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 در قالب كتاب »مرد ميدان« انجام شد
انتشار گزيده اي از اشعار شاعران جهان در رثاي شهيد سليماني

كت�اب »م�رد مي�دان« گزي�ده اي از ش�عر ش�اعران ايران�ي و 
خارجي در رثاي ش�هيد حاج قاس�م س�ليماني به انتخ�اب ميالد 
عرفان پ�ور توس�ط انتش�ارات مكتب حاج قاس�م منتش�ر ش�د. 
شعر جزو موفق ترين عرصه هاي هنري در انقالب اسالمي است كه واقعه 
شهادت سردار قاسم سلیماني به طور عادي فعاالن اين عرصه را به جوش 
و خروشي برآمده از عمق جان واداشت.   از همان نخستین لحظات انتشار 
خبر شهادت سردار قاسم سلیماني شاعران از جمله نخستین هنرمنداني 
بودند كه با سروده هاي خود به شهادت اين سردار رشید جمهوري اسالمي 
ايران واكنش نشان دادند؛  صدها شعر از شاعران جوان و گمنام گرفته تا 
شاعران چهره و مطرح كشور سروده ش��د و شب شعرهاي متعددي در 

گوشه و كنار اين سرزمین برگزار گرديد. 
سرودن شعر در سوگ از دست دادن شهید سردار قاسم سلیماني تنها 
اختصاص به شاعران ايراني نداشت بلكه شاعراني از كشورهاي مختلف 
از هند و پاكستان گرفته تا افغانستان، لبنان و سوريه نیز به سرودن اشعار 

مختلفي در رثاي شهید قاسم سلیماني پرداختند. 

اين شاعران در شعرهاي خود عالوه بر سوگ و مرثیه به شخصیت حاج 
قاسم و جنبه هاي مختلف زندگي او نیز پرداختند، حتي شعرها در موارد 
بسیاري رنگ حماسي و خونخواهي نیز به خود گرفت. حاال میالد عرفان پور 
به جمع آوري اين اشعار در قالب كتابي با عنوان »مرد میدان« پرداخته كه 

توسط بنیاد شهید سلیماني منتشر شده است. 
 عرفان پور در مقدمه خود بر اين كتاب مي نويسد: »صدها شعر از اصناف 
گوناگون شاعران ايران و جهان در اين مدت سروده شده است، گردآوري 
گزيده اي خواندني و نسبتاً جامع از اين آثار ارزشمند ضرورتي بود كه زمینه 
تألیف اين كتاب شد. در كتاب حاضر كه حاصل جست وجو و رصد بهترين 
سرودها براي اين شهید سرافراز اس��ت، تالش شد بهترين و مؤثرترين 
شعرها انتخاب شوند و صد البته محتمل است كه از آثار خوبي از چشم 
ما دور مانده باش��د. اگرچه بیان عظمت آن انسان شگفت، حتي به زبان 
شعر هم دشوار است اما امیدواريم اين مجموعه به خوبي جريان مبارك و 
خودجوش سرايش شعر براي شهید حاج قاسم سلیماني را بازتاب دهد و 

آنچنان كه شايسته است مخاطبان را به كار آيد.«
 اش��عار اين كتاب به انتخاب میالد عرفان پور و ب��ا گردآوري محمدرضا 
شفیعي منتشر شده است، مرتضي حیدري آل كثیر نیز كار ترجمه اشعار 
شاعران عرب زبان را بر عهده داشته است. شعرهايي از شاعراني چون احمد 
بیابايي ، سعید بیابانكي ، محمدرضا تركي، مهدي جهاندار، محمدمهدي 
سیار قاس��م صرافان ، محمدرضا س��هرابي نژاد، علي محمد مؤدب ، علي 
موسوي گرمارودي، يوسفعلي میرشكاك و... در اين كتاب گردآوري شده 
است، در مجموع از 91 شاعر ايراني و 19شاعر خارجي اشعاري گردآوري 
شده  است. انتشارات مكتب حاج قاسم اين كتاب را در شمارگان هزار نسخه 

در 272صفحه به قیمت 67هزار تومان منتشر كرده است. 

