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امام حسن مجتبي)ع(:
بيشترين گستره گذشت كريم، 
هنگامی است كه راه عذر آوردن 

بر گنهكار تنگ گردد.
)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

    ديده بان 

   ادامه از صفحه اول
من اين كتاب را حدود سال 61 خواندم و چهار سال به 
دنبال اين بودم كه كاري براي ش��هید مدرس بسازم تا 
اينكه در سال 65، پیشنهاد ساخت كار به من داده شد.« 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صرفاً با استفاده از يك 
كتاب فیلمنامه »مدرس« آماده شد، تصريح مي كند: 
»نه! من به آثار شهید مدرس رجوع كردم. تاريخ معاصر 
درباره مدرس را خواندم، به آرشیو ها سر زدم و متوجه 
ش��دم روايت زندگي ش��هید مدرس بايد در يك بستر 
تاريخي انجام شود، چون ايشان از زمان نهضت مشروطه 
و اس��تبداد صغیر جزو پنج مجتهد برجسته مشروطه 
بودند و در تدوين قانون اساسي مشروطه نقش داشتند. 
مدرس جزو معدود افرادي بود كه از ابتدا با رضاخان به 
مخالفت پرداخته و علیه سلطنت رضاخان موضع گرفته 
بود. نطق هاي تاريخي در مجلس داش��ت و آرمانش را 
عدالت قرار داده ب��ود. مدرس به معن��اي واقعي كلمه 

نماينده مردم بود.«
توكلي درباره س��بك ساخت س��ريال »مدرس« كه به 
تله فیلم شبیه است، مي گويد: »اين يك سبك نگاه بود 
كه در هنرهاي نمايشي وجود داشت. من زماني كه وارد 
عرصه سینما شدم، از تجربیاتم در تئاتر استفاده كردم. 
باالخره سینما در ايران يك پديده وارداتي غربي بود و در 
ايران همه دنبال تقلید از غرب بودند، ولي من نگاهم اين 
بود كه در دهه 60 كه انقالب شده و اين انقالب مدعي 
فرهنگ است، چگونه مي توان واقعیت ها را با استفاده از 
هنر به نمايش گذاشت. براي همین سراغ اين سبك رفتم 
و كار تازه اي انجام دادم. كاري كردم كه تماشاچي باور 
كند و زيباشناسي هم در پشت آن باشد، براي همین اين 

نوع نگاه را در ساخت مجموعه مدرس اجرا كردم.«
كارگردان س��ريال مدرس در واكنش به اينكه مرحوم 
ش��كیبايي پس از »مدرس« به شهرت رس��ید، تأكید 
مي كند: »نه تنها مرحوم شكیبايي بلكه مرحوم سیروس 
گرجستاني، فرخ نعمتي و مجید رزاز نیز پس از آن كار 
شناخته شده و صاحب سبك شدند. اكثر بازيگران سريال 

مدرس، بازيگران تئاتر تجربي بودند، يعني نمايش را به 
صورت علمي آموزش نديده بودند ولي چون بااستعداد 
بودند تجربه بازي كسب كرده بودند. كار مدرس چون 
يك كار بزرگ و فني بود، باعث شد آنها اشتباهات خود را 
در بازيگري رفع كنند، مثاًل ايرادات ديالوگ گفتن و فن 
بیان و حركت هايشان را اصالح كردند. به نظرم مجموعه 

بازيگران آن سريال موفق بودند.«
يكي از س��كانس هاي درخشان مرحوم ش��كیبايي در 
س��ريال مدرس، مونولوگ )تك گويي( طوالني اس��ت، 
كارگردان مجموعه مدرس درباره آن سكانس مي گويد: 
»يك بازيگر بايد حداقل ي��ك مونولوگ 10دقیقه اي را 
حفظ كن��د، وقتي بازيگر مونول��وگ طوالني مي گويد، 
كارگردان با چند دوربین از »مديوم« گرفته تا »كلوزآپ« 
و »اورشولدر« فیلم مي گیرد و كات مي زند ولي ما در آن 
نماي خاص كه خسرو ش��كیبايي 25دقیقه مونولوگ 
گفت، تصمیم گرفتیم با حركتي خاص از »النگ شات« تا 
»كلوز آپ« حركت كنیم. اين »زوم« كردن باعث شد كار 
خسرو بهتر ديده شود. طبعاً شكیبايي بازيگر بااستعدادي 

