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وزير ارشاد پيام تسليت داد

علي اكبر رنجبركرماني، پژوهشگر عرصه تاريخ درگذشت
تاريخ ن�گاري  عرص�ه  پ�ركار  و  فاض�ل  پژوهش�گر 
كش�ور در س�ن 62 س�الگي ب�ه دي�ار باق�ي ش�تافت. 
به گ��زارش »جوان« علي اكب��ر رنجبركرماني، پژوهش��گر فاضل 
و پ��ركار عرصه تاريخ نگاري كش��ور ب��ه ديار باقي ش��تافت. وي 
س��ال 1338 در خانواده اي به دنیا آمد ك��ه از ابتداي نهضت امام 
خمیني)ره( حضوري انقالبي داش��تند و پدرش از جانبازان قیام 
15خرداد بود. در سال هاي پس از پیروزي انقالب اسالمي، گمنام 
خدمات برجسته اي ايفا كرد و در عرصه بهبود كیفیت آثار علمي 
در مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي و دائره المعارف بزرگ 
اس��المي تأثیرگذار بود. وي با ذهني خ��الق و تحلیلگر در مورد 
تحوالت تاريخ معاصر و نیز با تسلط بر زبان هاي انگلیسي و عربي 
كه امكان تسلط وي بر اس��ناد و متون ديگر كشورها را نیز فراهم 
كرده بود، حوزه دانش خود را از مرزهاي ايران گس��ترده تر كرد و 

آزادانديشانه در چارچوب روايت هاي رايج باقي نماند. 
از جمله آثار وي مي توان به تألیف »عزت شیعه«، »روزشمار زندگي 
امام خمیني)ره(« و »مسي به رنگ شفق« و ترجمه »بررسي حق 
بازگشت فلسطیني ها« و »ش��هريور 132۰« و ويرايش محتوايي 
و ادبي ده ه��ا كتاب پرمخاطب همچون »ش��رح اس��م«، »الف الم 
خمیني)ره(«، »بحران مش��روطیت«، »قحطي بزرگ« و »رضانام 
تا رضاخان« اشاره كرد. وي كه به تالش وافر شهره بود، در واپسین 
روزهاي حیات در بستر بیماري در حال ويراستاري كتابي با عنوان 
»نشست تخصصي كودتاي 1299« بود كه خود يكي از محورهاي 
مباحث مطرح شده در نشست را نیز بر عهده داشت. روزنامه »جوان« 
درگذشت وي را به خانواده ايشان به ويژه پدر ارجمندش و نیز عموم 

اهالي دانش و قلم تس��لیت می گويد و آرزومنديم روحش با سرور 
آزادگان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( محشور باشد. محمدمهدي 
اس��ماعیلي، وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي در پیامي، درگذشت 
علي اكبر رنجبركرماني از پژوهشگران تاريخ معاصر را تسلیت گفت 
كه متن آن به شرح زير است. درگذشت پژوهشگر فاضل و فرهیخته، 
جناب آقاي علي اكبر رنجبركرماني جامعه فرهنگ و قلم را داغدار 
كرد. او كه عمر پربرك��ت و پرثمر خود را ص��رف پژوهش، تألیف و 
ترجمه كرد، خدمات ارزن��ده اي به فرهنگ و تاري��خ ايران و آرمان 
فلسطین و قدس ش��ريف از خود بر جاي گذاشت. بي شك انديشه 
او كه مؤمنانه براي غبارزدايي از تاريخ س��ده اخیر كوشید، با تالش 

جوانان انقالبي پرورش يافته در اين مكتب، تداوم خواهد يافت. 
فقدان ايش��ان را به خانواده محترم و عموم بازماندگان، خصوصاً 
پدر مجاهد و مبارز ايشان و همچنین اهالي فرهنگ و قلم تسلیت 
مي گويم و براي ايشان مغفرت و رحمت واسعه الهي و همجواري با 

