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آور ، اتفاقی غریب، تعجب78مهر  92چند شب پیش، دقیقاً در ساعات اولیه شب روز دوشنبه  یک(   

در  ای از فعاالن سینماییشدههای مشخص و گزینشسابقه در تاریخ مناسبات میان تلویزیون و بخشو بی

ساخته مجید مجیدی بر روی اکران سینماهای « هاآواز گنجشک»ایران رخ داد. شبکه دو سیما در حالی که فیلم 

رتاژ مشابهی از رپکرد و نوع رایگان و بیصحنه آن پخشای از پشتساعتهکشور است، مستند مفصل یک

های دیگر سینمای ایران، با هر نمایش گذاشت. اقدامی که برای فیلمآگهی برای یک فیلم نورچشمی را به

آن  است. جنبه آشکار این تبعیضمیزان اهمیت و افتخارآفرینی برای کشور و غیره، حتی یک بار هم رخ نداده

شب که تقریباً همه ایرانیان در منزل در  01و  2جا بود که اوالً این مستند در بهترین ساعت پخش یعنی بین 

نمایش درآمد؛ ثانیاً از چند شب پیش از زنند، بهلویزیونی داخلی میهای تحال صرف شام، سری به شبکه

حنه را همپای فیلم صشد که نمایش این مستند پشتپخش آن، تیزر تبلیغاتی بسیار مبسوطی برایش پخش می

ه کاررفتداد؛ و ثالثاً بسیاری از عبارات بهسینمایی مهم و شاخصی، به شکل گسترده به بینندگان سیما خبر می

ای چنین فرمایشی از نسل و شأن او در گفتار متن فیلم )با صدای استاد جالل مقامی که همکاری در پروژه

نگری و ابراز شیفتگی غریبی نسبت به کارگردان فیلم اصلی نمایی و یکسویهنمود( با چنان بزرگبعید می

 های تلویزیون ما مردودپخش شبکه همراه بود که مشابه آن حتی درباره حافظ و سعدی و موالنا نیز از سوی

  !شودمیاعالم 

ام که همواره درباره دوری مردم و نگاه مردمی از آن چه در مناسبات تولیدی سینما جریان دارد، گفته   دو(

اگر کسانی از میان مردم عادی )و این جا تفاوتی ندارد که این مردم، تاجر باشند یا استاد دانشگاه یا پزشک یا 

سادگی ران( سرصحنه یک سکانس کوتاه از فیلمی باشند که در آن، زن و مردی بهدار یا تاکسیا خانهمحصل ی

ستند، ایکنند و آن طرف جلوی ویترین فروشگاهی میشوند و عرض خیابان را طی میاز یک ماشین پیاده می

ن از اهل محل که به دوربی ها و تغییرات جای دوربین و بستن خیابان و خواهش گروهبا دیدن تعداد برداشت
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ایم گوییم، چون تازه فهیدهوقت از فیلمی بد نمینگاه نکنند و غیره، آن مردم فرضی خواهند گفت دیگر هیچ

ها به هیچ کشند! غافل از آن که این مرارتها که نمیها برای ساختن هر بخش کوچکش چه زحمتبیچاره

ود ششود فیلمفارسی ساخت و هم میها هم میین زحمتبخشد. چون با همفیلمی، سرسوزنی اعتبار نمی

   .شاهکار آفرید

نمایی خبری عموم از فرآیند تولید سیصحنه مورداشاره با تکیه تمام و کمال بر همین سادگی و بیفیلم پشت

« هاآواز گنجشک»بود و هم دشواری ساخت « کابوس یک رؤیا»اش که بود. از عنوان خودستایانهشکل گرفته

 تک تک»انگاشت تا تأکید مکرر بر این که کرد و هم خود فیلم را رؤیاگون میوار معرفی میا کابوسر

زحمات »گذارانه خود تلویزیون،سیاق منتخواست به، یکسره می«گیر بودهای این فیلم سخت و نفسپالن

ین را به دیدن فیلمی که مثالً چنرا به رخ بیننده بکشد و با استفاده از همان سادگی، او « روزی همکارانشبانه

ر تعابیری است که د« کابوس یک رؤیا»های ترین ویژگیپرزحمت و توانفرسا بوده، وادارد.یکی از عجیب

از اشاره به این که هر ایرانی برای  .کار بردههای خیابانی فیلم بههای فیلمبرداری سکانسوصف دشواری

گرفتیم : جور مجوز می 01برای هر پالنی باید »الیدن از این که خودش امپراتور کوچکی در درون دارد تا ن

رسید توان پترین عناصر این مستند بود. می، این تأکیدها از آزارنده«مجوز شهرداری، مجوز نیروی انتظامی،...

ی اا... و بقیه و بقیه برآرا و حمید نعمتکه مگر مثالً داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی و بهمن فرمان

فیلمبرداری نباید چنین مجوزهایی تهیه کنند که همکاران مجید مجیدی با آن همه امکانات و طول زمانی 

 اش همین تبلیغات تلویزیونیکه نمونه باورنکردنی–های استثنایی نهادهای رسمی فیلمبرداری و حمایت

ناهای یابند تا از تنگفرصت را میدهند؟ و مگر بقیه این از ناگزیری در تهیه مجوز، ناله سر می -کنونی است

 !جویی کنند؟عنوان ابزار جلب مخاطب، در اوج ساعات پخش تلویزیون، بهرهشان بهروند تولید فیلم

 ترین عناصر کارخبری بیننده عام، بارها بدیهیفیلم در امتداد همان روند استفاده از سادگی و بی  سه( 
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ا ثابت شود دهد تآموزشی برنامه کودک، برای بیننده توضیح می-یفیلمسازی را با لحنی شبیه مستندهای علم

