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سینمای ایران چگونه سراغ دانشگاه و دانشجویان رفت

شب روایت

دانشگاه،مهجوردرسینما

ادبیات ضد استعمار
چطور شکل میگیرد؟

استعمار
کهنسالی زیادهخواه

عضو تحریریه شب روایت

عضو تحریریه شب روایت

شـــب روایت در نهمین برنامه خود و در آستانه روز دانشجو ،به

اســـتعمار واژه غریبی اســـت ،به ظاهر «طلب عمران» است و

که مناسـبت نامگذاری این روز شـهادت دانشـجویانی اسـت

زبانوفرهنگایجادکرد،روایتهاییدربارهمللمستعمرهخودبه

مگر برای خود اســـتعمارگران .میگویند اولین بار فینیقیها

کشـته شـدند .امـا حـاال  ۱۶آذر در خیلـی از دانشـگاههای

ساجده ابراهیمی

روایت استعمار پرداخت .استعمار نو با تغییری که در مناسبات
وجودآورد.روایتهاییسرشارازضعف،عقبماندگیوحقارت.

دوره استعمار نظامی و تصرف خاک ایران به پایان رسیده است
ن روایتهای آن در ادبیات داستانی و
اما به نظر میرســـد کال 

روزمره هنوز به قوت خود باقی هســـتند .کالن روایتهایی که
با کلیدواژههایی نظیر «جهان ســـوم»« ،شرق»« ،غرب بهشت»
توامانند .در پژوهشهای برنامه «شـــب روایت» کوشیدهایم با

نگاهی به ویژگیهای روایت استعماری ،ضرورت بازخوانی آثار

مهمادبیایرانرابانظریاتمنتقدانپسااستعماری،نشاندهیم.

پسااستعمار،مفهومیاستکهازنیمهقرنبیستمشکلگرفت.
ایجاد کرده بود ،کالن روایتهای ادبیات استعمار را شکست.
کالن روایتهایی که همهچیز را یکسویه ،جانبدارانه و مطابق

با نگاه اســـتعمار روایت میکردند .استعمار در نگاه منتقدان

پسااستعمار،بابهحاشیهراندنفرودستوگرفتنامکانسخن

گفتنازاو،هویتجعلیخودشرابراوتحمیلمیکرد.منتقدان
پسااستعمار عمدتا از شرق برخاستند .چهرههایی مثل «ادوارد
سعید» از فلسطین و «گایاتری اسپیواک» و «هومی بابا» از هند
نظریاتی جدی درخصوص عبور از آنچه ســـاخته استعمار بود
داشتند .آنها به تاثیر زبان و نقش جدی آن در فرودستسازی

دیگری شـــرق و مغلوب کردن آن آگاه بودند؛ از اینروی با نفی
ِ
ویژگیهای روایت استعماری ،کوشیدند گفتمان دیگری را بر

مناسبات زبان ،روایت و فرهنگ حاکم کنند.

«آبادانکردن»اماهرکجاکهپامیگذاردخبریازآبادانینیست
بودند که به اسم ایجاد آبادانی به کرانههای مدیترانه تاختند.
تقریبا همزمان با فینیقیها رومیان و یونانیان نیز در پی آبادی
سایر ممالک به ســـرزمینهای پربرکت اطراف میشتافتند.
اســـتعمار کهن با قدرت نظامی پیش میرفت ،هرچه لشکر

بزرگتر و کشـــتار بیشتر بود نشان از قدرت بیشتر استعمارگر
داشت .مستعمره به زیر سایه حکومت این قدرت برتر میرفت

و صدالبته که هزینه داشـــت ،اما هزینهای که در برابر منفعت
اســـتعمارگر در این مســـتعمره هیچ بود .آنچه که بریتانیا در
اواخر ســـده شانزدهم میالدی بر سر مردمان ،فرهنگ و زبان
هندوستان آورد ،نمونهای از استعمار کهن است .اما استعمار

به کســـب ثروت ،محدود نماند .آنها که ســـوار بر جهل و فقر

ملت مســـتعمره شده بودند و از تمامی سرمایههای آنان سود
میبردند ،به فکر گسترش فرهنگ خود نیز افتادند .ابزارهای
رسانهای مانند روزنامه که پدیدهای نو بود را در دست گرفتند
تاافکارمردمفرودستنیزطبقمیلحاکمانهدایتشود.این

