. ا
بــرای ایــن اســت کــه چیــزی بــرای گفتــن ندارید. 

امــور واقــع، منابــع بــزرگ تحقیــق هســتند. 

و نهایتًا 
گزینشهایخالقانه

گزینه ای  خالقیــت یعنــی 
خــالق در زمینــۀ الحــاق 

یــا حــذف.
وقتــی بهتریــن ایده هــا را 
آوردیــد،  کاغــذ  روی  بــه 
مــرور  را  خــود  فهرســت 
کنیــد و از خــود بپرســید: 
بــرای  صحنــه  کــدام 
مــن  شــخصیت های 
درســت تر  و  حقیقی تــر 
صحنــه  کــدام  اســت؟ 
بــا دنیــای آنهــا بیشــترین هماهنگــی را دارد؟ 
ــه ایــن شــکل  کنــون ب ــه دقیقــًا تا ک صحنــه ای 
همیــن  درســت  باشــد.  نشــده  اســتفاده 
کــه راه خــود را بــه فیلم نامــه بــاز  صحنــه اســت 
می کنــد. نبــوغ نه تنهــا بــه معنــای قــدرت خلق 
صحنه هــا و لحظــات جــذاب، بلکــه به معنــای 
بــرای  الزم  ارادۀ  و  تیزبینــی  شــامه،  داشــتن 
کاذب و  کســالت بار،  دور ریختــن بخش هــای 

اســت. دروغیــن 



لطفا   درباره مستندها یتان توضیح دهید.�
یک مجموعه مســتند کار کردیم بــه نــام »59-13« که 
ایــن در حــوزۀ دفاع مقــدس اســت. ایــن مجموعــه بــه 
گفته های ســال 59 اشــاره دارد و در آن صحنه هایی  نا
از  یکــی  می بینیــد.  را  نشــده  منتشــر  تا به حــال  کــه 
کارهــای خوبم یک مســتند بلنــد 84 دقیقــه ای به نام 
کوچــک نــه بــزرگ« و بــا موضــوع دربــارۀ مدافعــان  »نــه 
کار، نــکات جدیــدی را  حــرم اســت. بــه نظــر مــن ایــن 

بــرای مخاطــب بیــان می کنــد. 

 از تولید »بدون لک« بگویید؟�
طــرح »بــدون لــک« از خیلــی وقــت پیــش در ذهنــم 
بــود. ایــن پیشــنهاد بــا دوســتان خانــۀ داســتانی 
گرفتیــم  »اوج« مطــرح شــد. یــک تأییــد اولیــه ای 
کردیــم. در رونــد  و نــگارش فیلم نامــۀ آن را شــروع 
کار بــه مرحلــۀ  تعاملــی بــا دوســتان خانــۀ داســتانی، 
ســاخت رســید. خیلی ســعی کردیم برای تولید کار، 
از همۀ ظرفیت های داخل مشــهد اســتفاده کنیم. 
در نهایــت هــم همیــن شــد؛ حتی بازیگرهــای ما هم 
مشــهدی بودنــد. جالــب اســت بدانیــد که خیلی ها 
از  ارزان تــر  شهرســتان  در  تولیــد  می کننــد،  گمــان 
به دلیــل  قاعــده  ایــن  اغلــب  ولــی  اســت  تهــران 
ایــن  ولــی  می شــود؛  برعکــس  امکانــات،  کمبــود 
تولیــد در شهرســتان مزیت هــای خــودش را دارد؛ 
باعــث می شــود ظرفیت هــای شــهر پیــدا  شــوند. در 
تولیدات شهرســتانی به مرور تصویربــردار، تدوین گر، 
صدابــردار، بازیگــر و... تربیــت می شــوند. می تــوان 
کار را انجــام نــداد و به راحتــی فیلــم را در تهــران  ایــن 
ــه  ــر را ب ــردم و تولیــد اث ک کار را  ســاخت؛ امــا مــن ایــن 

ــردم.  شهرســتان ب

چرا پایین شهر؟�
خیلــی از فیلم  ســازان ما از پایین شــهر، فقــط اعتیاد، 

ــی طبقــۀ  ــد. زندگ فقــر، فســاد و... را دیده ان
خــاص  زیبایی هــا  جامعــه،  پاییــن 

خــودش را دارد و مــردم شــریف و 
بزرگواری در آن هستند. این 

ویژگــی، کم تــر در فیلم هــای مــا دیــده شــده. همیــن 
انگیــزه ای شــد تــا ســراغ مناطــق محروم تــر شــهر 
بــروم. »بــدون لــک« در یــک اتمســفر پایین شــهری، 
در دل مــردم و در بافــت خــاص مشــهد تولیــد شــد. 
یکــی  دارد؛  وجــود  کار  ایــن  در  ویــژه  لوکیشــن  دو 
و  قدیمــی  تره بــار  )میــدان  رضویــه  تره بــار  میــدان 
ســنتی مشــهد( و لوکیشــن دیگــر هــم بیمارســتان 
فضــای  ایــن  در  کردیــم  ســعی  مــا  امام رضــا)ع(. 
قدیمــی، یــک قصــه ای را حــول حکمت الهــی روایت 
گــروه،  کار بــرای تمــام  کنیــم. به همین دلیــل ایــن 
کارشــان را بــه  شــریف بــود و همگــی ســعی داشــتند 
نحــو احســن انجــام دهنــد. به عنوان مثــال می توانم 
آقــای »محمــد  نــام  بــه  بازیگران مــان  از  یکــی  بــه 
کنــم. او بعــد از ضبــط بــه مــن  گفــت:  دلُگشــا« اشــاره 
»محمدآقــا واقعــًا شــش روز، تحمل این لبــاس برایم 
ک بــود. وقتــی آن را درمــی آوردم انــگار از  وحشــتنا
زنــدان آزاد شــدم«. برایــش خیلــی ســخت بــود؛ امــا 
کــه با نقش همــراه شــود. خدا  کــرد  تــالش و کوشــش 
را شــکر بــه نظــرم خــوب در ایــن نقــش دیــده شــد و در 
گرفــت. در نهایــت بــا  یکــی دو جشــنواره هــم جایــزه 
گــروه کار بــه اتمــام رســید و نتیجــه، یک فیلم  تــالش 

بیســت وپنج دقیقــه ای شــد.

آن طــوری � لــک،  بــدون 
شــد؟ می خواســتید  کــه 

کار  از  بخش هایــی  یــک 
ممکن اســت خــوب درنیامده 

دیکتــۀ  فقــط  باشــد. 
نانوشــته غلط ندارد. 
کار  کــه  مــن فهمیــدم 
کوتاه، داســتان ساده 

می طلبــد. مــا در 

کردیــم بــا بیــان  کردیــم. ســعی  کار برعکــس عمــل  ایــن 
روابــط علــت و معلــول، داســتان پیچیــده ای را روایــت 
کنیم. شــاید همین باعث شــد که یک سری صحنه ها 
نقص هایی داشــته باشــد. یکی دیگر از اشــتباهات من 
ــرات  ــتم تغیی ــه می خواس ک ــود  ــک« ایــن ب ــدون ل در »ب
کار  کتِر »عباس« را در فیلم نشــان بدهم. در  کارا روحی 
کارکتــر را تغییــر  کوتــاه نمی شــود شــخصیت فــردی یــک 
ــاه،  کوت کار  ــت. در  ــان اس ــتلزم زم ــن مس ــه ای ک داد؛ چرا
زمــان حــرف اول را می زنــد. همــۀ ایــن اشــتباهات را 
مــن می پذیــرم؛ امــا بــرای مــن پییشــرفت مهــم اســت. 
کــه بــه  کــه می ســازم، ایــن را مدنظــر می گیــرم  کاری  هــر 

نســبت اثــر قبلــی ام چقــدر رشــد داشــته اســت.

راجع به موضوع مستند 59-13 بگویید.�
که  این اثر، یک مجموعه مســتند ده قســمتی اســت 
کار  ســه قســمتش تــا اآلن پخــش شــده. موضــوع ایــن 
در مــورد دوران دفــاع مقــدس اســت. مثــاًل در یکــی از 
قســمت های این اثر چند تا از  بســیجی های خراسان 
می خواهند چگونگی استفاده از خمپاره را بیاموزند. 
آنهــا بــه ســراغ ارتشــی ها می رونــد؛ امــا بچه هــای ارتــش 
ــدن ایــن  ــا دی ــد. نیروهــای خراســان ب هــم بلــد نبودن
کار  بــه  گرفتنــد خودشــان دســت  وضــع، تصمیــم 
کردند و شــروع  شــوند. یک خمپاره از ارتشــی ها قرض 
بــه آزمــون و خطا کردند تا بتوانند خمپاره 
را شــلیک کننــد. آنهــا گلولــه را داخــل لولــۀ 
شــلیک  امــا  انداختنــد  خمپاره انــداز 
نشــد. بــا تــرس و لــرز جلــو  رفتنــد و 
داخــل لولــه را نگاه  کردند. گوله گیر 
کــرده بــود. قنــداق را چندیــن بار 
بــاال پاییــن کشــیدند و 
خــرد خــرد ایــن 
بــه  را  گولــه 
جلــو ُهــل 

کــه یــک ضامنــی  ــاد، فهمیدنــد  ــا بررســی زی دادنــد. ب
گلولــه را  پشــت خمپــاره هســت. ضامــن را زدنــد و 
گذاشــتند. ایــن بــار شــلیک شــد؛ امــا قضیــه بــه اینجــا 
کــه  از شــلیک  ک حاصــل  گــرد و خــا ختــم نشــد. 
کلــی  کــرد، دیدیدنــد قبضــه نیســت. بعــد از  فروکــش 
جســت و جو، قبضــه حــدود پنجــاه متــر عقب تــر، پیــدا 
کــه شــلیک  کــه نمی شــود هربــار  گفتنــد   شــد. باخــود 
کردیــم ایــن اتفــاق بیافتــد. در ایــن صــورت هرشــلیک 
جســت  و جو  کردنــد.  را  علــت  می بــرد.  زمــان  کلــی 
متوجــه شــدند ضامــن دیگــری هــم هســت کــه قبضۀ 
کل  داخلــش قفــل می شــود و تــکان نمی خــورد. در 
مســتند »59-13« شــامل چنیــن خاطراتــی اســت.

راجع به »نه کوچک، نه بزرگ« هم توضیح دهید.�
گفــت، برشــی  بــزرگ« می شــود  نــه  کوچــک  »نــه 
در  همیشــه  اســت.  فاطمیــون  تاریخچــۀ  از 
کــه بچه هــای  مســتندهای ایــن شــکلی دیده ایــم 
مدافــع حــرم رفتنــد، زدنــد و یــک منطقــه را گرفتنــد. 
کوچــک، نــه بــزرگ«  واقعــًا اینجــوری نیســت. »نــه 
در مــورد شکســت ها هــم صحبــت می کنــد. ایــن 
مســتند مقــداری تخصصــی اســت. شــاید امــروز از 
دل مخاطــب عــام دور باشــد؛ امــا فکــر می کنــم بــرای 
ســال های دور، جــواب خیلــی ســؤال ها را بدهــد. 
ــذاب  ــم ج ــتانی ه ــای افغانس ــرای بچه ه ــرم ب به نظ
کــه قهرمانــی، از جنــس خودشــان را  اســت؛ چــرا 
کــه یــک ُمَغّنــی ســاده  نشــان می دهــد. قهرمانــی 
اســت و یــک آدم عجیــب و غریــب نیســت. ایــن 
مستند 84 در دقیقه تولید شده که شاید تفاوتش 

ــد. ــدش باش ــان بلن ــرای زم ــار ب ــایر آث ــا س ب

گر نکته ای دارید بفرمایید.� در پایان ا
کار به بنده  که در این  در پایان می  خواستم از عزیزانی 
کنــم. »آقــای دلگشــا«، »حســین  کردنــد تشــکر  کمــک 
طاهــری«، »احمــد ریحانــه«، »مجتبــی احســانی«، 
»امیــر محاســبتی«، »محســن ســاالری«، »محســن 
کردنــد. کــه مــا را همیــاری  جهانــی« و تمامــی عزیزانــی 

از دل برآمده
گفت وگو با »محمدصادق رمضانی« کارگردان فیلم داستانی »بدون لک«

کار در این  « کـــرد و چندیـــن  کارگردانـــی را با مستندســـازی شـــروع  محمـــد صـــادق رمضانـــی متولـــد ســـال 68 اســـت. وی 
کرد. رمضانی بعـــد از اینکه مدرک  کوچـــک نه بزرگ« اشـــاره  کـــه از جملۀ آنها می توان بـــه »59-13« و »نه  حـــوزه انجـــام داد 
کار  گرفـــت؛ آرام آرام با ســـاخت تیزرهای مختلـــف وارد  کارشناســـی  ارشـــِد »ادبیـــات نمایشـــی« را از دانشـــکده صدا و ســـیما 

کوتـــاه »بدون لـــک« وارد نهمین جشـــنواره فیلم عمار شـــده اســـت. داســـتانی شـــد. ایـــن بـــار رمضانی با ســـاخت فیلم 
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نیکو روستایی
منتقد

