
tasvirroz@kayhan.ir

 صفحه ۸
دو شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ 

۲۱ ذیحجه۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۷۴

»استراتژی«، به عنوان یک دانش نظامی مأموریتش 
در تأمین بقای یک جامعه یا تمدن تعریف می شــود و 
سینمای استراتژیک چیزی جز به تصویر کشیدن ابعاد 
مختلــف و مؤلفه های حیات و بقای این تمدن در قالب 
هنر هفتم نیســت. در این بین اگر کارگردانی در خلق 
یک اثر هنری به مسئله  »امنیت ملی« ورود کند، کافی 
است تا فیلمش را با ادبیات استراتژیک نقد و تحلیل کرد؛ 
چراکه امنیت ملی، برآیند تصمیمات استراتژیست های 
یک جامعه اســت.»امنیت« توازن بین آسیب و تهدید 
است؛»آســیب« یک نقیصه  درونی اســت که منجر به 
ضربه پذیری می شــود و »تهدید« یک اقدام تهاجمی از 
جانب دشــمن اســت که برای برهم زدن توازن، تعادل 
و نظم سیســتم بر آن وارد می گــردد؛ از این رو »امنیت 
ملی« برآیند آسیب ها و تهدیدهایی را شامل می شود که 

در سطح ملی یعنی یک کشور رقم بخورند.
موضوع دیگری کــه می تواند یک فیلم را در قاعده  
ســینمای استراتژیک قرار دهد، مقوله  »قهرمان« است؛ 
خصوصاً »قهرمان ملی«. این که یک کارگردان و نویسنده 
بتواند در شخصیت ســازی داستانش، انسان قهرمانی را 
بپروراند، در چهارچوب ســینمای استراتژیک قدم زده 
اســت؛ حال ماهیت این قهرمــان باید در دفاع از منافع 
ملی کشــورش در طی فرآیند داســتان تعریف شود و 
هدفش را در کسب و حفظ »ارزش های ملی« آن جامعه 

تنظیم نماید.
بنابراین، با تعریف این دو مؤلفه یعنی »امنیت ملی« 
و »قهرمــان ملی« می توان ادعا کرد که »مزارشــریف« 
به کارگردانی حســن برزیده توانسته به ابعاد سینمای 
اســتراتژیک نزدیک شــده و قواعد بازی آن را رعایت 

جنگ ؛ بد و صلح؛ خوب ! شــاید نسلی که در سالهای 
دفاع مقدس زیسته، این دو واژه و صفاتی که به آنها الحاق 
کردند را کامال به خاطر داشــته باشد که خصوصا از سوی 
محافل و رسانه های بیگانه و همچنین آدم ها و جریان های 
وابســته یا واداده داخلی به کرات تکرار می شد. آن هم در 
شــرایطی که هزاران کیلومتر مربع از خاک میهن زیر پای 
چکمه پوشان صدام در اشغال بود و تقریبا همه واسطه ها و 
هیئت های به اصطالح میانجی گری  که از دور و نزدیک، 
حضوری و غیرحضوری با مقامات ایران مذاکره می کردند، 
بدون توجه به اشــغال بخش وسیعی از سرزمین های این 
کشــور و خسارات عظیم مادی و معنوی که توسط صدام 
و حامیانــش به مردم ایران تحمیل شــده بود، دم از صلح 
می زدند که گویا این بهترین راه حل اســت و از کشتارها 
و خسارات بیشتر جلوگیری می کند و... و حتی وعده های 
مختلف می دادند و بسته های به اصطالح تشویقی پیشنهاد 

می کردند و ...
اما همواره در مقابل این میانجی گری ها و پیشنهادات 
و وسوســه ها، سخن قاطع حضرت امام )رحمت اهلل علیه( 
این بود که تا متجاوز شــناخته نشــدن صدام و تنبیه او و 
همچنین باز پس گیری ســرزمین های اشــغال شده، هر 
صلحــی، یک صلح تحمیلی و بدخواهــد بود و در چنین 
شــرایطی جنگ برای دفاع از دین و مملکت، یک جنگ 

شرافتمندانه و دفاعی است. 
البته این ماجرا تنهــا محدود به ایران و دفاع مقدس 
نمی شود؛ بیش از 60 ســال است که نظام سلطه جهانی  
سعی دارد که ملت های مسلمان به خصوص مردم آزادیخواه 
فلسطین را به صلح با رژیم نامشروع صهیونیستی بکشاند. 
واقعا در حالی که این رژیم، خانه ها و شــهرها و سرزمین 
ملت فلسطین را غصب کرده و آنها را از خانه و کاشانه خود 
رانــده، این صلح چه معنی پیدا می کند؟ آیا جنگ دفاعی 
ملت فلسطین علیه اشغالگران اسراییلی، مذموم و نکوهیده 

