
tasvirroz@kayhan.ir

 صفحه ۸
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ 

۵ محرم ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۱۸۶

ابراهیم حاتمی کیا )فیلمساز( یداهلل صمدی )فیلمساز(      سلحشور )فیلمساز(   مهدی فقیه )بازیگر( جواد اردکانی )فیلمساز(شهید آوینی )فیلمساز(مجید مجیدی )فیلمساز(علی نصیریان )بازیگر(جمال شورجه )فیلمساز( رسول مال قلی پور )فیلمساز( پروانه معصومی )بازیگر(محمد کاسبی )بازیگر( جهانگیر الماسی )بازیگر( داود میرباقری )فیلمساز( پرویز شیخ طادی )فیلمساز( شهریار بحرانی )فیلمساز(

از صدها سال پیش تاکنون، همواره آیین های عاشورایی 
در سرزمین ما حضور پرشوری داشته اند و سال به سال و دهه 
به دهه نیز بر شــور این آیین ها افزوده شــده است، اما جای 
شگفتی است که چنین آیین هایی هنوز هم فروغ چندانی در 
رسانه های جدیدی همچون سینما و تئاتر مدرن و پست مدرن 
نداشته است، به طوری که بررسي آثار تولید شده در دو حوزه 
ســینما و تئاتر، نشان می دهد که مفاهیم عاشورایی هیچ گاه 
در جایگاه اولی و به مثابه یک دغدغه همیشگی نزد خالقان 
آثار مطرح نبوده است. حتي درعرصه مستندسازي نیز حق 
مطلب درباره عاشورا بیان نشده است. تک ستاره این میدان، 
ســید شهیدان اهل قلم است که در برخي آثار خود اشاراتي 
به قیام عاشورا کرد. به خصوص در مستند »شب عاشورایي« 
که در آن، پیوند معنایي بي نظیري میان قیام امام حسین)ع( 

و جهاد رزمندگان در دفاع مقدس نمایانده شده است.
در عرصه سینماي داستاني به دو شكل به موضوع عاشورا 
پرداخته شــده است. یک شــیوه، بازآفریني بخش هایي از 
متن یا حواشــي قیام حســیني بوده که تنها دو اثر شاخص 
قابل شناســایي اســت. یكي فیلم »ســفیر« به کارگرداني 
فریبرز صالح اعال اســت که به روایت یكي از فرستادگان امام 
حسین)ع( به نام قیس بن مسهر مي پردازد. این فیلم در زمان 
خودش اثر شــاخصي بود و تحلیلي از فضاي اجتماعي کوفه 
در ســال 61 هجري در قالب یک فیلم ارائه داد. فیلم »روز 
واقعه« هم به کارگرداني شــهرام اسدي به روایت یک جوان 
نصراني تازه مسلمان به نام »عبداهلل« است که نداي »کیست 
مرا یاري کند« امام حســین)ع( را مي شنود و به یاري امام 
مي شتابد. البته این فیلم بیش از حد به حواشي مي پردازد و 

از اصل و متن عاشورا دور است.
بــه جز این دو فیلم، تنها اثر قابل اشــاره دیگر پیرامون 
عاشــورا، فیلم »رســتاخیز« اســت. این فیلم به کارگردانی 

پخش یک برنامه تلویزیوني برای نقد و آسیب شناسی سینمای ایران، 
یكی از نیازهایی بود که به برنامه »هفت« منجر شــد. برنامه اي که ابتدا 
قرار بود »نود سینمایي« باشد، و این نوید را به عالقه مندان سینما می داد 

که شاهد برنامه ای آسیب شناختی و موثر باشند، اما ...
وجود افت و خیز و نقاط ضعف، در کنار نقاط قوت براي برنامه هاي 
تلویزیوني امري طبیعي و عادي اســت، اما اتفاقاتي که طي هر سه فصل 
این برنامه با سه مجری متفاوت رخ داد، فراتر از مشكالت غیر قابل انتظار 
و ناگهاني بود. این مشكالت، به طور سلسله وار و پي در پي رخ داده و به 

ساختار، رویكردها و نحوه اجراي این برنامه مربوط می شود. 
ســری اول »هفت« با اجرای فریدون جیرانی، گاهی روندی معكوس 
بــا هدف برنامه می یافت. یعنی در برخی از قســمت ها و میزگردها، این 
فیلمسازان بودند که مردم را هدف توهین و تحقیر قرار می دادند. به عنوان 
مثال، در یكی از قسمت های این برنامه کارگردان یک فیلم »بسیار بد« و 
داراي افكار نخ نما و عقب مانده، با اعتماد به نفسی مثال زدنی، ایرانی ها 