كنترل دقيق ژانر در »ِمشِمشه«
 مشمشه اثر سرراستي است كه راه خودش را مي داند و چپ و راست نمي زند 

و وارد خرده پيرنگ هاي دست و پاگير نمي شود

از سوي انتشارات شهيد كاظمي

مادرانه هاي فرمانده گردان يازهرا)س( 
چاپ شد

كتاب »در انتظار پدر« شامل مادرانه هاي شهيد محمدرضا 
تورج�ي زاده نوش�ته كب�ري خدابخش دهق�ي توس�ط 
انتش�ارات ش�هيد كاظمي منتش�ر و راهي بازار نشر شد. 
كتاب »در انتظار پدر؛ روايت زندگي شهید محمدرضا تورجي زاده 
)فرمان��ده گ��ردان يازه��را)س(( از زبان م��ادر«  نوش��ته كبري 
خدابخش دهقي به  تازگي توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر و 
راهي بازار نشر شده است. اين  كتاب بر اساس خاطرات و ناگفته هاي 
مادر ش��هید محمدرضا تورجي زاده فرمانده گ��ردان يازهرا)س( 
نوشته شده است. بازه زماني خاطرات هم از زمان تولد تا شهادت 
محمدرضا تورجي زاده را در بر مي گیرد؛ گذراندن دوران كودكي تا 
اتفاقات پیش از پیروزي انقالب و وقتي جنگ مهمان ناخوانده  همه  
خانه ها مي شود. در بین اين اتفاقات بزرگ شدن محمدرضا لحظه به 

لحظه روايت شده است. در قسمتي از اين  كتاب آمده است:
- حس تنهايي و تنهاشدن داشتم. علیرضا برگشت. صدايش زدم 

و گفتم: »مادر، علیرضا، داداشت كجاست؟«
- نگران نباش مامان، بیمارستان تهرانه. عصري بلیت مي گیرم 

تا با بابا برين و يه سري بزنین و برگردين. 
 - عصر ديره، براي خودم بلیت بگیر تا برم. 

 نشست روبه رويم. به چشمانم زل زد. نگاهم كرد، نگاهم كرد و 
آن قدر نگاه كرد و سكوت كرد و بغض كرد كه گفتم: »علیرضا، 

ممد شهید شده؟«

    کتاب

بازيگر سينما و تلويزيون در گفت وگو با »جوان«: 
طنز و سرگرمي با فرهنگ سازي منافات ندارد

معتق�دم رويك�رد اصل�ي مدي�ران تلويزي�ون ب�راي 
ن�وروز باي�د تمرك�ز ب�اال ب�ر تولي�د برنامه ه�اي ش�اد و 
س�رگرم كننده با تمركز  بر رش�د معرفتي مخاطبان باشد. 
رضا بنفشه خواه بازيگر باسابقه س��ینما و تلويزيون با بیان اين 
مطلب به »جوان« گفت: براي عید نوروز انتظار مي رود مديران 
تلويزيون بیشتر به فكر تولید برنامه هاي شاد و سرگرم كننده اي 
باشند كه در آن اصالت صرفاً به خنده گرفتن نباشد و افزايش 
س��طح معرفتي مخاطب نیز در نظر گرفته ش��ده باشد، زيرا از 
طرفي مردم سال سختي را پشت سر گذاشته اند و بايد با نوعي 
طیب خاطر و روحیه باال و امیدواري س��ال بع��د را آغاز كنند 
و از طرفي نیز جامعه ما نیاز به تقويت س��طح فرهنگي دارد و 

صداوسیما نبايد از اين مسئله غافل باشد. 
بازيگر آثاري چون »باغچه مینو« و »پشت كنكوري ها« عنوان 
كرد: واقعیت اين اس��ت كه مردم واقع��اً از خانه ماندن و ديدن 
برنامه هاي جدي خسته ش��ده اند و بايد با ارائه كارهاي جذاب 
و نشاط آور، آنها را راضي نگه داشت. اين به آن معنا نیست كه 
يك كار شاد و مفرح و سرگرم كننده نمي تواند خالي از مفاهیم 
اخالقي و معرفتي باشد بلكه هنر آن است كه سرگرمي و طنز 
فرهنگ جامعه را نیز رش��د دهد. بنفش��ه خواه افزود: اين نگاه 
كه همگان مي خواهند كم كاري خ��ود را در جلب مخاطب به 
گردن پیام دهي بیندازند، نادرست است. چرا نتوانیم هم پیام 
دهیم و هم مردم را سرگرم كنیم؟ مردم چه گناهي كرده اند كه 

