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جنگ سينمايي با خانواده ايراني! 
فقط كافي است به سياهه فيلمسازاني كه در 6 سال اخير مشمول حمايت هاي هنگفت دولتي شده اند  

نگاهي بيندازيم تا مشخص شود سينماي خانوادگي چقدر مهجور است

    محمد صادقي
يك بررس��ي تاريخي از فیلمس��ازي در هالیوود از ده��ه 60 تا دهه80 
میالدي كه يك دوره 20س��اله را در بر مي گیرد، نشان داد ارزش هاي 
خانواده دچار تغییراتي ش��ده اس��ت و در يك س��یر فیلمسازي روابط 
خانوادگي از زوال تا بازگش��ت به ارزش هاي خانواده ديده مي شود. ما 
اكنون در دوراني هستیم كه دست كم بخشي از سینماي هالیوود خود 
را منادي ارزش هاي خانواده امريكايي مي داند و در فیلم هاي خانوادگي، 
نهاد خانواده به عنوان يك اصل مهم ديده مي شود. يك انجمن مادران 
در امريكا در معرفي فیلم هاي خانوادگي به اين نكته اشاره مي كند كه 
»فیلم هايي كه اهمیت خانواده را به ما ي��ادآوري مي كنند راهي عالي 
براي اختصاص وقت براي تأمل در معناي خانواده هاي ما هستند. فقط 
با يك كلمه، يك ژست يا يك صحنه از فیلم مي توان گفت وگوي خوبي 
را شروع كرد و هدف آن است كه از طريق آنها به خانواده خود آموزش 
دهیم. با استفاده از اين فیلم ها مي توانید از وقت صرف شده با خانواده 
خود نهايت استفاده را ببريد و پیامي از عشق، وفاداري و همبستگي را 

به اشتراك بگذاريد.«
اين انجمن همچنین ب��ه خانواده ها توصیه مي كند ك��ه »چرا در آخر 
هفته ها با خانواده به تماش��اي يك فیلم نمي نشینید كه در آن فرصتي 
به شما داده مي شود كه در مورد عشق، احترام و اهمیت خانواده تأمل 

كنید؟!«
نیويورك تايمز در سال 1992 در مقاله اي از توجه سالن هاي سینما به 
پخش فیلم هاي خانوادگي مي نويسد و بر اين نكته صحه مي گذارد كه 
هیچ كس در امريكا منكر تولید فیلم هاي داراي صحنه هاي غیراخالقي 
و خشونت نیست، اما كمپاني هاي فیلمسازي به داليل اقتصادي به دنبال 

تولید فیلم هايي هستند كه خانواده هاي بیشتري تمايل به تماشاي آنها 
داشته باشند. در اين مقاله اشاره شده كه كمپاني هاي فیلمسازي دوست 
دارند خانواده هايي كه به مراكز خريد مي روند در كنار هم به تماش��اي 
فیلم نیز بنشینند تا از اين طريق س��ینماها سودآوري بیشتري داشته 
باش��ند! آيا اين نكته مهم در پرديس هاي س��ینمايي ايران كه در كنار 
مراكز خريد بنا شده اند نیز مورد توجه است؟! نگاهي به فیلم هاي در حال 
اكران نشان مي دهد كه نه! اينچنین نیست و هیچ برنامه اي براي حتي 
صرفه اقتصادي اين كار يعني تماشاي فیلم در كنار همه اعضاي خانواده 
در دستور كار تولیدكنندگان فیلم در سینماي ايران نیست! ايراد كار از 
كجاست؟! شايد يكي از داليلي كه سینماي ايران نتوانسته است مانند 
هالیوود ارتباط خوبي میان خانواده ها و سینما برقرار كند، اين است كه 
در ايران، روابط اقتصادي در سینما به طور درست و اصولي تعريف نشده 
است. فیلمساز غالباً پیش از اكران فیلم به واسطه كمك هايي كه دريافت 