مواليش حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( مسئلت دارم.«

      رویداد

با حضور احترام برومند مطرح شد
 »در انتظار گودو« از داوود رشيدي

تا اميررضا كوهستاني
يك�ي از اجراه�اي نماي�ش »در انتظ�ار گ�ودو« ب�ه 
كارگردان�ي اميررض�ا كوهس�تاني ب�ه زنده ي�اد داوود 
رش�يدي تقدي�م ش�د ك�ه ح�دود ۵۳ س�ال قب�ل براي 
اولي�ن ب�ار اي�ن نمايش�نامه را در اي�ران به صحن�ه برد. 
گروه نماي��ش »در انتظار گ��ودو« ب��ه كارگردان��ي امیررضا 
كوهستاني كه با حضور الهام كردا، لیلي رشیدي، مونا احمدي 
و مهین صدري در فضاي باز پرديس تئاتر و موسیقي باغ كتاب 
اجرا مي شود، يكي از اجراهاي خود را با حضور احترام برومند به 

زنده ياد داوود رشیدي تقديم كرد. 
احترام برومند نیز با اش��اره به پنجمین سال درگذشت زنده ياد 
داوود رشیدي، يادآور شد: 53 س��ال قبل يعني در سال 134۷ 
داوود رشیدي نمايش »در انتظار گودو« را براي اولین بار در ايران 
اجرا كرد كه اجراي اين نمايش نقطه عطفي در تاريخ تئاتر مدرن 
ايران بود. وي ادامه داد: رشیدي به همراه پرويز صیاد نمايشنامه 
را ترجمه كردند و به همراه س��یروس افهم��ي و پرويز كاردان 
نمايش را در سالن تئاتر حجاب فعلي )ايران- امريكاي سابق( به 
صحنه بردند. نكته جالب اين است كه داوود رشیدي در نمايش 
نقش »دي دي« را ايفا كرد و حال 53 سال بعد لیلي رشیدي نیز 
در اين نقش روي صحنه رفته است. به گفته برومند اجراي »در 
انتظار گودو« در آن دوران با نقدها و نقطه نظرات مثبتي از سوي 
چهره هاي فرهنگي و هنري نظیر رضا براهني و جالل آل احمد 
همراه شد. وي در بخش پاياني س��خنان خود از فقر كتاب هاي 
تاريخي و پژوهشي درباره تئاتر ايران انتقاد كرد و اين امر را دلیل 
بي اطالعي نسل هاي جوان نس��بت به هنرمندان و فعالیت هاي 

هنري آنها در دهه هاي گذشته دانست. 
...........................................................................................................

 حضور توليدات باشگاه فيلم سوره 
در 4 جشنواره بين المللي

آثار كوتاه ريس�ه نامه، پيش از بهش�ت و پرس�تار از جمله 
آثار تازه توليدش�ده در باش�گاه فيلم س�وره هستند كه 
در جش�نواره هاي بين المللي حضور موف�ق پيداكرده اند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي باشگاه فیلم سوره، 
آثار تولیدشده در باشگاه فیلم سوره در ادامه حضور بین المللي 
خود در چهار جشنواره ديگر خارجي حضور موفق پیدا كردند. 
آثاري كه در باشگاه فیلم سوره تولید شده است، در جشنواره هايي 
در كشورهاي كانادا، بريتانیا، ايتالیا و اوكراين حضور پیدا كرده 
و تقدير شده اند. بر اين اساس جايزه دوم جشنواره SPI ايتالیا، 
 goodness be there Let حضور در مرحله نهايي جشنواره
و انتخاب اثر براي مرحله نهايي از میان 3هزار اثر متقاضي براي 
جشنواره HECFF و انتخاب براي مرحله نهايي جشنواره برخط 

off lift بريتانیا بخشي از اين حضور است. 
در میان آثار تولیدي باشگاه فیلم س��وره، آثاري مانند ريسه نامه 
به كارگرداني علي رحیمي، پیش از بهش��ت به كارگرداني احمد 
حیدريان، پرستار و كفش به كارگرداني حسین دارابي، سوزن به 
كارگرداني يوس��ف جعفري و بچه و مرد به كارگرداني محمدرضا 
خردمندان توانسته اند در جشنواره هاي خارجي خوش بدرخشند. 
تولیدات باشگاه فیلم سوره در مجموع فعالیت خود توانسته به 12۰ 

حضور موفق در جشنواره هاي داخلي و خارجي منجر شود. 
...........................................................................................................