ضعف هاي تولید را به گردن پیام دهي مي اندازند؟
بازيگر »آژانس دوستي« اضافه كرد: ش��اد كردن مردم بايد با 

ايده هاي جديد و اس��تفاده از مس��ائل مبتالبه جامعه صورت 
پذيرد و فقط نبايد به كلیشه هاي خواستگاري و گرفتاري هاي 
زناشويي بسنده كرد . اين بازيگر با اشاره به نقش رسانه ملي در 
ارتقاي سطح ديداري مخاطبان گفت: مخاطبان ايراني حتي اگر 
چندين رسانه مختلف كنار دستشان باشد، باز براي تلويزيون 
خودشان ارزش ديگري قائلند و چون خیالشان راحت است كه 
محصوالت تلويزيون، خانوادگي است، با خیال راحت آن را براي 
تماشا انتخاب مي كنند، پس تهیه كنندگان تلويزيون نیز بايد در 

جهت ارتقاي همه جوره محصوالت تالش كنند. 
بازيگر »مزد ترس« و »اين خانه دور است« در ادامه افزود: عید 
نوروز مخاطبان تلويزيون چند برابر حالت عادي اس��ت، چون 
تقريباً دو هفته عید تعطیل است و بینندگان در خانه هستند 
و انتظار دارند محصوالت با كیفیت بااليي ببینند و امیدواريم 
تلويزيون تداركي ويژه براي اين موعد سال داشته باشد و بدون 

كلیشه و با تازگي و طراوت به سال جديد برويم.

درام كشي با اصالت دادن به اعداد و ارقام!
آنچه يك اثر نمايشي را ماندگار كرده و به اثري فاخر تبديل مي كند، طراحي دقيق يك فيلمنامه خوب 
است و تعدد لوكيشن و كيفيت طراحي صحنه و قابليت هاي تكنيكي ديگر صرفًا مي تواند مكملي براي 

ارتقاي كيفيت اثر باشد

    تلويزيون

    نقد فیلم

    شعر

   فیلم

 بده  و  بستان معرفتي »تئاتر شهر«
با محيط اطرافش !