را یک مشت عقده ای معرفی کرد!
ســری دوم »هفت« با اجرای محمــود گبرلو نیز به رغم تالش برای 
رفــع برخی از نقاط ضعف و اضافه کردن نقاط قوت، اما باز هم برنامه ای 
محافظه کار و فاقد شــجاعت الزم بود. در این دوره، برنامه هفت ســعی 
داشــت تا همه را راضی کند، با همه مهربان و مودب باشد و طوری جلو 
برود که به کسی بر نخورد! این درحالی است که رسالت اصلی این برنامه، 
دفاع از ســینمای نجیب ایران بوده اســت. برای دفاع از سینمای ایران، 
چاره ای جز مبارزه با جریان های فاسد کننده و تبهكار حاکم و غالب شده 
بر ســینمای کشور نیست. اما هفِت گبرلو جسارت ورود به عرصه آسیب 
شناســی را نداشت. اوج ضعف و سستی این دوره از برنامه، فراهم کردن 
صحبت یک طرفه کارگردان فیلم »قصه ها« بود که تیر خالص را به ادامه 
کار ایــن برنامه وارد کرد. برای خیلی از مخاطب های برنامه »هفت« این 

حسین کارگر

احمدرضا درویش در سی ودومین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد، اما هنوز به طور عمومی در سینماها اکران نشده است. 
متأسفانه با وجود صرف چندین سال و ده ها میلیارد سرمایه، 
فیلم »رستاخیز« به نتیجه خوبی منتهی نشده است. آنچه به 
عنوان شخصیت های تاریخ عاشورا در این فیلم نمایش داده 
شده، به هیچ وجه دلچسب نیستند. فیلم، نه حس دارد و نه 
حماسه. صحنه های رزمی آن همچون شمشیر بازی کودکان 
اســت و نبردهایش فاقد عظمت و شكوه. داستانش هم پر از 
غرض و غلط می نماید؛ یک روایت پر دست انداز که از همان 
ابتدا بنای ســر بردن و ســر بریدن حوصله مخاطب را دارد. 
تماشای »رستاخیز« برای کسانی که »مختارنامه« را دیده اند 
و لذتش را چشیده اند، هیچ ارزش افزوده ای ندارد و پیش پا 

افتاده به نظر می رسد!
شــیوه دوم پرداختن به محرم ســال 61 هجری قمری 
هم این گونه بوده که معدود فیلمســازاني هم کوشیده اند تا 
بــا بهره و الهام از حوادث و معاني عاشــورایي آثاری را خلق 
کنند. برای نمونه مي توان به فیلم »شب دهم« به کارگرداني 
جمال شورجه اشــاره کرد که در آن مبارزات انقالبي مردم 
ایران در برابر شاه و همچنین دوران دفاع مقدس، با فرهنگ 
عاشــورایي جاري در فرهنگ ما تطبیق یافته است. مرحوم 
رســول مالقلي پور هم در فیلم »پرواز در شب« با الگوگیري 
از تراژدي حضرت ابوالفضل)ع( براي رســاندن آب به لشكر 
امام حســین)ع(، ازخودگذشــتگي یک رزمنده براي نجات 
همرزمانش از تشــنگي در دوران دفاع مقدس را به نمایش 
درآورده است. »سینه سرخ« به کارگردانی پرویز شیخ طادی، 
»مصائب دوشیزه« ساخته مسعود اطیابی، »دست هاي خالي« 
اثر ابوالقاسم طالبی، »عصر روز دهم« به کارگرداني مجتبي 
راعي و ... هم الهامات و اشاراتی به مفاهیم عاشورایي داشته اند.

نكته بســیار مهم این اســت که با وجــود قابلیت هاي 
حیرت انگیز و فراوان ســینما در ابعاد هنری و رسانه ای، اما 
محدودیت هاي سخت افزاری و نرم افزاری بسیاری هم در آن 
وجود دارد، اما این به معناي ناممكن بودن نمایش متن واقعه 
کربال نیست. سه ویژگي براي چنین کار بزرگي الزم است که 
اگر حتي یكي از آنها ناقص باشد، به فیلم لطمه مي زند. یكي از 
این ویژگي ها، باور عمیق و مستحكم به عاشوراست. بدون شک 
فیلمســاز یا فیلمنامه نویسي که از عمق جان به این حماسه 
بزرگ عقیده ندارد، نمي تواند در این باره فیلم بسازد. تنها کسي 
از پس این اقدام بر مي آید که وجودش در مفاهیم عاشورایي 
اســتحاله شده باشد. ویژگي دوم این است که فیلمساز باید 
از ابعاد گوناگون موضوع آگاهي داشته باشد. یعني بداند که 
فلسفه عاشورا چیست و هدف و پیامدهاي آن چه بوده است. 
کارگرداني که به ساخت فیلم درباره عاشورا رو مي آورد، باید 
شخصیت هاي مؤثر در این حادثه تاریخي را به خوبي بشناسد 
و به طور کلي نسبت به تمام فراز و نشیب هاي آن شناخت داشته 
باشد. ویژگي سوم، برخورداري از توانایي فني الزم براي ترسیم 
سالم و واقع گرایانه حماسه عاشوراست. به عبارتي بهتر، براي 
پرداختن به این موضوع، تعهد و تخصص باید در حد اعال در 
یک هنرمند جمع باشد. به ندرت مي توان سینماگري را یافت 