 خاطرات آموزشياراني 
كه به فرمان امام)ره( لبيك گفتند

»من به اين آرم اعتماد دارم« منتشر شد 
كت�اب »م�ن ب�ه اي�ن آرم اعتم�اد دارم«؛ خاط�رات 
آموزش�ياران نهض�ت س�وادآموزي خراس�ان، توس�ط 
انتش�ارات »راه ي�ار« چ�اپ و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »ج��وان« كتاب »من ب��ه اين آرم اعتم��اد دارم«؛ 
خاطرات آموزش��یاران نهضت س��وادآموزي خراسان، توسط 

انتشارات »راه يار« چاپ و روانه بازار نشر شد. 
در بخشي از مقدمه اين كتاب درباره داليل اهمیت و توجه به 
تاريخ ش��فاهي نهضت س��وادآموزي در دهه6۰ اين طور آمده 
است: امام، زمینه رس��یدن به اين هدف را باسواد شدن عموم 
جامعه و سپس رشد فكري آنها مي داند، به همین دلیل، فرمان 
س��وادآموزي به مردم را به صورت نهضت )قی��ام( و هم افزايي 

مردمي و بدون قرطاس بازي ارگان ها صادر مي كند. 
»هركس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد. براي اين امر 
الزم است تمام بي سوادان براي يادگیري و تمام خواهران و برادران 
باسواد براي ياددادن به پاخیزيد.« مانند ساير بیانات امام، اين كار 
هم نیاز به سربازان مجاهد فرهنگي داش��ت و عده اي از جوانان 
آن دوران به اين فرمان لیبك گفتند. پاسخ اغلب آموزشیارهاي 
نهضت س��وادآموزي وقتي از آنها مي پرس��یديم »چرا نهضت را 
انتخاب كرديد؟« همین بود؛ فرمان امام. بنابراين گزارش، براي 
نگارش اين كتاب، از سال 1393 با بیش از 25۰نفر از آموزشیاران 

نهضت سوادآموزي خراسان مصاحبه شده است.

امام رضا)ع(:

هر ك�س به رزق و روزى كم از خدا 

راضی باشد، خداوند از عمل كم او 

راضی خواهد بود. 

)بح�اراالن�وار، ج 78، ص۳۵7(

تهيه كننده باسابقه انيميشن ايران مطرح كرد

الگوهاي شكست در انيميشن را مديران معيوب شكل داده اند

ت�ا ح�رف از حماي�ت مي  ش�ود س�ريع برداش�ت مس�ئوالن 
اي�ن مي ش�ود ك�ه »ي�ك پ�ول بالعوض�ي را بدهي�م ب�ه ي�ك 
ع�ده اي برون�د كار بس�ازند«، اي�ن اس�مش حماي�ت نيس�ت. 
حامد جعفري، تهیه كننده انیمیشن و سازنده »فیل شاه« با بیان اين 
مطلب درباره مشكالت انیمیشن در ايران و مطالبه از مسئوالن سازمان 
سینمايي كه به زودي كار را در دست مي گیرند به تسنیم گفت: به نظر 
من، مهم ترين مشكالت بر سر راه تولید انیمیشن ايران، سرعت پايین 
تولید نیست، چه آنكه همین االن نیز هستند استوديوهايي كه به طور 
متوسط ساالنه ۷تا 8هزار دقیقه تولید انیمیشن دارند و قطعاً دولت 
مي تواند با كمي حمايت از اين استوديوها و كمك به شركت هايي كه 
در حوزه انیمیشن س��رمايه گذاري كرده اند و مي كنند، به گسترش 
تولید و افزايش سرعت تولید كمك كند. وي افزود: برداشت من اين 
است كه مهم ترين مشكالت بر سر راه انیمیشن ايران از اين قرار است؛ 
عدم حمايت صحیح دولت ها از انیمیشن، البته االن تا حرف از حمايت 
مي  شود، سريع برداشت مسئوالن اين مي شود كه »يك پول بالعوضي 