حــرف  بــدون  و  به درســتی  لــک«  »بــدون 
ابتــدا،  همــان  از  و  می شــود  شــروع  اضافــه ای 
تکلیــف مــا را بــا فیلــم مشــخص می کنــد. هرچنــد 
ابتدایــی،  کــه ممکــن اســت در همــان دقایــق 
صــدای اعتــراض مــا را بلنــد کنــد و پیــش خودمان 
بگوییــم کــه ای بابــا، بــاز هــم همــان داســتان های 
کــه انــواع اقســام آن را بــه  کلیشــه ای تلویزیونــی 
ــد،  ــی بع کم ــا  ــم؛ ام ــریال دیده ای ــم و س ــکل فیل ش
صــدای اعتراضمــان خامــوش می شــود و متوجــه 
کــه  می شــویم بــا اثــری متفــاوت روبــه رو هســتیم، 

کلیشــه ها را دور بزنــد. قــرار اســت 
ــه  ک فیلــم، بیشــتر از اینکــه دنبــال ایــن باشــد 
کار خــود قــرار دهــد،  حادثــه و قصــه ای را محــور 
به طــور  اســت؛  مهــم  برایــش  شــخصیت ها 
ویــژه ای بــه آن می پــردازد و داســتان حــول تحــول 
شــخصیت رخ می دهــد. ایــن تحــول به آرامــی و 
یک دســت پیــش مــی رود، هرچنــد فیلــم ایــده ای 
دهن پــر کــن نــدارد، امــا مــا از فیلــم دل ســرد نشــده 
همــراه  فیلــم(  اصلــی  )شــخصیت  عبــاس  بــا  و 
می شــویم و چــه اتفاقــی بهتــر از اینکــه، مخاطــب 
بــا فیلــم همــراه شــود و ایــن را می تــوان از نــکات 

مثبــت فیلــم به شــمار آورد.
در شــروع فیلــم، فیلم ســاز بــا هوشــمندی، 
ــان  ــا نش ــه م ــه ای ب ــم را در صحن ــتان فیل کل داس
می دهــد. ماشــین وانــت در هــوای گرگ ومیش در 
جــاده ای خالــی از روی دســت اندازی رد می شــود 
و دوبــاره روی جــادۀ همــوار، قــرار می گیــرد  ، عبــاس 
کــه خــودش هــم نمی دانــد درســت یــا  در موقعــی 
کــدام اســت بــا مشــکلی مواجــه می شــود  غلــط 
همچنیــن  می کنــد.  عبــور  آن  از  به ســالمت  و 
کــه عبــاس در لحظــۀ حساســی بایــد دســت بــه 
انتخــاب بزنــد؛ همیــن انتخابــش هــم قســمت 

مهمــی از شــخصیت او را بــه مــا نشــان می دهــد. 
همــۀ  زندگــی  از  کوچکــی  بخــش  فیلــم،  ایــن 
کــه دائــم در حــال انتخــاب هســتند و  آدم هاســت 
کــه شــخصیت های ما  ایــن انتخاب هــای ماســت 

می ســازد. را 
کــه بــا نمای تعقیبــی شــروع فیلم، قــرار  عبــاس 
اســت داســتان او را ببینیــم، شــخصیت ســفید 
ــه  ــن جامع ــی از بط کس ــم  ــدارد. او ه ــیاهی ن ــا س ی
ــر  گ ــه ا ک ــی  ــتری رنگ کس ــر خا ــان قش ــت. از هم اس
ببینیــم،  کمــی دقــت  بــا  را  اطــراف خــود  و  دور 
امثــال او را پیــدا می کنیــم. او بــرای رســیدن بــه 
گــر  خواســته اش ابایــی از کولی بــازی نــدارد؛ حتــی ا
ایــن نمایــش، شــخصیت او را بــه طــرز خنــده داری 
در نظــر ســایر همکارانــش لوده کند. تنها رســیدن 
کــه برایــش مهــم اســت. او  بــه هدفــش اســت 
ــد از  ــی بع ــی دارد، حت ــه ناراض ــخصیتی همیش ش
اســت.  معتــرض  دوبــاره  صاحــب کارش،  لطــف 
ــد از  ــد. بع کن ــع  ــزی او را قان ــت چی ــرار نیس ــگار ق ان
اینکــه در بیمارســتان محبوس می شــود، متوجه 
کــه بــه خــدا هــم اعتــراض دارد؛ حتــی بــا  می شــویم 
ــا  ــش ب ــن بخ ــادی دارد و ای ــه ای م ــم رابط ــدا ه خ
انداختــن پــول در صنــدوق صدقــات، به درســتی 
کــه قــرار اســت بــه خــدا رشــوه  پیداســت. انــگار 
کــه قــرار  بدهــد. او بــا دنیایــی از دودلــی، مبلغــی 
افزایــش  مرتــب  را  بینــدازد  صنــدوق  در  اســت 
تــوی  را  تومنــی  هــزار  پنــج  باالخــره  و  می دهــد 
صنــدوق می انــدازد و نگاهــی معنــادار بــه آســمان 
کــه نمی توانــد اجناســش را بــه  می کنــد؛ امــا زمانــی 
قیمــت دل خواهــش بفروشــد، بــا نــگاه قهرآمیــزی 
بــه بــاال، اعتراضــش را بــه خــدا نشــان می دهــد.

انــگار هیچ چیــز در دنیــا او را راضــی نمی کنــد 
بیمارســتان  در  را  روحانــی  شــخص  وقتــی  و 
بــاز  شــکایتش  و  گلــه  ســِر  دوبــاره  می بینیــد، 
کــه  می شــود و توقــع دارد، طبــق رابطــۀ مــادی ای 
خــودش بــا خــدا دارد، خــدا هــم بــا او رابطــه ای 

حــس  باشــد.  داشــته  بســتانی  بــده  و  مــادی 
کــرده، بایدحلقــۀ گل به  می کنــد چــون کار خوبــی 
گردنــش بیندازنــد؛ امــا بــا دیــدن وضعیــت روحانی 
نفســی درونــش رخ  او، مکاشــفۀ  و حرف هــای 
می دهــد و رابطــه ای شــهودی باخــدا و جهــان 
ــه  ــش ب ــا نگاه ــاره ب ــا، دوب ــد. در اینج ــرار می کن برق
بــاال، انــگار بــا خدا رابطه ای تــازه و معنوی را شــروع 
کل دیدگاهــش را  می کنــد. همیــن نــگاه معنــوی، 
بــه جهــان اطرافــش تغییــر می دهــد و او تبدیــل به 
کر می شــود. تمــام ایــن تغییــرات، بــا  بنــده ای شــا
ایجــاز و تصویــر بــه مخاطب نشــان داده می شــود.
فیلــم،  در  جهانــی  ترســیم  بــا  فیلم ســاز 
ــه مــا نشــان دهــد؛ امــا  می خواهــد مفاهیمــی را ب
کــه رعایــت نمی شــود، بعضــی از ایــن  در جزئیاتــی 
گل درشــت در چشــم مخاطــب  ــی  مفاهیــم خیل
مــی رود. به عنوان مثــال، صحبت هــای روحانــی 
کلــی فیلــم  کــه لحــن و جمالتــش، از فــرم و لحــن 
می دهــد  دســت  از  را  تأثیــرش  و  شــده  بیــرون 
ــالن زیبــای  ــه پ حــس نصفه نیمــۀ ایــن صحنــه ب
بعــدی کــه عباس باحالت غریبی در آســمان ســیر 

می کنــد، خــوب چفــت نمی شــود.
فیلم طبق ســاختار درســتی شــروع می شــود و 
کــه قــرار اســت اطالعــات داشــته  بــه همــان انــدازه 
باشــیم بــه مــا اطالعــات می دهــد؛ نــه بیشــتر و نــه 
کمتــر. حادثــۀ محــرک هــم به موقــع و در لحظــۀ 
میانــۀ  در  امــا  می دهــد؛  رخ  خــودش  درســت 
فیلــم دچــار افــت ریتــم می شــود و مخاطــب کمــی 
دچــار حــِس رخــوت می شــود. یکــی از مهم تریــن 
علت هــای ایــن رخــوت، نپرداختــن درســت بــه 
کــه قــرار  تعلیق هــا اســت. به طــور مثــال درجایــی 
کنــد، موســیقی  اســت، عبــاس از بیمارســتان فــرار 
اصــاًل  و  نمی کنــد  همراهــی  تصویــر  و  فیلــم  بــا 
مناســب آن لحظــات نیســت ایــن باعث می شــود 
کــه مخاطــب، خــودش را در دل ماجــرا و همــراه بــا 
کامــاًل بیــرون از دل  اســترس های عبــاس ندیــده و 

کــه حــس  کــه یکــی از عواملــی  ماجــرا باشــد. چرا
تعلیــق را در مخاطــب ایجــاد می کنــد، اســتفادۀ 
گذاری مناســب است.  درســت از موســیقی و صدا
بخش هــای  گــذاری  صدا و  موســیقی  ضعــف 
دیگــری از فیلــم را هــم تحت تأثیــر منفــی خــود 
قســمت هایی  در  به طوری کــه  می دهــد؛  قــرار 
یــا از فیلــم جلــو می زنــد یــا از آن عقــب می مانــد 
کــه عبــاس دســت خونــی اش را  و درصحنــه ای 
گــذاری  روی دســتگیرۀ ماشــین می بینــد، صدا
به صــورت اغراق شــده ای از فیلــم بیــرون می زنــد. 
ایــن لحظــه ای مــا را بــه یــاد فیلم هــای دســته 
چندمــی ژانــر وحشــت هالیــوودی می انــدازد؛ ایــن 
کارکردی نــدارد. گــذاری اصــاًل در آن لحظــات  صدا

با تمام این تفاســیر، عباس شــخصیتی ســاده 
کــه ســادگی اش را بــه فیلــم منتقــل می کنــد.  دارد 
کــه قــرار  »بــدون لــک« فیلــم ســربه زیری اســت، 
و  فرمــی  عجیب وغریــب  بازی هــای  بــا  نیســت 
روایتی، داســتانش را در چشــم مخاطب فروکند و 
گــر شــده بــرای لحظــه ای او را مرعــوب خــود  حتــی ا
کنــد؛ بلکــه راه خــودش را به آرامــی طــی می کنــد.

»بــدون لــک« دربــارۀ، رابطــۀ عبــاس بــا خــدا 
کــه  و زندگــی اســت. قــرار اســت او متوجــه شــود 
خــدا بــرای هرکــدام از مــا برنامــه ای در زندگــی دارد 
و نمی توانــد بــه همه چیــز نگاهــی مــادی داشــته 
باشــد. دنیــا و اتفاقــات آن فراتــر از آن چیــزی اســت 
کافــی اســت بــرای لحظــه ای بــا  کــه مــا می بینیــم. 
چشــم دل بــه دنیــا نــگاه کنیــم تــا نظرمان نســبت 

بــه زندگــی و اتفاقــات آن عــوض شــود.
ــاه،  کوت ــم  ــن فیل ــا ای ــی ب ــادق رمضان محمدص
کــه  خیــز خوبــی را بــه ســمت فیلــم بلنــد برداشــته 
بــا رعایت کــردن برخی نــکات و جزئیات می توانیم 
ــار خوبــی از او در دنیــای داســتانی بلنــد  شــاهد آث

باشــیم.

نگاهی به فیلم داستانی »بدون لک«
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فرمانــده  پیکــر  بــاالی ســر  او هنگامی کــه  تصویــر 
ــان  ــه پای گردان)مهــدی نریمــان( رســیده ب شــهید 
می رســد. »بهــار« ســاخته ابوالفضــل جلیلــی دیگــر 
کــه پــس  فیلــم ایــن حــوزه در دهــه 1360 اســت 
مختلــف  شــبکه های  از  بارهــا  عمومــی  کــران  ا از 
داســتان  بهــار  اســت.  پخش شــده  تلویزیونــی 
کــه در آغــاز  پســری نوجــوان بــه نــام حامــد اســت 
و  پــدر  بســتان،  شــهر  بمبــاران  هنــگام  و  جنــگ 
گم کــرده و بــه اردوگاه جنــگ زدگان در  مــادرش را 
کشــور بــرده می شــود. در آنجــا بــا پیرمــردی  شــمال 
کــه نگهــداری از حامــد را  جنگل بــان آشــنا شــده 
تقبــل می کنــد. رابطــۀ پــدر و پســری شــکل گرفته 
فیلــم  قــوت  نقطــۀ  مهم تریــن  دو،  ایــن  میــان 
کــه باورپذیــری خوبــی هــم در  به حســاب می آیــد 