بود ولي بعد از آن در تراز بازيگران بزرگ درآمد.«
وي درباره انتخاب بازيگران آن سريال به خصوص انتخاب 

بازيگر نقش »مدرس« توضیح مي دهد: »آن دوره هنوز 
اينطور نبود كه در كار كارگردان دخالت كنند. حداقل 
براي من اينطور بود كه خودم بازيگران را انتخاب كردم. 
من از قبل خسرو را مي شناختم و مي دانستم كه بازيگر 
خوبي است، ولي تا پیش از مدرس انتخاب هاي خوبي 
نداشت و راه درس��ت را نرفته بود. حضورش در مدرس 
باعث شد اصالحاتي در بازيگري داشته باشد؛ از نوع نگاه 

و بیان گرفته تا سكوت و ريتم نفس.«
گفته ش��ده مرحوم ش��كیبايي براي اينكه بتواند نقش 
يك روحاني برجسته مانند مدرس را بازي كند، به نوع 
بیان، زبان بدن و نوع حركت يك روحاني خوش چهره و 
خطیب دقت مي كرده است. توكلي در خصوص الگوي 
بازيگر نقش مدرس مي گويد: »ما الگويمان را مقام معظم 
رهبري قرار داديم كه در آن دوره رئیس جمهور بودند، 
خطبه هاي نماز جمعه را هم مي خواندند. االن به سريال 
مدرس نگاه كنید، متوجه مي شويد رفتار ها و نوع بیان 
در آن چقدر منطبق با گفتار و نوع حركت مقام معظم 
رهبري اس��ت. من به خس��رو گفتم به خطبه هاي نماز 
جمعه نگاه كند و نوار هاي س��خنراني هاي مقام معظم 

رهبري را گوش دهد و از آن الگوبرداري كند.« 

كارگردان س��ريال مدرس درب��اره واكنش هاي منفي 
و مثبت ب��ه اين س��ريال در دهه60 اش��اره مي كند و 
مي گوي��د: »تئاتر هنر فاخري اس��ت و هنر مردم عوام 
به شمار نمي رود. مش��خصاً خانواده شهید مدرس هم 
عوام بودند و در آن زمان علیه س��ريال موضع گرفتند. 
نه تنها آنها بلك��ه ديگر ش��خصیت ها از جمله مرحوم 
مهدوي كني كه خیلي ب��ه اينكه چرا ي��ك نفر لباس 
روحانیت پوشیده و دارد اداي روحانیت را درمي آورد 
اعتراض كردند، البته چند بار با ايشان جلسه گذاشتیم 
و بعد از آن مرحوم كني از مدافعان سريال مدرس شد. 
كار در دوره خودش محبوبیت زيادي پیدا كرد. مردم 
سريال را دوست داش��تند و خیابان ها خلوت مي شد، 
حتي گزارش رس��مي روابط عمومي صداوسیماست 
كه مي گويد اورژانس هاي كشور در زمان پخش سريال 
مدرس مريض قبول نمي كردند! میزان مخاطب سريال 

مدرس نزديك 90درصد بود.«
اين هنرمند پیشكسوت در پاس��خ به اين سؤال كه چرا 
س��ريال هاي جديد تلويزيوني با وج��ود برخورداري از 
امكانات و بودجه خوب، هیچ ك��دام در اذهان عمومي 
ماندگار نمي شوند، تأكید مي كند: »چندين عامل وجود 
دارد، از جمله اينكه در دهه70 ديدگاه هاي سیاسي وارد 
فرهنگ ش��د كه مي گفت بايد هر چه از قبل به دست 
آورده ايم را خراب و دوباره چ��رخ را اختراع كرد. آمدن 
آقاي علي الريجاني به صداوسیما باعث شد سريال سازي 
در يك سراشیبي قرار بگیرد كه هنوز هم ادامه دارد. من 
از همان دهه به انزوا كشیده شدم و تنها در اواخر دهه70 
به توصیه دوستان چند نقش كوتاه بازي كردم، در حالي 
كه اصاًل قرار نبود من بازيگر شوم، قرار بود در تولید باشم 

و شاگرد تربیت كنم.«
س��ريال مدرس از جمله اولین كارهاي تلويزيوني پس 
از انقالب اس��المي بود كه در آن زندگ��ي يك روحاني 
برجس��ته و مبارز در تاريخ معاصر در محوريت كار قرار 
داشت. به رغم استقبال خوب از مجموعه مدرس، ساخت 

چنین آثاري در تلويزيون ادامه پیدا نكرد. 

