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داس��تانی، خنده دار اس��ت یا دراماتیك و مخاطب آن چه 
كس��ی اس��ت؟ باید بدانید دیگران چه تجربه ای با دیدن 
این فیلم پیدا می كنند و فیلم های مشابهی كه با موضوع 

فیلم شما مشترك هستند را می توانید مثال بزنید.
مدیر آموزش سازمان س��معی، بصری فرانسه بیان كرد: 
در اروپا بنیادها و س��ازمان های مختلف برای هر مرحله 
از ساخت فیلم اعم از نوشتن، تدوین و تولید، كمك های 
مختلفی در نظر می گیرند. همیش��ه باید با تهیه كننده ای 
در كش��ورهای دیگر ارتباط داشته باش��ید كه بتوانید به 
كمك آن طرح خود را مستقیم و بی واسطه ارائه دهید. 

وی درباره مراحل بعد از ارائه طرح نیز اظهار كرد: سوال 
مهم دیگ��ر درباره چگونگی ارائه بهینه طرح اس��ت. آیا 
نیازمند یك فیلمبردار مش��هور برای كارتان هس��تید یا 
اینك��ه به بالگرد برای فیلمب��رداری هوایی احتیاج دارید. 
بنابراین چگونگی س��اخت فیلم نی��ز اهمیت دارد و تمام 
جزئیات را باید در این ط��رح بگویید. در اروپا برای ارائه 
طرح ابت��دا توضیح می دهید كه این فیلم چه رابطه ای با 
ضمیرناخودآگاه یا زندگی ما دارد. موس��یقی و نوع روایت 
فیلم اعم از اول ش��خص یا س��وم ش��خص نیز در زمره 

سوال های چگونگی ساخت فیلم جای می گیرد.
زیسرمن با اشاره به دیگر سوالی كه در فرآیند ارائه طرح 
به ذهن می آید، گفت: س��وال بعدی این است كه به چه 
دلیل و چرا می خواهیم این فیلم را بسازیم. آیا می خواهیم 
یك رزومه یا بیوگراف��ی از خودمان باقی بگذاریم یا نه؟ 
س��وال بعدی درباره زمان ش��روع كار فیلمبرداری است. 
بای��د بدانیم چه زمانی می خواهیم فیلمبرداری را ش��روع 
كرده و چه زمانی آن را به پایان رسانیم و همچنین زمان 

توزیع فیلم نیز در این رابطه اهمیت می یابد. 

در دهمین جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای، كارگاه نحوه 
ارائه طرح برای دس��تیابی به ب��ازار بین الملل با تدریس 
دیدیر زیس��رمن مدیر آموزش س��ازمان سمعی، بصری 
فرانسه در س��الن شهر فرنگ پردیس س��ینمایی آزادی 

برگزار شد.
زیس��رمن در ابت��دای ای��ن بح��ث گفت: ه��دف امروز 
كارگاه این اس��ت كه روشی برای ارائه طرح و مشاركت 
س��رمایه گذاران پیدا كنیم. ایده این اس��ت كه در مدتی 
كوتاه بتوانیم مسئوالن سازمان های سرمایه گذار را قانع 

كنیم كه چرا طرح ما نسبت به دیگر طرح ها بهترند. 
زیس��رمن خاطرنش��ان كرد: مهمترین مس��أله این است 
ك��ه چه موضوعی را بیان می كنی��د و این جزئیات طرح 
اس��ت كه می تواند كار ش��ما را متفاوت كند. هر كلمه را 
باید بش��مارید و جای كلمه را بشناسید و بدانید پشت هر 
ایده ای چ��ه كلمه ای بگذارید. باید نظر طرف مقابل را با 

یك جمله جلب كنید. 
وی با اشاره به سوال های مهمی كه در فرآیند ارائه بهینه 
طرح باید مطرح شود، گفت: اولین سوال این است كه به 
عنوان فیلمساز چه نقش��ی دارید و آیا كارگردان یا تهیه 
كننده فیلم هس��تید یا نه؟ چون هركسی از عوامل فیلم 
می تواند طرح را ارائه دهد. در كشورهای مختلف معموال 
فیلمس��از طرح هنری را ارائه می كند و تهیه كننده ارائه 

دهنده بخش مالی است.
زیسرمن ادامه داد: پس از آن سوال این است كه چرا شما 
برای ارائه طرح فیلم انتخاب ش��دید؟ آیا سوژه یا طرح را 
به این دلیل ش��ما ارائه می دهید كه جهان بینی مناسب 
و تسلط خوبی روی آن دارید؟ مسأله دیگر این است كه 
طرح ش��ما چیست و آیا در قالب مستند جای می گیرد یا 