که هر سه شاخصه فوق را با هم داشته باشد.
یكی از پیشــنهادهای ممكن و پویا برای غنی ســازی 
محتوایی و دراماتیک آثار ســینمایی، بهره گیری از چشمه 
جوشان و خروشان تعزیه است. منبعی زیبا و فاخر که ضمن 
برخورداری از تراژدی در اوج شــكوه، می تواند پاســخگوی 
مســائل روز انســانی و اجتماعی بــوده و در ضمن الگوی 
تمام عیاری در مینی مالیسم و ترسیم سترگ ترین داستان ها 

در حداقل زمان و فضا است.

آرش فهیم

»هفت«بیهویت!
سوال پیش آمد که چرا یک کارگردان، به رغم ساخت فیلم ضعیف و پر 
اشكال اما از عدم نقد و رانت تریبون یک طرفه این برنامه برخوردار شد؟ 
این درحالی اســت که حداقل انتظاری که از برنامه »هفت« می رود این 

است که نقاط تیره و تار سینما را برمال و منكوب کند.
سری سوم برنامه هفت با اجرای بهروز افخمی و بازگشت دوباره منتقد 
صریح و رک این برنامه یعنی مسعود فراستی و با تغییرات ساختاری، اما 
به طور کلی، تفاوت مبنایی و اصولی با دو ســری قبلی این برنامه ندارد. 
انتخــاب راهبرد تقابل با شــبه روشــنفكری و زدن زیرآب گفتمان های 
روشنفكرنمایانه غالب و حاکم بر سینمای کشور، سوگیری درست و قابل 
انتظاری است. با توجه به اینكه جریان شبه روشنفكری، طی سال های اخیر، 
از بیشترین رانت و امكانات و حمایت های دولتی برخوردار بوده اما حداقل 
دستاورد و تولید مثبت را برای فرهنگ کشور داشته، به طور طبیعی هم 
برنامه ای که هدفش نجات سینمای ایران باشد، باید نوک پیكان حمالت 

خود را به طرف همین جریان بگرداند.
 اما ســیر آنچه در این برنامه تلویزیوني در سه فصل مختلف و با سه 
مجری متفاوت رخ داده گویاي آن اســت کــه برنامه »هفت« از اصل و 
اساس دچار مشكالتی است که مانع از جریان سازي مثبت آن در سینماي 
کشورمان شده است. مشكل اساسی برنامه »هفت« بی هویتی است. مجری 
و منتقد محترم این برنامه، تحقیر و نقد روشــنفكری را در دســتور کار 
خود قرار داده اند بدون اینكه بگویند ورای روشــنفكری چه چیزی است. 
حرف های ضد و نقیض و نامشــخص بودن اینكه مجری چه می خواهد و 
سینمای مطلوب او چه چیزی است، راه را بر پیش روی این برنامه بسته 
است. گفتن این حرف از سوی آقای مجری که »حماقت، الزمه پهلوانی 

است« گویای وضع کلی این برنامه است.
در عین اجرای ُشل و سرد برنامه، مجری اصرار فراوانی بر دیده شدن 
دارد. گاهــی بدون هیچ لزومی، دوربین روی چهره او متمرکز می شــود. 

گاهی بدون هیچ مناسبتی، می دود وسط حرف دیگران و مدتی طوالنی 
به ســخنوری می پردازد. آنچه آشكار است اینكه مجری، تالش دارد که 
تا جای ممكن خودش را نشــان دهد. گفت وگوهای طوالنی و خشــک 
و مالل آور برنامه نیز مزید بر علت شــده است. کوتاه شدن مصاحبه ها 

می تواند به ضرباهنگ برنامه کمک کند.
برنامه هفت فاقد بار محتوایي و تخصصي الزم اســت. مخاطب این 
برنامه با تماشاي آن به نكته یا یافته تازه و مهمي دست نمي یابد. مباحث 
انجام شــده در این برنامه بسیار سطحي و غیرعلمی هستند. همین که 
مجری برنامه »هفت« فیلم »شیار 143« را در ژانر وحشت قرار می دهد، 