را بدهیم به يك عده اي بروند كار بسازند« اين اسمش حمايت نیست، 
اتفاقاً انیمیشن ايران بیش��ترين ضربه را از همین نوع نگاه نهادهاي 
فرهنگي مختلف خورده اس��ت، يعن��ي اين نهادها ب��ا پرداخت پول 
بالعوض به نزديكانش��ان كه يا بي تجربه بوده ي��ا مملو از تجربه هاي 
ناموفق بوده اند، عمالً بستري براي ايجاد الگوهاي شكست در انیمیشن 
ايجاد كرده اند و با همین رفتاره��اي غیرعاقالنه و غیراقتصادي عماًل 

سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري در انیمیشن فراري داده اند. 
جعفري در ادامه با اظهار اينكه انیمیشن يك صنعت كمپاني محور است، 
گفت: در حالي كه وقتي ما از حمايت صحبت مي كنیم، منظورمان حمايت 
صحیح از صنعت و ايجاد گردش مالي مقرون به صرفه براي استوديوهاي 
تولیدكننده به عنوان اصلي ترين نهادهاي اين حوزه است، يعني همان طور 
كه آثار تلويزيوني تهیه كننده محور هستند و آثار رئال كارگردان محور 
هستند، انیمیشن در همه دنیا يك كار كمپاني محور است، براي تقريب به 
ذهن عرض مي كنم، همه ما وقتي به ذهنمان مراجعه مي كنیم، مي گويیم 
فالن انیمیش��ن ديزني يا فالن انیمیشن پیكسار و اس��م تهیه كننده يا 
كارگردان آثار انیمیشني را كمتر ش��نیده ايم اما در سینماي رئال مثاًل 
مي گويیم كارهاي نوالن يا كارهاي مجیدي، اين يك تمايز مهم در صنعت 
انیمیشن است. حاال وقتي نگاه ما ناشي از يك رويكرد و فهم درست باشد، 
تازه مي توانیم برنامه ريزي و سپس تالش كنیم تا كمپاني هاي فیلمسازي 
و استوديوهايي را كه موفق هستند و امكان ايجاد الگوهايي از موفقیت 
براي سرمايه گذاران دارند، حمايت كنیم. دوستان بررسي كنند كه همین 
موفقیت هايي كه »فیل شاه« و »شاهزاده روم« به دست آوردند، چقدر 
در سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران و شكل گیري تولید آثار انیمیشني 

باكیفیت مؤثر بوده است.

     انيميشن

     خبر

نوید پارسا     دیده بان 

گاليه يك دستيار فيلمبردار از قراردادهاي ناعادالنه تهيه كننده ها 

در طول كار به كرونا مبتال شويد، دستمزد نمي گيريد!
 پرداخت 2 هفته حقوق فردي كه به كرونا مبتال مي شود

هزينه چندان سنگيني نيست اما هميشه زور تهيه كنندگان به ما مي رسد
   نويد پارسا

مي گوي�د  اي�ران  س�ينماي  فيلمب�ردار  دس�تيار 
س�ينمايي،  جدي�د  قرارداده�اي  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
اگ�ر يك�ي از عوام�ل تولي�د ب�ه كرون�ا مبت�ال ش�ود، 
دس�تمزدي باب�ت دوره نقاه�ت درياف�ت نمي كن�د. 
حسن كیهاني كیا، دس��تیار فیلمبردار درباره مشكالتي كه 
اين روزها عوامل پروژه هاي سینمايي و تلويزيوني به دلیل 
شرايطي كه ش��یوع ويروس كرونا براي اين گروه از افراد به 
وجود آورده است، به مهر گفت: اين روزها هركسي به دلیل 
خطر ابتال به ويروس كرونا به نوعي درگیر ش��رايط خاص و 
متفاوتي مي ش��ود كه البته قابل درك است، اما مسئله اين 
است كه نبايد فضايي به وجود آيد تا تحمل اين شرايط براي 
افراد سخت تر ش��ود. وي ادامه داد: با ش��یوع ويروس كرونا 
در جامعه طي دو سال گذشته، ش��رايط تولید در سینماي 
ايران سخت تر شده است، بر همین اساس تعداد پروژه هاي 
پیشنهادي به افراد نیز نسبت به گذشته كاهش پیدا كرده 
اس��ت، به گونه اي كه بس��یاري از عوامل سینمايي مدت ها 
بیكار بوده و منبع درآمدي نیز نداشتند. در چنین شرايطي 
است كه اگر پروژه اي نیز به فردي پیشنهاد مي شود مجبور 