داشتن جهان بینی، الزمه موفقیت 
در فیلم کوتاه است

در كارگاه نحوه ارائه طرح برای دستیابی به بازار بین الملل مطرح شد:

بین الملل��ی  جش��نواره  دوره  دهمی��ن  فض��ای 
فیلم 100 خوب و كیفیت آثار این دوره مطلوب و 
قابل قبول ب��وده؛ تا جایی كه حتی برخی از آثار 
این دوره موجب ش��گفتی داوران جشنواره شده 
اس��ت. آثاری كه از جشنواره امسال دیدم عمدتا 
كاره��ای خوب��ی بودند و به ط��ور كلی می توان 
گفت رونق جش��نواره بین المللی فیلم های 100 
ثانیه ای س��ال به س��ال بیش��تر می ش��ود و این 
پیشرفت را می شود از روند این جشنواره تا امروز 

به راحتی تشخیص داد.
جش��نواره 100 ب��ه دور از فضاهای حاش��یه ای 
و احساس��ی به دنبال محت��وای مطلوب در هنر 
سینماست. این جشنواره یك جشنواره نخبگانی 
است و می توان آن را مش��ابه جشنواره ای مانند 
جش��نواره علمی خوارزمی دانس��ت كه البته در 
فضای علمی و پژوهش��ی رق��م می خورد و این 
جشنواره در حوزه س��ینما. در جشنواره خوارزمی 
ه��م نخبه ه��ای علمی م��ا ش��ركت می كنند و 
داشته هایش��ان را ارائه می كنن��د. آنجا هم تاكید 
روی س��لبریتی ها و فضاهای حاشیه ای و جذب 

عموم مردم به هر قیمتی اتفاق نمی افتد. 
در جش��نواره فیل��م 100 ب��ا ای��ن ك��ه پذیرای 
عموم مردم و مخاطبان هس��تیم و می بینیم كه 
عموم از آثار این جش��نواره دی��دن می كنند، اما 
هدف ما در این جش��نواره ایج��اد فضای تعامل 
و همفك��ری میان فع��االن و حرفه ای های فیلم 
كوتاه و مینیمال است كه بتوانند با هم كار كنند 
و با فضای گفتگو و تعامل به رش��د و تعالی این 
عرص��ه هنری نایل ش��وند. این ه��دف به طور 
طبیعی فضایی را ایج��اد می كند كه زرق و برق  

جشنواره های دیگر را نداشته باشد.
شاید یكی دیگر از دالیل دور بودن این جشنواره 
از زرق و برق ه��ای جش��نواره های دیگر، جنس 
فیلم های��ی اس��ت كه در ای��ن جش��نواره تولید 
می شود. آثار این جشنواره زمان كوتاهی دارد، اما 
با همه اینها الحم��دهلل می بینیم كه مردم عادی 
هم كه كار اصلی شان سینما نیست، در سال های 

اخیر از این جشنواره استقبال كرده و می كنند. 
معتق��دم ای��ن فض��ای فرهنگ��ی و نخبگانی و 
بی حاش��یه در جش��نواره 100 موضوعی��ت دارد 
و می تواند زمینه ای جدی برای رش��د س��ینمای 
كش��ور رقم بزند. از این رو، امس��ال در شورای 
سیاس��ت گذاری جش��نواره های ح��وزه هن��ری 
تصویب ش��د به ش��رطی كه بتوانیم منابع الزم 
برای برگزاری این جش��نواره سینمایی را در هر 
س��ال تامین كنیم، جشنواره فیلم 100 از این به 
بعد به صورت س��االنه برگزار شود و از دوساالنه 

به جشنواره ای ساالنه تغییر كند.

 محمد حمزه زاده
مدیر سازمان توسعه سینمایی سوره:

جشنواره 100، نخبگانی و 
دور از حاشیه است

یکی از مهم ترین 
سوال هایی که 

از شما پرسیده 
می شود این 
است که آیا 

سوژه یا طرح را 
به این دلیل شما 

ارائه می دهید 
که جهان بینی 

مناسب و تسلط 
خوبی روی آن 

دارید؟
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ساخته می شوند و آثار برگزیده آن در فضاهای عمومی مانند 
مترو، كافه ها، كتابخانه ه��ای عمومی، خیابان ها، روی دیوار 
س��اختمان ها و رس��توران ها و روی زمین در س��طح شهرها 