نشان دهنده عمق فاجعه است. 
برنامه هفت حتي با ســینماي روز جهان نیــز فاصله دارد. چرا که 
سینماي امروز جهان از مسائل صرفاً تكنیكي و فرمي عبور کرده و آرایشي 
کاماًل ایدئولوژیک به خودش گرفته است. محدود دانستن فیلم به تكنیک 
و بي اهمیت شمردن مباحث ایدئولوژیک و محتوایي، یک رویكرد کهنه 
و ابتر است. همان طور که نمي توان یک فیلم را بدون توجه به ساختار 
و فــرم آن ارزیابي کرد، نمي توان محتوا و گرایش ایدئولوژیک آن را نیز 
نادیده گرفت. بــه هر حال یک فیلم، مانند هر اثر هنري دیگري داراي 
محتواست و مخاطِب خود را هدف انتقال یا تزریق نوعي جهان بیني یا 
تفكر قرار مي دهد. یكي از وظایف یک منتقد فیلم این است که با شكافتن 
و تحلیل ساختار اثر سینمایي در نهایت به انكشاف محتوا و ایدئولوژي یک 
فیلم نیز بپردازد، اما شیوه نقد فیلم در برنامه هفت ناقص است. چون به 
ارزیابي تكنیكي فیلم ها محدود مي شود و نگاهي بي تفاوت به محتواي 
آثار دارد. به هر حال به نظر مي رسد این برنامه تا زماني که چرایي خود 
را تعیین نكند، نمي تواند چگونگي نمایش خود را ارتقا ببخشد. مشكل 
مبنایی سینمای ایران، سرگردانی و بی هویتی است. برنامه ای که خودش 

بی هویت است، نمي تواند سینماي کشور را نجات دهد.

خاموشیسینما
دربرابرروشنیعاشورا

جهانگیر الماسی:
اتحاد ملی با تکیه بر 

ارزش های هویتی
 جهانگیر الماســی ، بازیگر در 
گفــت و گو با کیهــان گفت:آنچه 
مشــخص اســت اینكه جنگ نرم 

در این روزها و همزمان با ایام عزاداری محرم، هر چند هیچ فیلمی با 
مضمون عاشــورا و کربال بر پرده سینماها نرفته است، اما فیلمی مهجور و 
مظلوم، با شمه ای از فرزندان عاشورایی این سرزمین درحال نمایش است. 
فیلم »خاکستر و برف« نشان می دهد، حتی در فضایی به ظاهر غیرجنگی 
و بدون توجه به کلیشــه های مألوف در این عرصه نیز می توان ارزش های 
دفاع مقدس را جال بخشید. روح اهلل سهرابی که پیش از این فیلم »محدوده 
ابری« را ساخته بود، از زاویه دید متفاوتی به ماجرای مردان جنگ و آدم های 
درگیر با این موضوع پرداخته است. تمام روایت فیلم در زمان حال می گذرد. 
داستان این فیلم درباره مردی با نام »احسان«)با بازی کامبیز دیرباز( است که 
پس از 25 سال باید خبر مهم و تكان دهنده ای را به یک مادر چشم انتظار 
بدهد. همین مسئله اتفاقات ناخواسته دیگری را برای او رقم می زند. او باید 
خبر یافته شدن جسد یک شهید را به مادری که سال ها منتظر فرزندش 
بوده بدهد. اما عده ای مخالف این کار هستند. مخالفتی که به درگیری میان 

آدم های درون فیلم منجر می شود.
فرهنگ دفاع مقدس، گنجینه ای تمام نشــدنی برای کشــف ایده ها، 
موضوعات و قصه های بدیع و شــگفت انگیز اســت. هیچ نقطه ای از تاریخ 
پهناور و فرهنگ غنی ما، این چنین سرمایه ای را در اختیار اهالی هنر قرار 
نداده اســت. با این حال، متأسفانه هنرمندان و سینماگران ما کمتر سراغ 
این گنج می روند و این درحالی است که امروز همه از فقر محتوا و ضعف 
داستان در سینمای ایران می گویند. کاوش در دفاع مقدس می تواند بخشی 
از این خأل را جبران کند. ویژگی خاص فرهنگ دفاع مقدس، ظرفیت باالی 

این فرهنگ در پذیرش قالب های مختلف است. 
»خاکستر و برف« یک فیلم ملودرام با روایتی معماگونه است. مخاطب 

نظر هنرمندان درباره دیدار رهبر انقالب
 با مدیران سازمان صداوسیما

رسانه ملی
صف اول دفاع
 در جنگ نرم

بیانات اخیر امــام خامنه ای در دیدار مدیران ســازمان 
صداوسیما با ایشان و تأکید معظم له درباره مسئولیت رسانه 
ملی در مقابله بــا »جنگ نرم« مبدأ تازه ای برای فعالیت های 
این سازمان است. امروز، صداوســیما در صف اول مبارزه با 
هجوم فرهنگی و رســانه ای دشمنان کشورمان قرار دارد. به 
همین مناسبت نظر تعدادی از هنرمندان و کارشناسان رسانه 
را درباره جنگ نرم و فرمایشات رهبر انقالب در جمع مدیران 

رسانه ملی پرسیدیم.
تصویرروز

برخالف جنگ نظامی، هیچ تلفاتی 
ندارد، اما مردم کشــورهای مختلف 
از طریق حذف فرهنگ و اعتقادات 
خــود، تحت ســلطه کشــورهای 
قدرتمند قــرار می گیرند. تا جایی 
که مردمی که در جنگ نرم مبهوت 
شــده اند، همه چیز خود را تقدیم 
دشمنان خودشان می کنند. به بیان 
دیگر، جنگ نرم، مرحله اول روش 