است براي كسب درآمد آن را بپذيرد. 
اين دستیار فیلمبردار توضیح داد: مدتي است كه بندي به 
قراردادهاي سینمايي عوامل پروژه ها اضافه شده كه بر مبناي 
آن طرف اول قرارداد كه تهیه كننده است، تأكید مي كند در 
صورتي كه فرد هنگام حضور در پروژه، به ويروس كرونا مبتال 
شود، در طول دوره درمان هیچ دستمزدي براي وي در نظر 
گرفته نمي شود. همچنین تأمین هزينه درمان نیز برعهده 
گروه نیست. در واقع وجود چنین بندي در يك قرارداد اصاًل 
انساني نیست چراكه فرد صحیح و سالم در يك پروژه حضور 
پیدا مي كند، در همان پروژه مبتال به كرونا مي شود، آن وقت 
نه دستمزدي به فرد تعلق مي گیرد و نه كمكي براي درمان 

فرد مي شود. 
وي عنوان كرد: اواخر س��ال گذش��ته براي حضور در پروژه 
»نگهبان شب« به كارگرداني رضا میركريمي قرارداد بستم 
كه اين قرارداد اولین برخورد من با اين بند بود. هنگامي كه 
2۰روز به پايان كار من در اين پ��روژه باقي مانده بود، مبتال 
به ويروس كرونا ش��دم، مديرتولید اين پروژه محمدصادق 
میركريمي فرزند آقاي میركريمي به من گفت كه ديگر الزم 

نیست س��ركار بیايید و حق و حقوق شما محفوظ مي ماند، 
فیلم در نهايت به پايان رس��ید اما دس��تمزد من براي اين 
مدت پرداخت نش��د. كیهاني كیا گفت: جالب اين است كه 
همان زمان خبري را منتشر كردند كه پروژه به دلیل شیوع 
ويروس كرونا متوقف شده است، اما فیلمبرداري همچنان 
ادامه داشت. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرف قرارداد 
مي تواند در همان ابتدا نسبت به بند مورد نظر اعتراض كند، 
توضیح داد: درست است كه مي گويند قرارداد توافقي است، 
اما اگر هم بخواهیم اعتراض كنیم، مي گويند همین است كه 
هست، ما نیز مجبور هستیم چنین قراردادي را بپذيريم تا 

بتوانیم كار كنیم. 
اين دس��تیار فیلمبردار تأكید كرد: به تازگ��ي براي پروژه 
»مالقات خصوصي« ب��ه تهیه كنندگي امیر بن��ان قرارداد 
بس��ته ام، هنگام امضا نس��بت به اين بند اعتراض كردم اما 
گفتند كه پروژه ما اينگونه است و ما توانايي پرداخت هزينه 

بیماري را نداريم، من هم به ناچار آن را پذيرفتم. 
وي ادامه داد: هر چند زماني كه قرارداد بسته مي شود، همه 
چیز قانوني مي شود اما مس��ئله اين است كه تهیه كنندگان 
بايد به اين مسئله توجه كنند كه عوامل سینمايي در شرايط 
مناس��بي قرار ندارند و قید چنین بندي در يك قرارداد در 
صورت ابتالي فرد به كرونا مي تواند شرايط بدي را براي وي 

به همراه داشته باشد. 
كیهاني كی��ا در پايان گفت: مس��ئله اين اس��ت كه عوامل 
سینمايي مانند دستیاران فیلمبردار، دستمزد چنداني در 
قیاس با بازيگري كه میلیاردي دس��تمزد دريافت مي كند، 
نمي گیرند، يعني پرداخت دو هفته حقوق فردي كه به كرونا 
مبتال مي شود، هزينه چندان سنگیني نیست اما همیشه زور 

تهیه كنندگان به ما مي رسد.

