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ویژه نامه ی رسانه وسینما گاهنامه روزنه

سینمای ایران

 به وقت شام، فیلمی در ژانر سینامی جنگ و مقاومت، 
ساخته ی ابراهیم حامتی کیا، با همکاری سازمان هرنی رسانه 
ای اوج است. از نقدهای نه چندان مثبتی که به این فیلم 
سینامیی وارد شد تا جریاناتی که در جشنواره فیلم فجر و 
سخرنانی حامتی کیا در زمان دریافت سیمرغ بلورینش به 
وقوع پیوست، همه دست به دست هم دادند تا بیننده را به 
سالن سینامها بکشاند و نظاره گر فیلم این فیلم ساز وابسته 

بشوند.
  در قالب یک بیننده، کسی که فیلم را متاشا کرده و تحت 
تاثیر آن قرار گرفته و بازخورد باقی متاشاچیان را نسبت به 
فیلم دیده است، به نقد فیلم به وقت شام خواهم پرداخت.
   داستان فیلم با منایش وضعیت بحرانی و فاجعه آمیزی که 
درمناطق جنگ زده سوریه حاکم است آغاز می شود. بخش 
هایی که توسط داعش محارصه شده اند و هر لحظه مورد 
تهاجم داعش قرار می گیرند و امکان کمک رسانی به آن ها 
تنها از راه آسامن و آن هم با ریسک باال امکان پذیر است 
و این خلبانان ایرانی هستند که پیش از سایرین دست به 

کار شده اند.
  ماجرای فیلم پیرامون خلبان علی رستمی )بابک حمیدیان( 
یکی از خلبانان ایرانیست که در قسمت های آغازین فیلم 
تصاویر و فیلم هایی از همرس باردار این خلبان ایرانی منایش 
داده می شود و انتظار بازگشت همرسش را می کشد و بعد 
از آخرین ماموریتی که داشته، برگه ی ترخیص را از فرمانده –
پدرش- )هادی حجازی فر( دریافت کرده و راهی ایران است 
که در آخرین روزهای وضع حمل همرسش در کنار او باشد 
ولی در جریان ماموریتی خطرناک قرار می گیرد. ماموریتی 

که پدرش قصد انجام آن را دارد.
   فرودگاه شهرتدمر درمحارصه داعش است. تنها شانس 
بازماندگان شهر، هواپیامیی است که  خلبانش شهید شده 
است و در یکی از آشیانه ها آرام گرفته است و در انتظار 
رسیدن خلبانی برای پرواز است. وضعیت بد و نابسامان 
به  از حمله ی داعش  از یک طرف و ترس  جنگ زدگان 
هواپیام و آشیانه از طرف دیگر باعث شده تا هر لحظه تاخیر 

در انجام ماموریت، شانس موفقیت آن را کمرت کند.
   باالخره با تالش کاپیتان رستمی و از جان گذشتگی نیروهای 
امنیتی، در زیر آتش سنگین عوامل داعش، هواپیام به پرواز 

در می آید و تدمر را ترک می کند اما طعم شیرین این پرواز 
خیلی زود با به دست گرفنت کنرتل هواپیام توسط نیروهای 
داعش به کام مسافران و خدمه تلخ می شود. کاپیتان باید 
تصمیم مهمی بگیرد. باید بین بازگشت به تدمر و نشسنت 
در فرودگاهی مرتوکه یکی را انتخاب کند. انتخابی که تازه 

اولین قدم است!
عالوه بر داستان تاثیرگذار، در به وقت شام نقاط قوتی وجود 
دارد که مرزهای فیلم سازی کشورمان و حتی منطقه را 

گسرتش می دهند.
سطح جدیدی از جلوه های ویژه ی رایانه ای در به وقت 
شام به کار گرفته شده که تا به حال با این دقت و وسعت و 
در سطح عالی در هیچ کدام از تولیدات سینامیی ایران دیده 
نشده است. جلوه های ویژه رایانه ای که مکمل جلوه های 
ویژه بسیار خوب میدانی شده اند تا به وقت شام فیلمی 

باورپذیر و تاثیرگذار باشد.
   بازی بسیار خوب بابک حمیدیان که سبک فیلم سازی 
حامتی کیا را می داند، در کنار هادی حجازی فر که قطعا 
می توانست بهرت باشد و به گفته ی خودش فرصت کار با 
حامتی کیا را از دست داده، متاشاچی را با فیلم همراه می 
کند و تاثیری که می خواهد را به خوبی در نقاط عطفش 

می گذارد.
 فیلم برداری بسیار خوب در قالب سبک فیلم سازی حامتی 

کیا، تدوین طاقت فرسا با همراهی موسیقی منت فوق العاده 
کارن هامیون فر که به خاطر موسیقی منت به وقت شام، 
برنده تندیس سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد، در کنار هم 
معجونی می سازد که نام حامتی کیا برروی آن می درخشد.