اسب ترواست. 
 وی افزود:یكی از اهداف اصلی 
دشــمن در جنگ نرم، بازاریابی و 
فروش محصوالتش اســت و این را 
از طریق رسانه های جمعی، همچون 
ماهواره ای،  و  تلویزیونی  شبكه های 
فیلم، موســیقی، کالس های تربیت 
ذهن و عرفان، جوایز بین المللی و ... 
پی گیری می کنند. یكی از مصادیق 
جنگ نرم این بوده که بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی دنیای سرمایه داری 
تالش کرد تا ما را مصرف زده و عالقه 
مند به مصرف کاالهای خارجی بار 

بیاورند.
بازیگر ســریال »در چشم باد« 
تصریــح کرد: انگلیســی ها روایتی 
دارند که می گویند تا وقتی قرآن در 
سرزمین ایران وجود دارد و مردم به 
آن اعتقاد دارند نمی توان این کشور 
را اشغال کرد. چون مردم ما با تأسی 
از قرآن یک مبارزه باطنی با بیگانگان 
داشته اند و از ارزش های ملی و دینی 
و اعتقادی خود حراست می کردند و 

این اسباب ماندگاری ملت ما در طول 
تاریخ بوده است.

وی با اشــاره به تمســخر اقوام 
و گویش هــای محلــی در برخی از 
برنامه های طنز صداوســیما گفت: 
فراهم کردن زمینه تحقیر و استهزای 
پــاره فرهنگ های ایرانــی نه تنها 
خودش مصداق جنگ نرم است که 

با امنیت ملی هم تضاد دارد.
اصلی  اولویت  درباره  الماســی 
برنامه های صداوســیما برای تقابل 
با جنگ نرم تأکیــد کرد: »تحكیم 
وحدت و همدلــي ملي« مهم ترین 
هدفی اســت که صداوسیما باید در 

دستور کار خود قرار دهد.
وي در توضیــح ایــن موضوع 
می تواند  زمانی  گفت: صداوســیما 
به اســتحكام پایه هــای اتحاد در 
میان مردم نائل شــود که محتوا و 
اطالعاتی را در سطح جامعه منتشر 
کند که روحیــه تعلق به این آب و 
خاک و احساس نزدیكی همه اقوام 
و اقشار را تقویت کند. این اتفاق هم 
رخ نمی دهد مگر با افزایش آشنایی  
افتخــارات و ارزش های  بــا  مردم 

فرهنگی خود.
بازیگر ســریال »پس از باران« 
ادامه داد: یكی دیگر از راه هایی که 
موجب ارتقای وطن دوستی و اتحاد 
نزد مردم می شــود، آگاهی بیشتر 
آنها از تجاوزها و چپاول هایی است 
که در طول تاریخ از سوی بیگانگان 
بر کشــور ما روا داشته شده است. 
یعنی باید برنامه های بیشتری درباره 
دست درازی های قدرت های خارجی 
به منابع و مرزهای ایران ساخته شود.
این بازیگــر، پرداختن به تاریخ 
معاصــر را از موضوع هــای مهمی 
دانست که رســانه ملی باید بیشتر 
بــه آن توجــه کنــد و در این باره 
اظهار داشــت: هرچقدر نسل جوان 
مــا درباره خیانت های پادشــاهان، 
توطئه های دولت های اســتعمارگر 
برای غــارت ســرمایه های ملی ما 
ازخودگذشــتگی های  مقابل،  در  و 

قهرمانان و جوانمردان برای مبارزه 
با این خیانت ها بیشتر بدانند، روند 
هویت یابی و وحدت ملی در کشور 

ما تشدید می شود.
الماســی ، بومی سازی محتوای 
برنامه هــای صداوســیما و ارتقای 
کیفیت برنامه ها را دو شاخصه مهمی 
دانســت که مســئوالن صداوسیما 
بایــد به طور همزمــان و همگام به 
آن توجــه کننــد. وی در این باره 
تاکیــد کرد: الزم اســت که با بهره 
روانشناسي  آموزه های  از  جســتن 
اجتماعي و با شناخت بیشتر نسبت 
به هویت اعتقادي و ملی سرزمینمان، 
برنامه هاي صداوسیما از نو تعریف و 

تنظیم شوند.
نجم الدین شریعتی: 

مدیران فرهنگی هم 
دغدغه رهبری را 

به خودشان سرایت 
دهند

نجــم الدین شــریعتی مجری 
برنامه »سمت خدا« هم در گفت وگو 
با کیهان، دربــاره دیدار اخیر رهبر 
انقالب با مدیران صداوسیما گفت: 
دیدار رهبری با مدیران صداوسیما 
همیشه نقطه عطفی بر روند تحوالت 
و برنامه ســازی در این سازمان بوده 
است. نوع نگاهی که ایشان به مدیران 
القا می کنند چشــم انــداز و افقی  
است که در گرماگرم برنامه سازی ها 
و مأموریت های خــود، متوجه آنها 
نمی شــویم. حضرت آقا همیشه با 
نكته ســنجی و ریزبینــی موانع بر 
سر برنامه ســازی و مأموریت اصلی 
ســازمان را بیان می کنند. امیدوارم 
این دیدار اخیر با مدیران هم نقطه 
عطفی در تحوالت پیش روی رسانه 
ملی باشد. به ویژه با ذکر خیری که 