نگراني از محیط غیرفرهنگي اطراف پارك شهر مدتي است كه 
به سوژه برخي رسانه ها تبديل شده است. پارك دانشجو چند 
دهه اس��ت كه در افواه و افكار عمومي محلي بدنام است و اين 
تازگي ندارد، با اين حال به نظر مي رسد محوطه پارك شهر پس 
از استقرار در اصلي متروی تئاتر شهر و افزايش طبیعي رفت و 
آمد، وضعیتي به مراتب شلوغ تر و غیرفرهنگي تر به خود گرفته 
كه موجبات نگراني اهالي تئاتر را فراهم آورده است. نكته اي كه 
وجود دارد و بايد محل تأمل باشد اين است كه انتظار طبیعي 
از يك محیط فرهنگي تأثیرگذاري بر فضا و اتمسفر اطراف آن 
اس��ت و نمي توان خروجي محتواي يك محیط فرهنگي را بر 
روح حاكم بر فضاي پیرامون��ي آن انكار كرد، براي مثال اماكن 
مذهبي مانند مس��اجد و امامزاده ها در اي��ران كه محل رجوع 
مردم متدين و متشرع هستند، همواره تا شعاع قابل مالحظه اي 
از محیط پیراموني را نیز تحت تأثیر معنويت خود قرار داده اند و 
به لحاظ رواني نیز اين اثرگذاري روي ساكنان خانه هاي اطراف 
قابل مشاهده است. همین تأثیر معنوي باعث شده تا بزهكاري 
و آس��یب هاي اجتماعي به طور عادي از ش��عاع بعیدي از اين 
اماكن گريز به بیرون داشته باش��ند اما چه مي شود كه مكاني 
چون پارك دانشجو كه تئاتر شهر را در دل خود جاي داده و به 
عنوان مركزي فرهنگي مطرح اس��ت، دهه هاست با مفاهیمي 
نه چندان فرهنگي چون دگرباشي پیوند خورده است؟ اينكه 
وجود آس��یب هاي اخالقي در پارك دانشجو چقدر به واقعیت 
نزديك اس��ت براي نگارنده قابل احصا نیس��ت و به طور قطع 
مراكز اجتماعي مربوط به اين آس��یب ها درب��اره آن نظر داده 
يا نظر خواهند داد اما امروز خ��ود اهالي تئاتر درباره وجود اين 
آسیب ها در اطراف تئاتر شهر لب به شكايت باز كرده اند و به طور 
واضح از انواع و اقسام خالفكاري ها در محیط پیراموني آن سخن 
مي گويند. نگارنده به عنوان كسي كه مدت ها به عنوان خبرنگار 
حوزه تئاتر مخاطب اجراهاي مختلف در س��الن هاي پايتخت 
به ويژه سالن هاي تئاتر شهر بوده، ش��اهد اين بوده ام كه سهم 
قابل توجهي از نمايش هايي كه روي صحنه مي روند به لحاظ 
فرهنگي نه تنها آورده اي براي مخاط��ب ندارند بلكه مغايرتي 
جدي با آنچه از آن به عنوان فرهنگ ياد مي ش��ود، دارند. اگر 
بخواهیم يك نگاه آسیب شناس��انه به موضوع داشته و صرفاً به 
معلول ها نپرداخته باشیم، اين مسئله را نبايد ناديده بگیريم كه 
اساساً در رويكرد و گرايش اهالي تئاتر از مراكز آموزش عالي تا 
عرصه فعالیت حرفه اي نگاه هنري بر دغدغه هاي فرهنگي غلبه 
دارد، يعني اهالي تئاتر بیش از آنكه به تئاتر به عنوان هنري براي 
تقويت فرهنگ نظر داشته باشند، صرفاً از آن كاركردي هنري 
طلب مي كنند و محتوا و مفاهیم آثار يا اساساً در اولويت نیستند 
يا در گستره اي منفي و حتي ضداخالقي محدود مي شوند. به 
طور عادي وقتي س��هم قابل توجهي از آثار ب��ا اين انگاره غلط 
ذهني كه مي ش��ود اخالق را به پاي هنر ذبح كرد، روي صحنه 
مي روند، اثرگذاري روي افراد و محیط و روح جمعي پیراموني 
آن غیرقابل انكار مي شود. در واقع تئاتر شهر با محیط بیروني اش 
در اين چند دهه دائماً در حال بده و  بستان معرفتي بوده است و 
اين سخن بزرگان مي تواند حسن ختام اين نوشتار باشد كه »از 

كوره همان برون تراود كه در اوست.« 

جواد محرمي      يادداشت

پيامبر)ص(: 

كسی كه نزد توانگرى رود و پيش 

او زبونی كند، دو سوِم دينش بر باد 

رفته است. 

»گزيده تحف العقول«

  افشين عليار
در برهه كنوني آثاري كه در سینماي ايران ساخته مي شوند 
اغلب با يك ايده، قصه و ساختار ش��كل مي گیرند و اساساً 
موضوعاتي هم ك��ه در اين آث��ار روايت مي ش��وند، تكرار 
همان قبلي ها هستند اما شاهد احمدلو در فیلم جديدش 
توانسته اثري ساده و روان با بستري مناسب و پرداختي به 