فرودستان که غالبا چیزی از نوشتن و خواندن نمیدانستند،
زبان تکلمشـــان را نیز از دست دادند .زبان بلند قدرت حاکم

نمیگذاشـــت صدایی از آنان برخیـــزد و تنها صدایی امکان
شنیده شدن داشت ،که به زبان متجاوز بیان شود .استعمار با
تحمیل زبان خود بر زندگی مردمان بومی و ایجاد تقابل میان

م زبان و فرهنگ
برتری خود و حقارت فرودستان ،سعی کرد ه 
خود را گسترش دهد و هم سیطره خود بر مستعمراتش را حفظ

نقطه محوری ایده اسپیواک ،به سخن درآمدن فرودستان بود.

کند .چنانکه بر نورالدین فرح ،نویسنده سومالیایی گذشت.

متنهای نوشته شده از غرب را به نوعی انکار حق سخن گفتن

سومالیتبعیدوتهدیدبهمرگشد.فرحدیگرهرگزبهسومالی

کسانیکهدرروایتهایاستعمارصدایینداشتند«.اسپیواک

فرودســـتان میداند که آنان در آثارشان سکوت فرودستان را
میخواهند.ویهمدستیروشنفکرانبومیوغیربومیراعاملی

برایگسترشاستعمارازراههایغیرنظامیمیداند».سعیددر
«شرق شناسی» ایده دیگری را دنبال میکرد .او در «بسیاری از

متونیکهدرپیوندبانظریهپسااستعمارگرینوشتهشده،نشان
میدهدکهچگونهداستانها،سفرنامههاوبسیاریازمتونادبی
دیگریکهدرارتباطبامقولهاستعمارنوشتهشده،امپریالیسمرا
امری طبیعی و بخشی از تجربیات همگانی جلوه میدهند و به

فرودستشمردنبرخیانسانهاشکلیمشروعمیبخشند».

در گفتمانـــی که پسااســـتعمار خلق کرد ،خرده ســـنتها و

فرهنگهای بومی بهعنوان عاملی هویتبخش ،امکان دیده

و شـــنیده شدن پیدا کردند .این ســـنتها با خروج از دوگانه
فرهنگ واال و عامی این فرصت را مییافتند که خود ،ســـوژهای

برای هویتبخشـــی ملی و قومی باشـــند ،نه ابژهای ضعیف و
نابخردانه«.فرانتسفانون»درالجزایرو«چینواآچهبه»درنیجریه

از اولین نویســـندگانی بودند که با آگاهی از ســـلطه استعمار

کوشیدند تا صدای خرده فرهنگ و سنتها را در داستانهای
خودانعکاسدهند.

او به موجب آثارش و تالش برای نوشـــتن رمانی به زبان بومی
باز نگشت و تمام آثارش را به زبان انگلیسی نوشت .سرانجام

عمراستعمارپیربهسرآمد.کمکمنخبگانجوامعاستعمارزده
توانستند روایتهایشان از جور استعمار را به گوش مردم دنیا

برســـانند .روایتهایی خرد و کالن که هرچند سعی میشد
کنترلشونداماکاررابرایاینکهنسالزیادیخواهسختکرده

بودند .دنیا جنگ جهانی دوم را که از سرگذراند شرایط دیگر

کامالتغییرکردهبود.استعماردیگرنمیتوانستباکشتاروزور
کار خود را پیش ببرد اما از نفس نیفتاد و رخت تازه به تن کرد.

استعمار از نو و امپریالیسم فرهنگی

داشـته میشـود و ایـن وضعیـت به نـوع نگاهی که سـینمای
ایـران دربـاره دانشـجویان دارد هـم سـرایت کـرده اسـت .در
سـینمای ایـران فیلمهـای زیـادی بـه موضـوع دانشـجویان

پرداختهانـد امـا چشـمانداز تمامـی آنها از یک منظر نیسـت.