وی درباره تأکید دوباره رهبری بر 
مقابله با جنگ نرم هم اظهار داشت: 
دغدغه ایشان مبنی بر مقابله با جنگ 
نرم و اینكه صداوســیما را به عنوان 
قرارگاهی برای این مســئله معرفی 
اهمیتی اســت.  نكته حائز  کردند، 
این نشان می دهد که ایشان نگران 
استحاله فرهنگی جامعه هستند و به 
صداوسیما این مأموریت را دادند که 
مردم مخصوصا جوان ها را با هویت 
اسالمی و ایرانی خود، بیش از پیش 
آشنا کند. بنابراین، امروز دیگر مقابله 
با جنگ نرم در راس مأموریت های 

صداوسیما قرار دارد.
کــرد:  تصریــح  شــریعتی 
امیــدوارم آقای ســرافراز و مدیران 
راســتای  در  صداوســیما  ارشــد 
سیاســت گذاری هایی که در پیش 

دارند با تشكیل اتاق های فكر و بهره 
گیــری از نخبــگان بتوانند نگرانی 
رهبری در زمینه فرهنگ را برطرف 

کنند.
مجری برنامه »سمت خدا« ادامه 
داد: بنده همیشه خوش بین بوده ام. 
چون نظرات رهبری نشــانگر دقت 
نظر ایشــان در حوزه های مختلف 
مخصوصا عرصه فرهنگ است. ضمن 
اینكه امروز بر همگان مسلم است که 
عرصه فرهنگ، دغدغه اصلی ایشان 
است. همین فرمایشات، نصب العین 
ما حداقل در برنامه خودمان یعنی 
برنامه »سمت خدا« قرار دارد تا به 
اندازه خودمان در  جهت دفع و رفع 

نگرانی ها گام بر داریم.
وی در پایــان گفت: رهبری با 
دقــت نظر بی نهایتــی افق هایی را 

نشــان می دهند که ما به ســادگی 
نمی توانیم به آن افق ها بیندیشیم. 
همه برنامه ســازان و اهالی رسانه 
ملی باید دقت کنند و این دغدغه ها 
را به خودشان سرایت دهند. اگر ما 
هم این دغدغه ها را داشــته باشیم، 
فكر می کنم که افق بســیار روشنی 
در عرصه فرهنگی و رســانه ای در 

پیش خواهیم داشت.
اسالملو:

به دانشگاه جنگ نرم 
نیاز داریم

 محمد رضا اسالملو مستند ساز 
هم گفت:امروز در زمانه ای به ســر 
می بریــم که واقعیات با شــفافیت 
عجیبی در حال رخ نمایی هستند و 
مسائل پشت پرده، روز به روز عیان تر 
می شوند. این وضعیت در تمام طول 
تاریخ بی سابقه است و ما در شرایطی 
آخرالزمانی به سر می بریم. ازجمله، 
ترفندهایی که در ایــن دوره برای 
مخدوش سازی دین رحمت  و کامل 
الهی صورت می گیرد، هیچ وقت با 
این شدت جریان نداشته است. همه 
آنچه جنگ نرم شــناخته می شود، 
در همین راستاســت. ایران هراسی 
و تقابل با ایران نیز در همین مقوله 

می گنجد.
وی ادامه داد: سال ها قبل، دروغ 
و شایعه، ابزارهای اصلی جنگ نرم 
بود، اما امــروز، محور اصلی جنگ 
نرم، تصویرسازی است. تصویرسازی، 
منجر به ذهنیت ســازی می شــود 
و مخاطب را تســلیم می کند. زیرا 
هیچ ســندی باالتر از تصویر وجود 
ندارد. امروز شرایط به گونه ای است 
که تصویر ضبط شــده با یک تلفن 
همراه می تواند منجر به شكســت 
یک ملت شــود. مثل تصویری که 
این روزها از هجوم یک فلســطینی 
به یک سرباز اسرائیلی منتشر شده 
است. واقعیت چیز دیگری است، اما 
این تصویر می خواهد اسرائیلی ها را 
افرادی مظلوم معرفی کند که با یک 
تروریسم وحشی مواجه هستند. این 
اتفاق، مصــداق بارز یک جنگ نرم 