دارد. جریــان  آن 

))دهه هفتاد:از نیاز تا بچه های آسمان((
پــس از پایــان جنــگ، همچنــان فیلم هــای زیــادی 
کــه  می شــدند  ســاخته  مقــدس  دفــاع  گونــۀ  در 
کــودک و  بخشــی از آنهــا ارتبــاط نزدیکی با ســینمای 
نوجــوان داشــته اند. »قلــۀ دنیــا« ســاخته »عزیــزاهلل 
بــرای  کــه  دارد  آشــنایی  قصــه  هــم  حمیدنــژاد« 
ــه نظــر می رســد؛  کامــاًل ملمــوس ب گر ایرانــی  تماشــا
دو نوجــوان بــه نام هــای علــی و حمیــد بــرای رفتــن 
بــه جبهــه بــه هــر دری می زننــد امــا بــه لحــاظ ســنی 
شــرایط رفتــن بــه خــط مقــدم جنــگ را ندارنــد. ایــن 
دو بــرای رفتــن بــه جبهــه از ترفندهــای مختلفــی 
امــا  می خورنــد؛  شکســت  بــار  هــر  و  گرفتــه  بهــره 
کــرده و بــه دنبــال راهــی تــازه  همچنــان مقاومــت 
را  دنیــا  قلــه  می گردنــد.  آرزویشــان  تحقــق  بــرای 
کــه از قصــه ای  می تــوان جــزو فیلم هایــی قــرار داد 
کارگردانــی هــم  ســاده و همــه فهــم برخــوردار بــوده و 
کامــل بــا آن قــرار دارد. دیگــر فیلم ســاز  در تناســب 
کــه  مطــرح ایــن دهــه، »کیومــرث پوراحمــد« اســت 
پس از ســاخت ســریال جذاب »قصه های مجید«، 
ســه فیلــم ســینمایی صبــح روز بعــد، شــرم و نــان و 
شــعر را با محوریت شــخصیت اصلی ســریال)مجید 
کــه هریــک بــه  بــاغ بیگــی( ســاخت. فیلم هایــی 
بــوده و در  ارتبــاط  بــا تعلیــم و تربیــت در  شــکلی 
الیه هــای زیریــن آن نــکات زیــادی یافــت می شــد 
کــه بــرای مخاطــب عالقه منــد بــه ســینما جــذاب 
کــه دســت  می نمــود. به خصــوص صبــح روز بعــد 
گردان  روی نحــوۀ برخــورد معلم هــا و ناظــم بــا شــا
گذاشــته و قهرمــان داســتان را تحــت تأثیــر  مدرســه 
خــود قــرار می دهــد. پوراحمــد در »به خاطــر هانیــه« 
کــه بــا دهــه محــرم و  هــم ســراغ موضوعــی رفتــه 
و  داشــته  ارتبــاط  امام حســین)ع(  عــزاداری  ایــام 
پرحــرارت  نــذری  ادای  بــه  را  نوجوانــش  قهرمــان 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــود را تح ــان خ ــه مخاطب ک ــی دارد  وا م
ــه فیلم هایــی می رســیم  ــار ب می دهــد. پس ازایــن آث
کــه نوجوان هــا قهرمان هــای آن بــوده و به واســطه 
مخاطبــان  بــا  داشــته اند  کــه  درســتی  پرداخــت 
خویــش به راحتــی ارتبــاط برقــرار می کننــد. »نیــاز« 
که در  ســاخته »علیرضا داودنژاد« یکی از آنها اســت 
کاری مانــور داده  شــده و  آن روی تــم دوســتی و فــدا
شــخصیت اصلــی آن)علــی( یــک قهرمــان تمام عیــار 
ســینمایی به حســاب می آیــد. داودنــژاد در پایــان 
چاپخانــه  در  شــغلش  کارانــه  فدا علــی  کــه  فیلــم 
کــرده، نمایــی از او را در  گــذار  را بــه رقیبــش رضــا وا
کــه عالمــت فلــزی مربــوط  آهنگــری نشــان می دهــد 
کــوره بیــرون مــی آورد.  بــه عــزاداری دهــه محــرم را از 
بــه  را  خــود  پیــام  هــم  شــکل  ایــن  بــه  کارگــردان 
بهتریــن شــکل بــه مخاطــب منتقــل می کنــد و هــم 
کاری  ــد؛  ــم می زن ــش رق ــرای فیلم ــدگار ب ــی مان پایان
کــه مجیــد مجیــدی در فیلم هــای دهــۀ هفتــادش 
»رنــگ  و  آســمان«  »بچه هــای  »پــدر«،  همچــون 
خــدا« انجــام داده و قصه هایــش را بــا قهرمان هایــی 

کــرده اســت.  دوست داشــتنی همــراه 

))دهــه هشــتاد و نود: حضــور کمرنگ کودک 
کمــدی و  و نوجــوان در محاصــرۀ ســینمای 

ملودرام هــای اجتماعــی((
در ایــن دو دهــه متأســفانه ســینمای ایــران به قشــر 
کــودک و نوجــوان توجــه چندانــی نکــرده  میلیونــی 
کســب منفعــت مالــی  و عمــده تمرکــز خــود را بــرای 
کنــار آن برای  روی فیلم هــای کمدی گذاشــته و در 
حضــور در جشــنواره های بین المللــی بــه ســمت 
اســت.  رفتــه  نیــز  اجتماعــی  تلــخ  ملودرام هــای 
کــه در دایــره تکــرار  حاصــل آن هــم ســینمایی شــده 
ــان  ــداد مخاطب ــش تع ــود افزای ــده و باوج ــار آم گرفت
ــرار دارد. »روز  ــی ق ــطح پایین ــوع در س ــاظ تن ــه لح ب
کرامتــی« یکــی از آثــار  کارنامــه« ســاخته »مســعود 
کــودک محصل اســت  قابل قبــول بــا محوریــت یــک 
کارنامــه اش و بــرای جلوگیــری از  گرفتــن  کــه پــس از 
شــماتت والدیــن خود قصــد خودکشــی دارد؛ اما در 
ادامــه پــس از برخــورد بــا یــک دزد خرده پا از تصمیم 
کرامتــی در  خــود منصــرف شــده و متنبــه می شــود. 
ایــن فیلــم ســرگرم کننده روی صحبتــش بیشــتر بــا 
کــه فرزنــدان خــود را تحت فشــار  والدینــی اســت 
بیش ازانــدازه قــرار داده و در ایــن مســیر آســیب های 
آنهــا وارد می کننــد. »اتوبــوس شــب«  بــه  روحــی 
کــودک  گونــه  یکــی از بهتریــن نمونه هــای پیونــد دو 
کــه در آن یــک  و نوجــوان و دفــاع مقــدس اســت 
می آیــد.  به حســاب  فیلــم  ثقــل  مرکــز  نوجــوان 
کــه بایــد  ــاره نوجــوان خرمشــهری اســت  فیلــم درب
تعــدادی از اســرای عراقــی را با یــک اتوبوس قدیمی 
کنــد و در ایــن راه بایــد بــا  بــه پشــت جبهــه منتقــل 
راننــده ای مســن و نه چنــدان خوش اخــالق همــراه 
کل فیلــم در فضــای محــدود یــک اتوبــوس  شــود. 
کار »پوراحمــد« را  کــه همیــن امــر  قدیمــی می گــذرد 
کــرده اســت. پوراحمد  در دکوپــاژ فیلم نامــه ســخت 
بــا محــور قــرار دادن یــک نوجــوان خرمشــهری در 
کــوران  ایــن فیلــم، روی بــزرگ و بالــغ شــدن او در 
ــه  ــرده و آن را به خوبــی ب ک کیــد  جنــگ تحمیلــی تأ
کــه بخشــی از آن بــه بــازی  گذاشــته اســت  نمایــش 

درخشــان »مهــرداد صدیقیــان« بازمی گــردد. 
»بزرگ مــرد  فیلــم  در  هــم  دقیقــی«  »صــادق 
نوجــوان  قهرمان هــای  از  یکــی  ســراغ  کوچــک« 
جنــگ تحمیلــی بــه نــام »بهنــام محمــدی« رفتــه 
کــه از شناخته شــده ترین شــهدای نوجــوان جنــگ 
بــا بهنــام  ابتــدا  تحمیلــی به حســاب می آیــد. در 
کــه ماننــد  به عنــوان یــک نوجــوان آشــنا می شــویم 
خــود  دغدغه هــای  هم سن وســال هایش  بقیــه 
بــا جنــگ و خشــونت هایش  را دارد و به یک بــاره 
مدت زمانــی  در  و  به مــرور  او  می شــود.  مواجــه 
کــرده و  کــم ســن و ســالی عبــور  کوتــاه از ایــن دوران 
کشــورش از  به ماننــد یــک قهرمــان جانــش را در راه 
دســت داده و به شــهادت می رســد.صادق دقیقی 
بــا  کشــیده و  بــه تصویــر  ایــن مســیر را به خوبــی 
اســتفاده از مســتندات موجــود در رابطــه بــا شــهید 
کــه  کــرده  بهنــام محمــدی، شــخصیتی را خلــق 
کامــاًل بــاورش می کند  مخاطــب دوســتش داشــته و 
کــه ایــن موضــوع اهمیــت تحقیــق قبــل از نــگارش 

گوشــزد می کنــد. فیلم نامــه را 

یکی از مهم ترین دوره های تاریخ سینمای 
گونه ها حرف اول را زده  که در تنوع  ایران 
گونه های دفاع مقدس  و پرچم دار است، 

و کودک ونوجوان به حساب می آیند؛ دو 
که در موارد  گونۀ پرطرفدار آن سال ها 

زیادی با یکدیگر ترکیب شده و آثار خوبی را 
خلق کرده اند. 

ــاری  تربیــت مخاطبــان خــود نقــش داشــته اند. آث
کــه ایــن روزهــا در ســینمای ایران جای خالی شــان 
کامــاًل احســاس شــده و مخاطبــان بالقــوه خــود 
را ازدســت داده اند. حــال نگاهــی بــه ایــن آثــار در 
ــا  ــم ب دهه هــای مختلــف پــس از انقــالب می اندازی
امیــد بــه این کــه در آینــده ای نه چنــدان دور بــار 
ــاری درخشــان در ایــن بــاب  دیگــر شــاهد تولیــد آث
کمــدی و  کنــار فیلم هــای  بــوده و رونــق آن را در 

کنیــم. اجتماعــی مشــاهده  ملودرام هــای 

دهه 1360 و رونق سینمای کودک و نوجوان
یکــی از مهم تریــن دوره های تاریخ ســینمای ایران 
گونه هــا حــرف اول را زده و پرچــم دار  کــه در تنــوع 
کودک ونوجوان  گونه هــای دفــاع مقــدس و  اســت، 
گونــۀ پرطرفــدار آن ســال ها  به حســاب می آینــد؛ دو 
ــار  ــا یکدیگــر ترکیب شــده و آث ــادی ب کــه در مــوارد زی
پرفــروش  آثــار  حتــی  کرده انــد.  خلــق  را  خوبــی 
موش هــا  شــهر  همچــون:  محــوری  ســرگرمی  و 
ســاختۀ مرضیــه برومنــد هــم در الیه هــای زیریــن 
ــام ســینما  ــه ن ــزاری ب ــه از اب ک خــود پیامــی داشــته 
و  اتحــاد  اســت.  گرفتــه  کمــک  آن  انتقــال  بــرای 
گربــه،  دادن  فــراری  در  موش هــا  همبســتگی 
کــه  اســت  موش هــا  شــهر  نهایــی  پیــام  همــان 
ــه مخاطبــان خردســال  فیلم ســاز به خوبــی آن را ب
خــود منتقــل می کنــد. ســینمای دفــاع مقــدس 
کــودک  از ظرفیت هــای ســینمای  نیــز به خوبــی 
را  زیــادی  فیلم هــای  و  گرفتــه  بهــره  نوجــوان  و 
کــران می کنــد.  بــا محوریــت آنهــا تولیــد و روانــه ا
»رســول مالقلی پــور« یکــی از همیــن فیلم ســازها 
ــب«  ــرواز در ش ــوا« و »پ ــم »نین ــه در دو فیل ک ــت  اس
کــرده  قهرمان هــای خــود را از ایــن طیــف انتخــاب 
اســت. وی در نینــوا قهرمــان فیلــم خــود را نوجــوان 
شــانزده ای ســاله ای بــه نــام ابوالفضــل قــرار داده 
بــه  مقــدم  از خــط  را  یــک مجــروح  بایــد  کــه 
کنــد. او در ایــن  پشــت جبهــه منتقــل 
مســیر بــا موانــع و حــوادث مختلفــی 
کــورۀ جنــگ  روبــرو شــده و در 
آبدیــده می شــود. در فیلــم 
پــرواز در شــب، فیلــم 
یــک  حضــور  بــا 
در  نوجــوان 
خــط مقــدم 
آغازشــده 
بــا  و 

محمد جلیلوند
 نویسنده

آینــده  آن کــه  بــه  توجــه  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان 
کشــور را می ســازند، از ارزش خاصــی بــرای  یــک 
اولویــت  در  همــواره  و  بــوده  برخــوردار  دولت هــا 
کشــورهای مختلــف قــرار دارنــد.  برنامه ریزی هــای 
کلــی مســتثنی نبــوده و  ایــران نیــز از ایــن قاعــده 
کــودکان و نوجوانــان بخــش  بــا توجــه بــه اینکــه 
کشــور را تشــکیل می دهنــد،  مهمــی از جمعیــت 
ــوص  ــت. به خص ــده اس ــا ش ــه آنه ــژه ای ب ــه وی توج
به عنــوان  کــه ســینما  هنــر  و  فرهنــگ  بحــث  در 
هنــر هفتــم در رأس آن قــرار دارد. پــس از پیــروزی 
انقــالب و بــا بــه راه افتــادن چرخ هــای ســینمای 
کــودک  نوپــای ایــران در آغــاز دهــه 1360، ســینمای 
ســالیانۀ  تولیــدات  از  مهمــی  بخــش  نوجــوان  و 
و  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  کشــور  ســینمای 
از  بــه جــذب میلیون هــا مخاطــب شــد.  موفــق 
موفــق  هــم  برون مــرزی  بخــش  در  دیگــر  طــرف 
کــردن مخاطبــان آن ســوی  نشــان داده و در آشــنا 
کــه لطافــت و شــاعرانگی  مرزهــا بــا ســینمای ایــران 
کــرده اســت.  حــرف اول آن را مــی زد، موفــق عمــل 
کــه به مــرور آثــاری در ایــن بــاب ســاخته و  هرچنــد 
ــه هــدف نهایی شــان  ک ــه جشــنواره ها شــدند  روان
کــردن چهــره  چیــزی جــز ســیاه نمایی و خدشــه دار 
ایــران در بعــد بین المللــی نبــود. امــا فیلم هــای 
خــوب زیــادی هــم در دهه هــای شــصت، هفتــاد 
کــودک و نوجــوان  و هشــتاد در وادی ســینمای 
کــه بســیاری از آنهــا  ســاخته  شــده 
یــا  مســتقیم  شــکل  بــه 
در  غیرمســتقیم 
تعلیــم و 