  نکته ای که باید درباره آن تامل کرد، گسرتدگی تبلیغاتی 
از آن استفاده می کند. روشی که برای  است که داعش 
مرشوع جلوه دادن نامرشوع به کار می گیرند تا جذب 
نیرو کنند و در کامل ناباوری در این راه موفق هم هستند! 
صحنه ای منزجر کننده از قربانی کردن ارسا در معبد پاملیرا 
که برای فیلم برداری، کارگردانی می شود به موضوع بسیار 
مهمی اشاره می کند. اینکه داعش در ابعادی بزرگرت از یک 
گروه تروریستی، یک طرز فکر است. طرز فکری که مانند 
ویروسی واگیردار به رسعت گسرتش پیدا می کند و ایستادگی 
در مقابلش به تالشی بی وقفه و اراده ای پوالدین نیاز دارد.

کیا بسیار خوش  توان گفت حامتی  از نظر برصی می    
درخشیده است؛ اکشن های بسیار جذاب و بسیار عالی 
در سطح جهانی دارد.  به وقت شام میزانسن بسیار پخته 
ای دارد و صحنه های خوب دکوپاژ شده اش تحسین هر 
بیننده ای را به همراه دارد.  فیلم دارای سکانس هایی قوی 
به لحاظ فرمی)مخصوصاً سکانس اولیه و پایانبندی( است.
داستان فیلم به وقت شام، داستان رشادت هاست. داستان 
آزادگی ها و مردانگی ها و از خود گذشتگی هاست  و 

شاید به وقت تهران...
مائده نیساری
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یک فیل صدا ندارد...

فیلشاه داستان بچه فیلی به اسم شادفیل است که پرس رییس 

قبیله فیل هاست. شادفیل یکی از تپل ترین فیل های قبلیه و البته 

دست و پا چلفتی ترین آنها محسوب می شود. او عزیز دردانه 

مافیل )مادرش( است و در بین جمع سایر بچه فیل ها مورد متسخر 

واقع می شود به طوری که آنها لقب شاسفیل را به او داده اند. 

طراحی گرافیکی فنی و برصی انیمیشن فیلشاه یک رسوگردن 

از سایر آثار ساخته شده تا کنون باالتر است و سازندگان هم به 

خوبی به این برتری باور دارند. نشان دادن افکت های سخت 

گرافیکی همچون آب و آتش در هامن صحنه های آغازین فیلشاه 

یک قدرت منایی محسوب می شود که انصافا هم به استانداردهای 

جهانی بسیار نزدیک شده است. رندر کردن بیش از نیمی از 

سکانس های فیلشاه در کشورهای خارجی نظیر اوکران صورت 

گرفته و این مساله باعث تقویت و عدم مشکالت گرافیکی در 

طول مدت زمان انیمیشن شده است.

زهره  زند،  بهرام  همچون  حرفه ای  صداپیشگان  از  استفاده 

شکوفنده، نارص طهامسب و بهمن هاشمی به جای استفاده از 

بازیگران سینامیی کیفیت صداپیشگی را در فیلشاه به شدت باال 

برده است. اکرث طنز موجود در انیمیشن فیلشاه به عهده دوبلوران 

آن است چرا که صحنه های کمدی اسلپ استیک و یا موقعیت های 

خنده دار دیگر کمرت در فیلم به چشم می آید. دوبلوران مجموعه 

توانسته اند صدای خود را به خوبی به کاراکرتها قرض بدهند و 

البته در این بین جای صدای برخی از دوبلوران جدید و حاذق 

انیمیشن کشور هم خالیست.

تقابل باورهایی متفاوت در کالبد دین اسالم است. تنها وقتی 
که هر دو گروه به خداوند یکتا و رسولش معتقد هستند، 
قرآن می خوانند و به آن قسم می خورند، مناز می خوانند 
و حتی به یکدیگر اقتدا می کنند، اوج فاجعه را نشان می 
دهد.وقتی که هر دو گروه خودشان را مسلامن می دانند 
و وعده بهشت و جهنم می دهند، فهم درست و نادرست 
برای آنان که نظاره گر این تقابل هستند بسیار سخت می 
شود. به وقت شام فیلمی در ژانر اکشن، اما از نوع مقدس 
است. به وقت شام را باید در گروه فیلم های دفاع مقدس 

طبقه بندی کنیم.
   به وقت شام فیلمی در رابطه با از خود گذشتگی هاست. 
در رابطه با تقابل دو اعتقاد که منشائی واحد دارند. در 
رابطه با باورها و البته تاثیر تبلیغات و شبکه های اجتامعی 
و فضای مجازی است. در رابطه با چرایی رفنت مدافعین 
حرم برای مقابله با خوارج معارص است. در رابطه با روح 
بزرگ انسان های آزاده ای همچون علی رستمی ها، حججی 
ها و... به وقت شام سندی مستدل از اتفاقی پست مدرن 
است که پیرامون ما –کشور ما- در حال وقوع است. تهدیدی 
بسیار نزدیک که تا قبل از ماجرای حمله به مجلس شورای 