زیرکانه علیه یک ملت است. 
اسالملو درباره بیانات اخیر رهبر 
انقالب در جمع مدیران صداوسیما 
تصریح کرد: بیان آنچه رهبری در این 
نشست مطرح کردند، در اصل وظیفه 
رســانه ها بود. اما متأســفانه اهالی 
فرهنگ و رســانه ما در این زمینه 
همواره عقب هســتند. مستمعین 
ایــن بیانات به جــای اینكه پس از 

شنیدن ســخنان معظم له بگویند 
چه خوب! و بعد هم بروند پشــت 
میزهایشــان بنشــینند و به همان 
کارهای قبلی خود ادامه دهند باید 
فكر اساسی تری برای ادامه فعالیت 
خود کنند.از آقای سرافراز باید این 
سوال را پرسید که آیا نیروهایی که 
از آنها در صداوسیما استفاده می کند، 
مرد ایستادگی در میدان جنگ نرم 

هستند؟
کرد:  تصریح  مستندســاز  این 
جنگ نرم، یک موضوع علمی است. 
به همین دلیل هم پیشنهاد من به 
مسئولین این است که یک دانشكده 
تحت همین عنوان راه اندازی شود 
تــا افرادی را به عنــوان متخصص 
جنگ نرم تربیت کنند. البته چنین 
دانشكده ای باید از 20 سال قبل که 
رهبر معظم انقالب مســئله تهاجم 
فرهنگی را مطرح کردند راه اندازی 
می شد.همان طور که ما در کشورمان 
دانشــكده های تربیت افسر جنگ 
سخت داریم، باید دانشكده هایی هم 
برای تربیت افسران جنگ نرم داشته 
باشم. همچنین بخشــی از بودجه 
وزارت دفاع و نیروهای مســلح باید 
به این عرصه، یعنی تربیت افسران 

جنگ نرم اختصاص یابد.
کارگــردان مســتند »جعبــه 
سیاه 11ســپتامبر « افزود:ما امروز 
دانشــگاه ها و دانشكده های هنری 
داریم که کارشــان تربیت نیروهای 
متخصص در مســائل فنی رســانه 
است. این دانشگاه ها به دانشجویان 
خود شــیوه های فیلمنامه نویسی، 
تدویــن، صدابرداری و ... را آموزش 
می دهند. امــا خأل اصلی ما در این 
زمینــه »فكر« اســت. یعنی ما به 
افرادی نیاز داریم که بگویند امروز 
به چه طرحی برای تبدیل شدن به 

فیلم و سریال نیاز داریم؟
 وی در پایان گفت:اســتراتژی 
اصلی مــا در جنگ نــرم، دفاع از 
حقانیت سرکوب شده هزار و 400 
ساله شیعه است. این حقانیت، باید 

به شــكلی زیبا، مخاطب پســند و 
پرقدرت و در کمال وضوح و شفافیت 
در رسانه ها تجلی یابد. همچنین در 
این زمینه باید از حق دفاع کرد و نه 
از شخص.دوره ما، دوره ای است که 
باطــل با تمام قدرت خود به میدان 
آمده است، بنابر این ما هم نباید در 
عرضه حق، بترسیم یا تعارف داشته 
باشــیم. کســی که در مسیر حق 
فعالیت می کند، حتما با یاری خدا 

همراه می شود.
هوشنگ توکلی:

انفعال و بی هویتی 
کمک به جنگ نرم 

است
 هوشــنگ توکلــی بازیگــر و 
کارگــردان هم گفت:بــه نظر من 
اظهار لطــف رهبر معظم انقالب به 
آقای سرافراز، یک نوع تشویق به این 
است که صداوسیما از این وضعیت 
خارج شود. رسانه ملی دوران سختی 
را پشــت سر می گذارد. به خصوص 
اینكه برنامه سازان و تولید کننده ها 
در یک بالتكلیفی به ســر می برند. 
بی پولــی و کمبود بودجه نمی تواند 

بهانه خوبی برای توجیه اهالی تولید 
»شهید  مجموعه  باشــد.کارگردان 
مدرس« تصریــح کرد: بیانات اخیر 
رهبری موید آن است که صداوسیما 
به تنــوع، تحرک، نگاه روز و حضور 

پررنگ تر در مسائل نیاز دارد.
توکلــی بیان کــرد: در مقطع 
زمانــی کنونی، جنــگ نرم یعنی 
نگرانی و ناامیدی در عرصه روابط 
اجتماعی. متأســفانه، بی برنامگی، 
خنثــی بــودن و بی هویتــی در 
شــبكه های صداوسیما هم به این 

وضعیت دامن می زند.
بازیگر سریال »زیر تیغ« تأکید 
کرد: به نظرم تذکر رهبری درباره 
جنگ نرم، نشان دهنده این است 
که اگــر کار نكنیــم، اگر تحرک 
نداشته باشیم و اگر از این وضعیت 
بیرون نیاییم، به جنگ نرم کمک 
کرده ایم. حالت انفعالی صداوسیما 
به صالح نظام جمهوری اســالمی 

نیست.