كرده يا اسپانسرهاي رسمي و غیررسمي، درآمد خود را دارد. مخاطب در 
سینماي ايران به جاي اينكه خانواده ها باشند، اغلب افراد مجرد هستند، 
براي همین جاي خانواده ها را در س��ینما افرادي تشكیل مي دهند كه 
بعضاً با دوس��تان به س��ینما مي آيند و براي آنها تماشاي كمدي هاي 

سطحي نسبت به فیلم هاي خانوادگي جذابیت بیشتري دارد. 
در سینماي ايران برخالف سینماي امريكا، گفتن از خانواده به معناي 
نشان دادن ارزش هاي خانوادگي نیست. »امانوئل لوي« استاد دانشگاه 
كلمبیا و منتقد سینما مي گويد: »ارزش هاي خانوادگي بخش جدانشدني 
از فرهنگ امريكايي است و سینماي امريكا اكنون در حال پرداختن به 
سنت هاي خانوادگي است.« آيا در سینماي ايران مي توان منتقدي را 
يافت كه به اين صراحت از سینماي خانواده محور سخن بگويد و از آن 
دفاع كند؟! متأسفانه در سینماي ايران هر ساله از تولید تعداد فیلم هايي 
كه مي توان آن را با تمامي اعضاي خانواده نگاه كرد كاس��ته مي شود و 
حتي فیلمسازان سرش��ناس ايراني كه زماني آثار خانواده محور تولید 
كرده اند، بنا به شرايط مسموم اقتصادي حاكم بر سینماي ايران سراغ 
ژانرهاي ديگري رفته اند كه محصول خروجي آنها حداقل براي نیمي از 

اعضاي خانواده مفید نیست. 
تفاوت آشكار میان س��ینماي صنعتي ش��ده در امريكا كه بر مبناي 
عرض��ه و تقاضا به دنبال خواس��ت و نیاز خانواده ه��ا پیش مي رود و 
س��ینماي گلخانه اي و دور از جامعه ايران كه نگاه��ش به خانواده، 
ابزاري اس��ت، در اينجا خود را به نمايش مي گذارد؛ نكته اي درد آور 
كه حتي تلويزيون نیز براي پر كردن اوقات فراغت خانواده ها س��راغ 
محصوالت امريكايي م��ي رود، چون عماًل فیلم ه��اي ايراني به درد 

خانواده ها نمي خورند!

هاليوود از زوال تا بازگشت به ارزش هاي خانواده

وقتی فيلم ها اخالق را ترور می كنند
   افشين عليار

سينماي ايران در دهه90 به خصوص در يكي دو سال اخير 
تغييرات بنيادين�ي كرده، اي�ن تغيي�رات گاه ضدعرف و 
ضدخاس�تگاه جامعه بوده اس�ت، به طوري كه انگار برخي 
نويس�ندگان و كارگردانان ايراني هيچ نگ�رش و نگاهي به 
ساختار اجتماعي و نوع زندگي كشورشان ندارند، بنابراين 
خروجي آثارش�ان هيچ ربط مناس�بي به ش�رايط و اصول 
رايج ندارد بلكه قطعًا اين فيلمس�ازان ب�ا پيش فرض هاي 
غل�ط و الگوبرداري از ش�بكه هاي ماه�واره اي به خصوص 
»جم« يا ديگر شبكه ها رفتارهاي غلط را به تصوير تبديل 
مي كنند. اساسًا فيلمس�ازان ما تقليد از هجويات و نگرش 
غلط را ب�ه عنوان س�رگرمي به مخاطب تزري�ق مي كنند، 
اين عملكرد ب�ه تدريج مي تواند بحران ه�اي خانوادگي را 
تشديد كند، اگر چه از چند سال گذشته از طريق روزنامه 
و تلويزي�ون به خانواده ها هش�دار داده ش�ده ك�ه ديدن 
س�ريال هاي ماهواره اي براي مخاطب مخرب است اما اين 
روزها فيلم هايي مي بينيم كه مصداق همان س�ريال هايي  
هستند كه ولنگاري خانوادگي و اجتماعي را ترويج مي كنند. 
اخیراً چند فیلم اكران آنالين شده كه اساساً نمونه بارزِ بي اخالقي 
اجتماعي و فرهنگي است. در اين يادداش��ت ورودي به اجرا و 
ساختار سینمايي فیلم ها نداريم و نگارنده بیشتر تالش مي كند 
ابعاد قصه را واكاوي كند، البته اينكه وزارت ارش��اد و سازمان 
س��ینمايي چگونه به فیلم هايي مثل »لتیان«، »هفت ونیم« يا 
»بنفش��ه آفريقايي« اجازه س��اخت مي دهد يا بعد از آن اجازه 
نمايش، جاي سؤال دارد، به عقب تر برگرديم، چه كسي يا كساني 
سفارش ساخت چنین فیلم هايي را مي دهند كه اين مسئله بايد 