نمایش داده می شود.
وی با بیان این كه جش��نواره فیلم های 60 ثانیه ای دانمارك 
هر س��اله موضوعی جداگانه را در فراخ��وان اعالم می كند، 
افزود: هر س��ال هیات داوران این جشنواره تغییر می كنند و 

مالك های متفاوتی برای داوری لحاظ می شود. 
ب��ه گفته ارتگا انتقال پیام و مفه��وم در 60 ثانیه، آن هم در 
فیلمی بدون كالم، اگر چه در ظاهر س��اده به نظر می رس��د 
ولی بسیار دشوار است، فیلمساز باید بتواند ایده ای را انتخاب 
كند كه بدون كالم كامال قابل درك باش��د و مخاطب را با 
خود درگی��ر كند. وقتی چنین فیلمی در یك فضای عمومی 
كه همه در رفت و آمد هس��تند مانند مترو یا س��طح ش��هر 
نمایش داده می شود باید به گونه ای باشد كه مخاطبان را كه 

همان عابران هستند جذب كند و پای اثر نگه دارد.
این س��ینماگر توضیح داد: سال گذش��ته یك فیلم ایرانی به 

جش��نواره 60 ثانیه ای دانمارك فرس��تاده ش��د و اتفاقا جزو 
برگزیدگان این جش��نواره هم ش��د. هنرمندان از همه جای 
دنیا می توانند آثارشان را به جشنواره دانمارك ارسال كنند و 

در رقابت با دیگر آثار قرار بگیرند. 
ارتگا با بیان این كه هدف ما این اس��ت كه ش��هروندانمان 
حت��ی در حال انجام كارهایش��ان در س��طح ش��هر فرصت 
دی��دن یك اثر هنری را در 60 ثانیه داش��ته باش��ند، اظهار 
كرد: به دلیل این كه آدم های متفاوتی در س��طح ش��هرها و 
خیابان های دانمارك در رفت و آمد هس��تند ما در اكران این 
آثار با محدودیت ها و سانسورهایی مواجه هستیم كه باید به 

آنها مقید باشم. 
دبیر جش��نواره 60 ثانی��ه ای دانمارك در پای��ان با بیان این 
كه تهران ش��هر بزرگ، زیبا و پر رفت و آمدی است، گفت: 
توصیه می كنم ش��ما هم جش��نواره ای با اهداف مش��ابه با 
جش��نواره دانمارك راه ان��دازی كنید و آثار آن را در س��طح 
تهران بویژه در متروی تهران به نمایش بگذارید؛ این اتفاق 

در تهران می تواند با موفقیت همراه باشد.

كارگاه بین الملل��ی فیل��م كوتاِه كوت��اه دانمارك، عصر 
دومین روز برگزاری جشنواره فیلم 100، با حضور بهنام 
بهادری مس��وول كمیته بین المللی جشنواره فیلم 100 
و آنا ارتگا دبیر جش��نواره بین الملل��ی فیلم 60 ثانیه ای 
دانمارك در س��الن شهر فرنگ پردیس سینمایی آزادی 

برگزار شد.
بهن��ام به��ادری در این كارگاه با بی��ان این كه یكی از 
سیاست های جشنواره بین المللی فیلم 100 این بوده كه 
فضای تعامل را بین این جشنواره با دیگر جشنواره های 
مش��ابه خارجی برقرار كند، اظهار كرد: در راس��تای این 
سیاس��ت وقتی جش��نواره های ثانیه ای را رصد كردیم، 
دیدیم كه 3 جش��نواره ثانیه ای در دنیا برگزار می ش��ود؛ 
جشنواره های بوستون و پاكستان و جشنواره 60 ثانیه ای 
دانمارك كه دبیری آن بر عهده خانم ارتگا است. اگر چه 
قدمت جش��نواره بین الملل��ی 100 در ایران بیش از هر 
س��ه این جشنواره هاست اما خوب است كه در تعامل با 
این جشنواره های خارجی از تجربیات آنها استفاده كنیم. 
مسوول كمیته بین المللی دهمین جشنواره 100 ثانیه ای 
حوزه هنری در پایان س��خنانش گفت: شاید این جلسه 
را باید با عنوان نشس��ت انتقال تجربیات خواند، زیرا به 
دلیل محدودیت زمانی كمتر می تواند ش��كل كارگاهی 
داشته باشد؛ از این نظر ما قرار است در این جلسه بیشتر 
از تجربیات و ایده ها و تكنیك های فیلمسازان دانماركی 