اسالمی در تهران، به فاجعه بودن آن باور نداشتیم. 
   به وقت شام، یک تلنگر به آن هایی است که فقط ضعف 
ها را می بینند و آن هایی که باور و اصول اخالقی و آرمان 
های گروهی انسان های وارسته را با مالک پول  می سنجند. 
به وقت شام منایشی از رشادتهای انسانی است. افرادی که 
ابر قهرمان نیستند. افرادی که نامیرا نیستند و قدرت های 
جادویی ندارند. افرادی کامال عادی اما معتقد با روح هایی 

به بزرگی یک دنیا.
    به وقت شام، تقابلی میان فرهنگ و بی فرهنگی است.  
این فیلم یک آگاه سازی بسیار خوب برای مردم جهان بود 
تا به خطری که اسالم و تشیع و همه انسانیت را تهدید می 

کرد، بیشرت پی بربند .
به قول حاج قاسم سلیامنی:))من فکر می کنم این )فیلم(
یکی از دیدنی ترین فیلم هایی است که تا حاال تقریباً می 
به  نزدیک  ابعاد، صددرصد  از  که در بخشی  توان گفت 
واقعیت )بود(، در واقع می توان گفت یک مستند واقعی 
است.(( شاید بهرت است ادامه داستان را به عهده مخاطب 
گذاشت تا با دیدن فیلم متوجه زیبایی ها و مستندات فیلم 

شوند.

نقد مهمان
دو سه سال اخیر دوران خوبی برای صنعت انیمیشن 

کشور بوده و شاهد ساخت آثار زیادی در این حوزه 

برای اکران سینامیی بودیم. از ساخت فیلم الیو اکشن 

»مبارک« گرفته تا اکران پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینامی ایران 

یعنی »شاهزاده روم« همگی باعث شدند تا امیدهای بیشرتی به 

صنعت میلیاردی انیمیشن )البته در ابعاد جهانی آن و نه داخلی( 

ابراز شود. »فیلشاه« کار جدیدیست از سازندگان عنوان شاهزاده روم 

که توفیق این را داشته به عنوان اولین انیمیشن در تاریخ چندین 

ساله جشنواره فیلم فجر رشکت کند، آنهم در بخش رقابتی سودای 

سیمرغ. موفقیت نسبی عنوان قبلی سازندگان و حضور فیلشاه در 

جشنواره فیلم فجر باعث کنجکاوی های زیادی برای عالقه مندان 

شده و دوستداران انیمیشن را به دیدن آن سوق داده است.

فیلمنامه  موضوع  به  کشورما  انیمیشن  ضعف  نقاط  از  یکی 

برمی گردد، امری که در فیلشاه خوشبختانه بهرت از سایر دیگر آثار 

انیمیشنی تاکنون از آب درآمده ولی هنوز هم دچار نقص های 

اثری بسازد که ذره ذره  توانسته  به خوبی  فیلشاه  زیادیست. 

رگه های مذهبی آن منایان شود و برخالف سایر آثار تولید شده 

از  فیلشاه  داستان  نزند.  ذوق  توی  و  نباشد  شعارزده  داخلی 

ماجرایی دیگر رشوع شده و در اواخر داستان است که وقایع 

سوره فیل به فیلمنامه اصلی گره می خورد. اقتباس انیمیشنی از 

این سوره در سکانس های پایانی در بهرتین حالت خود قرار گرفته 

به طوری که برای جذاب شدن کار کمی تغییرات در داستان اصلی 

روایت شده صورت گرفته و این نکته آن را بسیار جذاب تر کرده 

است. اما حفره های زیاد در بین فیلمنامه و از آن مهمرت عدم 

پرداخت درست به سوژه و داستان ناب موجب شده که فیلشاه 

در این زمینه با استانداردهای جهانی کامکان فاصله داشته باشد. 

تدوین های تند و پیاپی نوعی عجوالنگی در کلیت داستان به 

وجود آورده که بیننده را گیج می کند و فرصت فکر کردن را به او 

منی دهد. این مساله هم باعث شده که اثرات برخی سکانس های 

احساسی خنثی شود و هم اینکه مخاطبین اصلی اثر یعنی کودکان 

را دلزده کند. گرچه این تدوین مشوش احتامال به خاطر کمرت 

شدن هزینه های کار صورت گرفته اما در نهایت نکته منفی بزرگی 

برای فیلشاه به شامر می رود. ضمن اینکه هامن طور که پیش تر 

گفته شد، صحنه های کمیک و خنده دار کار بسیار کم هستند و 

صدا و نحوه ایراد دوبلورهاست که توانسته بار طنز فیلم را کمی 

سنگین کند.