و بد تلقی می گردد؟!
متاسفانه سالهاست که این القائات محافل و رسانه های 
بیگانه در محافل شبه روشنفکری وجود داشته که جنگ های 
دفاعی ملل مظلوم علیه متجاوزان و غاصبان را جنگ طلبی 
و مخالف صلح جهانی جلوه داده اند،  همچنانکه هنوز دفاع 

تاســیس شبکه افق ســیما از جمله اقدامات 
مثبتی بود که در جهت بســط چهار عنصر دین، 
اخالق، امید و آگاهی در حیطه رسانه ملی انجام 
گرفت. عزم آشتی دادن تلویزیون با گفتمان انقالب 
اسالمی  با حضور جمعی از جوانان متعهد و انقالبی 
و به کار گیری استعدادهای جدید و دغدغه مند، 
منجــر به تولید و پخش مجموعه ای از برنامه ها و 
فیلم های مســتند قابل توجه و ارزشــمند از این 
شبکه گردید که باعث هرچه روشن تر شدن افق 
رسانه در فضای کشور شد. اما در این میان گاهی 
اوقــات عدم توجه به موضــوع تحقیق و پژوهش 

پخــش مجموعــه تلویزیونــی »آقــا و 
خانم سنگی« از شــبکه پربیننده سه و در 
پربیننده ترین ســاعت ممکن، یک تصمیم 
غیرمنطقی از سوی مدیران سیما محسوب 
می شود. چه، این سریال، به رغم پرداختن به 
برخی از مسائل روز نسل جوان کشور، به ویژه 
موضوع ازدواج اما اصال توان جذب و همراهی 
مخاطب را ندارد. به طــوری که بینندگان 
شــبکه سه در شــب های اخیر شاهد اثری 
نه چندان دلچســب و گیرا هستند. سریالی 
که قرار بوده کمدی باشــد و لحظات شاد و 
مفرحی را ایجاد کند، اما در عمل تبدیل به 

یک طنز سر کاری شده است.
آسیب شناسی موانع سر راه نسل جوان 
برای ازدواج و تشویق خانواده ها به برگزاری 
ازدواج ســاده و آســان، یکی از احتیاج های 
ضروری جامعه امروز ماست که باید برای آن 
کار فرهنگی کرد. سریال »آقا و خانم سنگی« 

تفکیک جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به 
دو جشنواره »کودک« و »نوجوان« نتیجه عکس 
داد؛ در ســال های قبل، به واسطه حضور کودکان 
و مجری های محبوب برنامه های کودک تلویزیون، 
حداقل شور و حالی برقرار بود. اما امسال جشنواره 
فیلــم نوجوان، به قدری کســل کننده و بی حس 
برگزار شد که بهتر است نامش را مدرسه پیرمردها 
گذاشت! مدرسه مدیرانی که هنوز در مرحله آزمون 
و خطا هســتند و نمی دانند چرا و چگونه باید یک 
جشــنواره را برگزار کرد. این مدیران ســینمایی 
درحالی اقدام به چنین تفکیک بی معنا و بی دلیلی 
کردند که خانه از پای بست ویران است. برگزاری 

به بهانه نمایش فیلم مستند »درباره خانه خدا« از شبکه افق

وقتی »هندوجا«
 درباره خانه خدا فیلم می سازد!

سعید مستغاثی

و در واقع برجســته ترین آنها به نام »خانه خدا«، 
تقریبا  براساس نوشته ها و تحقیقات محمد تهامی 
نژاد )محقق و مورخ ســینمایی( انجام گرفته بود. 
چنان کــه حتی برخی جمالت متن، عینا از مقاله 
ایشان که در شهریور 1387 انتشار یافت، برداشت 
شــده بودند. مقاله مذکور پس از نمایش فیلم یاد 
شده به تاریخ 13 مرداد 1387 )که توسط انجمن 

منتقدان و نویسندگان سینمایی در خانه شهریاران 
جوان بعد از سالها به نمایش در می آمد( نوشته شد. 
در آن جلسه نمایش فیلم، نگارنده نیز حضور داشت 
که طی آن بسیاری ناگفته های تاریخی درباره فیلم 
یاد شده گفته شد ؛ از جمله نعمت حقیقی)یکی از 
فیلمبرداران فیلم »خانه خدا« و از میهمانان جلسه( 
جدیدترین نامه ابراهیم گلستان )از عوامل اصلی 
ساخت فیلم »خانه خدا«( را درباره آن فیلم قرائت 
کرد. در آن نامه عالوه برآنکه گلستان برای نخستین 
بار اعتراف کرد  نویسنده نریشن )متن گفتار فیلم( 
بوده، از هویت تهیه کننده اصلی و ســرمایه گذار 