در ساخت یك اثر كوتاه كوتاه استفاده كنیم.
در ادامه این نشس��ت، آنا ارتگا دبیر جشنواره فیلم های 
60 ثانی��ه ای دانمارك اظهار كرد: طرح این جش��نواره 
برای اولین بار به ذهن تعدادی از فیلمس��ازان و صاحب 
نظران س��ینمای كوتاه دانمارك رسید كه خودشان جزو 
عوامل این جش��نواره و داوران آن شدند. جشنواره فیلم 
60 ثانیه ای دانمارك به صورت خصوصی توسط گروهی 
از افراد آزاد برگزار می شود و از این رو با محدودیت های 

مالی مواجه است.
دبیر جشنواره بین المللی فیلم های 60 ثانیه ای دانمارك 
ادامه داد: یكی از مش��كالت این جش��نواره و س��اخت 
این فیلم ها، بس��ترهای ارائه آثار و اكران فیلم هاس��ت، 
ما این مش��كل را با س��اخت آثار صامتی كه بتوانند در 
محیط ه��ای ش��هری و عمومی اكران ش��وند تا حدی 
حل كردیم. فیلم های این جش��نواره به صورت بی كالم 

به نظر من فیلم هایی كه در زمان كوتاهی مثال 100 ثانیه س��اخته 
می ش��وند، جدای از اینكه بهتر است با تكنیك های نوین سینمای 
روز س��اخته ش��وند، باید از جنبه نوع نگاه به مضامین هم خالقانه 
باش��ند. به عبارت دیگر، جدای از فرم و س��اختار خوب س��ینمایی 
بای��د در انتخاب مضامین و نوع نگاه و پرداخت به آن ها ش��یوه ای 
هنرمندان��ه را در پیش بگیرند. این عنصر نوع نگرش به س��وژه یا 
مضمون اگر خوب و خالقانه انتخاب ش��ود می توان در همان زمان 

كوتاه هم تماشاگر را تحت تاثیر قرار داد.
این مس��ئله، به خصوص اگر قصد ما س��اختن آث��اری با مضامین 
اخالقی اس��ت، بس��یار اهمیت پیدا می كند. طرح مضامین اخالقی 
با نگرش های نو و خالقانه در قاب س��ینما بسیار می تواند مطلوب 
و موردپس��ند جامعه ایرانی باشد. به ویژه با توجه به سابقه درخشان 
ادبی ما كه همواره ضرب المثل های كوتاه ولی تاثیرگذار در ادبیات 
ما وجود داش��ته و در یادها مانده و س��ینه به سینه توسط مردم به 
نس��ل های بعدی منتقل ش��ده اس��ت، می توان در عرصه تصویر و 
س��ینما هم آثاری كوتاه و هنرمندانه خل��ق كرد كه در یادها بماند. 
محور ضرب المثل های ما عموماً اخالق است و از این نظر انتخاب 

موضوع اخالق برای فیلم های 100 ثانیه ای كاماًل موجه است.
بر مبنای نظر جامعه شناس��ان و روان شناسان اجتماعی، مخاطبان 
روزگار ما بس��یار كم حوصله ش��ده اند و دوس��ت دارن��د پیام ها در 
كوتاه تری��ن زمان و بدون ش��اخ و برگ های اضافی منتقل ش��وند. 
به دلیل گس��ترش فض��ای مجازی و رس��انه های جهانی، توضیح 
واضح��ات و تكرار مكررات حوصله مخاطب امروز س��ینما را س��ر 
می برد و او را اذیت می كند و س��ینمای ای��ران باید این موضوع را 

مورد توجه قرار دهد.
اثر سینمایی با اثر تلویزیونی كه شاخ و برگ هایی دارد بسیار متفاوت 
اس��ت؛ مخاطب تلویزیون كسی است كه در خانه نشسته و ممكن 
اس��ت در حین تماشای یك اثر تلویزیونی به كارهای شخصی اش 
هم رس��یدگی كند، ولی در سینما تماش��اگر در یك فضای تاریك 
نشس��ته و فقط بر فیل��م تمركز دارد؛ از این نظر حش��و و زوائد اثر 
سینمایی به ش��دت به چش��م می آید و مخاطب را آزار می دهد. در 
یك اثر سینمایی باید تمام تالش ها صورت گیرد تا زوائد كار كاسته 
ش��ود؛ از این نظر ورود به عرصه سینمای مینی مال یا كوتاِه كوتاه 

می تواند بستر این امر را فراهم سازد.

برخ��ی ممكن اس��ت زمان كوت��اه را محدودیتی ب��رای فیلم 100 
ثانیه ای قلمداد كنند؛ در حالی كه همه امتیاز یك فیلم 100 ثانیه ای 

در همان كوتاه بودن زمانش است.