مثلا فیلمهـای تینیجـری بـه بررسـیهای گزارشـی کـه در
ادامـه میخوانیـد مربـوط نیسـتند یـا حتـی «دربنـد» کـه

نگاهـی اجتماعـی بـه مشـکل یک دختـر خوابگاهی دارد هم
در این فهرسـت نیامده اسـت .با گذشـت  ۴۰سـال از پیروزی

انقلاب اسلامی نهتنهـا تـا به حال حتی یک فیلـم درباره ۱۶
آذر  ۱۳۳۲سـاخته نشـده ،بلکـه تعـداد آثـاری کـه بهطور کل

فضای آنها حول و حوش فعالیتهای سیاسـی دانشـجویان

بگـذرد هـم بسـیار پاییـن اسـت و اکثرا به یک پایگاه سیاسـی
و جناحـی بهخصـوص ربـط دارنـد.

در دهـه  60حـال و هـوای کشـور معطـوف بـه جنـگ اسـت و

سـینما و تلویزیـون نیـز تـا حـدودی در ایـن حال و هوا سـهیم

هسـتند .پـس از پذیـرش قطعنامـه و حاکـم شـدن آرامـش،
فضای سـینمایی کشـور وارد فاز دفاع مقدسـی میشـود .در
دهـه  ،60دانشـجو و دانشـگاه در فیلمهـا ظهـور و بروز جدی
ندارنـد و وقتـی اسـمی از دانشـجو به میان میآیـد محدود به

یـک کاراکتـر اسـت .بهعنـوان مثـال در فیلم «پرواز در شـب»
زندهیـاد رسـول مالقلیپـور ،کاراکتـر دانشـجوی پزشـکی
بـا شـمایلی کـه عینـک بـه چشـم اسـت در بیـن رزمنـدگان

جبهـه حضـور دارد .در سـال  73داریـوش مهرجویـی بـا فیلم
«پـری» بـه سـراغ دانشـجوی دهـه  70مـیرود .دانشـجوی

مهرجویـی یـک دانشـجوی پریشـان و آشـفته اسـت .پری که
درگیـر یـک پریشـانی عقیدتـی و مذهبـی اسـت ،بهنوعـی

نمـاد دانشـجوی متاثـر از سـالهای انقلاب فرهنگی اسـت.

مهرجویـی در ادامـه فیلـم «هامـون» بـار دیگـر یـک داسـتان

فلسـفی و سـلوک عرفانـی را بـه تصویـر میکشـد .ایـن فیلـم
اقتباسـی از رمـان «فرنـی و زویـی» و داسـتانکوتاه «یـک روز

خوش برای موزماهی» ،نوشته «جروم دیوید سالینجر» است.
تـا ایـن زمـان دانشـجو و دانشـگاه فقـط در حـد یـک پرسـوناژ

ظهور و بروز دارد .اگر هم سیاسی باشد نهایتا مانند آنچه در
سال  77و در فیلم «دو زن» با درونمایه فمینیستی میبینیم،

منابع ،همچنان به ســـرمایههای خفته در این مناطق چشم
داشـــتند؛ مناطقی که سالها استعمارزدگی ،زبان ،فرهنگ و

تمامیسرمایههایشانراگرفتهبودوصدایروایتهایشانهنوز

فرهنگـی در سـالهای ابتـدای انقلاب را روایـت میکنـد.
پرداختـه امـا بهنوعـی فضـای ناامـن و بینظمی دانشـگاهها
در دهـه  60را نشـان میدهد.

میکردند« :تقابل یک شرقی عقبمانده ،بیسواد و با هویتی
انی نخبه ،خطی بود که در عمده
ضعیف در برابر یک غربی یا ایر ِ
آنها وجود داشت ».با این حال درک استعمار و تاثیرات ویرانگر
آنازدیدهمهنویسندگانپنهاننبود«.سیمیندانشور»ازجمله

نویســـندگانی بود که تخریب فرهنگ ایرانی را در داستانهای
خود نشان داد .او مبارزه اصلی با استعمار را در عرصه فرهنگ و
هویتخواهیمیدانست«.ازنظردانشور،مهمتریننهادیکه

استعمار میتواند با ضعیف کردن آن به اهداف استعماری خود
دستیابد،خانوادهاست.بدینسبباودرداستانهایشنظیر

«سووشون» و «جزیره سرگردانی» ،بر این بخش برای رسیدن به
آگاهی و رهایی از فقر فرهنگی تاکید کرده است».