فرازهــــا
 و فرودهـــا

بررسیسیرتاریخی
سینمایکودکونوجوان
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بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال دو منبــع اصلــی موجــود 
کنتــرل می شــود  کــه یکــی را بــا یــک دکمــۀ  اســت 
کــرد و دیگــری هــر دو ســال یک بــار امــکان  بررســی 

بررســی و آنالیــز دارد.
 مقصــود   1- کانال هــای ســیمای جمهــوری اســالمی 

ایران و   2- جشــنوارۀ بین المللی انیمیشــن اســت.
بــرای ایــن موضــوع انیمیشــن دهکــدۀ پرماجــرا یــا 
همــان خانــم پرودانــس اســت. در قســمتی از ایــن 
ــام چشــم  ــا ن گردن بنــدی ب ــر ســر  ســریال، داســتان ب
را  آن  هرکــس  کــه  اســت  ایــران  کشــور  از  کریشــنا، 
کــه  برگــردن بینــدازد، بــه قدرتــی دســت پیــدا می کنــد 
فرمانروایــی می کنــد و دیگــران بــدون هیــچ دفاعــی 
تمامــی دســتورهایش را مو بــه مو اجرا می کنند. البته 
کریشــنا الهــه ای هنــدی اســت و چشــم  می دانیــم 
جهان بیــن هــم در آموزه هــای ماســونی نمــاد قــدرت 
ــر اســت. حــال جمــع ایــن دو می شــود جواهــری  برت
کــه مــردم را به نوعــی مســخ و جــادو  کشــور ایــران  از 
کترهــای  کارا کــه تمامــی  می کنــد. جالــب اینجاســت 
منفــی ایــن ســریال در تــالش بــرای به دســت آوردن 
کــه آن را به دســت  گردن بنــد هســتند و هرکــدام  ایــن 
مــی آورد، بــه آزار و اذیــت اهالــی دهکــده می پــردازد.
کــودک فرانســوی یــا  کــه یــک  ایــن تصــوری اســت 
کشــورهای خریــدار محصــوالت فرانســوی از ایــران 

می کننــد. پیــدا 
ایــن  نویســندۀ  و  بدانیــد  تصادفــی  را  ایــن  شــاید 
ســطور را بدبیــن؛ امــا در قســمتی دیگــر، بشــکه هایی 
کــه بســیار ســمی هســتند،  حــاوی مــواد فلورســنت 
گفتــه می شــود  ــی  وارد دهکــده می شــوند. در دیالوگ
درون ایــن بشــکه ها زباله هــای شــیمیایی حاصــل از 

آزمایش هــای هســته ای ایــران وجــود دارد!
کــه ایــن ســریال را در بازارهــای  جالــب اینجاســت 
کشــور مــا هــم  بین المللــی انیمیشــن می فروشــند و 

ایــن ســریال را خریــده اســت.
البتــه هنــگام فارسی ســازی و دوبلــۀ ایــن ســریال، 
ممیــزی صحیــح بــر ایــن صحنه هــا اعمــال می شــود؛ 
امــا نبایــد فقــط بــا امیــد بــه ممیــزی در تلویزیــون 
ک )نســبت بــه باقــی  و اعتمــاد بــه ایــن رســانۀ پــا
بی محابــا  را  کودکان مــان  تصویــری(  رســانه های 
ایــن  بگذاریــم.  انیمیشــن ها  تماشــای  در معــرض 
تلویزیــون  بــه  بی اعتمــادی  بــر  دلیــل  مطلــب 
نیســت؛ بلکــه هــدف دیگــری در پشــت پــردۀ پخــش 
ــح  ــرای توضی ــود دارد. ب ــزی وج ــن های ممی انیمیش
کودکــش فیلــم یــا  کــه  کنیــد مــادری  ماجــرا، فــرض 
ســریالی را در تلویزیــون دیــده و پســندیده اســت، 
ــا  کــودک دی وی دی آن ســریال ی ــرای ســرگرم کردن  ب
فیلم را با اطمینان از فروشــگاه تهیه یا از ســایت های 
کــه  بی شــمار موجــود دانلــود می کنــد. او خبــر نــدارد 
ــار  مؤسســه های رســانه های تصویــری و ســایت ها آث
را بــدون ممیــزی و سانســور در اختیــار مخاطــب قــرار 
می دهنــد. نمی دانــد نســخۀ پخش شــده از ســیمای 
ــا  ــا نســخۀ روی ســایت ی ــران ب جمهــوری اســالمی ای
کــودِک بــدون  کامــاًل متفــاوت اســت و  دی وی دی هــا 

ک مســموم  دفــاع در مقابــل تهاجــم فرهنگــی و خــورا
گرفتــه اســت. ــرار  ق

بین المللــی  دوســاالنۀ  جشــنوارۀ  بعــدی  موضــوع 
حضــور  شــاهد  هرســاله  اســت.  تهــران  انیمیشــن 
انبوهــی از محصــوالت داخلــی و خارجــی در ایــن 
کــه  محفــل فرهنگــی هســتیم؛ امــا ســؤال اینجاســت 
کشــورهای غربــی  آیــا بایــد از حضــور ایــن تعــداد از 
و مدعیــان جهانــی انیمیشــن در رویــدادی ایرانــی 

خرســند باشــیم؟
کوتاهــی  ابتــدا بایــد دربــارۀ ایــن جشــنواره توضیــح 
بدهیم. این جشــنواره هر دو ســال یک بار در اســفند 
کــودکان و نوجوانــان برگــزار  کانــون پــرورش فکــری  در 

می گــردد.
کشــورهای آســیایی و  کــه عــالوه بــر  شــاید ندانیــد 
کشــورهایی چــون فرانســه، انگلســتان،  آفریقایــی، 
آلمــان، ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و... حضوری فعــال در 
ایــن جشــنواره دارند. طبــق آخرین آمار، در جشــنوارۀ 
کشــور فرانســه هشــتاد اثــر بــرای شــرکت در  پیــش رو، 

بخــش مســابقۀ جشــنواره فرســتاده اســت.
چرا باید این همه اقبال وجود داشته باشد؟ 

کیفیت آثار و جوایز نفیس در این جشنواره  به خاطر 
کرده انــد؟ یــا فرهنــگ مــا را در ایــن رویــداد  شــرکت 

گرفته انــد؟ فرهنگــی هــدف 
کــه بــا خــودش به جــای  شــاید هــم اســب تروایــی 
ســربازان نفــوذی، محصوالت فرهنگــی وارد می کند، 

در راه اســت!
به صــورت  فرانســه  کشــور  از  کاری  قبــل،  دورۀ  در 
ــدۀ  ــردان و نماین کارگ ــور  ــا حض ــالنی ب ــه در س گان جدا
کــران شــد. درخواســت آقایــان ایــن  ســفارت فرانســه ا
کار مــا بایــد بــدون ممیــزی پخــش شــود و  کــه  بــود 
متأسفانه مسئوالن جشنواره بعد از بررسی سطحی 
کار اجــازۀ ایــن اتفــاق را دادنــد؛ امــا بزرگــواران متوجــه 
نشــدند کــه فیلــم چــه محتوایــی دارد و رکــب عجیبی 
کارگــردان و نماینــدۀ ســفارت بــه  از اجنبــی خوردنــد و 

کارشناســان مــا خندیدنــد. ریــش 
از  پــر  شــد،  کــران  ا جشــنواره  ایــن  در  کــه  آثــاری 
ماســونی  و  شیطان پرســتانه  و  اروتیــک  محتــوای 
کــه  گویــی عــالوه بــر آثــار  بــا زیرنویــس انگلیســی بــود؛ 
زبــان غربــی دارنــد، مخاطبــان هــم غربــی )غــرب زده( 
هســتند و کار آفریقایــی را به جــای اینکــه بــا زیرنویــس 
فارســی ببیننــد، بایــد بــا زیرنویــس انگلیســی تماشــا 

کنند. 
ذهــن  در  آشــنا  تصاویــر  ایجــاد  دیگــر  مهــم  نکتــۀ 
ســریال های  در  کودکــی  وقتــی  اســت.  کــودک 
ــا  ــدن آن ه ــد و از دی ــری را ببین ــه اش تصاوی مورد عالق
لــذت ببــرد، قطعــًا در بزرگ ســالی و در مواجهــه بــا آن، 
نمی تواند موضع خصمانه یا تدافعی داشــته باشــد. 
گــوزن« به وضــوح یکی از مراســم های  انیمیشــن »گل 
کــه نوشــیدن خــون حیــوان زنــده  شیطان پرســتان را 

اســت، نشــان می دهــد.
کــی از نفــوذ فرهنــگ  جوایــز ایــن جشــنواره هــم حا

بیگانــه در ذهــن داوران دارد.
تندیــس طالیــی جایــزۀ اول در بخــش بین الملــل بــه 
کــره ای از  کارگــردان  فیلــم »تهــی« اثــر جیانــگ واهــی، 

ذهِن آینه گون کودکان 

فرانســه اهــدا شــد. علــت برتردانســتن ایــن اثــر ارتبــاط 
ایدئــال بیــن تکنیک ســاده و بیان داســتانی لطیف و 

گونــه اســت. رؤیا
در خالصــۀ داســتان می خوانیــم: در اتــاق یــک زن، 
خاطــرات همواره روی هم انباشــته و همچــون ذرات 
گــرد و غبــار ناپدیــد می شــوند. در ایــن اثــر،  عــالوه بــر 
مکتب نهلیسم و وجود رگه های پررنگ فمنیستی، 
و  می شــود  کشــیده  به تصویــر  کامــاًل  دنیــا  پوچــی 
ــی  ــر زن ــا تصوی کار ب ــودن زن را در ابتــدا و انتهــای  کاالب
عریــان در تخت خــواب می بینیــم. بــا وجــود ایــن، 

داوران بــه آن جایــزه می دهنــد.
ــز تولیــدات داخلــی، جایــزۀ بهتریــن  در بخــش جوای
فیلم نامــه بــه هاجــر مهرانــی و مریــم چالــش بــرای 
کل« همچنیــن جایــزۀ  کل« رســید.  »داش آ »داش آ
به تصویرکشــیدن جلوه هــای  بــرای  را  ویــژۀ داوران 

گرفــت. رنــگ و ادب ایــران 
فیلمــی بــر اســاس داســتانی اســت بــه همیــن نــام از 
که پیش از انقالب نسخۀ سینمایی  صادق هدایت 
ــرده  ــازی بهــروز وثوقــی و بهمــن مفیــد روی پ ــا ب آن ب
رفتــه بــود. صد البته آن فیلــم جلوه های رنــگ و ادب 
کشــیده بــود. در انیمیشــن  ایــران را بیشــتر به تصویــر 
ــی در دل  ــه راه ــرای اینک ــان ب ــادر مرج کل« م »داش آ
ــد و  ــوه گری می زن ــه عش ــت ب ــد، دس کن ــاز  کل ب داش آ
کل و توجــه او را بــه مرجــان  چــون بی توجهــی داش آ
ــرش را  ــرد دخت ــم می گی ــد، تصمی ــرش( می بین )دخت
بــه عقــد نوکــر شــیرین عقل خانــه دربیــاورد تــا ســدی 
ــادر  ــک م ــیم ی ــن ترس ــد. ای ــقش نباش ــان او و عش می
در  کــه  کل  داش آ دیگــر،  طــرف  از  اســت.  ایرانــی 
داســتان اصلــی به خاطــر جوانمــردی و حفــظ امانــت 
عشــق خــود را از مرجــان مخفــی می کنــد، در ایــن 
انیمیشــن به خاطــر هیچ از عشــقش می گــذرد و کاماًل 
منفعــل اســت. فقــط در یــک صحنــه نوچه هــای 
کارســتم بــا تکه پرانــی می گویند عاشــق شــده و او باز  کا
کار  هــم ســکوت می کنــد. اثــری از جوانمــردی هــم در 
نیست؛ اما متأسفانه مشکل دیگری هم وجود دارد 
و آن خوانندگی خوانندۀ زن روی انیمیشن است که 

بارهــا به صــورت غنایــی چهچهــه هــم می زنــد!