بررسي و شفاف سازي شود. 
    بنفشه آفريقايي

بنفشه آفريقايي سومین فیلمي است كه اين روزها اكران آنالين 
شده و اساساً اثري است كه درك آن سخت است، چرا؟ يكي از 
اركان مهم جامعه ايراني غیرت مردانه اش است و ديگري عنصر 
مهمي به نام خانواده، بنفشه آفريقايي اثري است ضدغیرت و 
ضدخانواده و فیلمساز با ذكر اينكه اين داستان واقعي است، آن 
را ساخته است اما خب واقع گرايي همیشه نكته مثبتي محسوب 
نمي شود، اينكه يك زن با همسر سابق و فعلي اش در يك خانه 
زندگي كند و در اين میان احساس��ات عجیب و غريبي هم در 
رفتار آنها موج بزند و همسر فعلي خودش را با شرايط به  وجود 
آمده، وفق بدهد، نه تنها انسانیت و نیكوكاري نیست بلكه يك 
رفتار ضدعرف و ضدفرهنگي است كه مطابقتي با جامعه ما ندارد، 
خیال انگیزي فیلمساز در شكل گیري يك داستان واقع گرايانه 
موجب ترويج ولنگاري و بي بندباري در خانواده مي شود. فیلمساز 

همسر فعلي را فقیر و بدبخت نشان مي دهد كه همسر سابق بايد 
خرج او را بدهد و براي او دلسوزي كند، كلیت بنفشه آفريقايي 
كجاي فرهنگ ايراني است، آيا اقتدار مرد ايراني شبیه كاراكتر 

شوهر فعلي اين فیلم است؟
    لتيان

در فیلم لتیان با ي��ك بي اخالقي رفتاري طرف هس��تیم. يك 
زن شوهردار و يك زن كه در ش��رف ازدواج است چشم به يك 
مرد مجرد دارند. اساس��اً فیلم لتیان نشانه مستقیم بي اخالقي 
و انحرافات ش��ديد فرهنگي و خانوادگي است. چه بسا اگر اين 
امكان وجود داشت فیلمساز بدش نمي آمد از صحنه هاي اروتیك 
هم اس��تفاده كند. لتیان ترويج ولنگاري فردي و خانوادگي و 
بي غیرتي است. در فیلم نگاه منحرف زن شوهردار به مرد مجرد 
و برعكس يا نشانه هاي بي غیرتي شوهر به همسرش يا استفاده 

از مشروبات الكلي به نمايش درمي آيد. 
    هفت ونيم

در فیلم هفت ونیم قضیه طور ديگري اس��ت. فیلمساز افغانستاني 
سعي كرده اثري فمنیستي خلق كند اما زنان و جامعه دو جغرافیاي 
اجتماعي متفاوت را در وضعیتي اسفناك و رقت بار نشان داده است. 
اينكه چرا فیلمساز با تمام تمهیداتي كه سینماي ايران در اختیارش 
مي گذارد باز دست به هنجارشكني و سیاه نمايي در جامعه ايراني 
مي زند، مشخص نیست. چرا اين فیلمس��از هفت و نیم را در كشور 
خودش نمي سازد؟ اينجاس��ت كه بايد جويا شويم چه كسي اين 
سیاه نمايي سازي را به فیلمساز س��فارش مي دهد كه او با خیالي 
راحت شكل جامعه ايراني را به اين اندازه كثیف و خشونت برانگیز 