گفت و گوی »جوان« با هوشنگ توكلي، كارگردان سريال مدرس

خسرو شكيبايي با الگو از آيت اهلل خامنه اي به شهيد مدرس رسيد

     مستند

 ميني سريال شهريار بحراني
با عنوان »خط مقدم« 

ميني س�ريال »خط مقدم« ب�ه كارگرداني ش�هريار بحراني 
يك شنبه 14آذر ساعت22 از شبكه يك سيما پخش خواهد شد. 
میني س��ريال »خط مق��دم« ب��ه كارگرداني ش��هريار بحراني و 
تهیه كنندگي مجید حقي از يك ش��نبه 14آذر ماه ساعت 22 از 
شبكه يك پخش مي شود. اين اثر به بخش��ي از دوران حساس و 

پرالتهاب سال هاي 63 تا 65 دفاع مقدس مي پردازد. 
»ش��هريار بحراني« نويسنده و كارگردان س��ینما و تلويزيون در 
جديدترين اثر نمايش��ي خود از فضاي بازيگران حرفه اي فاصله 

گرفته است. 

مصطفي محمدي     ديده بان 

هيچ فيلمي توقيف نشده است
مدي�ركل دفتر نظارت ب�ر عرض�ه و نمايش فيل�م مي گويد: 
تعوي�ق در اك�ران فيلم ه�ا ب�ه دلي�ل تصمي�م ش�وراي 
صنف�ي نمايش اس�ت و هي�چ فيلمي توقيف نش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان سینمايي، 
مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فیل��م در خصوص به تعويق 
افتادن اكران فیلم ها در اين هفته ب��ا تكذيب اخباري مبني بر توقیف 
فیلم ها اعالم كرد: پیرو بررس��ي هايي كه شوراي صنفي نمايش براي 
فیلم هايي كه در نوبت اكران انجام داد و بنا به درخواست پخش كننده 
فیلم »گربه سیاه« اكران اين فیلم به مدت دو هفته و ساير فیلم ها به 
مدت يك هفته به تأخیر افتاد. محمدرضا فرجي ادامه داد: خوشبختانه 
اكران فیلم ها طي هفته هاي اخیر باعث رونق مجدد سینما هاي كشور 
شد و شوراي صنفي نمايش به منظور حمايت از ديگر فیلم هاي در حال 
اكران تصمیم گرفت اكران فیلم هاي جديد به تعويق بیفتد. وي تصريح 
كرد: هیچ فیلم اعالم شده ای از سوي ش��وراي صنفي نمايش توقیف 
نشده است، فقط بنا به درخواس��ت صاحبان فیلم و تشخیص شوراي 

صنفي نمايش، اكران آنها با تأخیر همراه شده است. 
.............................................................................................................

انتشار فراخوان اولين دوره جشنواره 
علوم انساني عمار

دبيرخانه جشنواره مردمي عمار طي فراخواني در نظر دارد، 
نخستين دوره جشنواره علوم انساني عمار را در چهار سرفصل 
»انسان انقالب اس�المي«، »جامعه انقالب اسالمي«، »جهان 
انقالب اس�المي« و »آينده انقالب اس�المي« برگ�زار نمايد. 
به گزارش »جوان« دبیرخانه جشنواره مردمي عمار در نظر دارد 
پس از برگزاري 11دوره جشنواره مردمي فیلم عمار، با هدف تأمل 
نظري بر مشاهده هاي انباشت شده از طريق آثار اين جشنواره و 
پشتیباني فكري از آثار و اقدام هاي درون جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي، نخستین دوره جشنواره علوم انساني عمار را برگزار نمايد. 
از تمامی پژوهشگران و عالقه مندان دعوت به عمل مي آيد در اين 