فیلم نیز پرده برداشت )اگرچه پیش از آن نیز در 
نوشته ها و کتاب های مختلف مثل »تاریخ سینمای 
ایران« نوشته جمال امید هم نشانه هایی از او داده 
شــده بود( که یک سرمایه دار هندی به نام گوپی 
یا »گاپی چند هندوجا« )به گفته نعمت حقیقی 
در همان جلسه؛ سومین سرمایه دار انگلیس( عامل 
اصلی تولید فیلم بود، هزینه های فیلم را تامین کرد 

و  فیلم را در 80 کشور جهان نمایش داد!  
با مطالبی که در جلســه فوق مورد بحث قرار 
گرفــت و همچنین یافته هــا و تحلیل های دیگر 
مورخین و کارشناســان ســینمایی بعید به نظر 
می آمد که ســازندگان فیلم مستند »درباره خانه 
خدا« کماکان از  همان روایت های تاریخ پردازان 
شاهنشــاهی بهره بگیرند! یعنــی همان که فرخ 
غفاری در نوشته هایش درباره تاریخ سینمای ایران 
نگاشــت یا شاهرخ گلستان در مجموعه »فانوس 
خیال« )سرگذشــت ســینمای ایران به روایت 
بی بی سی( گفت و یا اسماعیل کوشان در مجموعه 

»آغازگران« برای تلویزیون قطبی تعریف کرد! 
حتی اگر اینکه چرا ســومین یــا به روایتی 
نهمین ســرمایه دار انگلیســی به نام گاپی چند 
هندوجا )از سران تشکیالت فراماسونری و مرتبط 
با شاپور ریپورتر، سرجاسوس اینتلیجنت سرویس 
در غارت نفتــی ایران( برای یک فیلم مســتند 
تبلیغاتی اســالمی سرمایه گذاری کرده، اهمیتی 
نداشته باشد یا اینکه چرا ابراهیم گلستان )عامل 
سرویس های اطالعاتی و امنیتی انگلیس( در تهیه 
این فیلم نقش داشته، برای آن نریشن)گفتار متن( 
نوشته و حتی گفته می شود فیلم را تدوین کرده 
است، نکته بی اهمیتی باشد! و یا اینکه چرا امثال 
جالل مقدم و ابوالقاسم رضایی )از وابستگان دربار 
شاه( متولیان ساخت فیلم شدند نیز چندان مهم 
نباشد!!  اما وقتی آن همه تاکید بر تصاویر شاه و 
ملک فیصل و عواملش در اجرای مراســم حج و 
جزییات آن مشاهده می شود، چرا سازندگان  فیلم 
»درباره خانه خدا« اصرار دارند که فیلم مســتند 
»خانــه خدا« به نفع هیــچ گروهی جهت گیری 
نداشته است؟! این در حالی است که سرکردگان 
آل سعود، آنچنان درپی تبلیغ خود و اسالم پناهی 
پادشاهشان در فیلم »خانه خدا« بودند که به قول 
گفتار فیلم، مجوز فیلمبرداری از صحنه ها، اسناد 
و گنجینه هایــی را دادند که چه قبل و چه بعد از 

آن )تا به امروز( به هیچ کس یا گروه دیگری نظیر 
چنین مجوزی را نداده اند. 

آن هــم در زمانی که حضــرت امام خمینی 
)رحمت اهلل علیه( نهضت خود را شــروع کرده و 
آن را در تبعیــد نیز به حول و قوه الهی و با عزم 
راسخ ادامه داده و موجب جذب بسیاری به اسالم 
اصیل و ناب شــده بودند. البته در چنین زمان و 
شــرایطی، محافل و کانون های استعماری سعی 
در طرح اســالم درباری و آمریکایی داشتند که 
در وجود اســالم پناهانی همچون ملک فیصل و 
شاه ایران تبلور می یافت.سازندگان فیلم مستند 
»درباره خانه خدا« چندین بار از نحوه اکران فیلم 
»خانه خدا« می گویند که برای نمایش آن چگونه 
تابلوهای تبلیغاتی سالن های سینما را از تصاویر 
فیلم های قبلی پاک کردند )در گفتار فیلم از اینکه 
آن فیلم ها را مبتذل و مستهجن بخواند هم پرهیز 
می شود!( تا جماعت متدین و معتقد که سینما را 
تحریم کرده بودند، در هنگام ورود به آن سالن ها 
دچار شــک و دودلی نشوند، اما متاسفانه همین 
دوســتان از تحلیل اینکه این شیوه تبلیغاتی چه 
تاثیری در میان مردم مسلمان داشت، قاصرند!!  

