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شکار والیبالیستهای ایرانی
توسط مستندسازان برزیلی

یک تیم مستندســاز برزیلی به ایران سفر کردند ،تا از
چگونگی روند موفقیت والیبال ایــران در بازیهای
جهانیگزارشتهیهکنند.
به گــزارش خبرنگار صبــا ،با توجه بــه بردهای تیم
ملی والیبال ایران در مقابــل برزیل در لیگ جهانی و
عدم موفقیت این تیم در مقابل ســرو قامتان ایران و
پیشرفتهای فوقالعاده تیم ملی والیبال در مسابقات
قهرمانی جهان در کشور لهســتان و حضور در چهار
تیم مرحله نهایــی لیگ جهانی والیبــال در ایتالیا و
بازیهای آســیایی اینچئون کره جنوبی ،این بار یک
تیم مستندساز از شــبکه تلویزیونی برزیل برای تهیه
گزارش از وضعیت والیبال و چگونگی رشــد صعودی
این ورزش در ایران ،به تهران سفر میکنند.
این گروه تلویزیونی که از شــبکه تیوی گلوبو برزیل
به ایران ســفر کردهاند ،از  15آذر ســال جاری سفر
خود را آغاز کرده اند و لغایت  27آذر سال جاری ،برای
تهیه گزارش از وضعیت والیبــال در ایران و لیگ برتر
والیبال کشورمان به شهرهای تهران ،مشهد ،ارومیه
و بندرعباس که بیشترین میزان مخاطب در والیبال
را دارند و همچنین بیشترین آمار حضور ملیپوشان
در دو تیم میزان مشهد و شهرداری ارومیه است،سفر
میکنند .مونیــکا بیتنکورت رامــوس تهیهکننده،
مارکوس اوچوا کاباالکانتی خبرنگار ارشــد و مارسیو
رولیم تورس فیلمبردار این گروه را تشکیل میدهند و
علیجاویدفرمترجم،میثمجعفریمسئولتشریفات
و امور مسافرتهای فدراسیون و هومن باقری مسئول
روابطبینالمللاینتیمراهمراهیمیکنند.ازآنجایی
که در چند سال گذشته به دلیل موفقیتهای والیبال
ایران در میادین بینالمللی عالقهمندان به این رشته
ورزشی بیش از  10برابر شدند و زمینه مناسبی برای
فرهنگسازی از طریق ورزش ایجاد شده است هفته
گذشته فدراســیون والیبال و بنیاد سینمایی فارابی
تفاهمنامه همکاری دو جانبه را جهت ســاخت فیلم
امضا کردند .تهیه یک فیلمنامه برای تولید یک فیلم
سینماییبامضمونمرتبطباورزشوالیبالدرراستای
معرفی جلوههای والیبال به عنوان ورزش افتخارآفرین
ملی از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
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او را مردی با خرد و با تدبیر میدانند .برخی از شعرای آن زمان ،در مدح او شــعر گفتند و در برخی از اشعار فارسی ،دانش و خرد او ،ستایش شده است .مورخان همچنین از تشکیل
مجالس فقهی و مناظرات در حضور او و نیز توجه او به علما و فقها ،سخن گفتهاند .رودکی-پدر شعر فارسی-و ابوالفضل بلعمی به یکدیگر عالق ه بسیار داشتهاند ،چنانکه بلعمی گفته
است« :در عرب و عجم ،رودکی را نظیری نیست ».در مقابل ،رودکی نیز بلعمی بزرگ را مدح بسیار کرده است.