ابراهیم اصغری، تهیه كننده سینما:

100 ثانیه زمان، محدودیت نیست، امتیاز است

در كارگاه بین المللی سینمای كوتاه دانمارك مطرح شد:

وقتی فیلم کوتاه 
در یك فضای 
عمومی مانند 
مترو یا سطح 

شهر نمایش داده 
می شود، باید 

به گونه ای باشد 
که مخاطبان را 

که همان عابران 
هستند جذب کند 
و پای اثر نگه دارد

ارتگا: تهران فضای مناسبی برای نمایش آثار مینی مال است
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ُزل / حریم شخصی 
حتما برای ش��ما هم پیش آمده اس��ت كه در مكانی 
عموم��ی  مانند اتوبوس یا مت��رو وقتی در حال چك 
كردن تلفن همراه خود هستید متوجه می شوید كسی 
كنجكاوانه در حال بررسی صفحه گوشی شماست و 
به حدی راحت بنظر می رس��د كه گویی به تلویزیون 
ش��هری خیره ش��ده! در این باره حتی در شبكه های 
اجتماعی نیز لطیفه هایی ساخته و پخش شده است. 
فیلم »ُزل« دقیقا به همین مساله یعنی عدم رعایت 
حری��م خصوصی افراد می پ��ردازد و با لحنی كمیك 
آن را مورد نق��د قرار می دهد. پایان فیلم و جایی كه 
زن فضول خود را در مواجهه با موقعیتی می بیند كه 
دیگران را پیش��تر در آن قرار داده و احس��اس معذب 

بودن می كند جذاب ترین صحنه فیلم را رقم می زند.

زمزمه محبت / كودك و مادربزرگ 
آنچه فیلم كوتاه »زمزمه محبت« را برای مخاطب 
دوست داش��تنی می  كند كیمیای محبتی اس��ت كه 
شاید مدت هاست در نسل جوان بخصوص نسبت 
به افراد مسن فامیل كمرنگ شده است. جوانان و 
كودكان این روزها  ترجیح می  دهند به جای س��ر 
زدن به مادربزرگ و پدربزرگ اوقاتش��ان را پشت 
مانیتورها یا با دوستانش��ان بگذرانند و ظاهرا دوره 
جمع ش��دن در خانه پدربزرگ و مادربزرگ و بودن 
در كنار آنها گذشته است. در فیلم »زمزمه محبت« 
دختر كوچكی به مادربزرگش كه دچار فراموش��ی 
اس��ت با حوصله كمك می كند نماز بخواند. اینكه 
دختر كوچك شبیه معلمی  دلسوز برای مادربزرگ 
خ��ود آیه های ق��رآن را زمزمه كند ب��ه این جهت 
جذاب اس��ت كه احتم��اال روزی مادربزرگ همین 
زمزمه ها را در گوش مادر كودك داشته تا او برای 
اولی��ن بار نمازش را بخواند و حاال ثمره محبت به 

فرزند اینگونه به مادربزرگ بازمی گردد.  

سلفی ایرانی / چو ایران نباشد تن من مباد 
ش��اید در نگاه اول فیلم به یك فوتوكلیپ ش��بیه 
باشد اما وقتی پسر مونوپد به دست با همان تصویر 
آش��نا و همان لباس همه جای ایران را می گردد و 
در پس زمینه فیلم آهنگ حماس��ی و زیبای »ای 
ایران ای س��رای امید« پخش می ش��ود این اثر از 
قالب یك فوتوكلیپ فراتر رفته و به فیلمی  دلنشین 
و غرورآفرین تبدیل می  ش��ود. در »سلفی ایرانی« 
مخاطب همراه با پس��ری جوان گ��رد ایران عزیز 
س��فر می كند و لذت می برد از تماش��ای این همه 
تم��دن و تاری��خ و زیبایی. »س��لفی ایرانی« حتی 
می تواند فیلم كوتاه تبلیغاتی بسیار موفق و موثری 
برای جذب گردش��گران خارجی باشد. هوشمندی 
كارگردان وقتی بیش��تر مش��خص می شود كه در 
فصل پایانی فیلم وقتی پسر جوان به میدان آزادی 
می رس��د آفتاب رو به غروب رفته و اینطور به نظر 
می رس��د كه با پایان روز س��فر ایرانگردی مسافر 

پرشور نیز به انتها می رسد.