آیا جز این بود که می خواســتند آن جماعت 
متدین را که بنا به فتوای مراجع دینی خود، سینما 
رفتن را به دلیل نمایش تصاویر قبیحه و مستهجن 
حرام می دانستند، با سینمای آن روزگار آشتی داده 

و پایشان را به سالن های سینما باز کنند تا  بعد از 
آن، فضای مفسده انگیز کاباره و کافه را که با نمایش 
فیلم هــای مبتذل به خورد دیگران داده بودند، به 
آنها نیز تزریق نمایند تا این بخش عظیم از جامعه 
را هم به فساد و فحشاء بکشانند؟ واقعا نویسندگان 
و سازندگان فیلم مستند »درباره خانه خدا« با در 
کنار هم قرار دادن شرایطی که فیلم »خانه خدا« در 
آن ساخته شد و فضای فساد آلود فیلم های تولیدی 
آن روزگار سینمای ایران که سالن های سینما را به 
تسخیر خود درآورده بودند، نمی توانند به تحلیل 
درستی از علل تولید و نمایش فیلم یاد شده برسند 
کــه در واقع مقصد و مقصود تولیدکنندگان فیلم 
»خانه خدا«، رضای خدا و نشر اسالم و خشنودی 
مردم مسلمان و یا الاقل ثبت یک مستند سینمایی 
باارزش نبوده اســت؟ وگرنه چگونه فیلمی که با 
پول یک ســرمایه دار فراماسون هندوی انگلیسی 
و عاملیت گروهی عوامل درباری و ســرویس های 
اطالعاتی انگلیس و مساعدت حاکمیت آل سعود،  
برای تبلیغ اسالم درباری ساخته می شود، می تواند 
در خدمــت ارزش ها و باورهای دینی و ملی مردم  
قرار گیرد؟ آیا سازندگان فیلم »درباره خانه خدا« 
در کنار بازگویی نکات مثبت ساختاری فیلم مستند 
»خانه خدا«، این موضوع ساده را هم نمی توانستند 
برای مخاطب شــبکه افق )که به هر حال انتظار 
دیگری از این شبکه داشته و دارد( روشن کنند؟!

آرش فهیم

جشنواره فیلم نوجوان ازسوم تا هشتم مهر امسال 
در همدان بار دیگر معضــالت این بخش مهم از 
سینمای کشور را برمال کرد. به طوری که هیچ فیلم 
قابل توجه و مهمی که بتواند طیف سنی نوجوان 
را مجذوب خود ساخته و تحت تأثیرش قرار دهد 
در این جشــنواره حضور نداشت. اغلب فیلم ها در 
سالن های خالی از تماشاگر به نمایش درآمدند و 
حتی بچه های خود شهرســتان همدان نیز هیچ 
رغبتی به تماشای آثار این جشنواره نداشتند. نکته 
قابل تأمل این است که برخی از فیلم های جشنواره 
فیلــم نوجوان، هیچ ارتباط موضوعی با عنوان این 
گردهمایی نداشت. یعنی در بعضی از فیلم ها هیچ 
نوجوانی دیده نمی شــد و مضمون فیلم نیز ربطی 
به مسائل نوجوانان نداشت. حال جای سوال است 
که وقتــی اصال فیلم نوجوانانــه نداریم، چرا باید 
جشنواره ای با این نام برگزار شود؟ پاسخ محتمل 
این است که این جشنواره می تواند محرک و عامل 
انگیزه بخش فیلمسازها برای ساخت آثار نوجوانانه 
باشــد. اما وقتی در نشســت های پرسش و پاسخ 
جشــنواره، همه از بی نظمی و عدم استقبال مردم 
از جشنواره انتقاد می کردند، چطور می توان انتظار 
ایجاد انگیزه برای حضور در این جشنواره را داشت؟ 
آش آن قدر شــور شده اســت که حتی مقام 
محترم ریاســت سازمان ســینمایی هم برایش 
اهمیت چندانی نداشــت که برخالف قول و قرار 
قبلی در نشســت وعده داده شــده با فیلمسازان 
جشــنواره حضور نیابد. ماجرا از این قرار است که 
در دومین روز برگزاری جشــنواره فیلم نوجوان، 
روی در و دیوار مراکز جشــنواره نوشته بودند که 
حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نشست 
هنرمندان حضور می یابد تا با سینماگران حاضر 

در این نشست گفت وگو کند. اما در نشست، هیچ 
خبری از آقای ایوبی نشد و در اواسط زمان برگزاری 
برنامه اعالم شــد که رئیس سازمان سینمایی به 

دلیل خستگی نتوانست در نشست حضور بیابد!
در این نشست هم، سیدرضا صافی کارگردان 
فیلم »پینوکیو، عامو سردار و رئیسعلی« از خالی 
بودن ســینما در هنگام نمایــش فیلم خود ابراز 
نارضایتــی کــرد. نیکفر، بازیگر فیلــم نیز گفت 
که در ســانس اول نمایــش این فیلم، کیفیت به 
قدری پایین بوده که صدا و تصویر خودش را هم 
نشناخته است. او همچنین از خروج داوران نوجوان 
جشنواره از سینما آن هم موقع نمایش این فیلم 