در بخــش مســابقۀ ایــران، تندیــس طالیــی فیلــم اول 
بــه »پیشــخدمت« اثــر فرنــوش عبــادی رســید. فیلــم 
کسپرسیونیســتی اســت.  ــا نورپــردازی ا ــوآر ب ــر ن در ژان
کافــکا و صــادق هدایــت  ماجــرا تلفیقــی از قصه هــای 
اســت. فرنــوش عبــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش که 
کودکــی  گفــت: فیلــم را بــرای  کیســت  مخاطــب شــما 
دوســاله گذاشــتم و تــا آخــر از پــای فیلــم تکان نخــورد. 
مــا خودمــان در کودکــی جنگیر می دیدیــم و هنوز هم 
می ترســیم. تــرس خــوب اســت! از ایشــان پرســیدیم: 
پــس شــما بــه نظــام ریتینــگ اعتقــادی نداریــد؟ 
کــه در ایــران هــم ایــن رده بنــدی را  ایــن خــوب اســت 
گفتنــد: ایــن وظیفــۀ سانسورچی هاســت!  نداریــم؟! 
از ایشــان خواســتم حداقــل بــا متنــی در ابتــدای فیلم 
توضیــح دهند فیلم مخصــوص مخاطب بزرگ ســال 
اســت. )پرســش و پاســخ بنــده و ایشــان در جلســۀ 

بررســی فیلــم(
فیلــم دیگــر، »جمشــید؛ مرثیــه ای بــر یــک اســطوره« 

برنــدۀ تندیــس برنــزی اثــر معیــن صمــدی اســت.
گــر شــما داســتان جمشــید، پادشــاه پیشــدادی را  ا
ــاًل  ــید، اص ــده باش ــن نخوان که ــون  ــاهنامه و مت در ش
نخواهیــد  روایــت می شــود،  کــه  متوجــه قصــه ای 
دارد.  وجــود  کپشــن  صحنــه  ســه  در  فقــط  شــد. 
ــر نگفتــن  ــاوت در براب ــد علــت ایــن همــه مق ــد دی بای
کارگــردان از داســتان اســطوره ای  قصــه چیســت؟ آیــا 
کــه  نمادهایــی  از  تصویرســازی  بــرای  جمشــید 
می توانند روای قصه ای دیگر باشــند، اســتفاده کرده 
اســت؟ البتــه دو روایــت از داســتان جمشــید وجــود 
دارد کــه بــر اســاس وجــه تســمیۀ نــام اثر، قطعــًا فرجام 
کارگردان بوده اســت و قصد روایت  جمشــید مد نظر 

داســتانی اســطوره  ای را نــدارد.
بــه غیــر از المان هــای شیطان پرســتانه و نمونه هــای 
این چنینــی، مــوردی مهم تــر در ایــن جشــنواره وجود 
داشــت: تطهیــر پادشــاهان و ارجاعــات تصویــری بــه 

زمــان قبــل از انقــالب.
 تصویــر زیــر در جشــنواره روی پــرده رفــت. در ایــن 

تصویــر ســال شاهنشــاهی را می بینیــم.

مریم اسدزاده
پژوهشگر و منتقد

گاه سازی والدین یادداشتی در خصوص توجه به محتوای انیمیشن ها و لزوم آ

ایـــن روزهـــا که تولیدات خارجی بدون فیلتر و ممیزی بیش از گذشـــته در ســـبد فرهنگی خانوار موجود اســـت، به تبع، مخاطبـــان و مدیران  «
رســـانه بـــه نیاز جامعـــه به تولیـــدات داخلی در حوزۀ انیمیشـــن بیـــش از دهه های قبل توجـــه کرده اند و حجم وســـیعی از انیمیشـــن های ایرانی 

کیفیـــت تولیـــد شـــده و در بازار موجود اســـت. امـــا آیا این کیفیت فقـــط در فرم و نحوۀ اجراســـت یا محتوا هم مطلوب اســـت؟ با
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ــه محدث
یوســفی:

و تبلیــغ ارشــد کارشناســی 
فرهنگــی ارتباطــات

شــاخص ترین ویژگــی انســانی و از اساســی ترین 
کــه امــروزه در محافــل علمــی و آموزشــی  مســائلی 
جهــان مطــرح اســت، مســئله تربیــت و پــرورش 
انسان هاســت. امــام صــادق ؟ع؟ می فرماینــد : 
گــر از عمــرت تنهــا دو روز باقــی باشــد یــک روز از  »ا
گیــری ادب و تربیــت اختصــاص بده تا  آن را بــه فرا
روز مرگــت از ســرمایه های اخالقــی روز قبــل یــاری 
کودکــی  بخواهــی. « انســان از همــان آغــاز دوران 
آمادگــی پذیــرِش تربیــت و شــکوفایی اســتعدادها 
دارد.بنابرایــن  را  درونــی اش  ظرفیت هــای  و 
کــه بــدون شــک  ســال های اولیــه عمــر هــر فــرد 
مهم تریــن و مؤثرتریــن دوران زندگــی او بشــمار 
شــخصیت  شــکل گیری  ســال های  مــی رود، 
معلومــات،  همــه  کــه  ازآنجا اســت.  انســان 
عادت هــا و ویژگی هــای اخالقــی به دســت آمده 
روح  در  محکــم  و  ریشــه دار  ســال ها  ایــن  در 
فــرد باقــی می مانــد و بنــای اصلــی شــخصیت و 
چارچــوب وجــودی او را در بزرگ ســالی تشــکیل 
می دهــد، توجــه همه جانبــه بــه تربیــت و رشــد 
از  هســت.  ضــروری  کودکــی  دوران  در  انســان 
کــودکان و فرزنــدان  ســویی دیگــر تربیــت صحیــح 
بقــای حیــات  تــداوم و  در ســازندگی جامعــه و 
معنــوی آن نقــش اساســی دارد و بــه همین علت 
ــی را جــزء  کودک اســالم موضــوع تربیــت در دوران 

مســائل اساســی و بنیــادی قــرار داده اســت. 
بــازی بهتریــن و مهم تریــن ســازوکار تربیتــی تــا 
قبــل از رســمی شــدن آمــوزش در بیــرون از خانــه، 
کارکردهــا  از  یکــی  بــازی  اســت.  کــودکان  بــرای 
کــه  می شــود  محســوب  کــودک  نیازهــای  و 
ورود  بــرای  را  او  کــودک،  کــردن  ضمــن ســرگرم 
بــه زندگــی واقعــی آمــاده می ســازد. تحقیقــات 
کــودکان در  نشــان می دهــد بــه علــت ظرفیــت 
بــازی،  در  تقلیــد  و  نقش پذیــری  الگوگیــری، 
آنهــا  فرآینــد اجتماعی شــدن و فرهنگ پذیــری 
توســط بــازی صــورت می گیــرد. بــازی یــک نیــاز 
کــه عــالوه بــر  کــودک اســت  طبیعــی و ذاتــی در 
کارکردهــای مهــم دیگــری در  تفریــح و ســرگرمی، 

ابعــاد چهارگانــه زیــر دارد. 
بــازی  ســازوکار  هنجــاری:  و  شــناختی  بعــد 
کــودک در حیــن بــازی بــا  کــه  به گونــه ای اســت 
ارزش هــا  هنجارهــای و فرهنــگ جامعــه خویــش 
کوشــا و  آنهــا  بــه رعایــت  آشــنا شــده و نســبت 
کنجــکاوی را در  متعهــد می گــردد. بــازی حــس 
کــودک برانگیختــه و ذهــن او را بــا ایجــاد ســواالتی 
متعــدد و تــالش بــرای یافتــن پاســخ آنهــا درگیــر 
کــرده و مهــارت حــل مســئله را بــه او می آمــوزد. 
کــودک در خــالل بــازی توانایــی شــناخت هســتی 
نظــام  در  اطرافیــان  و  خــود  موقعیــت  درک  و 
نگرش هایــش  و  عقایــد  و  را درمی یابــد  هســتی 

قــدرت  بــازی  در  کــودک  گــر  ا می گیــرد.  شــکل 
می آمــوزد  باشــد،  داشــته  انتخــاب  و  آزادی 
بــرای رســیدن بــه نتایــج درســت و منطقــی بایــد 
انتخابــی مســتدل و پســندیده داشــته باشــد و 
عواقــب ناشــی از انتخــاب درســت یــا نادرســت 
کــه ایــن نکتــه در زندگی آینــده او را  خــود را بپذیــرد 

کــرد.  کمــک خواهــد  بســیار 
بعــد عاطفــی و احساســی: بازی مؤثرترین بســتر 
کــودکان  کامی هــای  بــرای حــل تعارضــات و رفــع نا
کــه او تــالش می کنــد بــا رســیدن بــه  اســت چرا
امیــال و آرزوهایــش تعارضــات پیــش رو را حــل 
کــرده و از طریــق ایفــای نقــش ســایرین در قالــب 
فراهــم  را  آرامــش خاطــر خــود  بــازی موجبــات 
کــودک در حیــن بــازی ازنظــر عاطفــی  می کنــد. 
شــکل  او  احساســات  و  عواطــف  و  شــده  ارضــا 
بــه  بــه خــود می گیرنــد. میــل  رنــگ درســتی  و 
برتری جویــی، قــدرت و یــا حتــی میــل بــه خشــم و 
کــه در  کــودکان اســت  تــرس جــز امیــال ناشــناخته 
خــالل بــازی بــا ارضــا ایــن امیــال و دریافــت نتیجــه 
نســبت به آنها درک کاملی کســب کرده و به رشــد 
کــودکان  ایــن  می رســند.  احساســی  و  عاطفــی 

بــازی  در  ناراحتی هایشــان  و  آشــفتگی  بــروز  بــا 
ــه لحــاظ عاطفــی آرامــش می یابنــد و درنتیجــه  ب
می تواننــد در طــول زندگــی تصمیم هــای منطقی 
و عاقالنه تــری بگیرنــد.  از مهم تریــن اثــرات بــازی 
در جمــع همســاالن، آمــوزش نحــوه درســت ابــراز 

کنتــرل آنهــا اســت. ــا  احساســات و عواطــف و ی
کســب  بعــد رفتــاری: بــازی بهتریــن وســیله بــری 
کودک  تجربه و رشد روانی، احساسی و اجتماعی 
کــودک در بازی  کــه الگوهــای رفتاری  اســت. ازآنجا
در  را  نقــش  مهم تریــن  بــازی  می گیــرد،  شــکل 
کــودک بــه  کــودکان دارد.  شخصیت ســازی و رشــد 
مــدد بــازی الگوهــای بی شــمار و درهــم پیچیــده 
ــه  و ظریــف زندگــی آدمــی را درمی یابــد. آن را تجرب
و تمریــن می کنــد و رابطــه میــان ایــن الگوهــا را 
کــه در  گیــرد؛ بــدان جهــت  می ســنجد، تــا آنهــا را فرا
ســنین بزرگ ســالی بــا ایــن الگوهــا روبــرو می شــود 
و در جامعــه انســانی زیســت می کنــد. به وســیله 
اخالقــی  ارزش هــای  و  مفاهیــم  می تــوان  بــازی 
کــودک  گرچــه  کــودک آموخــت. ا و انســانی را بــه 
در خانــه و مدرســه بــا ارزش هــای اخالقــی آشــنا 
می شــود، امــا درونــی شــدن و تثبیــت معیار هــای 
کــودک درمی یابد  اخالقــی در بــازی قوی تــر اســت. 
گــر بخواهــد در بــازی فــرد قابــل قبولــی باشــد،  کــه ا
بایــد درســتکار، باانصــاف و عــادل باشــد. بــازی 
کــودک در ســنین آغازیــن زندگــی او نقــش مؤثــری 
در یادگیــری اجتماعــی و تشــکیل هویــت فــردی 
کــودك بــرای شــرکت  و اجتماعــی او دارد. توانایــی 
احساســات  از  انعکاســی  گروهــی  بازی هــای  در 

اجتماعــی اوســت. 

ــه ســبب دوری از فردگرایــی بازی هــای  کودکان
و آمــوزش روش هــای همــکاری و پیوســتن بــه 
ــا قضــاوت رفتارهــای  کــودک ب جامعــه می شــود. 
رفتــاری  پیام هــای  ارزیابــی  و  بازی هایــش  هــم 
زمینــه  بزرگ ترهــا،  حتــی  یــا  و  آنــان  گفتــاری  و 
فراهــم  را  خــود  اجتماعــی  تعامــل  و  ســازگاری 
می کنــد. ایــن خــود ارزیابی هــا، نقش پذیــری و 
کــودک  پایبنــد بــودن بــه تعهــدات نقش هــا را در 
تقویــت می کنــد و درنتیجــه او تعامــل ســازنده ای 
خواهــد  خــود  اطــراف  اجتماعــی  محیــط  بــا 

داشــت. 
به عنــوان  بــازی  ســاختاری:  و  جســمی  بعــد 
کــودکان،  یــک وســیله مهــم بــرای رشــد جســمی 
عضــالت او را نیرومنــد می کنــد، اســتخوان هایش 
تقویــت  موجــب  و  نمــوده  اســتوار  و  محکــم  را 
حــواس پنجــگاِن علی الخصــوص حــس بینایی و 

می شــود.  شــنوایی 
ســنتی  بازی هــای  در  کــودک  جســت وخیز 
تنفــس،  دســتگاه های  هماهنگــی  موجــب 
ــودک  ک ــاب  ــدد و اعص ــوارش، غ گ ــون،  ــردش خ گ
بــا اعضــای مختلــف بــدن شــده و انــرژی و نیــروی 
مصــرف  ممکــن  نحــو  بهتریــن  بــه  را  او  بدنــی 

اضافــی  انــرژی  بازی هــا  این گونــه  می کنــد. 
کــودک را در جهــت افزایــش شــادابی و نشــاط 

ــرار،  ــن و تک ــا تمری ــد و ب کار می گیرن ــه  او ب
ــدرت  ــه و ق ــد آموخت ــای جدی مهارت ه
بــاال  را  خــود  بدنــی  ســاختارهای 
خــالل  در  کــودک  بنابرایــن  می برنــد. 