گمشده / من گم شده ام 
ایده فیلم »گمش��ده« بر غافلگیری نهایی بنا شده 
اما این ش��وك پایانی از همان ابتدا به راحتی قابل 
حدس اس��ت و حاال كه مش��ت فیلم الاقل برای 
تماش��اگر فیلم بین باز شده، دیگر اش��تیاقی برای 
دنبال كردنش باقی نمی ماند. آما آنچه مورد انتقاد 
است نه داستان قابل حدس، بلكه مفهوم شعارزده 
فیلم است. كارگردان اشارات صریحی به گمگشته 
بودن انس��ان در عصر ارتباطات دارد و این اشارات 
و پیام ه��ا را به ش��كلی ش��عاری و ش��تابزده بیان 
می كند. همین ش��عارزدگی نیز مانع از آن می شود 
كه مخاطب ب��ا فیلم ارتباط برقرار كرده و حتی به 
برخی از ظرایف فنی فیلم مانند فیلمبرداری خوب، 
تدوین مناس��ب و انتخاب بادقت لوكیشن ها توجه 

كند. 

باز باران آب داد / هر قطره باارزش است 
فیل��م خ��وب و اثرگذار »ب��از ب��اران آب داد« یكی 
دیگر از آثاری اس��ت كه كارگردانان جوان جشنواره 
فیلم  100 درباره دغدغه ش��ان در زمینه كمبود آب 
و اس��تفاده بهینه از مصرف ای��ن نعمت پرقدر الهی 
ساخته اند. فیلم روایتی موجز و شیرین دارد و با بیانی 
شاعرانه به مخاطب گوشزد می كند كه هر قطره آب 
باارزش اس��ت و باید از آن به بهترین شكل ممكن 
استفاده كرد. در ش��رایطی كه بحران كمبود آب در 
كشور جدی شده است هرچقدر از این نوع فیلم های 
مینی م��ال در زمین��ه مصرف درس��ت منابع طبیعی 

ساخته شود باز هم كم است.

 انتخابت بیشتر از آنچه فکر می کنی 
اثر دارد / اثر پروانه ای

مرد جوانی در موقع سفارش غذا یك نوشابه خارجی 
را به نوش��ابه ای وطنی ترجیح می دهد و با انتخاب 
آن نوش��ابه باعث سلس��له اتفاقاتی می شود كه به 
اثر پروانه ای می ماند. كارگردان ایده خالقانه اش را 
فكر ش��ده و جذاب و سرگرم كننده بسط می دهد و 
از دل موقعیتی كمیك، پیامی  بس��یار جدی و حتی 
شاید هشداردهنده به مخاطب گوشزد می كند؛ این 
كه انتخاب های كوچك ما ش��اید در ظاهر بس��یار 
بی اهمیت و پیش پا افتاده بنظر برسند اما می توانند 
درنهایت سرنوشت س��از باشند. انتخاب یك نوشابه 
خارج��ی ك��ه قیم��ت پایین��ی دارد نمی تواند یك 
كارخانه بزرگ نوشابه س��ازی وطنی را ورشكس��ته 
كن��د اما اگر ای��ن انتخاب به ی��ك اپیدمی  جمعی 
تبدیل ش��ود تولید ملی نیز ب��ه قهقرا خواهد رفت. 
فیلم همچنین ساختار و جلوه های ویژه خوبی دارد. 

بچه و مرد / برای برداشتن هر زباله باید كمری 
خم شود 

مرد جوان و بی توجهی روی نیمكت پارك نشسته 
و با اش��تیاق به گزارش مس��ابقه فوتب��ال از رادیو 
گ��وش می كن��د و با هیج��ان تخمه می ش��كند و 
روی زمی��ن می ریزد. روبروی مرد، پس��ربچه ای با 
ناراحت��ی او را نگاه می كند و درنهایت دلش طاقت 
نمی آورد و به سمت مرد رفته، ابتدا به او نگاهی از 
س��ر مالمت می اندازد و وقتی متوجه می شود مرد 
نس��بت به دنیای اطرافش كامال بی اهمیت است، 
خودش مش��غول پاك كردن زمین می  ش��ود  و... 
آنچ��ه فیلم »بچ��ه و مرد« را به اث��ری متفاوت و 
خوب تبدی��ل می كند نه پای��ان غافلگیركننده آن 
اس��ت و نه حتی مضمون آن ك��ه حفظ پاكیزگی 
شهر اس��ت، بلكه نگاه پرمعنای پس��ربچه به مرد 
وقت��ی در پایان فیلم جایی كه از مرد دور ش��ده به 
او می اندازد نقطه عطف این فیلم و دلیل دوس��ت 

داشتن آن است.  