لبانه قبلی، ریزی سودطصحنه دی.وی.دی فیلم، بلکه اختصاصاً و با برنامهنه برای استفاده در مثالً بخش پشت

ن ای»کند که است. جایی بیننده را شیرفهم میترین سطح بیننده ساخته شدهبرای همین پخش تلویزیونی با عام

اهمیتی نیست. صدابردار فیلمه که ضبط صداهای فیلم تا آخر به آقایی که گوشی روی گوششه، هیچ آدم کم

« االکلنگ»را به « کرین»کند و یک جا هم زبان ساده تشریح میرا به« کات»جایی دیگرمفهوم «! عهده اونه

آرشیوی  هایسبک برنامهبههای کمیکی صحنه که با افکتمتن این مستند پشتکند! موسیقیتشبیه می

است، با خصلت مفرح و ها و غیره همراهخواب رفتن بچهها و بهتلویزیونی با نمایش زمین خوردن آدم

لیغات رسانی که برای تبدهد که فیلم را نه برای اطالعبخشد، بار دیگر نشان میمضحکی که به تصاویر می

  .اندساخته

انجامد و در نتیجه، فیلم گاهی تعریف نگری به خطاهای اساسی هم میدر این مسیر، بدیهی است که ساده

و  نامدای میدهد. رضا ناجی را بازیگر حرفههای سینمایی ارائه میکامالً نادرستی از برخی عناصر و پدیده

ی اکردن یا مثالً دستمزد کامل گرفتن، معادل تکنیکی و تئوریک درستی برمتوجه نیست که تعدادی فیلم بازی

خصی های شآید. اگر ناجی که خود و فردیت و لهجه و رفتار و واکنشحساب نمیبه« ایبازیگر حرفه»تعبیر 

، بازیگران ای تلقی شودگذارد، فقط بابت تعدد حضور دربرابر دوربین حرفهنمایش میخود را جلوی دوربین به

اند! اییاد ندارند، کلی حرفهشان را بهنامهایی چون من هم کرد ثابت دو سه فیلم بهمن قبادی که حتی خوره

 «نابازیگر»جانورانی مثل ماهی و شترمرغ و گنجشک را « کابوس یک رؤیا»در عوض، گفتارمتن عجیب 

توجه به تعاریف نظری مباحث تخصصی عرصه شناخت و تحلیل بازیگری، حتی از عبارت خواند و بیمی

ران کند که خود همچون اهانتی به نابازیگدر توصیف این حیوانات استفاده می« نفهمیک مشت نابازیگر زبون»

 کند. نکتهجلوه می -از جمله خود ناجی–های کیارستمی، کن لوچ، پازولینی و همین مجیدی واقعی فیلم
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ر فعلی، گنحصاری و تبعیضاصلی در این است که هیچ فیلم و برنامه سینمایی دیگری در صدا و سیمای ا

یابد. در نتیجه، فیلمی از این دست در جایگاه تنها امکان بازتعریف درست این تعابیر مهم سینمایی را نمی

ن اش ناممککردناندازد که بعدها پاکجا، مفاهیم غلطی را در ذهن او جا میخبر از همهمنبع آموزشی بیننده بی

  .آیدچشم مییا بعید به

درآوردی اختیار کرده، تعجبی هم ندارد که ای برای صدور احکام مندی که چنین مسند مدرسانهدر مستن

ا خطاب شود! البته ب« گوهاحاکم شهر قصه»هیچ توضیح و داللتی، ناگهان و بی« هاآواز گنجشک»کارگردان 

  !این امکانات و شرایط حاکمانه، تعبیر چندان پرتی هم نیست

شود. تیازات در هر کشور و هر نظام سینمایی دیگر هم به برخی فیلمسازان اعطا میتمام این ام  چهار( 

 کیا پخشحاتمی« دعوت»ای که تلویزیون برای سابقهبی show case و« هاآواز گنجشک»شمار تیزرهای بی

ا صی بای خصوکند و برای اولین بار در تاریخ بعد از انقالب، تک تک بازیگران فیلم را در مکالمهمی

ای از های آشکار و چندصدبارهسازد، جلوهدوربین/بیننده، به عامل فراخواندن او برای تماشای فیلم بدل می

جاست که آنان خود این مطلوبیت در نگاه رسمی برخورداری این فیلمسازان از آن امتیازات است. مشکل این

ا همچون آثار معمول بخش خصوصی یا سینمای هایشان رپذیرند و اصرار دارند انبوه تبلیغات فیلمرا نمی

مینای شهر »یا « کنعان»یا « ریسمان باز»کنید به دور از تبعیض بخوانند. جداً تصور میبر و بهمستقل، هزینه

« اهآواز گنجشک»صحنه یا مستندی از نوع پشت« دعوت»فرصت پخش تیزری همچون تیزرهای « خاموش

 داشتند؟ شوخیاش را میتخفیفهای واقعی و بیآنان امکان پرداخت هزینه شد،شد؟! و اگر چنین میداده می

گفت اصل رأی شما مردم است و ما که آشکارا می« کابوس یک رؤیا»هم حدی دارد. عبارات پایانی مستند 

ن نیکنید امکان چکرد. ادعا میخوبی فاش میایم، ماهیت تبلیغی آن را بهفیلم را برای تماشای شما ساخته
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« بشتابید بشتابید،»راه انداختن این بازی تبلیغاتی برای بقیه هم فراهم است و فقط کاهلی خودشان مانع به

 !شود؟می