و  بدنــی  توانمندی هــای  بازی هــا  ایــن 
و در جهــت  را می شناســد  زیســتی خــود 
برمــی دارد. گام  آنهــا  از  درســت  اســتفاده 

مؤلفــه  مهم تریــن  بــازی  دانســتیم  کــه  حــال 
که برای تحول شــناختی،  تربیتی انسان هاســت 
تــام  او ضــرورت  و جســمانی  رفتــاری  عاطفــی، 
دارد؛ توجــه بــه مــکان، زمــان و شــرایط بــازی، 
اســباب بازی های  بــازی،  در  کــودک  آزادی 
کــه بــه بــازی  کــودک و مدت زمانــی  مورداســتفاده 
کــودک اختصــاص داده می شــود، بــه علــت  بــا 
اثرگــذاری زیــاد موقعیــت تربیتــی و ابعــاد مختلــف 
کــه بــازی دارد؛ نیازمنــد طرحــی هدفمنــد  پیامــی 
تربیتــی  مطلــوب  نتایــج  بــه  دســتیابی  بــرای 
رســانه های  وجــود  و  کنونــی  عصــر  در  به ویــژه 

مــدرن اســت. 
کــه  از مهم تریــن و اثرگذارتریــن رســانه های مــدرن 
در ســال های اخیــر بــا اســتقبال بیشــتری مواجــه 
گــر ایــن رســانه مــدرن از  شــده، ســینما اســت. ا
انســانی یعنــی  تربیــت  اثرگذارتریــن شــیوه های 
کــودکان و اثرات انسان ســازان  پرداختــن به بازی 
کنــد می توانــد بــه یــک بــازوی مهــم  آن اســتفاده 
در رشــد و ســعادت اجتماعــی انســان شــود. امــا 
کــم  گفتمــان حا متأســفانه در ســال های اخیــر 
کــی از نوعــی بی ســامانی و عــدم  بــر ایــن رســانه حا

شفافیت 
انتقــال  در 

و  اصــول  و  مفاهیــم 
اجتماعــی  هنجارهــای 

مخاطــب  بــه  اســالمی  و 
کــودک و نوجــوان اســت؛ بــه 
گفــت  ــوان  ــی بهتــر می ت عبارت

ســینمای مــدرن در ســال های 
کمیت ابهام به خصوص  اخیــر در کشــور دچــار حا
گران  کــودک شــده اســت. اغفال ســینما در حــوزه 
از ســاده ترین و درعین حــال اثرگذارتریــن شــیوه 
تربیــت انســان ها یعنــی پرداخــت دقیــق بــه بــازی 
ســالمت  تأمین کننــده  می توانــد  کــه  کــودکان، 
و امنیــت آینــده جامعــه باشــد، نشــان از عــدم 
ــرای هدایــت و تربیــت  وجــود برنامــه ای مــدون ب
کــودکان دارد. ایــن  مهم تریــن قشــرجامعه یعنــی 
کــه در  نقطه ضعــف زمانــی بیشــتر جلــوه می کنــد 
برخــی فیلم هــای ســینمایی شــاهد نقش هــای 
کــودک  گروکشــی  کلیشــه ای و بی مصــرف نظیــر 
و  والدیــن  اجتماعــی  تعارضــات  حــل  بــرای 
امثالهــم هســتیم. نپرداختــن بــه مباحــث ســاده 
کــودکان  و درعین حــال موثــر چــون بازی هــای 
در فیلم هــای ســینمایی و ترویــج و تبلیــغ ســبک 
بــا فرهنــگ و فولکلــور عامــه  زندگــی متناســب 
جامعــه ایرانــی از طریــق آن، نشــان دیگــری از 
کــودک اســت.  ضعــف فکــری در حــوزه ســینمای 
ــدرن  ــانه م ــه ایــن رس ــا ب ــدی م ــد ج  بنابرایــن نق
کــه نه تنهــا  پرمخاطــب، یعنــی ســینما ایــن اســت 
کــودکان بــرای ارائــه  بــه فیلم هــای مخصــوص بــه 
مفاهیــم دینی و ارزش های انســانی نمی پــردازد، 
کــودکان بــه محــاق  بلکــه در ســایر فیلم هــا نیــز 
سیاســی  اجتماعــی  ژانــر  هیــچ  در  و  رفته انــد 
کــه  کــودکان  فرهنگــی و حتــی خانوادگــی اثــری از 
مــروج و مبیــن و مبلــغ ارزشــی و راهبــردی خــاص 
باشــند، دیده نمی شــود. پیشــنهاد نویســنده آن 
گران با تدوین یک ســند دقیق  که ســینما اســت 
کودک  کارکردهــای ســینما در حــوزه  در خصــوص 
بــه ســراغ ترویــج و  اثرگــذاری آن،  و شــیوه های 
که رشــددهندۀ  تبلیــغ بازی هــای مفیــد و اثرگــذار 
کــودکان مــا هســتند، بــرود.  هویــت و شــخصیت 
ایــن مهــم را می تــوان از طریق 
واردکــردن 

در نقش هــای فعــال  کــودکان  از 
نشــان دادن ژانرهای مختلف سینمایی  و 

بازی هــای ســنتی و اثــرات جــذاب و مفیــد آن 
در خــالل فیلم هــا یــا حتــی ســاختن فیلم هــا و 
کــه در آن  کــودکان  انیمیشــن های مخصــوص 
گرفتــه  عنصــر جذابیــت در هنــر دینــی در نظــر 

ــروز رســاند. ــه منصــه ظهــور و ب شــده باشــد؛ ب
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طنز 

نرجس سادات یزدگردی
تــوی  داشــت  انگشــتر  کــه  دســتش  آن  پشــت  بــا  مادرمــان  دیشــب، 

ــا نــچ نــچ  ــا مــا زندگــی می کنــد؛ ب ــه ب ک ــزرگ هــم،  دهن مــان زد و مادرب
کــرد. ایــن را همیشــه مادرمــان می گویــد،  گفتنــش مــا را تحقیــر 

ــا  کار بــدی می کنــد؛ ب ــه مــن باشــم(  ــد وقتــی بچه)ک ــه نبای ک
کنیــم. حرف مــان تحقیــرش 

مادرمــان خیلــی بــه فکــر رشــد خالقیــت و ذهــن مــا 
می باشــد.

او، بــرای اینکــه همیــن چیزهــا رشــد 
کنــد؛ هفتــۀ پیــش مــا را به ســینما برد. 

مــا ســینما را خیلــی دوســت داریــم.
دوســت  را  مــا  ســینما  چــون  امــا 
کــه مناســب ســن  کارتونــی  نــدارد؛ 

مــا باشــد نداشــت. مــن نمی دانــم بــه 
چــه چیــزی مناســب ســن می گوینــد. 
مجبــور شــدیم فیلــم دیگــری ببینیــم.

پفیــال و یــخ در بهشــت مغــازۀ ســینما، 
ــه مناســب ســن مان  ک ــود  تنهــا چیــزی ب

بــود. امــا پــدرم وقتــی فیلــم می دیــد، مثــاًل 
حواســش نبــود و همــۀ پفیــال را خــورد و 

مــادرم عاشــق رنــگ صورتــی یخ در بهشــت 
شــد.

مــردم تــوی ســینما هــی می خندیدنــد؛ امــا 
کنــم  مــن اصــاًل خنــده ام نمی گرفــت، فکــر 

ــن. ــی همی ــن یعن ــب س مناس
آن آقــای تــوی فیلــم وقتــی عصبانی شــد، یک 
کــه مــن معنــی اش را می دانــم،  گفــت  چیــزی 

امــا چــون مناســب ســن  مــن نیســت، اینجــا 
نمی گویــم.

از  شــد،  دعوایمــان  برادرمــان  بــا  کــه  دیشــب 
کــه معنــی اش  کلمــه ای  دهنــم در رفــت و همــان 

گفتــم. را می دانســتم بــه او 
کنــم مادرمــان هــم معنــی اش را می دانســت؛  فکــر 

کــه انگشــتر داشــت  چــون بــا پشــت آن دســتش 
گفــت ایــن حــرف هــای زشــت  تــوی دهنمــان زد و 

گرفتــه ام. ــاد  کــی ی را از 
تــوی  فیلــم،  تــوی  آقــای  آن  مامــان  کنــم  فکــر 

گــر  ا یــا  بــود؛  نــزده  پســرش  زده دهــن 
بــود، انگشــترش دســتش نبــود.

چــون بــا انگشــتر بیشــتر درد 
دارد.

انشاییکیازمخاطبینسینما

»تربیت با پشت  دست«

پر است از بس تمام فیلم ها، از آنچه می دانی
که از آوردن کودک، نمانده جز پشیمانی

غلط کردم که طفلم را شبی من سینما بردم
دگر کارا نمی باشد، دروغ گرده افشانی

کودک و سینمای امروز
فهیمه انوری
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بختک

تکخوان

  »بختــک«، انیمیشــنی به کارگردانــی »اســماعیل 
مشــکالت  و  ماهــواره  موضــوع،  بــا  اســت  یوســفی« 
ناشــی از آن. ایــن اثــر بــا نگاهــی انتقــادی، ورود ماهــواره 
را  آن  از  ناشــی  زندگــِی  ســبک   تغییــر  و  به خانوداه هــا 
کران هــای مردمــی،  بررســی می کنــد. »بختــک«، در ا
مخاطبــان  طنزآمیــز،  صحنه هــای  داشــتن  به خاطــر 

کــرده اســت. کــودک و نوجــوان را مجــذوب خــود 

ــه اســم  ــارۀ پســر بازیگوشــی ب ــر درب   داســتان ایــن اث
گــروه ســرود مدرســه  علــی اســت. او نقــش تک خــوان 
را دارد. راهپیمایــی فــرا می رســد. قــرار اســت علــی بــه 
همــراه دیگــر دوســتانش در راهپیمایــی ســرود بخواننــد 

کار دســتش می دهــد. ولــی شــیطنت های او 

های خاک�ی�ز
نمیک

دوست

بازخوانــی  بــه  طنــز  قالبــی  در  پویانمایــی  ایــن   
می پــردازد.  مقــدس  دفــاع  دوران  خاطــرات 
کریزهــای نمکی« با بیانی اجتماعی در موضوعات  »خا
کشــیده اســت. مختلــف، وقایــع جبهــه را بــه تصویــر 

  آریــا بــه تازگــی دوســتی در فضــای مجــازی پیــدا 
کــرده. بــا ورود ایــن فــرد بــه زندگــی آریــا، اتفاقاتی می افتد 
کــه بــرای آریــا چنــدان خوشــایند نیســت. موضــوع ایــن 
کار، ماجراهــای فضــای مجــازی اســت. فیلم »دوســت« 
ــروه ســنی نوجــوان تهیــه شــده  گ ــرای  در ســال 1395 ب

اســت.

سالم

همکالیس

کــه بــرای اینکــه پــدرش از  کودکــی اســت   ایــن فیلــم دربــارۀ 
ــالم  ــر س ــزار نف ــه ه ــه ب ک ــد  ــذر می کن ــردد، ن ــالمت برگ ــه س ــوریه ب س
کــردن ایــن هــزار ســالم به همــراه دوســت  کنــد.    او بــرای جمــع 
کــودک 999 ســالم  کارهــای زیــادی انجــام می دهــد. ایــن  خــود 
کــم مــی آورد. در نهایــت تصمیــم می گیــرد  می کنــد و یــک ســالم 
بــرای به دســت آوردن ســالم آخــر، به ســراغ شــخص دیوانــه ای 
کــه در خانــۀ متروکــه ای اســت. شــخص دیوانــه بــا دیــدن آنهــا  بــرود 
عصبانــی می شــود. آنهــا پــا بــه فــرار می گذارنــد. در راه بازگشــِت بــه 

ــوند و... ــه می ش ــی مواج ــع حرم ــهید مداف ــۀ ش ــا حجل ــزل ب من

پــدرش  بــه خانــه به همــراه   رضــا در راه بازگشــت 
کتابــی بــرای امتحــان فردایــش اســت. او  درحــال مــرور 
گهــان همکالســی اش را می بینــد  پشــت چــراغ قرمــز، نا
کــه در حــال دستفروشــی اســت. رضــا تصمیــم می گیــرد 
کــه خــود را پنهــان کند تا دوســتش خجالت نکشــد. پدر 
رضــا بــا پرســش چنــد ســؤال علمــی از پســر دســتفروش 
بــرای تشــویق او بــه تحصیــل، همــۀ جنس هایــش را 

می خــرد.
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آموزش مفاهیم دینی 
همگام با روانشناسی رشد  

»آمـــوزش مفاهیم دینی همگام با روانشناســـی رشـــد« اثر 
کـــه در حجم ۲۸۲ صفحه، به ســـال  »ناصـــر باهر« اســـت؛ 
۱۳۷۹ منتشـــر شـــد. راهنمایی های مؤثر این اثر در زمینة 

کودکان قابل توجه اســـت. تربیت دینـــی 

راز ساختمان زرد  
فضـــای  در  کـــه  اســـت؛  داســـتانی  زرد«  ســـاختمان  »راز 
ســـال های پیش از انقاب اســـامی ایران، به دغدغه های 
نوجوانـــان توجه می کند. »بهمن پگاه راد« این داســـتان را 

بـــا حجم ۱۰۰ صفحه به ســـال ۱۳۷۰ منتشـــر ســـاخت. 

مسئولیت و سازندگی
»مســـئولیت و ســـازندگی« اثـــری از اســـتاد »علـــی صفایی 
کـــه حـــول محـــور  مفاهیـــم تربیتـــی در  حائـــری« اســـت؛ 
گرفته اســـت. این اثر با حجم ۳۵۲ صفحه  اســـام شـــکل 

به ســـال ۱۳۸۵ منتشـــر شده اســـت.