ابراز تعجب کرد.
مهرداد غفارزاده کارگردان فیلم »دریا و ماهی 
پرنده« نیز خطاب به علیرضا شــجاع نوری دبیر 
جشنواره، نسبت به عدم رعایت عدالت در تخصیص 

نوبت نمایش به فیلم ها گالیه کرد.
بگذریم از اینکه بــه دلیل کیفیت پایین غذا 
در محل اسکان خبرنگارها و هنرمندان جشنواره 
فیلم نوجوان در نخستین شب برگزاری جشنواره، 
بسیاری از افراد بیمار شده و متأسفانه چند نفر از 
خبرنگارها و هنرمندان نیز به بیمارستان منتقل 

شدند! 
واقعیت این اســت که وضعیت این جشنواره 
و آثار آن، جداي از کل ســینماي ایران نیســت. 
درواقــع، فیلم های کودکان و نوجوانان را می توان 
وجدان پاک سینمای ایران دانست. برای بازگشت 
پویایی و نشاط و نیرو به سینمای ایران، باید این 
وجــدان را بیش از پیش بیدار کــرد. اما مگر در 
میان هجمه تندخوی فیلم های شبه روشنفکرانه 
و فیلمفارســی های به ظاهر ایرانی می توان انتظار 
داشت که فیلم های کودک و نوجوان بدرخشند و 
جشنواره های منسوب به این نوع فیلم ها، باشکوه 

برگزار شود؟
در پایــان این که ســینما اگــر قصد مخاطب 
قرار دادن نســل نونهــال را دارد با پیچیدگي ها و 
دشواري هاي فراواني مواجه است. تنها کساني توان 
برقراري ارتباط سالم و پویا با کودکان و نوجوانان را 
دارند که خود به پاالیش روحي دست یافته باشند 
و فــارغ از کینــه و غرض، فطرت اولیــه خود را از 
گزند روزمرگي هاي بزرگســالي حفظ کرده باشند. 
جشنواره های فیلم کودک و نوجوان باید محل تجلي 

و پرورش چنین نگاهي باشد.

امیر رفیعی

به بهانه تحریف جنگ و صلح 
در یک تئاتر روی صحنه

جنگ؛ بد 
و صلح؛ خوب!

مقدس هشت ساله مردم ایران در مقابل صدام و حامیانش 
را »جنگ طلبــی« می خوانند!! و جهاد مردم فلســطین 
برای رها ســازی سرزمینشان از اشــغال صهیونیست ها را 
»تروریســم« لقب می دهند!!!اما همه این ها از رسانه های 
بیگانه و وابستگانشــان، معمول و عادی است، چرا که کار 
دشمن، دشمنی است. اما این قضیه وقتی تاسف بار می شود 
که در یکی از تئاترهای روی صحنه که ظاهرا درباره شهید 
دکتر مصطفی چمران است، همان حرف ها و القائات، تکرار 
شود. تحریف شخصیت شهید چمران از انسانی عارف، مبارز، 
ظلم ستیز و عدالت طلب به فردی مذبذب، مردد، فاقد اراده 
و عافیت طلب، این سوال را برای نسل امروز پیش می آورد 
که چگونه چنین فردی، زندگی آرام و مرفه خود در آمریکا 
را در باالترین ســطوح علمی و شغلی رها ساخت، خانواده 
خــود را ترک کرد و به لبنان رفت تا در کنار مردم مظلوم 
آن دیار علیه صهیونیست ها بجگند و پس از انقالب اسالمی 
ایران نیز همه موقعیت های رسمی و دولتی خویش)مانند 
معاونت نخست وزیری در امور انقالب و نمایندگی امام در 
شــورای عالی دفاع و همچنین وزارت دفاع( را کنار گذارد 
و با یارانی انگشت شمار به کردستان رفت تا آن دیار را از 
چنگال ضد انقالب تجزیه طلب نجات بخشد و یا علی رغم 
مجروح شدن و توصیه اکید پزشکان برای دوری از جنگ، 
بازهم به جبهه ها شتافت تا اینکه به شهادت رسید. اما در 
کنار وارونه نمایی از شــخصیت دکتر چمران، اصل حرف 
تئاتر یاد شده این بود که »هر جنگی بد است و هر صلحی 