میشد و از سوی دیگر استعمارگر با شناخت بیشتر فرهنگ

بومی بر سیطره خود میافزود .این بود که استعمار دست به

خلق روایت زد .آنان که رشدیافته در دامن استعمارگران بودند

روایتهای حاصل ،نگاه ترحمبرانگیز فردی برتر به فرودستانی

ادامه دهنـــد و از بند هویت بومی ناچیز خود خالصی یابند.

روایت داستانی نیز بسیار مورد عالقه استعمار نو یا همان نام

امروزیاش امپریالیسم است .غربیان که میدانستند فرهنگ
و تمدن پرباری پشت سر ندارند دست به خلق داستان و رمان

زدنـــد تا هویت جدیدی برای خود بســـازند که توان مقابله با
اندوختهها و تجارب ملل دیگر را داشـــته باشد و حتی بتواند
آنان را تحقیر و تضعیف کند.

داســـتان این امکان را به استعمارگر میدهد که «رابینسون

کروزوئه» را خلق کند که از سر بدبیاری وارد جزیرهای دورافتاده
میشـــود .او که ثمره فرهنگ غرب است به سرعت از شرایط و
منابع جزیره بهترین بهرهها را میبرد و «جمعه» یکی از اهالی
جزیره را شیفته خود ،یا همان فرهنگ غرب میکند .رابینسون

با کمک دوســـت شـــبهبردهاش «جمعه» ،با تمامی خرافات،
خشونتها و نادانیهای مردم جزیره میسازد و مخاطب را در
مسیر تغییر فرهنگ بومیان ،با خود همراه میکند .در مقابل

نویسندگان بسیاری کوشـــیدند تا از قدرت روایت و داستان

همان قدر که میتوان خوانشـــی پسااستعماری از آثار دانشور

ادبیات داســـتانی معاصر فراهم است .آثاری که با فرودست و

از همان معیارهایی اســـتفاده میکنند که از دید استعمارگر

مفلوک نشـــان دادن جامعه ایرانی ،او را نیازمند کمک دیگری
نشـــان میدهند .در پرتو رهیافتهای منتقدان پسااستعمار

بازخوانی بسیاری از آثار معروف و مهم تاریخ ادبیات داستانی

معاصر ،ضروری به نظر میرسد؛ مواردی مانند:

راه را اشتباه رفته و برای بازگرداندن اعتمادبهنفس فرودستان

اصالت دارند و باز نتیجه ،زندگی در قالب دلخواه استعمارگر و
تن دادن به امپریالیسم فرهنگی است .امپریالیسم فرهنگی

یا همان ترویج ارزشها و عادات فرهنگی قدرت برتر در میان
جوامـــع مورد نظر ،اســـتعمارگر را چندین قدم به جلو میبرد

خوانش پسااستعماری همسایهها در پرتو نظرات اسپیواک_

و ســـلطه او بر سیاست و اقتصاد فرودستشدگان را تسریع و

اندیشهپسااستعمارگری_علیاصغرقرهباغی

دشواری تمییز آثار همســـو با استعمار از آثار ضداستعماری

فاطمه حیدری و رضا البرزی اوانکی

بازتاب استعمار در رمان های سیمین دانشور_ حمید رضایی،

ابراهیمظاهریعبدوند

درویـش بـا زبـان صریحتـری سـراغ اعتراضـات سیاسـی رفته

اسـت .درویـش پـس از «اعتـراض» بـرای دومینبـار در یـک
سـال ،محمدرضا فروتن و میترا حجار را روبهروی هم به بازی

میگیـرد و ایـن بـار دوربیـن را مسـتقیما بـه دانشـگاه میبرد.
اینجا درگیری در دانشـگاه بر سـر تفکیک جنسـیتی اسـت.