زباله / هشدار 
فیل��م كوتاه »زباله« بیش��تر از آن ك��ه یك فیلم 
كوتاه باش��د تیزری تبلیغات��ی در جهت لزوم پاك 
نگه داش��تن محیط زیست است اما این موضوع از 
تاثیرگذاری و خوش ساخت بودن فیلم كم نمی  كند. 
ن��گاه كارگردان خالقانه اس��ت و وقتی دوربین از 
خانواده ای كه برای گذران اوقات خوش  به پارك 
رفته اند دور می شود و كم كم عواقب ناراحت كننده 
كارهای غیرمسئوالنه شان را در اطرافشان ترسیم 
می كن��د همانند ش��وكی به مخاط��ب عمل كرده 
و وی را ب��ه فك��ر وادار می كن��د. همچنی��ن فیلم 
»زباله« از نظر فن��ی و تكنیكی در حد و اندازه ای 
مقب��ول ظاهر می ش��ود و جلوه های بصری آن كه 
به ش��یوه ای اس��تاندارد طراحی و س��اخته شده به 
غافلگیری و اثرگذاری انتهایی فیلم كمك می كند.

نگاهی به فیلم هایی از  دهمیــــــن جشنواره فیلم 100
 منتقد: الناز دیمان
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لباس ایرانی / تسخیر بازار لباس توسط چینی ها 
سال هاس��ت كودكان ما از لباس ها، لوازم التحریر و 
اس��باب بازی و حتی كتاب هایی استفاده می كنند 
ك��ه تولید كش��ور چین اس��ت و روی آنها نقش و 
نگارهایی با اِلمان های غربی وجود دارد و در غیاب 
قهرم��ان وطنی و اس��طوره های ایرانی كودكان ما 
ب��ا اس��پایدرمن و بتم��ن و ... محاصره ش��ده اند و 
ظاهرا به فكر هیچ تولیدكننده ایرانی نمی رسد كه 
می ت��وان از هزاران هزار گزینه داخلی برای ترویج 
فرهنگ ایرانی / اس��المی  اس��تفاده كرد و دس��ت 
كم بخش��ی از بازار را به دست گرفت. فیلم لباس 
ایرانی به این جو و این ن��وع نگاه بی تفاوت انتقاد 
كرده و اعالم می كن��د كودك ایرانی در كنار همه 
شخصیت های كارتونی جهانی باید با اسطوره های 
وطنی و قهرمانان ایرانی نیز آشنا شود و این وظیفه 
هنرمن��دان و تولیدكنندگان اس��ت؛ وظیفه ای كه 
آنقدر مورد غفلت قرار گرفته كه مادر محمدحسین 

شخصا درمورد فرزندش بر دوش می گیرد. 

مزاحم / آنتن موجود نیست 
»مزاح��م« یكی دیگ��ر از فیلم های ای��ن دوره از 
جش��نواره فیلم 100 اس��ت كه درباره نفود یا شاید 
بهتر اس��ت بگوییم هجوم فن آوری گوش��ی های 
هوشمند به زندگی مان ساخته شده است؛ گوشی ها 
و ش��بكه های مجازی كه حتی باعث س��رد شدن 
جمع ه��ای خانوادگ��ی نیز می ش��وند. فیلم روایتی 
پركشش و طنزآمیز دارد و مخاطب را با خود همراه 
می كن��د. بازی های فیلم بخص��وص نقش آفرینی 
پیرم��رد و ن��وه ش��یرین زبان��ش بس��یار خوب و 
تماش��ایی اند. س��اختار فیلم به لح��اظ تكنیكی و 
فیلمبرداری در حد آثار خوب و استاندارد سینمایی 
اس��ت. تمهید هوش��مندانه كارگ��ردان در انتخاب 
لوكیش��ن فیلم كه خانه ای بس��یار زیبا و سنتی در 
شهر یزد است، نشان از دقت و وسواس وی برای 
بسط ایده فیلم یعنی تقابل سنت و مدرنیته و تاثیر 

بر مخاطب دارد.