نشان مي دهد و با همین فیلم به جشنواره هاي خارجي مي رود. 
   خرس

از س��ويي ديگر فیلم »خرس« قرار دارد كه پس از سال ها نسخه 
قاچاق آن در فضاي مجازي دست به دست مي شود و آنجا برعكس 
فیلم بنفش��ه آفريقايي موقعیت مرداني خلق شده كه غیرت را با 
چاشني حماقت همكاسه كرده اند و س��ر كشیده اند و نتیجه آن 
كشتاري خونین درون يك خانواده است و پدر خانواده به عنوان 

ستون فقرات اين نهاد اجتماعي مهم در معرض اتهام است. 

 كتمان بيماري
از سوي دستگاه متولي 

هنرهاي نمايشي و در رأس آنها سريال و فیلم فرهنگسازند. 
اگر در كشور آمار طالق باالست، اگر پديده موسوم به ازدواج 
سفید رواج دارد، اگر خانواده در معرض تهديد جدي است، 
تنها بخش��ي از آن به تهاجم فرهنگي دشمن باز مي گردد و 
سهم كم كاري ها و سیاس��تگذاري هاي غلط داخلي در اين 

روند غیرقابل كتمان است. 
وقتي رهبر انقالب از لزوم نگاه به درون سخن مي گويند 
يك بعد اين مطالبه قاعدتاً اين است كه تولیدات فرهنگي 
داخل در جه��ت ارتقاي فرهنگ ملي باش��د اما وضعیت 
حاكم ب��ر آثار نمايش��ي چه در س��ینما و چ��ه در حوزه 
سريال سازي نش��ان مي دهد متولیان به اصطالح كار از 
دستشان در رفته و البته اين اتفاق تازه اي نیست. اگر در 
دوره اي برخي مديران دست كم درباره مباحث فرهنگي 
ش��عار مي دادند، امروز ديگر حتي ش��عار هم س��ر داده 
نمي شود و گويي كه زنگ خطر محتواي آثار براي مديران 
هیچ وقت قرار نیس��ت به صدا دربیايد. ب��ا نگاهي عادي 
به س��خنان حس��ین انتظامي به عنوان اصلي ترين مدير 
و متولي س��ینما در دو سال گذش��ته به وضوح مي توان 
دريافت كه محت��واي آثار اصاًل دغدغه اي��ن مدير كالن 

جمهوري اسالمي نیست. 
فكرش را بكنی��د مديري ك��ه از او به طور ع��ادي تحول و 
دگرگون��ي فرهنگي انتظ��ار مي رود، اصلي ترين ش��عارش 
شفافیت اس��ت كه مي تواند در بهترين حالت شعار يكي از 
مديران اجرايي او باش��د، يعني مدير ارشد سینماي كشور 
نمي داند كه براي چه كاري روي صندلي مديريت سینماي 
ايران نشسته است و وظیفه اصلي او چیست! وقتي وضعیت 
و نگاه از باال اينگونه اس��ت، ديگر چه انتظ��اري مي توان از 
رده هاي پايین تر سینماي ايران داش��ت. اينكه نويسنده ها 
و تهیه كننده هاي س��ینماي ايران بايد با پشتوانه يك عزم 
مديريتي دس��ت به تولید محتوا بزنن��د، معادله پیچیده اي 
نمي خواهد اما شما ببینید مهم ترين دغدغه تولیدكنندگان 

سینماي ايران دقیقاً چیست؟ 
سینماي ايران وقتي تهي از راهبرد و مانیفست مشخص 
طي طريق مي كند، نتیجه اش مي شود همین آنارشیسم 