به بخش صداگذاری و  به وضوح  فیلشاه  مشکل بعدی دیگر 

موسیقی آن برمی گردد. موسیقی کار ستار اورکی است، کسی 

که برای فیلم های اسکاری اصغر فرهادی ساخت موسیقی انجام 

داده ولی در فیلشاه با بی سلیقگی این آهنگساز روبرو هستیم. 

اورکی  بر روی قطعات ساخته شده  ایراد  آنکه  از  بیشرت  البته 

باشد به نحوه صداگذاری و تیم صدابرداران برمی گردد که در 

راس آنها حسین مهدوی قرار دارد. موسیقی اصال به صحنه های 

نشان داده جفت و جور نیست و افکت صدای برخی حیوانات 

مانند میمون ها کامال روی اعصاب متاشاگر است. برخی واکنش ها 

صدایی ندارند و در بعضی سکانس ها اکوی صدای کاراکرت را بدون 

دلیل خاصی مشاهده می کنیم. امیدوارم که قبل از اکران عمومی 

این موضوع حل شود چرا که عدم وجود آواز در انیمیشن به 

اندازه کافی آن را از نظر موسیقایی بی روح کرده و این مشکالت 

مضاعف به فیلشاه لطمه بزرگی را وارد می سازد.

امروز بهرتین  به  تا  با وجود متام کمی و کاستی خود  فیلشاه 

انیمیشنی است که با وجود امکانات محدود و کم هرنمندان 

کشورمان ساخته شده و به خاطر رگه های مذهبی-ایرانی خود 

می تواند اکرث سلیقه ها را راضی نگه دارد. پرداخنت به مسیح و 

پیروان او و اسامی نام برخی کاراکرتها مثل مریم و برنابا و… نیز 

می تواند بازار جهانی را برای فیلشاه هموارتر سازد و آن را در رده 

آثاری مثل انیمیشن »ستاره« )که آن هم دقیقا داستان چندین 

حیوان در کنار روایات کتاب آسامنی مسیحیان است( قرار دهد.

 دراین شماره می خوانید:
- شاید به وقت تهران...
- یک فیل صدا ندارد...

- تاریخچه ی حضورزنان درسینمای ایران
- آرامش یا آزادی؟

- چرا پایتخت؟!



زن درسینما

سـینام بـه عنـوان یکـی از پرمخاطـب ترین رسـانه ها بعـد از 
رادیـو و تلویزیـون نقش موثـری در یادگیری اجتامعی انسـان 
هـا دارد. هرچـه تصویـری کـه ارائـه مـی دهـد بـه واقعیـت 
جامعـه نزدیک تر باشـد قطعا این تاثیر بیشـرت خواهـد بود و 
ایـن مهـم زمانـی به اوج خود می رسـد کـه مخاطب تصویری 
بازساخته از خویش را بر پرده ی سینام ببیند. آنچه این روزها 

رویـای زنـان این رسزمین شـده اسـت.
   بـا بررسـی اجاملـی تاریـخ حضور زنان در سـینامی ایـران در 
میابیـم تصویـر زن ایرانی در سـینام چه قبل و بعـد از انقالب 
فاصلـه ی چشـمگیری بـا حقیقـت زنـان ایـن رسزمیـن دارد و 
همین تفاوت موجب شـده اسـت تا سـینامی ایران مقبولیت 

مـورد انتظـار را در بیـن جامعه زنان ایرانی نداشـته باشـد.
   دخرتلُـر اولیـن فیلـم فارسـی ایرانـی بـود کـه درسـال 1312 
تولیـد شـد و نـه تنها اولین فیلم بلند داسـتانی سـینامی ایران 
اسـت بلکـه اولین حضور نقش زن در سـینامی ایـران را دراین 
فیلم شـاهد هسـتیم. این فیلم که حول محور داسـتان زندگی 
دخـرتی لـر بـه نـام گلنـار روایـت مـی شـود، علیرغـم اینکـه 
شـخصیت اصلـی فیلم بـا زنان هم عـرص خود فاصله داشـت 
امـا بـه دلیـل جذابیـت داسـتانی و اینکـه اولیـن فیلـم بلنـد 

سـینامی ایـران بود مـورد اسـتقبال قـرار گرفت.
   بـه طـور کلـی در دهـه ی اول سـینام ی ایـران شـاهد فیلـم 
هایـی هسـتیم کـه زنـان درآن ها نقش هایـی محـوری دارند. 
معمـوالً زنـان در ایـن فیلـم هـا از نوعی سـاده دلـی رمانتیک 
و اخـالق گرایـی برخوردارنـد. هرنپیشـه هـا در ایـن دهـه از 
میـان خواننـدگان و بازیگـران تئاتـر انتخاب می شـدند چهره 
هایی سـاده داشـتند و معموال نسبت به نقش هایشان مسن 
تـر بودنـد و همیـن امـر باعـث مـی شـد بـازی هایی خـام و 