رهبر انقالب از آقای ســرافراز کرد، 
می تواند نقطه قوتی برای این باشد 
که سازمان صداوســیما در دوران 
جدیــد خــود، با قدرت و شــتاب 
بیشتری در جهت مأموریت هایی که 

بر آنها تأکید شد عمل کند.

سعید رضایی
از ابتــدا وارد فضایی پر از تنش و 
کشــمكش می شود. معما بر محور 
شخصیت های فیلم ساخته می شود. 
بیشــتر بــار ماجرا نیــز بر دوش 
شخصیت احســان است. او از یک 
طرف دوست شهید بوده و از طرفی 
باید خبر شهادت را به مادر منتظر 
برساند و از طرفی نیز با ممانعت و 
پرخاش دوستان و همسایگان سابق 
خود مواجه می شود. فیلم، در این 
روایت چند بعدی، عالوه بر مسئله 

شهادت و مادران شهدا و رنج ها و مشقت های بازماندگان دوران دفاع مقدس، 
به طور غیرمســتقیم به مسائلی چون انتظار و عاشورا نیز می پردازد. چنان 
که در فیلم می بینیم، گروهی از مردم قصد عزیمت به کربال را دارند. آنها 
معتقدند اگر مادر منتظر، از شــهادت فرزندش آگاهی یابد، ســفر آنها لغو 
خواهد شد، چون باید به مراسم تشییع و دفن استخوان های باقی مانده از 
شهید مشغول بشوند. اما غافل از اینكه یكی از سربازان کربالی جبهه های 

نبرد حق با باطل به آنجا بازگشته 
است و روح عاشورا زنده شده است.

در ایــن میان، جنــگ اصلی 
فیلم، میان دوســت شهید و داماد 
مادر شــهید است. فیلم »خاکستر 
و برف« به جای تلقین مســتقیم 
مفاهیم ارزشی، ســعی کرده تا با 
برپایی این دعوا مخاطب را به تفكر 
و بازاندیشــی درباره دفاع مقدس 

دعوت کند. 
تنها ضعف فیلم، کمبود داستان 
و حادثه در فیلم اســت. »خاکستر و برف« اگر روایت پرفراز و نشیب تری 
را دســتمایه قرار می داد، می توانست هم به فیلم بزرگ و باشكوهی تبدیل 
شود و هم در جذب مخاطب بهتر عمل کند. یكی از نقاط ضعف آثار اغلب 
فیلمســازان جوان و نوجوی سینمای ما در سال های اخیر، کمبود داستان 
است که روح اهلل سهرابی نیز به آن دچار است. به همین دلیل هم بار اصلی 

فیلم، بر دوش دعوا و تنش در روابط میان آدم هاست.

جذابیت اصلی فیلم »خاکستر و برف« عالوه بر ایجاد روابط پرکشمكش 
میان آدم های درون فیلم، فضاســازی خاص این أثر اســت. تمام فیلم در 
فضایی مه آلود و توأم با بارش کم و زیاد برف اتفاق می افتد. فضایی که به 
مفهوم تكان دهنده فیلم هم کمک می کند. این فضا، حاکی از تقابل تیرگی 
و سپیدی دارد. پس زمینه فیلم، تیره و تار و یأس است اما سفیدی برف، 

یادآور نیكی و امید است.
سكانس اختتامیه فیلم، یكی از صحنه های ماندگار سینمای سال های 
آخر سینمای ایران است. جایی که مادر شهید، پس از گذشت 90 دقیقه 
از فیلم، رخ می نماید و حاکی از نوعی خودآگاهی درباره سرنوشــت روشن 
و افتخارآمیز فرزند خودش اســت. به این ترتیب، تماشــاگر فیلم، با حالی 
دگرگون و پاالیش یافته سینما را ترک می کند. مسئولیت اصلی سینمای 

متعهد همین است.
 اینكه درعین جذابیت و سرگرم کردن مخاطب، هم زمینه را برای تفكر 
و اندیشــه تازه و خالقانه نزد مخاطب فراهم کند و هم به پاکسازی باطن 
تماشاگر منجر شــود. در غیراین صورت، سینما تنها بازیچه ای برای تلف 

کردن وقت مردم تبدیل می شود.
با این حال، جای تأسف دارد که چنین فیلمی چرا به طور محدود و در 
گروه »هنر و تجربه« که برای مخاطب خاص سینما تعبیه شده، به نمایش 
درآمده اســت. این هم از دردهای فرهنگی امروز ماست. چرا آثاری که به 
سهولت ساخته می شوند و فاقد محتوای ارزشمندی هستند، بالفاصله پس 
از تولید و به طور گســترده در سینماها اکران می شوند اما فیلم های دفاع 
مقدسی که با دشواری ساخته می شوند، باید مدت ها در نوبت اکران بمانند 

و پس از آن نیز به شكل مهجور و مظلوم به نمایش در می آیند؟

نگاهی به فیلم »خاکستر و برف« به کارگردانی روح اهلل سهرابی
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