دوره های رشد تفکر اجتماعی  
»دوره هـــای رشـــد تفکـــر اجتماعـــی« مجموعه ای شـــش 
که »احمـــد رضا اخـــوت« در ۱۷۱۴ صفحه  جلدی اســـت؛ 
کرده اســـت. در این اثر، ادوار رشد  به ســـال ۱۳۹۳ منتشـــر 
انســـان بـــا تکیـــه بـــر آموزه هـــای دینـــی مـــورد توجـــه قرار 

گرفته اســـت.

پول توجیبی   
از  بخشـــی  آمـــوزش  بـــرای  کتابـــی  توجیبـــی«  »پـــول 
که »شـــکوفه  مهارت های مهم زندگی به فرزندان اســـت؛ 
موســـوی« آن را در حجـــم ۱۰۰ صفحـــه، بـــه ســـال ۱۳۹۴ 

منتشـــر ســـاخت.

بیت کودک   کرامت نفس در تر
کتابی بـــا رویکرد دینی  کـــودک«  »کرامـــت نفس در تربیت 
کـــه »محمدتقی فیاض بخش«  به تربیت فرزندان اســـت؛ 
با حجم ۲۲۸ صفحه در ســـال ۱۳۹۰ منتشر ساخته است. 

مِن دیگِر ما  
که  »مـــن دیگـــر مـــا« مجموعـــه ای هفت جلـــدی اســـت؛ 
ســـعی دارد با تکیه بـــر آموزه هـــای دینی و روانشـــناختی، 
مهارت هـــای تربیـــت فرزند در دنیـــای امروز را بـــه والدین 
کتاب به اهتمام »محســـن  آمـــوزش دهد. ایـــن مجموعة 
عباســـی ولـــدی« بـــا حجـــم ۱۶۶۸ صفحه به ســـال ۱۳۹۶ 

کتاب ایران شـــد.    روانة بـــازار 

برداشت هایی از سیرۀ       
امام خمینی )ره( در خانواده 

»برداشـــت هایی از ســـیرة امام خمینـــی )ره( در خانواده« 
کـــه »غامعلـــی رجائـــی« در حجـــم ۳۴۰  اســـت؛  کتابـــی 
کرد.  کتـــاب ایـــران  صفحـــه، بـــه ســـال ۱۳۸۵ روانـــة بـــازار 
ایـــن اثـــر »امـــام خمینی« را بـــه عنـــوان الگویـــی موفق در 

تعامـــات و ارتباطـــات خانوادگـــی مطـــرح می ســـازد.  



موضوع نماهنگ »علی کوچولو«  چیست؟�
وقتــی خبــر شــهادت »شــهید حججــی« آمــد؛ بــا 
کاری در ایــن رابطــه  کــه بایــد یــک  گفتیــم  خــود 
بسازیم؛ اما بعدًا دیدیم که خیلی ها با محوریت 
»شهید حججی« کار می سازند؛ به همین دلیل 
کــه یــک اثــری بــا محوریــت  گرفتیــم  تصمیــم 
فرزنــد شــهید حججــی یعنــی »علــی حججــی« 
کــم  بســازیم. در ایــن فضاهــا از خانــوادۀ شــهدا 
تجلیــل نمی شــود. در یادواره هــا از آن هــا تجلیــل 
کار  می شــود و بــرای همســران و مــادران شــهدا 
ــرای فرزنــدان شــهدا  ــی ب ســاخته شده اســت؛ ول
کاِر درخــوری ســاخته نشــده بــود. می خواســتیم 
کــه همــه دوســت داشــته  کاری ساخته شــود 
خــود  ســال ها  این کــه  بــه  باتوجــه  باشــند. 
شــده  ســپرده  فراموشــی  بــه  »علی کوچولــو« 
کــه خــوب اســت بــا ایــن بهانــه، هــم  بــود؛ گفتیــم 
»نوســتالژی« بچه هــای دیــروز کــه پــدر مادرهــای 
همیــن بچه هــای اآلن هســتند، زنده شــود و هم 

این کــه یــادی از فرزنــدان شــهدا شــود.

اسم این سبک انیمیشن را چه می گویند؟�
کار »سایشــن« اســت؛ چــون هــر  ســبک ایــن 
گرفتــه می شــود بــه آن  گانــه عکــس  تصویــر جدا
کار ســعی  ایــن  »پیکسلیشــن« می گوینــد. در 
کردیــم بــه خاطــر ایجــاد حــِس »نوســتالژیک« 
را  اصلــی«  کوچولــوِی  »علــی  ســیاق  و  ســبک 
کــه بــا  ادامــه بدهیــم. موســیقی هــم طــوری بــود 
هیــچ نــوع دیگــری ســازگار بــه نظــر نمی آمد؛ بــرای 
همیــن ســعی کردیم که فضایی ایجــاد کنیم که 
هرچنــد قــرار اســت مــدرن باشــد؛ ولــی آن حالــت 
کنــد. »نوســتالژی« خــودش را در »فــرم« حفــظ 

ساخت  این اثر چقدر طول کشید؟�
ما دوماه بعد از خبر شــهادِت »شــهید حججی« 
کــه فکــر اولیــه  کار را شــروع کردیــم؛ یعنــی از زمانــی 
گرفــت تــا صوت هــا آمــده  شــد، حــدودًا  شــکل 
هشــت ماه طول کشــید و ما این اثر را در ســالگرد 

یک ســالگی شــهادت »شــهید حججــی« پخــش 
کردیم. 

کجا هــا بــه نمایــش � »علــی  کوچولــو« در 
اســت؟ درآمــده  

کار از طریــق »ســازمان اوج« توزیــع شــد و »شــبکۀ 
ــرد. آقــای »سرشــار« یــک  ک ــودک« هــم پخــش  ک
گرام گذاشته بودند  نظرسنجی در توئیتر و اینستا
»علــی  بــود.  برترین هــا  جــزء  آن جــا  کار  کــه 
کوچولــو«در هفتــۀ »دفــاع مقــدس« هــم پخــش 
پخــش  را  آن  ســیما  شــبکه های  کثــر  ا شــد. 
گزارشــی از آن پخــش  کرده انــد. خبــر 20:30 هــم 

ــرد.    ک
                                           

کار � مخاطبیــِن  از  کــه  بازخوردهایــی 
اســت؟ بــوده   چگونــه  گرفته ایــد 

کــه بچــۀ خانواده هــای مذهبــی  همــه دوســتانی 
هســتند، تشــکر می کردند و می گفتند که این کار 
ــه مــن  را ادامــه دهیــد. یکــی از رفقــا از »ســوئد« ب
پیــام داد  - چــون آنجــا جامعــۀ ایرانی هــا کوچک 
کــه  اســت و باهــم در ارتبــاط هســتند- می گفــت 
کار را بــرای یــک جمعــی از خانواده هــای  ایــن 
داشــتند،  کوچــک  بچه هــای  کــه  ایرانــی 
هــم  کوچــک  بچه هــای  آن  و  کــرده ام  پخــش 
کرده انــد و خصوصــًا بــا تصاویــر  خیلــی اســتقبال 
ــزو  ــن ج ــکر، ای ــدا را ش ــد. خ کرده ان ــرار  ــاط برق ارتب

کــه داشــتیم. بازخوردهــای خوبــی بــود 

چــرا در حــوزه »قهرمان محــوری« حــوزۀ �
کمــی تولیــد شــده؟ کارهــای 

شــجاعت  قضیــه،  ایــن  دلیــل  می کنــم  فکــر 
جدیــد  فضاهــای  لمــس  زمینــۀ  در  کمترمــان 
ــم  ــأوا« ه ــه »م ــاد را ب ــن انتق ــی ای ــن حت ــت. م اس
کار ما را همراهی  داشتم؛ ولی خدا را شکر در این 
کردنــد. اآلن بچه هــای مــا قهرمــان ندارنــد. چــه 
»قهرمــان مّلــی« چــه »قهرمــان اســطوره ای« و 
کــه از بیــن ایثارگــراِن »دفــاع  چــه قهرمان هایــی 

مقــدس« و»مدافــع حــرم« باشــند. فکــر می کنــم 
کــه وضعیــت موجــود، حاصــِل »بدســلیقگی« 
مدیــران اســت؛ ولــی مــا تــالش خودمــان را کردیم 
کنارمــان  کار آن هــا هــم  کــه در ایــن  و خــدا را شــکر 
بودنــد. مــا دوســت داریــم کــه »علی کوچولــو« را در 
کــره  قالب هــای دیگــر ادامــه دهیــم و در حــال مذا
هســتیم. جــای خالــی چنیــن آثــاری در حــوزۀ 
گــر بخواهــم بی تعــارف  کــودک مشــهود اســت و ا

ــد. کردن کار  ــم، »غربی هــا« بهتــر از مــا  بگوی
 

»علی کوچولــو« نــه قهرمــان اســت و نــه �
خیلــی ترســو  چــه مفهومــی دارد؟

بلــه، ایــن بخشــی از شــعر اصلــی اســت. در شــعِر 
اصلــی »علی کوچولــو« یــک آدم معمولــی  اســت؛ 
می شــود؛  »قهرمــان«  بزرگــش  تصمیــم  بــا  کــه 
یعنــی بــرای قهرمان شــدن نیــاز بــه چیــز خاصــی 
کــه برایــش  نیســت. آدم بایــد در بزنگاه هایــی 
ــی بگیــرد. ایــن  اتفــاق می  افتــد تصمیمــات بزرگ
می خواهــد  مــا  کاِر  اســت.  کار  عمقــِی  پیــاِم 
ــل دسترســی اســت.  ــی« قاب ــه »قهرمان ک ــد  بگوی
»علی کوچولــو« می خواهــد بگویــد که »قهرمــان« 
کــه  کنــار خودمــان اســت. خانــه ای  همین جــا 
گــرم و  انتخــاب کردیم ســعی کردیم کمی فضای 
»ایرانی-اســالمی« داشــته باشــد؛ تا نشان دهیم 
کــه در همیــن خانه هــا ایــن قهرمانــان پــرورش 

پیــدا می کننــد. 

»کــودک« � کاِر  ســختی های  خصــوص  در 
برایمــان بگوییــد.

آدم  دســت  مواقــع  بعضــی  »کــودک«  کار  در 
تکــراری  و  کلیشــه ای  کاِر  مــا  اســت.  بســته 
ســِر  دنبــاِل  دیگــر  طــرف  از  و  نمی خواســتیم 
ذوق آوردِن بچه هــا هــم بودیــم. در ایــن راســتا 
محدودیت هایــی هــم داریــم. در غــرب هــرکاری 
بخواهنــد می کننــد و دست و بالشــان بازتر اســت؛ 
ــم  ــم داری ــه عال ــه ب ک ــه واســطۀ نگاهــی  ــی مــا ب ول
انتقــال دهیــم،  بچه هایمــان  بــه  را  آن  بایــد  و 

محدودیت هایــی داریــم. مــا مجبوریــم بیشــتر 
از »رنــگ« و »خیال پــردازی« اســتفاده بکنیــم؛ 
کارمــان ســخت تر می شــود و بــا  بــرای همیــن 
گــر پایمان  یــک تیــغ دولبــه  مواجه می شــویم که ا
را کــج  بگذاریــم، ممکــن اســت کارمــان مضحــک 
بشــود. مثاًل ما یک جاهایی در شــعر این درگیری  
کار  را داشــتیم. شــعر بــه ســمت مضحک شــدِن 
پیــش می رفــت و مــا ســر شــعر چنــد مــاه بــا آقــای 
»رضوانــی« حــذف و اضافــه کردیــم تا هم ســادگی 
گرانــی تولیــد نکــرده   کار حفــظ شــود و هــم اثــِر 

کــه »اصــراف« محســوب شــود.  باشــیم 

راجع به مجموعۀ »مأوا« توضیح دهید.�
و  اوج«  »ســازمان  زیرمجموعه هــای  از  »مــأوا« 
از  بعــد  کــه  انقــالب اســالمی اســت  مرکــز آوای 
تجربه هــای »خانــۀ ســرود« بــه راه افتــاد. هــدف 
و  »ســرود«  تولیــد  گســترِش  مجموعــه  ایــن 
کاِر انقالبی در فضاهای  »موسیقی« با محوریت 

اجتماعــی اســت.

 شما اآلن با »مأوا« کار می کنید؟�
عنــوان  بــه  »مــأوا«  در  یک ســال  حــدود  مــن 
مســئوِل تولیــد بــودم؛ ولــی اآلن یک ســالی اســت 
کــه از آن مجموعــه جــدا شــده ام و فقــط در قالــب 

مجــری طــرح بــا آن هــا همــکاری می کنــم.