با موضوع فداكاري هاي مدافعان سالمت و كادر درمان
 مهدي فخيم زاده 

جلوي دوربين سريال »اپيدمي« رفت
تلويزيون�ي  س�ريال 
»اپيدم�ي« ب�ا موض�وع 
فداكاري ه�اي مدافعان 
سالمت و كادر درمان در 
اي�ام كرونا كلي�د خورد. 
س��ري�ال تل�وي�زي�ون���ي 
»اپیدمي« محصول جديد 
خانه تولیدات جوان، چند 

روزي است كه فیلمبرداري خود را در بیمارستان صحرايي واقع در بوستان 
واليت تهران آغاز كرده است. 

اين مجموعه كه قرار اس��ت از شبكه3 سیما پخش ش��ود به تهیه كنندگي 
»سعید كماني« دالوري ها و فداكاري هاي مدافعان سالمت و كادر درمان را 

در ايام كرونا روايت مي كند. 
»مه��دي فخی��م زاده« در نقش »احم��د جهان« ب��ه عنوان بازيگ��ر اصلي 
اين س��ريال ايفاي نقش مي كن��د. همچنین »فريبا متخصص«، »محس��ن 
قصابیان«، »س��یامك اطلس��ي« و »اصغر نقي زاده« از ديگر هنرمندان اين 
مجموعه تلويزيوني هستند. كارگرداني فصل اول اين مجموعه سه فصلي را 
»سیدامیرسجاد حسیني« برعهده دارد. گفته مي شود اين سريال اواخر سال 

14۰۰ يا اوايل 14۰1 روي آنتن خواهد رفت.

سيماي افغانستان در سينماي ايران 
نگاه سينماي ايران به افغانستان همواره انساني، دردمندانه و دلسوزانه بوده است

     مصطفي شاه كرمي
حوادث و رخدادهاي افغانستان در طول چند 
دهه اخير سبب شده است اين كشور همواره به 
بهشت مستندسازان جهت تهيه و توليد آثار 
متنوع تبديل شود و ايران از آنجا كه در طول 
چند دهه اخير كشوري صاحب سينما بوده و نيز 
اشتراكات فرهنگي زياد، سهم و نگاه سينماي 
ايران به اين موضوع را قابل توجه كرده است. 
در بین تمامي آثاري كه در طول سال هاي پس از 
انقالب در رابطه با افغانستان و مسائلش ساخته 
ش��ده اگرچه عناصري مثل خش��ونت، جنگ، 
بي عدالتي، محرومیت و مظلومیت جزو واقعیات 
انكار ناپذير آن كش��ور بوده اما واقعیت اين است 
كه اي��ن پرداخت و رويكرد هرگز از س��ر تحقیر 
يا نگاه از باال به پايین نبوده است، از اين رو نگاه 
سینماي ايران به مردم افغانستان و حوادثي كه 
با آن درگیر هستند، همواره انساني، دردمندانه و 
دلسوزانه بوده و است. در گزارش پیش رو مروري 
بر برخي آثار سینماي ايران مي اندازيم كه در آن 
يا مهاجران افغان سوژه بوده اند يا فیلمساز با ورود 
به س��رزمین آنها روايتگر جريان زندگي در اين 

كشور بوده است. 
   »باران«

پنجمین س��اخته مجید مجیدي در سال 13۷9 
»باران« نام داشت كه در آن عشق يك كارگر ساده 
س��اختماني به يك دختر افغان مهاجر به تصوير 
كشیده مي شود. باران يا همان رحمت خودش را به 
شكل و شمايل يك نوجوان پسر درآورده و مشغول 
كار كردن و خدمت رساندن به كارگراني مي شود 
كه در ي��ك برج در ح��ال س��اخت كار مي كنند. 
لطیف كارگر روس��تايي كه مس��ئول خدمات و 
تغذيه كارگران نیز هست، باخبر مي شود كه بعد 
از مجروح ش��دن يك كارگر افغاني، اينك پسر او 
رحمت، جايش مشغول كار اس��ت. به دلیل جثه 
ضعیف رحمت وظیفه خدمات دادن به كارگران را 
به او مي سپارند و لطیف كار راحت خود را از دست 
مي دهد. اين كار لطیف را عصباني مي كند و او در 
پي آزار رحمت برمي آيد. يك روز متوجه مي شود 
كه رحمت در واقع دختري است به نام باران كه از 
سر ناچاري در میان مردان به جاي پدر كار مي كند 
و همین موضوع باعث مي ش��ود لطیف به كمك 