قاعده بسازد. 
مشمشه روايتگر پش��ت صحنه تولید يك فیلم سینمايي 
اس��ت و اينكه عوامل تولید يك فیلم براي مهیا كردن يك 
خر كه بايد جل��وي دوربین برود چه س��ختي هايي را بايد 
تحمل كنند، مشمشه به دنبال فیلم هايي مثل »دو فیلم با 
يك بلیت« يا »وقتي همه خوابیم« ساخته شده و قصه اش 
درباره پش��ت صحنه سینماس��ت. آن دو فیلم هم درباره 
گرفتاري هاي تولید يك اثر سینمايي بودند اما در مشمشه با 
يك موقعیت خاص طرف هستیم، اين خاص بودن به دلیل 
گرايش قصه به طنازي هاي پراكنده است و در مقاطعي از 
فیلم انگار جهان اثر به فانتزي بودن هم سوق پیدا مي كند 
اما احمدلو توانس��ته در حفظ ژانر فیلمش كنترل خاصي 
داش��ته باش��د، همانطور كه قصه و نوع رواي��ت آن جدي 
است اما رگه هايي از كمدي كنترل ش��ده در شخصیت ها 
احساس مي شود و همین موضوع باعث شده پیكره اصلي 
قصه با جذابیت خاصي منطبق ش��ود كه شكل گیري كلي 
فیلم به طور كامل واقعي به نظر برس��د و اين به دلیل نوع 
زيسِت فیلمساز است. ش��اهد احمدلو از كودكي در سینما 
بوده و به مقدار قابل توجهي فیلم كوتاه و مستند و سريال 
تلويزيوني ساخته و براي همین شاهد نابساماني هاي تولید 
يك اثر سینمايي بوده و توانسته است آن را به تصوير بكشد. 
مشمشه اثر سرراستي است كه چپ و راست نمي رود و راه 
خودش را مي داند و وارد خرده پیرنگ هاي دس��ت و پاگیر 
نمي شود، به طوري كه انگار با اثري طرف هستیم كه حديث 
نفس فیلمسازش اس��ت و فارغ از نگاه اقتصادي مي خواهد 
مخاطب را با يك قصه همراه كند؛ قصه اي كه كشش الزم را 
براي روايت و گسترش دادن دارد. فیلمنامه بي عیب و نقص 
نوشته شده و روند قصه و اتفاقي كه در فیلم شاهد هستیم، 
اساساً بحران بغرنجي نیست. فیلمساز گره افكني خاصي را 
در فیلمش تدارك نديده است، چراكه اين گونه از فیلم ها 

نیاز مبرمي به ايج��اد اتفاقات خاصي ندارن��د. روايت هاي 
مستندگونه در مشمشه تبديل به يك درام داستاني شده 
كه مخاطب مي تواند با آن همراه شود. فیلم از جاي درستي 
شروع مي ش��ود و به حاش��یه نمي رود. با ورود خاوري در 
موازات جدي بودن موضوع، موقعیت ها كمدي مي ش��وند 
و اين موقعیت ها بر اس��اس قواعد كالس��یك در فیلمنامه 
شكل گرفته است. تعداد زيادي از فیلم ها با محوريت كمدي 
كالمي بر اساس ش��وخي هاي مجازي ساخته مي شوند اما 
ديالوگ هاي مشمشه با پرداخت دقیق و وفادار به موضوع 
نوشته شده اس��ت. هیچ كدام از كاراكترها كمدي طراحي 
نشده اند اما بهره گیري دقیق از كمدي كالم و موقعیت سبب 
شده مخاطب به اتفاقات فیلم بخندد، موفقیت مشمشه به 
دلیل گنجاندن كمدي در بطن اثر است و اينكه قصه و نوع 
روند آن ادعاي روشنفكري يا فلسفي ندارد، به همین دلیل 
چارچوب اصلي فیلم باورپذير است. در فیلم خبري از لرزش 
دوربین نیست، دوربین روي س��ه پايه قرار گرفته و شاهد 
قاب هاي استاندارد و س��ینمايي هستیم. حركات و زواياي 
دوربین با جهان اثر رابطه تنگاتنگي دارند و تدوين به ريتم 
فیلم كمك كرده اس��ت. ريتم مناسب اثر از فیلمنامه آمده 
و بازي بازيگران حساب شده اس��ت. اضافه كنید كه پوريا 
شكیبايي برگ برنده مشمشه است؛ نوع بازي او همراه با صدا 

و چهره اش مخاطب را به ياد پدرش مي اندازد. 
مشمشه براي مخاطب سینماي ايران الزم است چراكه حال 
و احوال خوبي به مخاطب هدي��ه مي دهد و اينكه مي تواند 
تا حدي با سختي تولید يك فیلم سینمايي آشنا شود. اين 

فیلم براي شاهد احمدلو گام رو به جلويي است.