نظرتان در مورد »جشنوارۀ عمار« چیست؟ �
به نظرم خیلی جای خوشحالی دارد که »عمار« 
بــه عنــوان یــک »جشــنوارۀ مردمــی« باوجــود 
کارش را  کــه وجــود دارد،  تمــام ســختی هایی 
کوچولــو« بهتــر  ادامــه می دهــد. امیــدوارم »علــی 
را  تمــام تالش مــان  مــا  این هــا دیــده شــود.  از 
کار خــوب پخــش شــود؛ ولــی بــاز فکــر  کــه  کردیــم 
می کنــم جــای توجــه بیشــتری بــه ایــن اثــر وجــود 
ــم  ــد بتوانی ــدا بخواه ــر خ گ ــه ا ک ــم  دارد. امیدواری

کنیــم.  ــر را تولیــد  قســمت های بعــدی ایــن اث

م  27 ســـاله ای اســـت؛ که از ســـال 88 در مدارس مشـــغول به کار اســـت و در حوزۀ تخصصی »ســـرود« با مجموعۀ »مـــأوا« همکاری می کند. »فالحت« اولین حضـــوِر خود در  «
ّ

»علـــی فالحت« معل
»جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار« را امســـال با انیمیشـــِن »علی کوچولو« تجربه می کند و در این گفت وگو از چرایِی ســـاخِت این اثر و ســـختی های کار در حوزۀ »کودک« ســـخن می گوید.
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»علی کوچولو«؛ آن مرِد بزرگ
گفت و گو با »علی فالحت«؛ تهیه کنندۀ انیمیشِن »علی کوچولو«  



قهرمانی از جنس خودمان
یادداشتی در ستایش نماهنگ »علی کوچولو«

محمود  شم آبادی

منتقد

باشــد  نقــدی  نیســت  قــرار  یادداشــت  ایــن 
بلکــه  اثــر هنــری.  یــک  از  انکشــاف خاصــی  یــا 
خدمــت  در  کــه  هنــری  از  اســت  ستایشــی 
عقیــده اســت. هنــری برخــالف هنــر بــی دردی و 
مفت خــوری. هنــری علیــه دانشــکدۀ هنرهــای 
زیبا! این یادداشت ستایشی است از هنرمندی 
کــه وظیفــۀ خــود دیــده در پاسداشــت شــهید 
کنــد و آن  »محســن حججــی« اثــری هنری خلــق 
را بــه علــی فرزنــد کوچــک شــهید حججــی تقدیــم 

کوچولــو«. کنــد، نماهنگــی بــه اســم »علــی 

هدیه ای برای علی�
»مــردان خــدا پــردۀ پنــدار دریدنــد، یعنــی همه جا 
غیــر خــدا هیــچ ندیدنــد« شــاید راِز مانــدگاری نگاِه 
شــهید محســن حججی، همین »غیر خدا هیچ 
ندیــدن« بــود. »اَنّ اهلَلَّ َجمیــٌل ُیِحــُبّ اْلَجمــاَل«. 
کــه او را آن قــدر  خــدا محســن را دوســت داشــت 
کــه  ــود  ــگاه زیبــای محســن ب کــرد. همــان ن زیبــا 
کــرد. »محمدمهــدی  همــه را شــیفتۀ خــودش 
گفتنــد و  ســیار« و »علیرضــا قــزوه« برایــش شــعر 
»حجــت اشــرف زاده« برایــش قطعــه ای را خوانــد. 
»محســن روح االمینــی« تصویــری زیبا از محســن 
کــه تداعی کننــدۀ روز عاشــورا  کشــید  حججــی را 
کــه هنرمنــدان را  بــود. هنــر شــهید حججــی بــود 
کــرده بــود. همــان هنــری  شــوریدۀ چشــم هایش 

کــه هنــر مــردان خداســت؛ شــهادت.
کــه ایــن بــار  گفتــم تــا برســم بــه اثــری  ایــن همــه را 
نــه بــرای شــهید حججــی بلکــه هدیــه ای بــود 
بــرای پســرش علــی. »حامــد حیــدری« نماهنگی 
به اســم »علی کوچولو« ســاخت. در خبرگزاری ها 
آمــده بود: »این نماهنگ در پاسداشــت فرزندان 
شــهدای مدافــع حــرم تولیدشــده و در آســتانۀ 
ســالروز شــهادت شــهید محسن حججی به علی 
حججــی، فرزنــد خردســال ایــن شــهید تقدیــم 
کــه همــه  شــد.« هدیــه ای بــرای علــی. بــرای علــی 
او را »بــه نــام پــدر« می شناســند. علــی که ســربلند 

کــرد و بــه ســرداری پــدرش افتخــار. خواهــد 

هنر 3 دقیقه ای�
»علــی کوچولــو« برنامه ای بود که دهه شــصتی ها 
از شــروع  قبــل  دارنــد.  زیــادی  آن خاطــرات  بــا 
ــا  شــدن برنامــه، تیتــراژ آغازیــن شــعری داشــت ب
کــه در نماهنــگ علــی کوچولو  همیــن مضامینــی 
کار مرحــوم »بابــک  می بینیــم. آهنگ ســاز ایــن 
کــرد؛  خلــق  را  کودکانــه  اثــری  کــه  بــود  بیــات« 
ــو  کوچول اتفاقــًا مانــدگار هــم شــد. در تیتــراژ علــی 
کــه: »اینــم باباشــه، رفتــه بــه جبهــه،  می شــنویم 
خدمــت  در  هنــر  یعنــی  همــراش«  بــه  خــدا 
گفتــن  کــه حرفــی بــرای  عقیــده. یعنــی هنــری 
دارد. در دهه شــصت برنامــۀ تلویزیونــی داشــتیم 
بــه پســرکی اشــاره  تیتــراژ و حتــی قصــه  کــه در 
ک برســر  اســت. خا پــدرش در جبهــه  کــه  دارد 
کــه ادعــای مردمی بــودن دارد و در  هنرمنــدی 
حتــی  مملکــت،  ایــن  ســال های  ســخت ترین 
ــد  ــگ بوده ان ــه در جن ک ــی  ــرای مردم ــط ب ــک خ ی
دســت  از  را  شوهرشــان  و  بــرادر  پــدر،  پســر،  و 
نــادر  قــول  بــه  ننوشــته اند.  هیــچ  داده انــد؛ 

ابراهیمــی: »شبه روشــنفکراِن مــا )ایــن اختــگان 
مردمــی،  ملــی،  انقالب هــای  همــان  دانــا( 
ــای  ــی جنگ ه ــه و جملگ ــی، جامعه گرایان طبقات
تدافعــی،  آزادی خواهانــه،  اســتقالل طلبانه، 
را  جهــان  ملت هــای  تمــام  ضداســتعماری  و 
به دلیــل آنکــه خطــری بــرای خــود ایشــان نــدارد، 
مجذوب شــدگِی  چــه  بــا  هــم  آن  می ســتایند؛ 
شــهوانی و خمــارِی شــگفت انگیزی؛ امــا نوبت به 
گاه  میهــن خوب خودشــان و مردم دلــدار مؤمن آ
گــر مردمی تریــن جنــگ  کــه می رســد، ا خودشــان 
و جهــاد جهــان در جریــان باشــد نــه فقط ســکوت 
کــه  می کننــد بلکــه ســنگ بنا را بــر ایــن می گذارنــد 
بلــه! انگلیســی ها این جنــگ را بــه راه انداخته اند 
و چنین اســت که به راســتی، روشــنفکران اخته و 
اختــگان دانــای مــا، مایــۀ شرمســاری و بی آبرویی 

ملــت و مــردم خــود هســتند.« 
علــی  بــه  شــبیه  هــم  کوچولــو  علــی  نماهنــگ 
اســت؛  ســتایش  در  دهه شــصت،  کوچولــوی 
ــر  ــان. هن ــتایش قهرم ــارز. س ــان مب ــتایش انس س
اینجــا هــم در خدمــت هــدف و آرمان آمــده. فرقی 
کنــد  نــدارد هنــر در ســرکوب ســتمگران جلــوه 
یــا ســتایش مبــارزه و مبــارزان. هنــری ارزشــمند 
کــه خــود را بــه هدفــی متعهــد می دانــد. از  اســت 
کوچولــو  ایــن منظــر، نماهنــگ 3دقیقــه ای علــی 
کار  3دقیقــه  در  کــه  هنــری  واالســت.  هنــری 
هــزاران  و  ســخنرانی  ســاعت،  هــزار  چندیــن 
یادداشــت در ســتایش شــهدای مدافــع حــرم را 
گرچــه  انجــام داده. ایــن نماهنــگ 3 دقیقــه ای ا
گرفتــه؛  نوســتالژی دهه شــصت را بــه خدمــت 
کنده شــده و حــرف  امــا زود از فضــای نوســتالژی 
خــودش را می زنــد. داســتان ایــن نماهنــگ از 
کوچولــو بــه  کــه پــدر علــی  جایــی آغــاز می شــود 
ــزرگ می شــود.  ــم ب کم ک شــهادت رســیده و علــی 
کــه چشــمش را  هنــر بــرای هنــر، همــان اســت 
ــان را  ــدد و بینوای ــی می بن ــر فقــر و بی عدالت در براب

کچری می کنــد. هنر بــی دری و  تبدیــل بــه تئاتر ال
بی عــاری کــه ثمــره اش عاروق روشــنفکری اســت؛ 
کوچولــو« همــان هنــر متعهــد و شــریف  امــا »علــی 
اســت، هنــری در خدمــت عقیــده حتــی به انــدازۀ 

3دقیقه.

قصه ای برای نخوابیدن�
بچه هاســت.  خوابانــدن  بــرای  قصه هــا  بعضــی 
ــدن. بعضــی قصه هــا آن قــدر  ــرای خوابان الالیــی ب
از  خــواب  شنیدنشــان  بــا  آدم  کــه  زنده انــد 
کــه لزومــًا ســیاه و  چشــمانش می پــرد. قصه هایــی 
کــه پــدرش در  ک نیســتند. قصــۀ پســری  وحشــتنا
گرچــه قصــۀ  راه عقیــده اش بــه شــهادت رســیده؛ ا
از دســت دادن پــدر، درد دارد امــا ســیاه نیســت؛ 
قصه ایســت بــرای بیــداری. بــرای اینکــه پســر بــه 
ــد تاریــخ  ــرای اینکــه پســر بدان کنــد. ب ــدر افتخــار  پ
بــا خــون ُسرخشــان  پــدرش  امثــال  را  میهنــش 
کــه بــا خــون ســرخ شــهیدان  نوشــته اند. تاریخــی 
علــی  کــرد.  افتخــار  آن  بــه  بایــد  شــود،  نوشــته 
کوچولــو قــرار اســت زمینه ســاز پیشــرفت مملکــت 
کــه در ایــن نماهنــگ از  شــود. بــرای همیــن اســت 
ــه  کار، دانــش و پیشــرفت صحبــت ب تحصیــالت، 
کوتــاه اســت؛ امــا  گرچــه  میــان می آیــد. نماهنــگ ا
ریتــم تنــدی نــدارد. صبــر می کنــد تــا علــی بــزرگ 
کــه مثــل پــدر  شــود. بزرگ ســالی فرزنــد یــک شــهید 
در آرزوی پیشــرفت ایــران اســت: »شــبیه بابــاش 
ک ایــران نگذره؛ ســرش بره قولــش نره«  بشــه از خــا

شازده کوچولو یا علی کوچولو؟!�
کتــاب شــازده کوچولــو و نماهنــگ علــی کوچولو 
ــی  ــد. هــر دو بیان ک و افتراقــی دارن وجــوه اشــترا
روان و زبانــی ســاده دارنــد. هــر دو متعلــق بــه 
طیــف ســنی خاصــی نمی شــوند و خواننــده 
و بیننــده بــا هــر ســنی می توانــد بــا ایــن دو اثــر 
کوچولــو امــا در نقــد  کنــد. شــازده  ارتبــاط برقــرار 

وضــع موجــود و دنیــای موجــود اســت و علــی 
کوچولــو در ســتایش وجــودِی یــک شــخص بــه 
اســم شهید. شازده کوچولو لحن افســوس دارد 
و علــی کوچولــو گرچــه پــدرش را ازدســت داده اما 
کوچولــو را  لحنــی پــر از امیــد دارد. وقتــی شــازده 
ــگاه او  ــا مثــل ن کاش دنی ــی، می گویــی  می خوان
بــود، بــدون پادشــاه زورگــو و بازرگان عشــق اعداد 
و می خواره هــای فرامــوش کار. بــا دیــدن علــی 
کوچولــو آدم از چیــزی بــه اســم »کاش« حــرف 
نمی زنــد. از خیــال و وهــم چیــزی نمی گویــد. 
کــه  گاه ســتایش می کنــد آن چیــزی را  ناخــودآ
هســت. ســتایش پــدر شــهید علــی را. ســتایِش 
خود علی را. شــاید تفاوت نگاه هم مهم باشــد، 
کوچولــو، نویســنده  کــه در شــازده  ازآن جهــت 
نگاهــی سورئالیســتی دارد. بــرای همیــن اســت 
کــه نــگاه ماورای حقیقت او در کتاب پیداســت. 
کــه حاصــل جنــگ جهانــی دوم اســت و  نگاهــی 
کشــت.  کــه میلیون هــا نفــر را  کشــتاری  ماشــین 
بــرای همیــن در این اثر حرفی از ســتایش جنگ 
ــا جنــگ مــا فــرق  نیســت چــون جنــگ آن هــا ب
داشــت. چــون هــدف مــا بــا آن هــا در جنگیــدن 
فــرق داشــت. چــون جنــگ مــا جنــگ عقیــده 

اســت، جنــگ فقــر و غنــا اســت. 
شــازده کوچولــو اثریســت برای فــرار از تلخی های 
کوچولــو اثریســت بــرای تقدیــر  جنــگ و علــی 
در  کوچولــو  شــازده  جنــگ.  دالوری هــای  از 
بــه خیال پــردازی می رســد؛  گذشــته مانــده و 
امــا علــی کوچولــو عالوه بــر اینکه ستایشــی اســت 
کــه هســت)پدر شــهید مدافــع حــرم(  ازآنچــه 
که  ترســیمی از آینــده اســت. آینده ای پیشــرفته 
چشــم انتظار علی کوچولوهاســت. آینده ای که 
ــه  ــدارد، ب ــو« و شــیادنیوزها تعلــق ن ــه »مــن و ت ب
کــرار و دختــر شــهید  علــی حججی هــا و پســران 

باغبانــی تعلــق دارد.
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