باران بیايد و در اين بین به او دل مي بندد... 
اين فیلم توانست جايزه سیمرغ بلورين بهترين فیلم، 
كارگرداني، بازيگر مرد، موسیقي متن، صداگذاري و 
صدابرداري را از نوزدهمین دوره جشنواره بین المللي 

فیلم فجر در سال 13۷9 دريافت كند. 
   »باي سيكل ران«

باي سیكل ران كه پس از اكران در سینما بارها از 

شبكه هاي مختلف تلويزيون روي آنتن رفته اولین 
فیلم مهم و قابل اعتنايي است كه در مورد مهاجران 
افغانس��تاني حاضر در ايران س��اخته شده است. 
باي سیكل ران، پنجمین فیلم محسن مخملباف 
بود كه در سال 1364 ساخته شد و در سال 136۷ 
به نمايش درآمد. اين فیلم اولین فیلمي بود كه به 
اين موضوع داستان مهاجرت اختصاص داشت. 
فیلم داس��تان مردي افغان به نام نسیم است كه 
براي تأمین هزينه بیمارستان همسرش كاري پیدا 
نمي كند و سرانجام سوژه يك شرط بندي درباره 
توانايي او براي ركاب زدن دوچرخه مي شود. اين 
فیلم توانست جوايزي مثل سیمرغ بلورين بهترين 
كارگرداني، فیلمنام��ه، طراحي صحنه و لباس و 
موسیقي متن را از هفتمین جشنواره فیلم فجر 

)در سال 136۷( دريافت كند. 
   »عروس افغان«

ابوالقاس��م طالب��ي در چهارمی��ن تجرب��ه 
فیلمس��ازي اش در سال 1382 س��راغ »عروس 
افغان« رفت. اين فیلم روايتگر قصه جواني افغاني 
به نام »گل محمد« است كه براي تهیه شیربهاي 
دختري كه سخت به او دلبسته است، به پاكستان 
م��ي رود و در آنجا ب��ه كاره��اي مختلفي چون 
روزنامه فروش��ي و جاروكش��ي مشغول مي شود 
اما به او خبر مي دهند كه در غیاب او، دختر مورد 

نظرش ازدواج كرده است... 
    »گل چهره«

وحید موسائیان در سال 1389 فیلم »گل چهره« 
با بازي الدن مستوفي، مسعود رايگان و افشین 
هاش��مي را س��اخت. قصه اي��ن فیل��م درباره 
شخصي به اسم اش��رف خان صاحب سینماي 
كابل است كه پس از سقوط دولت كمونیستي 
نجیب اهلل و تسلط مجاهدين بر كابل مي خواهد 
سینمايش را بازسازي كند اما يكپارچگي دولت 
ديري نمي پاي��د و جنگ هاي داخل��ي بار ديگر 
از خرابه هاي كابل س��ر برمي آورد و اين جنگ 
به فیلمخانه ملي افغانس��تان نی��ز راه مي يابد و 
طالبان به دنبال از بین بردن و س��وزاندن حلقه 
فیلم هايي است كه جزو آثار برجسته سینماي 

جهان محسوب مي شوند. 
    »مزارشريف«

»مزارشريف« به كارگرداني عبدالحسن برزيده در 
سال 1393ساخته شده است. اين فیلم ماجراي 
حمله تروريستي طالبان به كنسولگري ايران در 
مزارشريف افغانستان و قتل ديپلمات هاي ايراني را 
روايت مي كند كه در اين بین »اهلل داد شاهسون« 
ديپلمات مجروح ايراني موفق به فرار می شود و با 
كمك مردم افغانستان به كشورمان بازمي گردد. 
اين فیلم در سي وسومین جشنواره فیلم فجر در 

رشته هاي متنوعي نامزد دريافت سیمرغ بلورين 
ش��د و در نهايت براي بهترين موس��یقي متن و 
بهترين جلوه هاي ويژه بصري سیمرغ بلورين را 