رويداد شركت نمايند. 
براس��اس اين گزارش، اين جشنواره در چهار س��رفصل »انسان 
انقالب اس��المي«، »جامعه انقالب اس��المي«، »جه��ان انقالب 
اس��المي« و »آينده انقالب اس��المي« برگزار مي شود و فعاالن و 
پژوهشگران علوم انس��اني تا اول بهمن ماه س��ال جاري فرصت 
دارند ب��ا مراجعه ب��ه س��ايت fanoos. ammarfilm. ir آثار 
خود را در قالب هاي مقاله علمي، يادداش��ت، گفتار علمي، تقرير 
و حاشیه نويسي تحويل دبیرخانه جشنواره دهند. آيین اختتامیه 
و تقدير از برگزيدگان نخستین جشنواره علوم انساني عمار، سوم 
تا پنجم اسفند ماه برگزار مي ش��ود. براي كسب اطالعات بیشتر 
 عالقه مندان مي توانند به پايگاه اطالع رساني جشنواره به نشاني

 fanoos. ammarfilm. ir مراجعه كنند. 

توليد مجموعه مستندي در رابطه با نفوذ انگلستان در ايران و مواجهه  علما

به  دنبال ردپاي روباه پير در »كار، كار انگليسي هاست«
مجموعه مس�تند »كار، كار انگليسي هاس�ت« توليد 
مؤسس�ه  فرهنگي- هنري انديش�ه  ش�هيد آويني به 
ماجراي نفوذ انگلستان در ايران و مقابله  متفاوت علما با 
اين جريان، از نهضت تنباكو تا انقالب اسالمي مي پردازد. 
به گزارش »جوان« هر قس��مت از مجموعه مستند 16 
قس��متي »كار، كار انگلیسي هاس��ت« به يكي از وقايع 
تاريخي اشاره دارد. »لطیفه سادات مرتضوي« نويسنده  
فیلمنامه و يكي از پژوهش��گران اين مجموع��ه درباره  
چرايي انتخاب چنین س��وژه اي گفت: وجود روحانیت 
و اينكه چه نقش��ي در رهبري مردم به عه��ده گرفتند، 
موضوع مناسبي براي طرح ايده، انجام پژوهش و نگارش 

فیلمنامه بود و اين مجموعه بر اس��اس اسناد و مدارك 
به اين نتیجه مي رس��د كه نهضت تنباكو، فرآيند وقوع 

بیداري اسالمي در ايران بوده است. 
وي درباره  رويكرد محتوايي »كار، كار انگلیسي هاس��ت«، 
گفت: اين مجموعه مستند در 16قسمت 30دقیقه اي و بر 
اساس اسناد تاريخي مروري پژوهشي به مقطع حساسي از 
تاريخ كشورمان دارد و به نقش علما در اين دوره مي پردازد 
تا با بررسي اين دوران به تأثیر نفوذ انگلیس در میان برخي 
از خواص توجه ش��ود. ما براي هر قس��مت از كتاب حدود 
هفت هش��ت منبع قید كرديم، البته اي��ن منابع در برخي 

قسمت هاي ديگر هم مورد استفاده قرار گرفته است.

سوءاستفاده از نام كودك در »شهر گربه ها« 
هاشمي در نوشتن فيلمنامه و اجرا از آيين و نگرش سنتي كشورمان فاصله 
گرفته و هيچ نگاه ايراني در كار ديده نمي شود و به طور صريح دنبال نكاتي 

بوده كه هيچ ربطي به دنياي فانتزي كودك ايراني ندارد

     افشين عليار
در نگاه اول احس�اس مي ش�ود س�يدجواد 
هاش�مي به هيچ وج�ه اطالعات�ي از زواياي 
يك اثر كودكانه ن�دارد و مي�ل كارگردانش 
ب�ه فيل�م موزي�كال او را وادار ب�ه س�اخت 
»ش�هر گربه ه�ا« ك�رده اس�ت ولي ش�هر 
گربه ه�ا به لح�اظ رعاي�ت اس�تانداردهاي 
اين ژانر يك موزيكال محس�وب نمي ش�ود. 
سیدجواد هاشمي خاستگاه كودكان را ناديده 
گرفته و اثري خلق كرده كه فقط تزئین پرزرق 
و برق دارد كه در جهت متن نیس��ت و گويي 
بیشتر براي جذب مخاطب بزرگسال ساخته 
ش��ده اس��ت؛ همان مواد الزمي كه قطعاً در 
اين فیلم جواب نگرفته اس��ت. هاشمي سعي 
ك��رده در متن نگاه��ي به مس��ائل جوانان و 
مهاجرت داشته باش��د، به همین منظور يك 
ترام��پ نمادين هم در اثر ديده مي ش��ود كه 
كاركردي ندارد چراكه حرف هاي گل درشت 
فیل��م در اليه هاي ب��ي ارزش گم ش��ده و آن 
چیزي كه بیشتر احساس مي شود رقص و آواز 
اس��ت كه اغلب آنها ترانه هاي كوچه و بازاري 
لس آنجلس��ي يا موس��یقي پاپ و راك غربي 
است و به طور عادي كودكان از اين ترانه ها و 
موسیقي درك مناسبي ندارند و نمي توانند با 