محتوايي كه شاهد آن هستیم. 
اگر در امريكا پديده اي به نام س��ینماي مس��تقل خارج از 
راهبردهاي مشخص دست به فیلمسازي مي زند و براي خود 
اعتباري دارد، در سینماي ايران گويي همه چیز مستقل از 
يكديگر كار مي كند. اصلي ترين دس��تگاه حاكمیتي متولي 
سینما در انفعال كامل به سر مي برد و ماجرا آنقدر تراژيك 
است كه حتي درد را احس��اس نمي كند. وقتي قواي حسي 
يك دستگاه در مواجهه با عوامل و آفت هاي بیروني بي حس 
يا به تعبیري لمس ش��د و ديگر از آنچه بر س��رش مي رود، 

دركي ندارد، يعني وضعیت به فاجعه نزديك شده است. 
فكر كنید فردي دچار يك بیماري از درون است و خودش 
از آن خبر ندارد و معلوم اس��ت اين بي خبري مي تواند چه 
عواقبي براي او دربرداشته باش��د، وضعیت سینماي ايران 
در چنین حالتي قرار دارد. ش��ما اگر از حس��ین انتظامي 
بپرس��ید تا به حال چه تمهیداتي براي مشكالت سینماي 
ايران انديشیده ايد به احتمال زياد از شفافیت مالي سخن 
خواهد گفت و اصل ماجرا را كتمان خواهد كرد. اينكه آثار 
سینمايي ما به شدت ضدفرهنگ هستند، كانون خانواده 
را به س��مت آش��وب مي برند، روي نقاط منفي انگش��ت 
مي گذارن��د و آنها را تكثیر مي كنند و گس��ترش مي دهند 
و الگوهاي رفتاري مثبت در س��ینماي ايران جايي ندارند، 
مسائلي است كه سازمان سینمايي و البته رسانه ملي بايد 
براي آن فكري بكند اما اتفاقي كه در عمل در حال رخ دادن 

است، انفعال و بي خیالي محض است. 
مديران فرهنگي ما واقع��اً فكر مي كنند قرار اس��ت چه 
چیزي را مديريت كنند؟ بعید است بدانند و ما در مرحله 
عدم درك وظايف و تكالیف از س��وي مديران باالدستي 

متوقف مانده ايم.

   هادي خدادوست
س��ینمايي كه قهرمان پردازي و داستان پردازي 
را س��ركوب مي كند چ��اره اي ندارد ك��ه به دام 
میني مال هايي بیفت��د كه ج��ز تصاويري تیره 
و نهايت��اً خاكس��تري از آدم هاي��ي منفعل ارائه 
نكن��د؛ اينكه چه كس��ي و با چه دس��توركاري 
قهرمان پردازي را سركوب كرد به امروز و ديروز 
بازنمي گردد و براي غور بر عامالن بايد به دهه60 
برويم، يعني زماني كه بانیان سینماي گلخانه اي 

روي كار بوده اند. 
بانیان سینماي گلخانه اي در اشتباهي مهلك و به  
جاي استفاده از ظرفیت سینماي قهرمان پردازانه 
عامه پس��ند تا توانستند س��ینماي قهرمانانه را 
بايكوت كردند و فعاالن اين س��ینما را به انحاي 
مختلف تحقیر كردن��د تا رفته رفته س��ینماي 
قهرمان پردازي ك��ه امید م��ي داد و آرامش جز 
به  ش��كل جعلي در آثار مبتذل حیات نداش��ته 
باشد و به  جايش آثار روشنفكرنمايانه اي بر صدر 
نشس��تند كه اغلب حتي از روايت يك داستان 

ساده هم عاجز بودند. 
آن پايه هاي كج و معوج بود كه سینماي ايران را 
در آستانه1400 به وادي فیلم هاي ضدخانواده 
انداخ��ت، فیلم ها و س��ريال هايي اس��ت كه نه 
تنها داس��تان پردازي قدرتمندي ندارند بلكه با 
پايان هاي باز و فقدان ش��خصیت پردازي دقیق 
فقط رگه هايي از س��ینماي حرفه اي را پیش رو 

مي گذارند. 
اگر كمدي هاي به اصطالح خالتور را كنار بگذاريم 
در همین ش��ش ماه اخیر فیلم ه��اي مختلفي 
در اكران آنالين يا س��ینماها روي پرده رفته اند 
كه همگي در يك كلیدواژه كه نداش��تن روايت 
داستاني اخالقي و در عین حال منسجم است، 
مش��تركند. »مهمانخانه ماه نو«، »تیغ و ترمه«، 
»بهت«، »لتیان« و »هف��ت و نیم« ازجمله آثار 
سینمايي هس��تند كه هیچ يك نه تنها قهرمان 
ندارند كه تصويري كدر از مختصات زندگي ايران 

و ايراني ارائه مي دهند. 
    تنزل دادن مادر ايراني!