و داسـتان درام خـود را نهایتـا به جبهـه و جنگ ختم میکند.
در سـال  79دو فیلـم «زیـر پوسـت شـهر» و «نیمـه پنهان» هم

بـه مسـائل دانشـجویان پرداختنـد اما تمرکز آنها بیشـتر روی
موضوعـات دیگـری بـود .در همـان سـال« ،آخـر بـازی» هـم
بهعنـوان یـک فیلـم دانشـجویی توسـط «همایون اسـعدیان»

جلـوی دوربیـن رفـت .اسـعدیان کـه داسـتان پویـا (حامـد

بهـداد) را روایـت میکنـد ،او را دانشـجوی توبیخی دانشـگاه

نشـان داده کـه یکبـار دیگـر بـه او فرصـت جبـران داده
میشـود .پویـا کـه دانشـجوی سـرخورده آن روزهاسـت بـا

کمـک نامـزدش سـعی میکنـد از افسـردگی بیـرون بیاید اما
در ایـن تلاش موفـق نیسـت و در ماجـرای میانجیگـری دعوا

و ناخواسته بر غنای ادبیات متجاوز بیفزایند .از سویی فرهنگ

بهره ببرند و ذات اصلی اســـتعمار را به تصویر بکشند .اما گاه

داشـــت ،امکان نقد پسااستعماری بر بعضی از آثار مهم تاریخ

کلیشـهای است.

«متولـد مـاه مهـر» فیلـم دیگر این سـالها سـاخته احمدرضا

دانشـجویان ما را غیرسیاسـی کنند ».ایشـان در آن سخنرانی
توضیـح میدهنـد کـه سیاسیشـدن یـک دانشـجو بـه ایـن

معنـا نیسـت کـه شـعار فلان حـزب را بدهد ،بلکـه منظور این

اسـت که دانشـجو باید تحلیل سیاسـی داشته باشد .در دوره
اصالحات شـرایط سیاسـی بهگونهای رقم خورد که نسـبت به

برخیروشنفکراننمایانشد.عقبماندگیایرانوحسنظنبه

این آثار ویژگیهای روایت اســـتعمار را در داســـتان خود تکرار

دانشـجو پرهیز کند ،ولی روایتش همچنان درگیر سـابقهای

ایـن مـوج ،ناامیـد و در فکـر فـرار از کشـور اسـت.

فرمودنـد« :خـدا لعنـت کند دسـتهایی که تلاش میکند تا

حقیر بود که نیاز به حضور استعمارگران داشتند تا به زندگی

«در تالش معاش» و «تفریحات شب» هم تکرار شد .نویسندگان

اسـت .کیمیایی با اینکه تالش دارد از پرداخت کلیشـهای به

اهل خیانت هسـتند و جامعه او در ناامیدی و بدبینی مفرط

از دانشـجو بهعنـوان ابـزار و آلتدسـت اسـتفاده شـد .نقطـه

با تاخیر در داســـتانهای آن سالها مثل «هما»« ،پریچهر»،

ضربهای که به سـرش وارد شـده ،دچار اختالل عصبی شـده

نویسندگانجامعهفرودستکهمیکوشیدندصدایمردمشان

در حقارت ،فقر و جهل نگاه میداشت.

گرفتـه بـود ،محدودیتهایـی را بـه فضـای دانشـگاه آورد

در ایران ،استعمار ســـالها پیش از دوره پهلوی اول آغاز شده

کسروی»و«محمدعلیجمالزاده»منعکسشد.اینایدهکمی

دیـده میشـود کـه در جریـان تظاهراتهـای دانشـجویی و

حـدی کـه رهبـر انقلاب در یـک سـخنرانی در سـال 1372

به اندازه کافی بلند نبود .استعمار باید فرودستان را همچنان

راهی ممالک فرودست شدند تا از فرهنگ آن مردمان بگویند.

استعمارگراندرنگاهکسانیچون«محمدعلیفروغی»«،احمد

ایـن فیلـم شـخصیتی به نام یوسـف (با بازی پـوالد کیمیایی)

پـس از وقایـع  18تیـر ،پنـج سـال پناهنـده سیاسـی بـوده و

حجـار و محمدرضـا فروتـن مقابـل همدیگـر قـرار گرفتنـد .در

فضایـی کـه پـس از جنـگ و در دوران دولت سـازندگی شـکل

دولت قبل تغییرات مهمی در وضعیت سیاسـی کشـور شـکل

بود؛ اما اســـتعمارنو در این دوره بیش از گذشـــته در زبان و آثار

بـرای هیجانـات آن روزهـا باقـی مانـد .در ایـن فیلـم میتـرا

صریحتری صحبت میکند .فیلم قاسـم جعفری ،دانشـجوی

بیـن دو دوسـتش کـه از قضـا یکـی شـان هـم اعصاب نـدارد،

دیگریاستعمار
ِ
بازیابیواحیایهویتفرهنگی،چرخشنگاهاز

از جمله این رهیافتها بود.