مصنوعی را شـاهد باشـیم.
   هرچند دراین دهه شـاهد حضور شـخصیت هایی در فیلم 
ها هسـتیم که بر مشـکالت زندگی فائق می آیند و قهرمانانه 
زندگـی مـی کنند امـا تم فریب خوردگـی و تجاوز بـه زنان در 
اکرثآثار مشـهود اسـت. هرچنـد معموالً صحنه هایـی ازتجاوز 

بـه زنان تصویر منی شـد.
   بـه دلیـل کیفیـت پاییـن سـاخت فیلـم هـا و داسـتان های 
کشـدار احساسـی معموال طبقه ی متوسـط ازسـینام استقبال 
منـی کردنـد. جوانـان به دنبال فیلم های اکشـن غربی یا رقص 
و آوازهـای عربـی و هنـدی بودنـد. معمـوال مخاطبیـن ایـن 
سـینام خانـواده هایـی ازطبقـه ی متوسـط و پایین تـر بودند 
که به دلیل نداشـنت سـواد متایلی به سـینامی غربی نداشـتند. 
درکل مـی تـوان اینگونـه نتیجـه گرفـت که سـینامی این دهه 

تاثیرچندانـی بـر جامعـه و به ویـژه زنـان این دوره نداشـت.
   در اواخـر دهـه ی سـی با حضور فیلـم های هندی و مرصی 
در ایـران و آغـاز صنعـت دوبـالژ که عامل زبانـی را از میان بر 
می داشـت اسـتقبال ازفیلم هـای غربی)ایتالیایـی( و عربی و 
هنـدی بـه قـدری زیـاد بود کـه تهیه کننـدگان سـینامی ایران 
را بـا مشـکل روبـه روکـرد. راهـکار تهیـه کننـدگان  ایـن دوره 
بـرای جـذب مخاطـب اسـتفاده از جذابیـت هـای جسـامنی 
بـود. در ایـن دوره کـه بـه سـینامی کاله مخملـی آبگوشـتی 
کابـاره ای معـروف اسـت، شـاهد حضور قهرمانـان مرد خوش 
تیـپ، خـوش انـدام، بزن بهادر و زنانی هسـتیم که برهنگی را 
انتخـاب کردنـد و بخش هـای ممنوعه را به منایش گذاشـتند. 
در این دوره سـینام صنعتی پولسـاز در ایران به شامرمی رفت.
  درسـال هـای دهـه ی چهل سـینام ایـن تفریـح ارزان قیمت 
تـوده ی مـردم بـه نشـخوارگاه رسکوفتـه ی جنسـی بدل شـد. 
فیلمسـازان ایـن دوره بزرگرتیـن توهیـن را بـه زن ایرانـی روا 
داشـتند چرا که تصویر ارائه شـده اززن، تصویری از موجودی 
منحـرف بـود کـه بـه سـادگی فریـب مـی خورد،رقاصـه، آوازه 
خـوان و گناهکارمی شـد تا زمانیکه قهرمـان کاله مخملی بزن 
بهـادر یـا جوامنرد بیاید و ارشـادش کند و نجاتش دهد. تصویر 
ارائـه شـده از زن در ایـن دوره هیچ شـباهتی به زنـان دهه ی 

چهـل در ایران نـدارد.

تاریخچه ی حضورزنان درسینمای ایران
بخش اول

آرامش یا آزادی؟

چرا پایتخت؟! زینب رستگارپناه

دیانا افسر

رسانه ملیسینمای جهان

رسگـرم  را  تلویزیـون  وظایـف  تریـن  مهـم  از  اگریکـی   
کـردن مخاطـب بدانیـم باید اعـرتاف کرد رسیـال پایتخت 
درتحقـق ایـن مهـم بسـیارموفق بـوده اسـت.به همیـن 
بهانـه یادداشـتی را از حجـت االسـالم زائـری دربـاره ی 

رسیـال پایتخـت بـرای ایـن شـامره انتخـاب کـرده ایـم.
وی درصفحه ی خود دراینستاگرام نوشت:

» داوری و تحلیـل هـر پدیـده ای، تنهـا زمانـی عقالنـی و 
منطقـی اسـت کـه بـا جمع بنـدی جنبـه های متفـاوت و 
متنـوع آن نتیجـه ای از براینـد همـه آنهـا ارائـه کنـد، و 
برعکـس قضـاوت هـای احساسـی و غیـر علمـی معمـوال 
یکسـویه و بـه اصطالح »صفـر یا صدی« اسـت. مجموعه 
تلویزیونـی »پایتخـت ٥« علیرغـم همـه انتقادهایـی کـه 
اتفاقـا  و   - داشـت  آن  بـه  تـوان  بـه طـور طبیعـی مـی 
چـون کار بـزرگ و اثرگـذار و جـذاب و مهمـی اسـت ایـن 
انتقادهـا مطرح می شـوند- یکـی از رویدادهای فرهنگی 