آن ارتباط برقرار كنند. 
اساس��اً چرا بايد يك كودك ي��ا نوجوان چنین 
فیلم��ي را ببین��د؟ ش��هرگربه ها مي خواهد با 
حركات موزون و عشوه هاي بازيگر زن، مخاطب 
جذب كند و بديهي اس��ت كه چنین مخاطبي 

نمي تواند از رده سني كودكان باشد. 
جالب اس��ت كه هاش��مي در انتخ��اب بازيگر 
س��راغ بازيگر زني رفته كه اساساً هیچ سابقه اي 
در س��ینماي كودك ندارد و بچه ها اص��اًل او را 
نمي شناس��ند و صرفاً در س��ینماي بزرگسال 
حضور داشته است. در فیلم شهر گربه ها گويي 

جنسیت كاراكترها مطرح نیست. 
يك كاراكتر خودش را زن مي كند و يكي ديگر 

معلوم نیست مرد است يا زن! رقص و آوازهايي 
كه در فیلم ديده مي شود نه براي بچه هاست و نه 
حتي ذره اي ذوق كودكان را برمي انگیزند. اين 
بیشتر سوءاستفاده از نام كودك است. آن چیزي 
كه مشخص اس��ت اينكه اگر ويژوال افكت را از 
فیلم حذف كنیم، ش��هرگربه ها هیچ جذابیتي 
براي كودكان ندارد. هاشمي در نوشتن فیلمنامه 
و اجرا از آيین و نگرش سنتي كشورمان فاصله 
گرفته اس��ت و هیچ ن��گاه ايران��ي در كار ديده 
نمي شود، او به طور صريح دنبال نكاتي بوده كه 
هیچ ربطي به دنیاي فانتزي كودك ايراني ندارد. 
در فقدان س��ینماي كودك و البته برنامه هاي 
تلويزيوني چش��م هاش��مي به آثار س��ینمايي 
غرب بوده است، به همین دلیل كودكي كه در 
سینما شهر گربه ها را مي بیند، انگار يك كارتون 
خارجي ديده است چراكه اساساً اين فیلم براي 
كودك ايراني نیست و بزرگساالن هم وقتي براي 
تماشاي اين گونه آثار ندارند. سینماي كودك 
ايران كه آثاري چون گلنار و شهر موش ها و كاله 
قرمزي را در سابقه خود دارد، به جايي رسیده 
كه با متني كلیشه اي شعارهاي سطحي سیاسي 
مي دهد كه البته در پايانبندي هم كم مي آورد، 
حتي در هالیوود سعي مي شود در متِن فیلم هاي 
كودك از مسائلي كه مختص بزرگساالن است، 
استفاده نشود اما در شهرگربه ها روابط عاشقانه 

ويژه بزرگساالن ديده مي شود. 
ديالوگ هاي نامتعارف كه اس��تفاده از آن براي 
فیلم كودك مي تواند فاجعه آور باش��د، كاراكتر 
زن با رنگ و لعابي كه در آرايش او ديده مي شود 
و نحوه ديالوگ گفتن براي كودك مخرب است، 
اين چه ديدگاهي است كه كارگردان فكر كرده 
با س��اخت چنین فیلمي مي توان��د درس عدم 
مهاجرت ب��ه كودك و نوج��وان بده��د؟ اتفاقاً 
ماحص��ل كار اينطور القا مي كن��د كه مهاجرت 
كار بسیار خوبي اس��ت، به هر حال شهرگربه ها 
نمي تواند در ژانر موزيكال و س��ینماي كودك 

جايگاهي داشته باشد.
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