مهـم ایـران بـا جشـنواره غـذا و اسـتندآپ کمـدی گرامـی

شـاید تهمینـه میالنـی تنها در حـد یک فلشبک به این واقعه

اما قدرتهای برتر که غالبا ساکن مناطقی بودند با محدودیت

بومی به مرور در فرهنگ تحمیل شـــده حاکمان مســـتحیل

صدای قهرمانان ملی و فرودستهای استعماری در داستانها

کـه در جریـان اعتـراض بـه ورود نیکسـون بـه دانشـگاه تهران

بســـتر استعمارگری با لشکرکشی و کشتار عیان برچیده شد

منتقدان پسااســـتعمار برای گریز از تاثیرات منفی اســـتعمار

شـــده به دیگری استعمارگر ،تولید آثار به زبان بومی و انعکاس

دانشـجوی سیاسـی .همـه میدانند

اسـت .اینبـار نیـز دانشـجویی سـرخورده از اتفاقـات انقالب

رابهگوشدنیابرسانندناگزیربودنداززبانغالباستفادهکنند

رهیافتهایی پیشروی نویسندگان ضداستعماری گذاشتند.

خبرنگار

دقیقتـر باشـیم بایـد گفـت روز

| بهرنگ ارغوان  -حاتمیکیا |

پستمدرنیسم با برهم زدن مناسبات دوگانهای که دوره مدرن

هدی فردوسیزاده

علی رمضانی

 ۱۶آذر روز دانشـجو اسـت امـا اگـر

تثبیت میبخشد .گســـتردگی این ادبیات استعمارزده و گاه

موجب شد ادیبان روی به نقد ادبیات استعماری بیاورند و پا به
دوره پسااستعمار و ادبیات پسااستعماری بگذارند.

گرفـت و در برخـی از وقایـع مهم سیاسـی کشـور ،سیاسـیون

یکی از آنها را بهطورغیرعمد میکشـد! دوسـتان اطراف پویا،
بـه سـر میبـرد .دانشـجوی مورد نظر اسـعدیان هـم در ادامه
در سـال  ،80پرویـز شـهبازی در سـومین تجربـه فیلمسـازی

خـود بـا فیلـم «نفس عمیق» سـراغ دانشـجو مـیرود .فیلمی
بـا پایانـی تراژیـک کـه ناامیـدی دسـت از سـر دانشـجویش
برنمـیدارد تـا جایـی کـه کامـران ،دانشـجوی ممتـاز ،دیگـر

لـب بـه غـذا نمیزنـد و شـبها نمیتوانـد بخوابـد .منصـور
نیـز کـه زندگـی نابسـامانی دارد ،بـا آیـدا آشـنا میشـود ،پس
از آشـکار شـدن رابطهشـان ،دختـر از خوابـگاه اخـراج شـده،

اوج ایـن واقعیـت اجتماعـی شـکل گرفتـه در اواخـر دهه 70

تصمیـم میگیرنـد بـه سـمت شـمال حرکـت کننـد و در راه

هـم نسـبت بـه ایـن فضـای بیتفاوت عمـل نکـرد« .اعتراض»

میشـوند! دانشـجویی که در این فیلم نشـان میدهد نسبت

بـه وقایـع سیاسـی  18تیـر  78بـاز میگـردد کـه فضا سـینما
مسـعود کیمیایـی محصـول سـال  78جرقه ورود دانشـجوی
سیاسـی بـه سـینما را فراهـم کـرد ،هرچنـد درحـد یک شـعار

چارسو

آخرین وضعیت جشنواره فجر از زبان وزیر ارشاد

ماشینشـان بـه دریاچـه سـد کـرج سـقوط کـرده و غـرق

به شرایط اجتماعی و پیرامون خودش منفعل عمل میکند.
«بازنـده» در ادامـه همیـن مـوج حرکـت کـرده و بـا زبـان