»عمار فيلم« فراخوان داد
»منطقه پرواز ممنوع۲« ساخته مي شود

مدرس�ه س�ينمايي انديش�ه و هنر)ماه(، تصميم دارد قس�مت 
دوم »منطقه پ�رواز ممنوع« را ب�ا ايده مردم و مخاطبان بس�ازد. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي »عمار فیلم«، مدرس��ه 
سینمايي انديشه و هنر )ماه(، فراخوان ثبت ايده براي ساخت قسمت 

دوم فیلم سینمايي »منطقه پرواز ممنوع« را منتشر كرد. 
مدرس��ه س��ینمايي انديش��ه و هنر )ماه(، تصمیم دارد قسمت دوم 
پُرمخاطب ترين فیلم نوجوان سینماي ايران را با ايده مردم و مخاطبان 

بسازد. 
عالقه مندان مي توانند طرح و ايده هاي خود را براي قصه »منطقه پرواز 
ممنوع2«، در چارچوب قصه حداكثر س��ه خطي يا طرح فیلمنامه كه 
شخصیت اصلي و كشمكش آن تعريف شده و داراي آغاز، میانه و پايان 

باشد تا 30 اسفندماه براي مدرسه سینمايي ماه ارسال كنند. 
ايده هاي منتخب توسط مدرسه سینمايي ماه خريداري مي شود و از 
ايده هايي كه توسط هیئت داوران پذيرفته شوند، دعوت به عمل خواهد 
آمد تا زير نظر اس��اتید در كارگاه تبديل ايده به فیلمنامه در مش��هد 
مقدس ش��ركت كنند. عالقه مندان جهت ثبت ايده خود مي توانند از 

سايت عماريار به نشاني Ammaryar. ir اقدام كنند. 
»منطقه پ��رواز ممنوع« به كارگرداني امیر داس��ارگر و تهیه كنندگي 
حامد بامروت نژاد در مدرسه سینمايي انديشه و هنر )ماه( تولید شده 
است كه در سال 1398 روي پرده س��ینماها رفت و به فروش بیش از 

7میلیارد تومان دست يافت.

   مصطفي شاه كرمي
تعدد لوكيش�ن، پربازيگر بودن يا مباحثي 
از اين دس�ت در جايگاه خ�ود قابل توجه و 
اعتناس�ت اما قطعًا اين عناوي�ن و اطالق ها 
ب�ه تنهاي�ي ب�راي مان�دگاري و ش�اخص 
ب�ودن ي�ك اث�ر تلويزيون�ي يا س�ينمايي 
تعيين كنن�ده نيس�ت. ب�ه ط�ور معم�ول 
هيچ لوكيش�ني باع�ث مان�دگاري يك اثر 
س�ينمايي يا تلويزيوني نش�ده و نمي شود 
و در بس�ياري اوق�ات گذاره معك�وس اين 
مدعا يعن�ي اثرگذاري يك فيلم يا س�ريال 
در معرفي و ماندگاري يك جغرافياي خاص 
يا لوكيشن مصداق تعيني پيدا كرده است. 
س��ريال جالل2 از شبكه يك س��یما در حال 
پخش است. س��ريال »جالل« در مركز صدا و 
سیماي آذربايجان شرقي تولید شده و برهه اي 
از تاريخ انقالب را رواي��ت مي كند؛ تاريخي كه 
به جغرافیاي اس��تاني گره خورده و تصويرگر 
سال هاي 1338 تا 1356 در تبريز است كه در 
سري اول در 15قس��مت تولید و از شبكه يك 