فرهادمهرانفرکارگردانومستندسازدرگفتگوباصبامطرحکرد:

آموزش ،مهمترین بخش سینمای مستند
«فرهاد مهرانفر» کارگردان ،فیلمنامهنویس و پژوهشگر ایرانی است که سالیان سال عمر خود را
زینبالسادات
صرف ساخت فیلمهای کوتاه و مستند کرده است .مهرانفر را بیش از هر چیز به جهت فیلمهایی
افتخاری
که از دل و جان مردم بومی نشئت گرفته است میشناسیم .او کارگردانی است از دل مردم و برای
مردم .در عمده آثار مهرانفر اقلیم حرف اصلی را میزنــد« .کواج»« ،بچههای آق اولر»« ،برهها در برف به دنیا
میآیند» و بسیاری دیگر از فیلمهای این کارگردان از دل زندگی مردمان بومی مناطق گرفته شده است .هرچند
مهرانفر پس از تجربهاندوزی در سینمای کوتاه و مستند وارد فضای سینمای داستانی شد ،اما همچنان فضای
بومی و اقلیمی را در کارهایش حفظ کرد .با او که در جشنواره فیلم کودک اصفهان با فیلم «سرزمین رها» حضور
داشت و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز آثارش مرور شد به گفتگو نشستیم که ماحصل آن را میخوانید.

با توجه به اینکه در حوزه داســتانی فیلمهایی که برای
کودکان ساختید بسیار پررنگ هستند ،سینمای حال حاضر
را چطور ارزیابی میکنید؟
درسینماواکرانحرفهایجایکودکرافراموشکردهایم،البته
مواردیمانندفیلمسینمایی«مدرسهموشها»2استثناهستند.
در مقابل نیاز مخاطب ایرانی به دیدن و مصرف فیلم کودک ،آن
حجمی که اکران میشود و در معرض دید قرار میگیرد ،بسیار
ضعیفونزدیکبهصفراستومتأسفانه90درصدجایخالیآن
را محصوالت خارجی پر میکند.
فکر میکنید سینماگران ما چه میزان برای بچههای امروز
وقت میگذارند؟
ســینماگر نیاز به انتظار دارد و نیاز به برنامهریزی از ســوی
مســئوالن ســینمایی؛ وقتی اعتبار در بخشهایی نیست،
سینماگر خودبهخود به سمتی که اقتصاد سینما در آن بخش
میچرخد ،کشیده میشود .طبیعی است که سینمای کودک در
مرحله نوزایی و جنینی نیازمند حمایتهای دولتی است و اگر
بخشهای دولتی که مسئولیت دارند حمایت کنند و این سینما
اعتباراتی داشته باشد ،تعدادی از سینماگران ما که در انتخاب
سبک و ژانر سرگردان هســتند بنا به فطرت خود به سینمای
کودکبرمیگردند.اگربهخودمپیشنهادشود،فیلمبرایکودک
ال نیز این کار را انجام دادهام و فیلمهایی که در
میسازم؛ زیرا قب ً
زمینه کودک ساختم از جشنوارههای مختلف جوایزی را از آن
خود کردهاند .اگر دعوت شویم و اعتباری در این بخش وجود
داشتهباشدبهاینسمتمیآییم،امابهتنهاییمسئولنیستیم.
بچههای امروز ،رسانه را به خوبی میشناسند؛ فیلمسازان
ما چقدر همگام و همسو با کودکان امروز هستند؟
این تنها مشکل فیلمساز نیســت؛ درواقع دیدگاه مدیریتی
سینما نیز هســت .اول باید مدیران سینمایی متوجه باشند
که جهان تا کجا پیش رفته و کــودکان ما در معرض دیدن چه
فیلمهایی از طریق ماهوارهها ،دیویدیها و رسانههای دیگر