مدیری «هیوال» را با همکاری قاسمخانی میسازد

ســـیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در

«مـــرد هزارچهـــره»« ،شـــبهای بـــرره»« ،نقطهچین» و

درباره جشـــنواره فیلم فجر گفت« :شورای سیاستگذاری

مهـــران مدیری بهعنوان کارگردان و پیمان قاســـمخانی

حاشیه جلســـه دیروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران

جشـــنواره فیلم فجر هماکنون شروع به کار کرده است».
وی افزود« :شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر و موسیقی

فجر نیز مشخص شدهاند و مسیر خوبی را در همه حوزهها به

«پاورچین» از جمله ســـریالهایی هستند که با همکاری
بهعنوان سرپرســـت گروه نویســـندگان ساخته شدهاند.

نزدیـــک به یکدهه بعد از جدایی پیمان قاســـمخانی از

مهران مدیری ،بار دیگر ایـــن دو کنار هم قرار گرفتهاند.

مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی داریم».

مهران مدیری پیشتولید ســـریالی به نام «هیوال» را آغاز

فجر تصریح کرد« :گفتوگوهایی انجام شده تا جشنواره

بهعنوان سرپرست نویســـندگان بهره خواهد برد .مهران

وزیر فرهنگ و ارشـــاد درباره محل برگزاری جشنواره فیلم
در مجموعههای دیگری برگزار شود که اگر صورت نگیرد،
در همان مجموعههای قبلی برگزار خواهد شد».

کرده و برای کم کردن ضریب شکست از پیمان قاسمخانی

مدیری با اعالم خبر ساخت سریال تازهاش نوشت« :سریال

 15قســـمتی ،با نام «هیوال» برای شبکه نمایش خانگی،

صالحی در پاســـخ به سوالی درباره کیفیت فیلمها ادامه

 10روز اســـت که پیشتولید آن را آغاز کردهایم .همکاری

نقدی وجود داشته باشـــد .فیلمهای ارزشی ،انقالبی و

و عوامل پشـــت دوربین که تصور میکنم اثری تحســـین

داد« :همه فیلمها در یک درجه قرار ندارند و ممکن است
اخالقی قابل توجهی داریم که بخش زیادی از آنها از طرف

معاونت سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی بهطور مستقیم
تولید میشوند یا به شکل مشارکت در تولید ،مورد حمایت

قـــرار میگیرند ،اما در هر صورت طبیعی اســـت که همه
فیلمها نمره یکسانی نمیگیرند ،در عین حال فیلمهای

کیفی و ارزشمند خوب هم در کشور کم نیستند».

دوباره با پیمان قاسمخانی و گروهی فوقالعاده از بازیگران

برانگیز ساخته شود ،از روز شنبه 17 ،آذرماه ،فیلمبرداری
را آغاز میکنیم .فرهاد اصالنی ،مهران مدیری ،شـــبنم

مقدمی ،گوهر خیراندیش ،شیال خداداد ،سیما تیرانداز،

محمد بحرانـــی ،میرطاهر مظلومی ،نیما شـــعباننژاد،
عزتالله مهرآوران ،فرزین محدث ،افشین زینوری ،محسن
قاضیمرادی و ...از جمله بازیگران این سریال هستند».

بازنـده را نشـان میدهـد .سـامان بـا بازی محمدرضـا فروتن،

پـس از ورود بـه کشـور ،درگیـر مشـکالت خانوادگی میشـود
کـه آن هـم بـا خودکشـی پیونـد خورده اسـت.

ابراهیـم حاتمیکیـا در تنهـا فیلمش که دانشـجو و دانشـگاه

را به تصویر کشـیده ،سـراغ تصویری از دانشـجوی معترض و

فعـال نسـبت بـه شـرایط اجتماعـی رفتـه اسـت .تصویری که
در تمـام ایـن سـالها خیلـی کـم بـه آن پرداختـه شـده بـود.
البتـه ایـن نقـد بـه حاتمیکیـا وارد اسـت کـه دانشـجو در
ادامـه داسـتان «بـه رنـگ ارغـوان» در حـد یـک کاراکتـر باقی

میمانـد .دانشـجویی معتـرض بـه قطـع درختـان جنـگل که
بـه صـورت نمادیـن ،بـه شـیوه مدیریت کشـور اعتـراض دارد.