فقط تص��ور كنید يكي از اين آثار فیلمي اس��ت 
كه مادر ايراني را در حد يك فاحش��ه تنزل داده 
و ديگري فیلمي اس��ت كه له ل��ه زدن چند زن 
ايراني اع��م از متأهل تا مجرد را ب��راي مردي از 
فرنگ برگشته تصوير مي كند. فیلمي ديگر- كه 
از قضا برادران افغاني تولید كرده اند و همه جوره 

در ايران تحويل گرفته ش��ده اند- زنان ايراني را 
گرفتار سركوب در انحاي مختلف نشان مي دهد 

و قس علیهذا... 
در سريال هاي شش ماه اخیر اعم از سريال هاي 
تلويزيوني يا ش��بكه خانگي باز ب��ه جز مواردي 
معدود كه با رعايت حرمت خانواده ايراني تولید 
شده مابقي بیش از آنكه براي خانواده ها الگوساز 
باش��ند، فقط و فق��ط روايتگ��ر ناهنجاري هاي 
خانوادگي هس��تند. از »پايتخت6« و »پرگار« 
گرفته تا »هم گناه« و اين اواخر »آقازاده« اغلب 
گرفتار نوعي تصويرس��ازي تیپیكال مشتمل بر 
ناهنجاري هاي اخالقي از خانواده ايراني هستند، 
البته نمونه هاي معدودي نظیر سريال »نون. خ« 
يا فیلم هايي مانند »شناي پروانه« و »پسركشي« 
را هم داش��ته ايم كه س��ازندگان در عین روايت 
دردها در حد خود كوشیده اند قهرماناني طغیانگر 
در برابر تیرگي را هم به تصوير درآورند ولي حیف 
كه چنین نگاه��ي به كل محصوالت س��ینما و 

تلويزيون راه نمي يابد. 
يادمان نمي رود كه مديريت دولتي وقت بر سر 
سازندگان فیلم هايي مثل »تاراج« و »عقاب ها« 
كه به زيبايي بر ارائه قهرمانان كنشگر سمپاتیك 
تمركز مي كردند و اتفاقاً حس��ابي هم مخاطب 
جلب كردند، چه آورد. سازندگان چنین آثاري 
مدت ها گرفت��ار بیكاري يا ك��م كاري تحمیلي 
ش��دند و آنقدر زجر كش��یدند كه به ديار باقي 

شتافتند . 
اين س��ال ها هر چن��د مديران س��ینمايي هیچ 
فیلمس��ازي را به  خاطر ارائه تصوي��ر قهرمانانه 
از مرد يا زن ايراني، بايك��وت يا ممنوع الفعالیت 
نمي كنند ولي باز به س��ان س��ه دهه قبل آنقدر 
اين فیلمسازان را در انزوا قرار مي دهند و حداقل 
حمايت ها را نصیبشان نمي كنند تا راه باز باشد 
براي تركتازي میني مال س��ازاني ك��ه حتي در 
هم��ان حیط��ه كاري خويش نی��ز بي كمترين 

بدعتي فقط كپي كاري را بلدند. 
   موج شخصيت هاي منفعل و بي هويت

فقط كافي است به سیاهه فیلمس��ازاني كه در 
شش سال اخیر مش��مول حمايت هاي هنگفت 
دولتي ش��ده اند، نگاهي بیندازيم تا مش��خص 
شود س��ینماي خانوادگي چقدر مهجور است. 
متأس��فانه مديران س��ینمايي حتي اگر از فیلم 
ژانر جنگ يا تاريخ��ي حمايت مي كنند به  جاي 
قهرمان پردازي يكسري پرسوناژ منفعل گرفتار 
موج انفجار يا شخصیت هايي درگیر انتحار  را در 