روي آنتن رفت. 
»جالل« س��ريالي ش��خصیت محور است كه 
ب��ه روايت زندگي ي��ك انقالبي با ب��ازي عمار 
تفتي در روزهاي انقالب مي پردازد و از طريق 
روايتي ش��خصیت محور ب��ه بازنمايي حوادث 
و رويداده��اي انق��الب دس��ت مي زن��د. اين 
س��ريال تاريخي، فعالیت ه��اي انقالبي مردم 
آذربايجان شرقي را در قالب يك درام اجتماعي 

روايت مي كند. 
مرتض��ي صفري، مدي��ركل صداوس��یماي 
مركز آذربايجان شرقي سريال جالل را جزو 
سنگین ترين پروژه هاي سريال سازي عنوان 
كرده است كه با 250 لوكیشن، 648 سكانس 
و بی��ش از 250بازيگر ديال��وگ دار و صد ها 
هنرور در ضبط يك س��ريال با اين حجم در 
كمتر از يك س��ال ركورد جديدي از خود به 
نمايش گذاشته است. در آمارزدگي كه بین 
برخي مسئوالن و هنرمندان رواج پیدا كرده 
و بعضاً با ضريب بخشیدن و مانور دادن روي 
چنین اعداد و ارقامي س��عي مي ش��ود تا در 
البه الي طرح چنی��ن مباحثي، عیوب اصلي 
و محتوايي آثار به ص��ورت وضعي يا عمدي 
مورد غفلت قرار بگیرند، چند مس��ئله مهم 

قابل طرح است. 

    درام مهم است يا لوكيشن؟
گرفتار شدن برخي مديران و فیلم و سريال سازان 
در بن��د اع��داد و ارقام ي��ا اصطالحات��ي مثل 
پرلوكیشن ترين فیلم يا سريال يا پربازيگرترين 
كار كه با ساختن صفت هاي تفضیلي سعي در 
بزرگنمايي دارند، نوعي واكنش روان شناختي 
براي ب��ا اهمیت جلوه دادن يك اثر محس��وب 
مي شود، اين در حالي اس��ت كه آنچه يك اثر 
س��ینمايي يا تلويزيون��ي را در اذهان مخاطب 
ماندگار و سابقه مند مي كند، پیوند زيباشناختي 
مجموعه اي از مسائل است كه در كنار هم يك 
كل مي سازند و هر كدام از آنها اگرچه به صورت 
يك جزء قابل سنجش زيبايي شناسانه هستند 
اما در كنار آن كل مي توانند قابل طرح باشند. 
چه اينكه اگر هر كدام از ما به سابقه ذهني كه 
نسبت به فیلم ها و سريال هاي مورد عالقه مان 
داريم مراجعه كنیم، آنچه در ابتدا قابل يادآوري 
است و به ذهن ما خطور مي كند، اصل يك واقعه 
يا اتفاق اس��ت كه در قالب درام شكل مي گیرد 
و ممكن اس��ت در كنار آن سكانس يا موقعیت 

خاصي را هم به ياد بیاوريم. 
مكان يا لوكیشن، جايي است كه داستان فیلم 
يا سريال در آنجا اتفاق مي افتد و اهمیت زيادي 
در ساختار فیلمنامه دارد و بعد از گزاره زمان 
عنصر تعیین كننده اي اس��ت. مكان مي تواند 
مفهومي كلي داش��ته باش��د و محدوده هاي 
ملي و جغرافیايي را شامل شود. اينجاست كه 
مفهوم سینماي ملي مطرح مي شود. در واقع 
يكي از مشخصه هاي سینماي ملي كشورهاي 
مختلف، مكان جغرافیايي داستان فیلم است. 
با ديدن تصويري از ش��هر عراق ك��ه مؤلفه ها 
و ش��اخصه هايي مربوط به آن كشور را نشان 
مي دهد، فوراً متوجه مي ش��ويم كه با فیلمي 
عراق��ي مواجهیم ي��ا اينكه حداقل داس��تان 

فیلم در اين كش��ور اتفاق مي افت��د. از طرفي 
مكان مي تواند در ي��ك فیل��م داراي جايگاه 
منحصربه فردي باشد، مثاًل روستايي كه فیلم 
»گاو« داري��وش مهرجويي در آن س��اخته و 
تولید شد، هويت اجتماعي و فرهنگي فیلم گاو 