خوب است«!
 همچنان که کارگردانش در برنامه دوشنبه )94/7/6( 
»جیوگی« از شــبکه دوم سیما گفت که دیالوگ کلیدی  
تئاترش این است: »جنگ خوب که نداریم، جنگ، جنگ 
است و بد هم هســت. همان طور که صلح بد هم نداریم، 
صلح، صلح اســت و خوب هم هست!«  واقعا چه می توان 
گفت؟!! پس از گذشــت 27 ســال از پایان سالهای دفاع 
مقدس و برجای ماندن روایت های بیشــمار و تکان دهنده 
از آن روزها که حتی دشــمنان این آب و خاک را وادار به 
اعتراف به متجاوز بودن صدام و جنایات بی حد و حصرش 
در حق ملت ایران کرد، با نگرشــی عقب افتاده و ارتجاعی 
برگرفته از القائات 30 سال قبل رسانه های بیگانه، در عرصه 
هنر و نمایش این مرز و بوم، هنوز هم همان ساز آنها کوک 
شــود.  فقط به نظرم این چند دیالوگ صحنه ای از  فیلم 
»ازکرخه تا راین« ســاخته ابراهیــم حاتمی کیا می تواند 
کفایت نماید که در اولین رویارویی سعید و خواهرش لیال 
)دو شخصیت اصلی فیلم( مابین آن دو نفر و درون اتومبیل 

رد و بدل می شود:
لیال )خواهر سعید (: جنگ، از این واژه کثیف تر 

چی هست؟
سعید: صلح! 

لیال: تو جدی نمی گی!!
سعید: تا وقتی تعریف از جنگ معلوم نباشه هر 

واژه ای می تونه هم بد باشه و هم خوب.. 

»مزارشریف«، فیلمی در قاعده  سینمای استراتژیک
علی نخعی زاده

کند؛ چراکه اساســاً مسئله  حمله به کنسول گری ایران 
در افغانستان توسط گروهک تروریستی طالبان )در 17 
مرداد 1377، یعنی حدود 17 ســال پیش( که قبل از 
پروژه  11 ســپتامبر و حمله  آمریکا به افغانستان و عراق 
اتفاق افتاد، می توانست معادالت ژئوپلیتیک را در محیط 
پیرامونــی ایران به گونه  دیگری رقــم بزند، این طور که 
ایران با اقدام برای خون خواهی دیپلمات های خود دست 
بــه اقدامی عجوالنــه زده و یک جنگ تمام عیار را علیه 
افغانستان و طالبان شروع کند و خود را تا زمانی نامعلوم 
درگیر یک جنگ فرسایشی نماید.این تعبیر ژئوپلیتیک و 
جنگ فرسایشی را می توان این گونه گمانه زنی کرد که با 
شروع جنگ از جانب ایران، طالبان می توانست با تحریک 
آمریکا به خاک ما وارد شود و با حمایت های شیطان بزرگ 
یعنی آمریکا، جنگ نیابتی را از خارج مرزهای ما به داخل 
بکشاند و آن چه امروز بر سر سوریه و عراق آورده اند را بر 
ســر ایران بیاورند. و این اتفاق بر خالف دکترین نظامی 
ایران اســت؛ چراکه ایران در جنگ نیابتی همواره خود 
را خارج از مرزهای ملی اش تعریف کرده است ومقابله با 

دشــمن را در لبنان، عراق، سوریه ، یمن، بحرین و دیگر 
نقاط سرزمین های مسلمان انجام داده و به یاری مردمان 

مظلوم این کشورها شتافته است.
بنابراین »مزارشــریف« با یادآوری موضوعی با این 
ظرفیت که 17 ســال از وقــوع آن می گذرد، به حیطه  
امنیت ملی ایران وارد شــده اســت؛ کما اینکه یک بار 
هم از زبان افســر اطالعاتی با بازی مسعود رایگان که 
برای بازجویی از شاهســون به قرارگاه مرزی آمده، در 
اهمیت این حادثه می شنویم که این اتفاق یک موضوع 

»امنیت ملی« است.
در ادامه، کارگردان با پروراندن شخصیت »شاهسون« 
با بازی حسین یاری در نقش یکی از دیپلمات های ایران 
در کنسول گری افغانستان، توانسته دست به ساخت یک 
»قهرمان ملی« بزند؛ قهرمانی که به عنوان تنها بازمانده از 
یک اقدام تروریستی، 19 روز با پای زخمی و پیاده تالش 
می کند تا از افغانســتان به ایران برسد و گزارش حقیقی 
واقعه  مزارشریف را حضوری به مسئوالن ایرانی برساند تا 
»امنیت ملی« و به تبع آن »منافع ملی« کشورش را حفظ 
کرده باشد؛ کشوری که در آن زمان، دوران سازندگی را 
پس از جنگ با عراق آغاز کرده بود و شروع جنگی تازه که 
می توانست مدعیان بین المللی را نیز در پی داشته باشد، 
پیامدهای ناگواری را بــرای آن به بار می آورد.بیان این 
مطالب همگی منوط به تحقق یک پیش نیاز است؛ اینکه 
»کارگردان« به عنوان خالق یک اثر هنری باید آگاهی و 
دانش الزم برای ورود به موضوعاتی از این دست را داشته 
و ضرورت پرداختن به این مسائل را شناخته باشد. و در 
این برهه،حضور چنین خالقانی این گونه اهمیت می یابد 
که در برهوت سینمای ایران، کمتر سینماگری است که 
به قدر اندکی توان اندیشــیدن و حتی تخیِل وقایعی به 
اندازه  یک کشور، ملت و جهان را دارد تا با خلق یک اثر 
هنری، عمق اســتراتژیک یک ملت را بر پرده  سینما که 

هیچ، در پرده های منقوش تاریخ به ثبت برساند.