برابر مخاطب مي گذارند. 
مديريت فعلي، معلول مديريت دهه60 اس��ت 
و س��اختاري كه براي س��ینماي ايران چیدند، 
چنان تثبیت پیدا كرده كه اگر همین حاال وارد 
شوراهاي بزرگ ترين و پرهزينه ترين زيرمجموعه 
دولتي سینما شويد، بايد با كارشناساني سروكله 
بزنید كه همچنان مدعي هستند ايرادي ندارد، 

سینماي فرهنگي مخاطب نداشته باشد! 
چنی��ن كارشناس��اني در هی��چ ج��اي دنیا به 
منصب تصمیم گیري نمي رسند، چون هیچ گاه 
نتوانسته اند جز در ساختارهاي هزينه زاي دولتي، 
مش��قي كرده و خود را نش��ان دهن��د. مصداق 
مي خواهی��د؛ يك مدي��ر میاني ده��ه60 اخیراً 
فیلمي تولید كرد كه بعد از دو س��ال پشت خط 
اكران ماندن نتوانست حتي هزينه ناهار عوامل 
را از گیش��ه اس��تحصال كند و آن مدير هم در 
توجیه ضعف ها زمین و زم��ان را به هم دوخت و 
مدعي شد چون فیلم فرهنگي ساخته، تحويلش 

نگرفته اند. 
فیلم فرهنگي يعني چه برادر؟ فیلم هنروتجربه 
يعني چه برادر؟ كدام هنرمندي است كه با اين 
نیت فیلم بس��ازد كه مخاطب نداشته باشد؟ با 
اينكه برخي آثار تأمل بیش��تري ب��راي ارتباط 
مي خواهند، كاري نداري��م ولي گاف هاي روايي 
فراوان يك فیلمساز پیشكسوت كه مادر ايراني را 
به لجن كشیده ولي جهت باالنس و حتي مبتني 
بر الگوهاي كالسیك روايت، يك مادر مثبت را 

نشان نداده، كجاي دلمان بگذاريم؟
اگر فیلم ه��اي س��ینمايي يا س��ريال هاي اين 
سال هاي مان از ساختن قهرمان عاجزند و اگر با 
انبوه آثاري مواجهیم كه يك تصوير تازه و حسنه 
از خانواده و س��لوك پس��نديده بین خانواده اي 
ارائه نمي كنند، بالش��ك ده ها دلی��ل دارد ولي 
اصلي ترين دلیلش، همان مديراني هس��تند كه 
همه جوره سینما را در چنگ خود گرفته اند ولي 
توانايي خط دهي به جرياني را ندارند كه ولو در 
اقلیت كوشیده از كیان خانواده ايراني دفاع كند! 
نمونه اش را مي خواهید؟ به جشنواره هاي دولتي 
اين س��ال ها مراجعه كنید و ببینید چگونه آثار 
قهرمان پردازانه و خانواده پسند، طرد شده اند تا 
خرده پیرنگ هايي كه پر از ادابازي)!( هستند بر 

صدر بنشینند. 
س��ینماي ايران در پس��اكرونا بیش از هر چیز 
به مديراني نیاز دارد كه فرصت رش��د همه نوع 
سینما و به  ويژه سینماي خانواده محور را فراهم 
كند يا آنكه كاًل س��ینماي ايران را از شر مديران 
باالدستي اشتباهي رها كنند و به دست صاحبان 
واقعي اين سینما يعني دلسوزان و دغدغه مندان 

واقعي فرهنگ و هنر ايران زمین بدهند.