و اجتامعـی نـوروز ٩٧ اسـت.
ادامـه موفقیـت فصلهـای  در  تلویزیونـی  یـن مجموعـه 
قبـل، در ایـن فصـل خـاص دارای متایـزات و ویژگی هایی 
بـوده کـه موجـب توجه بیشـرت مخاطبـان عـام - از طیف 

هـای متنـوع، بـل کامـال متناقـض- به آن شـده اسـت.
مؤسسـه »اوج« در طراحی هوشـمندانه و بسـیار درسـت 
خـود از ایـن فرصت ارزشـمند رسـانه ای بهـره گرفته و در 
مجالـی بـی نظیـر )از جهـت گسـرتدگی توجـه مخاطـب( 
پیـام خـود در بـاره مسـأله سـوریه و تهدیـد داعـش را 
مطـرح سـاخته اسـت، چنـان کـه تاکنـون هرگـز ایـن پیام 
بـه ایـن زیبایـی و ایـن انـدازه اثرگـذار مطرح نشـده بود.
یـک برنامـه خانوادگی بسـیار جـذاب و درسـت، بی آنکه 
صحنـه هـای خشـونت آمیز داشـته باشـد توانسـته تلخی 
و سـیاهی حضـور داعـش در منطقـه را بـه تصویر بکشـد 
و بـا تحلیلـی جامـع و همـه جانبـه رضورت منایش صحنه 
هـای رنگارنـگ ترکیـه در کنـار صحنـه های خشـک و بی 
رنـگ سـوریه آشـکار مـی شـود. و بدین ترتیـب تجربه ای 
دلنشـین و خاطـره انگیـز ماننـد »پایتخـت ٥« رقـم مـی 
خـورد کـه شـاید بتـوان گفت -هر چنـد داده هـای علمی 
دقیقـی بـرای ایـن تصـور نـدارم- کـه نسـبت بـه سـالهای 
قبـل مخاطـب بیشـرتی دارد و توانسـته بیننـدگان زیـادی 
را در سـاعت ده هـر شـب از شـبکه هـای ماهـواره ای به 

دیـدن شـبکه یک سـیام بکشـاند.
البتـه فرصـت و امکانـات مؤسسـه »اوج« را امثـال مـن 
نداریـم، امـا بایـد بـه مؤسسـه »اوج« تربیک گفـت که بر 
خـالف بسـیاری مؤسسـات دیگـر کـه صاحـب بودجـه ها 
و امکانـات فـراوان هسـتند توانسـته از امکانـات خـود به 

درسـتی اسـتفاده کند.
و نیـز بایـد بـه جناب سـیروس مقـدم و رسکار خانـم الهام 
غفـوری و تیم همدل و همراهشـان تربیـک گفت که هرن 
درخشـان خـود را در مردمـی تریـن شـکل و فراگیرتریـن 
سـطح قابـل تصـور عرضـه کـرده انـد و به توفیقی دسـت 
یافتـه انـد کـه کمرت گـروه هرنی تـا امـروز از آن برخوردار 

شـده است.
کـه  گفـت  تربیـک  عزیـز  تنابنـده  محسـن  بـه  بایـد  و 
شـخصیت نقـی را چنـان آشـنا و نزدیـک و باورپذیـر و 
مانـدگار سـاخته و پرداختـه اسـت کـه گویـی همـه مـی 

شناسـیم و سـالها بـا او زندگـی کـرده ایـم. «

فیلـم v for vendetta بـه کار گردانـی جیمز مکتیو و با بازی 

ناتالـی پورمتـن در نقـش ایوی و هوگو ویوینـگ در نقش وی، 

محصول مشـرتک امریکا و آملان اسـت.

  داسـتان فیلـم در سـال2۰2۰ اتفـاق می افتـد، گویا در جهان 

ویروسـی کشـنده پخـش شـده و بیشـرت مـردم امریکا کشـته 

شـده انـد؛ امـا در لنـدن وضعیـت بـه ظاهـر امـن تـر اسـت، 

بریتانیـا بـه رهربی فـردی دیکتاتور در آمده که معتقد اسـت 

مـردم تنهـا بـه آرامش نیاز دارنـد و نه به آزادی، در این راسـتا 

نیـز متـام اقدامـات الزم را هـم انجام داده اسـت.

  داسـتان از آنجایـی رشوع مـی شـود کـه دخرتی به نـام ایوی 

کـه پـدر و مادرش را در جریانات سیاسـی از دسـت داده و با 

تـرس هـای کودکی اش بزرگ شـده اسـت. ایوی در یک شـب 

بعـد از برقـراری حکومـت نظامـی از خانـه بیرون مـی رود و 

توسـط پلیـس مخفی هـای مخصوص حکومـت مـورد آزار و 

اذیـت قـرار مـی گیـرد. اما شـخصی به نـام v که نقابی شـبیه 

نقـاب گای فاکـس )گای فاکـس قصـد داشـت در سـال1۶۰۵ 

سـاختامن پارملـان بریتانیـا را منفجـر کنـد و تـرور جیمـز اول 

پادشـاه انگلسـتان را برنامـه ریـزی کـرده بـود، امـا در انتها با 

شکسـت مواجه شـد و به همراه همدسـتانش اعدام شـد( را 

بـه صـورت داشـت ایوی را نجات می دهد؛ سـپسv از نقشـه 

هـا و برنامـه هایـش و اعتقاداتش بـرای ایوی مـی گوید. 