را تعیین مي كند. 
    گرفتاري در حصار »ترين« ها

همه كساني كه كمترين آشنايي يا سابقه اي 
در حوزه فیلم و سريال سازي يا حتي تماشاي 
آنه��ا دارند، روي اين مس��ئله كه لوكیش��ن 
يا مكاني كه يك اثر با هر ن��وع ژانري در آن 
س��اخته مي ش��ود، ضمن ارتب��اط فرمي و 
محتوايي باعث ايجاد جذابیت و فراهم كردن 
بس��تر انتقال مفاهیم به مخاطب مي گردد، 
متفق القول هس��تند و كس��ي نمي تواند آن 
را ان��كار كند ام��ا متوقف مان��دن در چنین 
گزاره هايي نش��ان دهنده عدم رشد يافتگي 
يك اثر هنري است كه در ساخت و تولید آثار 
فاخر جايگاهي حاشیه اي و فرعي دارد، كما 
اينكه آثار شاخصي در دنیا ساخته شده اند كه 
همه اتفاقات آنها در درون يك تابوت يا يك 
باجه تلفن يا حتي يك اتاق سپري مي شوند 
و در زمره بهترين آثار سینمايي دنیا هم قرار 
دارند، ب��راي مثال فیلم 12مرد خش��مگین 
ساخته سیدني لومت كه جزو 100فیلم برتر 
تاريخ سینماي جهان است، صرفاً در يك اتاق 
فیلمبرداري شده است، البته تعدد لوكیشن 
براي غناي يك اثر تاريخي مي تواند اهمیت 
ويژه اي داشته باشد به شرطي كه آن اثر همه 
جوانب يك اثر ماندگار را در دل خود داشته 
باش��د و براي مثال مانند س��ريال پرهزينه 
معماي ش��اه تبديل به اثري اخته و ضعیف 
نشود. معموالً كساني كه س��ابقه فعالیت در 
ساخت آثار ماندگار را در كارنامه كاري شان 
دارند، معتقدن��د آنچه يك اث��ر را ماندگار و 
اثرگذار مي كند، مجموعه عواملي اس��ت كه 
اگر قرار بر احص��ای آنها باش��د مؤلفه هايي 
مثل پرلوكیش��ن ي��ا پربازيگرترين بودن در 
انتهاي آن قرار مي گیرند، مث��اًل آثاري مثل 
س��ريال »امام علي)ع(« يا »مختارنامه« به 
كارگردان��ي داوود میرباقري، س��ريال »در 
چشم باد« ساخته مسعود جعفري جوزاني يا 
حتي سريال هاي قديمي مثل »هزار دستان« 
به كارگرداني مرحوم علي حاتمي يا سريال 
»دلیران تنگس��تان« به كارگرداني همايون 
شهنواز به دلیل تعدد بازيگر يا تعدد لوكیشن 
و آمارها و  ترين هايي از اين دس��ت ماندگار 
نش��ده اند بلكه ب��ه دلیل مجموع��ه عواملي 
از جمل��ه عقب��ه دراماتیك، قلم نويس��نده، 
كارگرداني خ��وب، ايف��اي باورمندانه نقش 
كاراكترها توس��ط بازيگ��ران، صدابرداري، 
فیلمبرداري و ده ها شاخصه ديگر در اذهان 
مخاطبان نقش بس��ته اند. گرفتار ش��دن در 
حصار اعداد، ارقام و آمارهاي عجیب و غريب 
نه تنها باعث كشیده ش��دن ترمز تولید آثار 
جذاب و مخاطب پسند مي گردد بلكه باعث 
اصالت پیدا كردن و غلبه حواش��ي بر متن و 
مصداق ضرب المثل »آفتابه لگن هفت دست، 

شام و ناهار هیچي« خواهد شد.

گرفتار شدن در حصار اعداد، ارقام 
و آمارهاي عجيب و غريب باعث 
اصالت پيدا كردن و غلبه حواشي 
بر مت��ن و مص��داق ضرب المثل 
»آفتابه لگن هفت دس��ت، ش��ام 
و ناه��ار هيچ��ي« خواهد ش��د