حققائلشدنبرایدیدهشدن،
اولینگاممسئوالنسینمایی
برایتداومحیاتایننوع
فیلمهاست.اینکهسینمای
مستندحقیبرایدیدهشدندارد
وتاکنونادانشدهاست
که امکان آشنایی با رسانههای خارجی را میدهند -هستند.سپس محدوده خط قرمز و دایرههای موضوعی که وجود دارد
را گسترش دهند و دست فیلمساز را باز بگذارند تا فیلمهایی با
تنوع بیشتر و به روزتر که پاسخگوی نیازهای نسل هوشمند
کودک و نوجوان امروز است ،بسازد.
سینمای داستانی مخاطب بیشتری دارد ،اما در عرصه
مستند و کوتاه به چه شکل است .آیا با توجه به اتفاقهایی که
برای اکران فیلمهای کوتاه و مستند در گروه سینمای هنر و
تجربه افتاده است میتوان مخاطب را جذب کرد و آن را جهش
خوبی برای سینمای مستند دانست؟
حق قائل شدن برای دیده شدن ،اولین گام مسئوالن سینمایی
برای تداوم حیات این نوع فیلمهاست ،اینکه سینمای مستند
حقی برای دیدهشــدن دارد و تاکنون ادا نشده است .اگرچه
تلویزیون تا حدودی این حق را ادا کرده و شبکههایی را به این
امر اختصاص داده و به پخش مســتند احترام گذاشته است.
اکران فیلمهای سینمای مستند میتواند فرهنگسازی کند و
اگر با عدالت سهم اکران در همه بخشها تقسیم شود ،این خود
فرصتیاستتافرهنگسازیشودوخانوادههابااینسینماآشنا

شوند و چرخه اقتصادی خوبی هم داشته باشد.
آنچه از فیلمهای مســتند کودکان در ذهن داریم بعض ًا
کودکان کار هستند .به نظر شما که ســالیان سال در این راه
فعالیت کردید و هم در سینمای مستند و هم داستانی فیلمهای
بسیاری ساختید ،آیا سینمای مستند دنیای کودکان همین
است؟
ال فیلمهایی درباره کودکان اســت و برای
ببینید اینهــا ک ً
کودکان نیســت .در مجموعه «کودکان سرزمین ایران» -که
مرحوم سرهنگی مبتکر آن بود و در 52قسمت ساخته شد-
کارگردانهای معتبری کار کردنــد ،عالوه بر اینکه این فیلم
اسکنی از شیوه زندگی کودکان ایران در مناطق مختلف بود ،در
تعدادی از آن فیلمها به کودکان نخبه توجه شد که یکی از آنها
مســتندی بود به نام «جیران» که آن را فرزاد موتمن کار کرده
بود .فیلم درباره دختر نوجوان ســفالگر بود که کارهای خالقه
انجام میداد و کارهایش به کشورهای دیگر صادر میشد .اگر
ما این حمایت را در سینمای مستند تداوم بدهیم و برنامهریزان
سینمای مستند توجه کنند که بخشی از این فیلمها به کودکان
نخبه -که ویژگیهای خاصی دارند -گرایش پیدا کند ،به نوعی
با این کار کودکان را نسبت به امکاناتی که در وجودشان نهفته
است ،آگاه میکنند.طبیعت ًا آنوقت آنبخش ازسینمای کودک
که مستقیم برای کودک فرهنگسازی میکند نیز رشد خودش
را خواهد داشت.
جای خالی کارهای اینچنینی بــرای کودکان چقدر در
سینمای مستند احساس میشود؟
یک بخش از سینمای مستند آموزش است و ما در این مورد کار
کردیم .دفتر تکنولوژی آموزشی که جشنواره رشد را برگزار
میکند ،طی  10الی 15ســال گذشته مجموعهای از کتابهای
ال شیمی
درسی را برای جذابیت بیشتر به فیلم تبدیل کرد .مث ً
اول دبیرستان را به من سپردند .دیدم که از فرمولها گذشته و
به عناصر (آب ،باد ،خاک و آتش) میپردازد ،بنابراین به سراسر
ایران سفر کردم و یک مجموعه چهار قسمتی راجع به شیمی
که همان 4عنصر اســت
کار کردم که به عناصر حیاتی زندگی 
پرداختم.اینیکنمونهاست.نمونههایپرشماریدراینزمینه،
آموزش و پرورش تولید کرده و از فیلمسازان خوبی هم دراین
زمینه بهره گرفته است.
و این روزها مشغول چه فعالیتی هستید؟
برای ساخت یک فیلم سینمایی که پروانه ساخت گرفته است
خودم را آماده میکنم .این فیلم «چشــمه» نام دارد و به بحث
کمآبی میپردازد .امیدواریم در اســتان یزد بتوانیم این کار را
کلید بزنیم ،چرا که بحث قنات است و نگاهی هستیشناسانه
دارد.
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