گرچه در داسـتان فیلم یک مامور وزارت اطالعات بین عشـق

و انجـام ماموریـت قـرار میگیـرد امـا نفـوذ او در دانشـگاه و
همراهـی بـا اعتـراض دانشـجویان جنگلـداری بـه قدرتـی که

پشـت صـدای ارهبرقیهاسـت ،نمیتوانـد عالقـه حاتمیکیا

بـه فضـای دانشـجویی را پنهان کند .با پایـان پذیرفتن دولت
اصالحـات ،گویـی ایـن تصویـر دانشـجوی همیشـه معتـرض

هـم پایـان میپذیرد.

سـال  92آخریـن سـالی اسـت کـه فیلمـی دربـاره دانشـجو و

دانشـگاه سـاخته میشود« .عصبانی نیستم» رضا درمیشیان
در پسزمینـه یـک قصـه عاشـقانه بـه سـراغ وقایـع سـال 88
میرود .نوید با بازی نوید محمدزاده ،دانشـجوی سـتارهدار و

اخراجی سـال  88اسـت که شـمایل ظاهری یک دانشـجوی

منتقـد را دارد .او کـه عکسهـای مصـدق را بـه دیـوار اتاقـش
چسبانده است و در کالس درس از شریعتی سخن میگوید،

بیشـتر یک شـخصیت نامتعادل اسـت و بر اثر فشـارهایی که
به او آمده دچار مشـکالت روانی شـده اسـت .او برای رسـیدن

بـه نامـزدش سـتاره ،میخواهـد دسـت بـه هـرکاری بزنـد امـا
درعیـن حـال سـعی میکنـد عصبانـی نشـود! بـا اینکـه فیلم

چند سـال درگیر حواشـی اکران بود باالخره در اوایل امسـال
اکران شـد و البته دانشـجوی این فیلم با انتقاداتی از سـوی

جنـاح سیاسـی کـه بـرای اکرانـش تلاش میکردنـد ،مواجـه

شـد .تـا حـدی کـه ایـن نقـد وارد شـد چطـور دانشـجویی که
نمیتواند از پس شـروع یک زندگی برآید ،میتواند در قامت

یـک معتـرض سیاسـی و اجتماعـی عمل کند.

یکـی دیگـر از آثـاری کـه در دهـه  ،90سـراغ دانشـگاه و
دانشـجویان رفـت ،سـریال معراجیهـا سـاخته دهنمکی بود
کـه فیلمسـینمایی آن هـم در گیشـه موفـق بـود .ایـن فیلـم،

مراسـم تشـییع و تدفین پیکر شـهدای گمنام در دانشـگاه را
بهعنـوان نقطـه اوج روایـت خـود انتخـاب کـرده بـود.

ساخت «پسر دلفینی» با سرمایه خارجیها در ایران

مراحل ساخت انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» تازهترین
ساخته استودیو صبیان ،با رونمایی از پوستر این اثر ،آغاز

شـــد .پوستر انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» با حضور

ســـرمایهگذاران آلمانی و روسی این پروژه ،رونمایی شد.
«پسر دلفینی» تازهترین اثر ســـینمایی استودیو صبیان
اســـت که به کارگردانی محمد خیراندیش و تهیهکنندگی

محمدهمدانی در حال تولید اســـت .تولید این انیمیشن
سینمایی حدود 20ماه به طول میانجامد و احتماال در بهار
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چند روز قبل با حضور ســـرمایهگذاران بینالمللی این اثر
برگزار شـــد که ازجمله اتفاقات مهم این جشن میتوان به
انعقاد قرارداد بین استودیو صبیان و سرمایهگذاران روسی

برای تولید و پخش یک ســـریال در کانال دیزنی روســـیه

اشاره کرد .کیفیت باال نسبت به کشورهای منطقه و قیمت
مناسب،دونقطهقوتآثاردانشبنیانایرانمانندانیمیشن

هستند که این نقاط قوت ،بستر مناسبی را برای صادرات

انیمیشن به وجود آوردهاند .استودیو صبیان پیش از این
آثاری چون ســـریالهای «تندر»(یوزایرانی)« ،اتل متل یه

جنگل»« ،حسنا کوچولو» و انیمیشن سینمایی «فهرست

مقدس» را تولید کرده است.