امام زين العابدين)ع(:

خداوند، مؤمِن گنهكار توبه  كننده 
را دوست دارد. 
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    محمدصادق عابديني
پررنگ كردن معض�الت اخالقي و ع�ادي نش�ان دادن آنها 
در چند فيلم س�ينمايي، نش�انه اي از تالش فيلمس�از براي 
پنه�ان ك�ردن ضعف ه�اي س�اختاري و درام فيل�م اس�ت. 
عباس رافعي، فیلمساز و كارشناس سینما در گفت و گو با »جوان«، 
مي گويد: برخي از فیلمسازها وقتي در درام و داستان كم مي آورند، 
سراغ موضوعات خط قرمزي مي روند و چیزي را بیان مي كنند كه 

با استفاده از آن ضعف هاي فیلم كمتر به چشم بیايد. 
رافعي مي گويد: اين فیلمسازها طوري سراغ مسائل اخالقي مي روند 
كه وقتي داستان يك خطي فیلم را براي كسي تعريف كنند، شنونده 
بگويد »حتماً بايد اين فیلم را ببینم«، در حالي كه اين فیلم ها آنقدر 
از لحاظ ساختاري ضعیف هستند كه نه از سوي منتقدان ساختارگرا 
و نه از سوي فستیوال هايي كه به سینما مي انديشند، با استقبال 

مواجه نمي شوند و توجهي را به خود جلب نمي كنند. 
وي با تأكید بر اينكه نگاه فیلمساز به جامعه نوع فیلمسازي وي را 
مشخص مي كند، مي افزايد: پرداختن به موضوعات خط قرمزي 
از س��وي يك فیلمس��از با نگاه نجیبانه مي تواند به رفع معضالت 

كمك كند. 
رافعي با اش��اره به اينك��ه در میان فیلم هايي كه صرف��اً به بیان 
معضالت اخالقي براي ديده شدن مي پردازند، هیچ فیلم شاخصي 
وجود ندارد، مي گويد: اين فیلم ها مانند آن است كه يك نفر لخت 
به خیابان بیايد، قطعاً اين اقدام باعث ديده ش��دن آن مي شود و 
واكنش هاي منفي و مثبتي به آن مي شود. فیلمساز هم با اين كار 

مي خواهد از موضوعات سوءاستفاده كند تا ديده شود. 
اين فیلمساز در پاسخ به سؤال »جوان« كه چرا سازمان سینمايي 
با صدور مجوز نمايش چنین فیلم هايي به ديده شدن آنها كمك 
مي كند، مي گويد: قطعاً اين كار از سوي فیلمسازان گمنامي كه 
اين كارها را تولید مي كنند برنمي آيد، بايد ديد كه چه كسي در 
پشت اين فیلم هاست كه توانسته با رانتي كه دارد مجوز اكران 

براي اين فیلم ها بگیرد. 
رافعي با اشاره به يكي از فیلم هاي در حال اكران مي گويد: همسر 
كارگردان فیلم كه تهیه كنندگي آن را برعهده دارد، سال ها يكي از 
داوران جشنواره هاي مختلف بوده و با سیستم نظارت آشنايي دارد، 
او كه خودش در فارابي نیز سابقه مديريت و تصمیم گیري دارد، 
توانسته براي فیلم همسرش البي و از زير نظر نظارت ارشاد آن را 
رد كند، بخشي از وضعیت ناشي از پخش فیلم هايي با موضوعات 

غیراخالقي حاصل ساخت و پاخت با مديران ارشاد است.

عباس رافعي: سراغ خط  قرمزها مي روند تا ضعف هايشان ديده نشود!
تشبيه سينماي ايران به كسي كه براي ديده شدن لخت به خيابان مي  آيد!

باني��ان س��ينماي گلخان��ه اي در 
اشتباهي مهلك و به  جاي استفاده 
از ظرفيت سينماي قهرمان پردازانه 
عامه پسند تا توانستند سينماي 
قهرمانان��ه را بايك��وت كردن��د

جواد محرمي     دیدگاه

     افتضاح محتوايی فيلم هاى س�ينمايی ايرانی 
حاك�ی از مديري�ت ضعي�ف و منفعالنه س�ازمان 

سينمايی است

پرونده
روزنامه جوان از موج 

 سينماى ضد خانواده

 گزارش می دهد

    تحلیل

    گزارش

    گفت و گو

    یادداشت