   Vیـک فـرد آزادی خـواه اسـت و بـرای رسـیدن بـه هـدف 

هایـش از شـیوه هـای تروریسـتی اسـتفاده مـی کنـد. شـاید 

قصـد دارد بگویـد بـرای رهایـی از یک دیکتاتور و رسـیدن به 

آزادی مجبـور به انجام اقدامات ناگهانی و پرداخت خسـارت 

هـای سـنگین هسـتیم و بایـد بـرای مدتی شـلوغی و هیاهو 

را تحمـل کنیم،همچنیـن v از فسـاد پشـت پـرده دولتمردان 

خـرب دارد و قصـد فـاش کـردن ایـن فسـاد را نیـز دارد. بعد از 

ایـن ماجـرا vموفق می شـود به محل کار ایوی در سـاختامن 

تلویزیـون وارد شـود و سـخرنانی هـای خـودش را بـرای مردم 

لنـدن پخـش کنـد، سـپس در حالـی کـه v  قصـد فـرار دارد 

توسـط مامـوران بـه دام می افتـد و این بار ایـوی او را نجات 

مـی دهـد بعـد از این v مجبور می شـود ایـوی را هم با خود 

بـه مخفیگاهـش بربد. بعـد از این ماجرا این دو بیشـرت با هم 

آشـنا می شـوند از نظر ایوی شـخصیت vکامال با تنفر انتقام 

و کینـه جویـی در آمیختـه شـده، خـوده v بیشـرت بـه دنبـال 

انتقام اسـت.

   در طـول فیلـم دیـده می شـود که شـخصیت ایوی توسـط 

vدچـار تغیراتـی مـی شـود، vباعـث مـی شـود ایـوی بتوانـد 

شـجاع و مصمـم شـود و بر تـرس های کودکـی اش غلبه کند 

و در قـدم هـای بعـدی بـا vهمکاری کند حتی بعد از کشـته 

شـدن vاقدامـات او را ادامـه مـی دهـد و به پایان می رسـاند 

v همچنیـن دیـده می شـود که که شـخصیت بلوغ یافتـه ی

بعـد از نجـات یافـنت و خروجـش از آتش شـکل مـی گیرد در 

حالـی کـه بلـوغ ایـوی بعـد از خروجـش از مخفیـگاِه v و در 

زیـر بـاران اتفـاق می افتد، اما شـخصیت ایـوی هرگز با کینه 

و انتقـام در آمیخته منی شـود.

 v for vendetta ایـن فیلم برداشـت آزادی از داسـتان مصـور 

از انتشـارات دی سـی فاکـس در سـال 2۰۰۵توسـط کمپانـی 

برادران واچوفسـگی سـاخته شـد.

معرفی کتاب
  کتاب ))آینه جادو(( تنها کتابی بود که پیش از شهادت سید مرتضی 

آوینی و با نظارت خود او به چاپ رسید.

     در فیلم هیچ تصویری منی تواند )سهواً یا تصادفی( درمیان 

مجموعه ی تصاویر فیلم قرار بگیرد؛ این یك اصل كامالً بدیهی است 

كه انسان را به یك خصوصیت جامع درباره ی )واقعیت سینامیی( 

راهرب می شود. مراد هامن واقعیتی است كه بر پرده ی سینام عرضه 

می گردد. واقعیت عرضه شده در فیلم، آرمانی و مطلق گراست 

و از این لحاظ، امكان وجود صدفه ، اشتباه و یا عدم قصد در آن 

وجود ندارد و با رصف نظر از مهارت فیلمساز، هرچه بر پرده می 

آید دارای)معنایی معین( است و )رابطه ای مشخص با دیگر اجزا 

و عوامل(. 

    تكلیف نهایی را )غایات فیلمساز( تعیین می كند و بنابراین، همه 

ـ زمان و مكان، حركات و روحیات پرسوناژها و … حتی طول  چیز 

ـ با توجه به صورت آرمانی فیلم كه مورد نظر فیلمساز است،  پالن ها 

از رسنوشت واحدی تبعیت خواهد داشت. واقعیت عرضه شده در 

فیلم رؤیاهاست. در رؤیا همه چیز نشانه است نه واقعیت؛ نشانه 

هایی دال بر معنای خاص. جهان رؤیاها فضای مثالی است و هرگز 

احكام )دنیای واقعی( بر آن بار منی شود.