نگاهی به سریال »آقا و خانم سنگی«

طنز سر کاری!
سعید رضایی

هم مخاطب، هیچ رغبتی برای دنبال کردن 
مجموعه ندارد. اگر چند قسمت را هم نبینیم 
باز هــم هیچ تغییر ایجاد نمی شــود. چون 
شخصیت پردازی در داستان صورت نگرفته 
است، ما با آدم های درون داستان ارتباط برقرار 
نمی کنیم. هیچ کدام از آدم های سریال برای 
مخاطب جذابیت ندارند. این در حالی است 
که مخاطب، اول باید با شخصیت اصلی یک 
ســریال ارتباط برقرار کند و به او عالقه مند 
شود تا از کار تأثیر بپذیرد. این وضعیت درباره 
قســمت های اول ســریال فجیع تر بود. یک 
سریال باید در همان قسمت نخست، با ارائه 
ماجراها و داســتانی پرجاذبه و با ضرباهنگ 
خــوب، مخاطب را مجذوب خــود کند. اما 
سریال هایی چون »آقا و خانم سنگی« با شروع 
کند و بدریتــم خود، نمی توانند بیننده را از 
میان این همه ابزارهای سرگرم کننده ای که 
این روزها در دسترس جوانان است به سمت 

هندوجا )سرمایه دار هندی و سرمایه گذار فیلم »خانه خدا«(
 در دیدار با مایکل گوو وزیر آموزش وپرورش انگلیس

جشنواره فیلم نوجوان 
یا مدرسه پیرمردها؟

کنار هم قرار دادن چند فیلم از سینمای 
بدنه و مقایسه شاخص های محتوایی آن ها، 
ما را با یک پازل با تصاویری هماهنگ مواجه 
می کند. به طوری که وقتی چندین فیلم به 
نمایش درآمده در ماه های اخیر را کنار هم 
می گذاریم، یک طرح برای حمایت از اشرافی 
گری و تطهیر کاخ نشین ها در سینمای این 
روزهای ایران پدیدار می شود. این طرح به 
این ترتیب اســت که ســعی دارد چهره ای 
مظلوم و مقبول از قشر سرمایه دار و فرادست 
جامعه امروز ایران نشــان داده و در مقابل، 
تصویری نفرت انگیــز و متوحش از جنوب 
شــهری ها و طبقه فرودست ارائه دهد. این 
نوع نگاه در تعدادی از فیلم های اکران شده 
در سال 94 دیده می شود. فیلم »رخ دیوانه« 
به کارگردانی ابوالحســن داودی یکی ازاین 
فیلم هــا بود که در آن، گروهی که به »بچه 
پولدارها« شهرت یافته اند را آدم هایی مثبت و 
مقبول می نماید و در مقابل، جنوب شهری ها 
و بچه های طبقه مستضعف را افرادی شرور و 

تبه کار معرفی می کند. 
فیلم »دوران عاشــقی« ساخته علیرضا 
رئیسیان نیز قطعه ای از همین پازل است که 
تصویری منفی و بدسیرت از قشر مستضعف 
جامعه نمایش می دهد. محور اصلی روایت 
فیلم، خیانت است؛ داستان تکراری زن هایی 
که به شوهرشان مشکوک هستند و مردهایی 
که برای تنوع زن دوم می گیرند! شخصیت 
اصلــی فیلم، وکیلی به نــام بیتا تمدن )با 
بــازی لیال حاتمی( اســت. زن ثروتمندی 
که مظهر ایثار، انســانیت و »تمدن« است. 
تضاد شخصیت موقر و تحسین برانگیز او با 
تصویر تحقیر آمیزی که فیلم از مردم جنوب 
تهران نشان می دهد، زننده است. حضور چند 
دقیقه ای خانم وکیل ثروتمند و باکالس در 