دريافت كرد.
    روبان قرمز

 آثار متعدد ديگري در س��ینماي كش��ورمان به 
صورت مس��تقل يا به ش��كل تولید مش��ترك با 
ديگر كش��ورها س��اخته ش��ده اند كه در آنها به 
صورت مستقیم يا غیرمستقیم به مردم و كشور 
افغانستان اشاراتي وجود دارد. آثاري مثل »روبان 
قرمز« ابراهیم حاتمي كیا كه در آن يكي از س��ه 
كاراكتر فیلم مردي افغان است كه نقش آن را رضا 
كیانیان بازي مي كند. منش و فرهنگ افغانستاني 
و اش��تراكات فرهنگي دو مل��ت و مظلومیت در 
اين كاراكتر جمع اس��ت و يكي از ماندگارترين 
شخصیت هاي افغان سینماي ايران در اين فیلم 
خلق شده است. »آخرين ملكه زمین« محمدرضا 
عرب، »حوا، مريم، عايش��ه«، محصول مشترك 
ايران و افغانستان و به كارگرداني صحرا كريمي، 
»فیلس��وف هاي احمق« به كارگرداني س��عید 
چاري، »نیروانا« به كارگرداني مرتضي آتش زمزم 
محصول مشترك ايران و بنگالدش، »زمزمه بودا« 
حسین قاسمي جامي، »فرشتگان قصاب« سهیل 
سلیمي، »من بن الدن نیستم« احمد طالبي نژاد 
و چندين اثر ديگر نیز با موضوع افغانس��تان در 
سینماي ايران تولید ش��ده اند كه هر كدام واجد 

برخي ارزش هاي هنري هستند. 
    »سفر قندهار«

»سفد قندهار« دومین فیلم محسن مخملباف در 
سال 13۷9 با موضوع افغانستان بود. در خالصه 
داستان اين فیلم آمده است: »نفس دختر افغاني 
مقیم كانادا، عازم قندهار افغانستان مي شود چراكه 
مي خواهد خواهرش را كه قباًل آنجا مانده و حاال 
قصد خودكشي دارد، نجات دهد. نفس از راه ايران 
با گروهي از آوارگان افغاني راهي قندهار مي شود، 
او در راه مجبور مي شود براي ادامه دادن به سفر 
در هیئت يكي از اعضای خانواده اي افغان درآيد 
و زماني كه راهزنان تمام دارايي خانواده  افغان را 

مي گیرند براي او حوادثي رقم مي خورد.«
    فيلمسازان افغانستاني مقيم ايران

س��ینماي ايران همواره نس��بت به موضوعات 
پیراموني كشورمان از جمله اتفاقاتي كه در كشور 
افغانستان رخ مي دهد حساسیت هايي داشته و 
اگرچه مقطعي و تك مضرابي، اما سعي كرده تا 
نگاه و پرداختي واقع بینان��ه و به دور از هر گونه 
سیاه نمايي و اعراض از نمايش اگزجره مصائب و 
مشكالت آنها داشته باشد، اين در حالي است كه 
برخي سینماگران افغانستاني مقیم كشورمان 
گاهي با غلتیدن در وادي غلو و قضاوت ناعادالنه 
دس��ت به تولید آثاري زده اند ك��ه همخواني با 
واقعیات و حقايق نداش��ته است و با برآيند نگاه 
اسالمي و انس��اني ايراني ها نسبت به مهاجران 
افغانس��تاني تفاوت هاي قابل اعتناي��ي دارند. 
جمشید و نويد محمودي دو فیلمساز افغانستاني 
مقیم ايران كه فعالیت فیلمسازي شان در حوزه 
سینما را در دهه9۰ با س��اخت فیلم سینمايي 
»قلب ها باخبر از عاطفه  اند« آغاز كردند از جمله 
سینماگراني هستند كه در آثارشان ضمن روايت 
برخي مصائب و سختي هاي مهاجران افغانستاني 
در كشورمان همواره از زاويه اي تك بعدي و تلخ 
به اين موضوع نگاه كرده و متأسفانه در آثارشان 

بر افتراق دو ملت تأكید داشته اند.