   در عامل واقع، قوانین طبیعی، قراردادهای اجتامعی و احكام 

رشیعت امیال آدم ها را مقید می دارند. در جوامع غربی هم كه با 

نیرنِگ )آزادی دین( در واقع قیود احكام دینی را از رس راه خویش 

برداشته اند، قراردادهای اجتامعی و محدودیت های طبیعی وجود 

برش او را از دستیابی به اهوا و آمال شهوت پرستانه ی خویش بازمی 

دارد و لذا برش غربی جهان رؤیا را كه از سیطره ی )ضمیر ناخودآگاه( 

رهایی دارد جهانی آزاد می داند. )آزادی( بدین مفهوم، آزادی نفس 

اماره است كه درست در تضاد با معنای )حریت( قرار می گیرد. 

آزادی  حقیقی، آزادی از پرستش اهواست: و ال تكن عبد غیرك و قد 

جعلك الله حراً. آنان كه از نفوذ فیلم های پورنو در میان غربی ها 

باخربند در جست و جوی مصداق مدعای ما درمنی مانند.

 برش جدید در پرسوناژهایی چون سوپرمن خود را در جریان یك 

تخیل سینامیی از بار محدودیت های طبیعی وجود خویش رها كرده 

است و میدان عمل وسیع تری برای ارضای قوه ی غضب خود به 

دست آورده. به توسط پورنوگرافی نیز سد محدودیت های وجود 

طبیعی خویش را در جهت اطفای شهوات حیوانی حتی املقدور از 

رس راه برداشته است. سینام اكنون آینه ی ضمیر برش غربی است و 

بر پرده ی آن، همه ی آنچه او از خود و دیگران می پوشاند انعكاس 

یافته است. ادبیات، تئاتر و سینامی ابسورد 

)پوچی( بازتاب بن بست روحی برش جدید 

است در آینه ی هرن.

  )ابسورد( بن بستی است كه غرب در آن به آخر خط رسیده است. 

سینام صفات باطنی برش آشكار ساخته… و ناگفته نباید گذاشت كه 

وجدان نیم خفته ی او و فطرتش كه هنوز منرده است نیز در این 

آینه ی جادو انعكاس یافته. پرده ی سینام قاب آینه ی ضمیر خود 

ماست و از این پس رفته رفته جلوه های خودآگاهی ما در این آینه 

ظاهر خواهد شد و به محاكامت آن تحول فرهنگی كه در باطن قوم 

ما رخ داده است خواهد پرداخت.

   سایه ی منورالفكری قرن نوزدهم بر اذهان بسیاری از روشنفكران 

و هرنمندان ما حجابی ظلامنی است كه اجازه نداده تا آنها بتوانند 

با)مردم( در سیر تكاملی انقالب اسالمی همراهی كنند. آنها بدون 

دركی عمیق از تاریخ و رضورت های آن سعی كرده اند كه از قبول 

تقدیر تاریخی انقالب استنكاف ورزند و لذا، چونان كبكی كه رس 

در برف برده است، خود را نسبت به انقالب اسالمی و آثار تاریخی 

و جهانی آن به غفلت زده اند و البته انتظاری هم نباید داشت كه 

تحول فرهنگی آرمانی ما به توسط كسانی كه اعتقادی به اصل آن 

ندارند بنیان نهاده شود در دنیا هیچ چیز به طور كامل منطبق بر 

خواسته های انسان وجود پیدا منی كند )اَلَكامُل فی الدنیا مفقودٌ و 

یاعرفُت الله سبحانُه بفسخِ العزایِم( . اما در واقعیت سینامیی الجرم 

گل ها بی خارند و خارها نیز بی گل… و اگر هم فیلمساز بخواهد 

خود را ملتزم به واقعیت خارج نگاه دارد، باز هم به طور كامل موفق 

منی شود و اصالً باید اذعان داشت كه چنین انتظاری از سینام بیهوده 

است. حتی )سینامی مستند( نیز با آنكه از قابلیت بیشرتی برای 

نزدیك شدن و وفادار ماندن به واقعیت برخوردار است از این قاعده 

خارج نیست، چراكه از یك سو اصالً  ساختار سینامیی و دراماتیك 

فیلم آرمان جو و مطلق گراست و از سوی دیگر، فیلم مستند نیز 

نهایتاً جلوه ی واقعیت در چشم فیلمساز است و الجرم هامن قدر 

به واقعیت نزدیك خواهد بود كه سازنده ی آن. هرنمندان حكایتگر 

ضمیر برش هستند. هرن، محاكامت حضور و غیاب برش نسب به 

حق است. همه ی هرنها این چنین اند و سینام ))آینه ی جادو(( 

است،كه در آن چهره ی باطنی برش امروز بی پرده انعكاس یافته 

است. منتظر مبانیم تا )خودآگاهی تاریخی( این قوم نیز در این آینه 

ظاهر شود و باطن زیبای انقالب اسالمی را، تا آنجا كه این آینه قابلت 

انعكاس را دارد، به جهانیان عرضه كند.
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