یکی از محله های فقیرنشین پایین شهر، با 
سرقت ماشــین او همراه می شود. البته او 
آن قدر بزرگ منش اســت که دزد ماشــین 
خود را می بخشد! یکی از موکل های او، دختر 
فقیری است که همسر موقت مردی شده که 
به وی ظلم کرده است. وقتی خانم تمدن در 
دادگاه به سود او به پیروزی می رسد، همین 
دختر فقیر به خاطر مشتی پول همه چیز را 
به هم می ریزد و موجب باخت تمدن می شود.
ســینمای بدنه )حرفــه ای( در ایران، 
سال هاســت که بــه کارزاری برای تبلیغ و 
حمایت از انگاره های شبه روشنفکری تبدیل 
شده است و  سایر جریان های فکری در آن، 
منزوی هستند. این نوع فیلم ها، نگره خاصی 
به جامعه و دنیــای پیرامون دارند. »دوران 
عاشقی« از نمونه فیلم هایی است که حامل 
نوع نگاه خاص شبه روشنفکران به مسائل 

اجتماعی است.
توجه بیش از حد بــه دغدغه های پوچ 
زندگی اشرافی و تبدیل کردن خیانت زوج ها 
به یک معضل اساسی، یکی از شاخصه های 
مضمونی جریان سینمای بدنه در ایران است. 
فیلم »دوران عاشقی« هم هیچ حرف تازه ای 
برای ســینمای ما ندارد و تکراری است از 
ماجراها و داســتان هایی درباره خیانت یک 
مرد به همسرش و ... حتی شهاب حسینی، 
لیال حاتمی و فرهاد اصالنی، نتوانســته اند 
نقــش آفرینی خوبی را از خــود به یادگار 
بگذارند.فیلم هایی چون »دوران عاشقی« با 
دو هدف عمده ساخته می شوند؛ اول کاسبی 
و فتح گیشه به ساده ترین روش ممکن که 
همان دست گذاشتن روی ماجراهای عشق 
مثلثی و خیانت اســت و دوم، ترویج تصویر 
و تصوری نیک و دوســت داشتنی از طبقه 

سرمایه دار.

هم با همین هدف ســاخته شده است. این 
سریال، داستان دو جوان است که در دانشگاه 
به خاطر شــباهت نــام خانوادگی متوجه 
یکدیگر می شوند و پس از اینکه می فهمند 
با هم نسبت فامیلی دارند، تصمیم به ازدواج 
می گیرند. اما در این میان مشکالتی سر راه 

آنها قرار می گیرد.
ایراد اصلی ســریال »آقا و خانم سنگی« 
فقدان فراز و نشــیب داستانی است. در هر 
قســمت، عمال هیچ اتفــاق دراماتیکی در 
سریال رخ نمی دهد. یعنی قصه سریال، بسیار 
تخت و بدون عناصر الزم در یک درام است. 
عناصری چون تعلیق، گره، شخصیت پردازی، 
گره گشــایی و ... در ایــن مجموعــه دیده 
نمی شــود. همچنین این مجموعه قرار بوده 
که کمدی باشــد، اما در عمل هیچ موقعیت 
کمدی در آن دیده نمی شود. به همین دلیل 

خود جلب کنند. 
در مضمون نیز، همه چیز به سطحی ترین 
شــکل ممکن اتفاق می افتد. بــه جز موضوع 
ازدواج، هیچ حرف جدی دیگری در ســریال 
»آقا و خانم سنگی« زده نمی شود. روابط آدم ها 
بسیار مغشــوش و نامتوازن است. عدم رعایت 
احترام بزرگترها و تحقیر و تخریب شخصیت 
دیگران بطــور مکرر در طول داســتان اتفاق 
می افتد. برخوردهای تحقیرآمیز با دوســتان و 
همکالســی ها، بدرفتاری با نزدیکان و اعضای 
خانــواده و بی حرمتی دانشــجوها به نگهبان 
خوابگاه، با سریالی که هدفش فرهنگسازی برای 
نسل جوان است، هیچ همخوانی ندارد.مدیران 
سیما و به ویژه مدیریت شبکه سه سیما حتما 
قبــول دارد که در این زمانــه، مخاطب جوان 
صداوسیما به برنامه هایی با محتوای غنی تری 

نیاز دارند.

تأملی بر فیلم »دوران عاشقی«

تصویر مثبت از اشرافیت!
حسین کارگر

دقیق و مســتقل خصوصا در مباحث 
تاریخی )که به طور گسترده در جریان 
تاریخ پردازی 150 ســاله فراماسون ها 
و شــبه روشنفکران غرب گرا برای این 
سرزمین، مورد تحریف و وارونه نمایی 
قرار گرفت( موجب حضور بخش های 
غیردقیق در مستندهایی شد که البته 
بــا تالش و ذوق و قریحه وافری جلوی 

دوربین رفته بودند.  
مثالش فیلم مســتند “درباره خانه 
خــدا”  بود که جمعه 27 شــهریور از 
این شــبکه پخش شد و به چهار فیلم 
مستند می پرداخت که در طول تاریخ 
سینمای ایران درباره مراسم حج ساخته 

شده بودند. 
بخش تحلیل یکی از آن چهار فیلم 