مسیر زندگی را انتخاب کنید / اول فیلِم 
خوب بعد پیام رسانی 

»مسیر زندگی را انتخاب كنید« به كارگردانی معصومه 
خوش لهجه انیمیش��نی خوش ساخت با طراحی و ایده 
انیماتوری بسیار بامزه اس��ت. سه كاراكتر بانمك كه 
اتفاق��ا برعكس آنچه مد نظ��ر كارگردان بوده در نگاه 
اول بس��یار دوست داش��تنی تر از نگاه ش��عارزده دوم 
هس��تند، طراحی س��اده و در عین حال زیبایی دارند. 
انیمش��ین »مس��یر زندگی را انتخاب كنید« از همان 
نام فیلم س��ردادن ش��عار را آغاز می كند و تا انتها نیز 
این نگاه شعارزده بر فیلم سایه می اندازد. كاراكترهای 
انیمیش��ن خوش س��اخت این كارگردان جوان خیلی 
بامزه تر از آن هس��تند كه قربانی نگاه ساده و ابتدایی 
جاری در فیلم ش��وند و ش��عار كتابخوان��ی در مقابل 
تفریح ماشین سواری را بدهند. كاش خوش لهجه فیلم 
دیگری با این س��ه كاراكتر دوست داشتنی بسازد و در 
آن به دور از هرگونه شعار و دغدغه پیام رسانی تنها به 

ساخت فیلمی  خوب فكر كند. 

هاجر / قضاوت 
فیل��م كوتاه اعظم جعف��ری یك��ی از بهترین آثار 
این دوره از جش��نواره فیلم در بخش رقابتی است. 
فیلم روایت��ی غیرخطی و پركش��ش دارد. افرادی 
از طبقه ه��ای مختلف اجتماعی و با س��ن و س��ال 
و جنس��یت های متفاوت جلوی دوربین ایس��تاده و 
درب��اره موقعیتی صحبت می كنند كه تا پایان فیلم 
برای مخاطب مش��خص نیس��ت. هركدام از این 
اف��راد راهكاری ارائ��ه می كنند و درب��اره موقعیت 
نامعل��وم و ف��ردی كه در آن موقعیت قرار داش��ته 
قضاوت های متفاوتی دارند. فصل انتهایی و وقتی 
گره داس��تانی غیر قابل ح��دس آن برای مخاطب 
گش��وده می شود، عمیقا تاثیرگذار و رعب آور است؛ 
اثرگ��ذار به این جهت كه تا وقتی در موقعیتی قرار 
نداش��ته باش��یم نمی توانیم قضاوت درستی درباره 
اش��خاصی كه در آن موقعیت بوده اند داشته باشیم 
و رع��ب آور از این حیث كه ناهنج��اری اجتماعی 

دردناكی را به مخاطب یادآوری می كند.  

بن بست / نافرمانی 
»بن بس��ت« ب��ه لحاظ تكنی��ك، اث��ری متمایز یا 
ش��اخص محس��وب نمی ش��ود و كامپیوتری بودن 
تصاویرش كمی  توی ذوق بیننده می زند اما داستان 
فیلم با وجود تكراری بودن، جذاب اس��ت. تمرد یك 
س��رباز از دس��تور كه قاعدتا برای او حكم وظیفه را 
دارد ب��ه جه��ت اینكه حك��م را مغایر با انس��انیت 
می داند همواره سوژه ای پركشش برای داستان های 
فیلم های سینمایی و س��ریال ها بوده است. در فیلم 
»بن بس��ت« هم با همین سوژه روبرو هستیم. فیلم 
اگر با ساختاری بهتر تولید می شد می توانست یكی از 
بهترین انیمیش��ن های این دوره از جشنواره باشد اما 

در حال حاضر اثری متوسط است. 

به همین سادگی / با كمی  محبت 
»به همین س��ادگی« حكایت محبت های كوچكی 
است كه شاید چندان به چشم نیایند یا حتی متوجه 
آنها نباشیم اما حكم قطره هایی كوچك را دارند كه 
ب��ا جمع شدنش��ان روخانه ای از مهربان��ی در دل ها 
جاری می  ش��ود. زن و ش��وهری جوان بر سر سفره 
افطار می  نش��ینند و شوهر متوجه می  شود همسرش 
به خاط��ر روزه دار بودن فراموش كرده در غذا نمك 
بری��زد. معموال در چنی��ن وقت هایی ش��وهران به 
همسرش��ان یادآوری می  كنند كه نمك را فراموش 
كرده یا خود از جا برمی  خیزند و نمك را به سر سفره 
می آورند یا حتی با ناراحتی از همسرشان می  خواهند 
كه نمك بی��اورد. اما كاراكتر اصلی فیلم »به همین 
س��ادگی« تصمیمی  متفاوت و محبت آمیز می  گیرد، 
تصمیم كوچكی كه ش��اید همس��رش حتی متوجه 
نش��ود اما حكم همان قطره را دارد كه روزی جوی 

محبت خواهد شد.

دالکه / مهر مادری 
فیلم های��ی ب��ا محوریت مهر مادری در جش��نواره 
امس��ال نمود چش��مگیر دارند. »دالك��ه« )مادر به 
گویش ل��ری( نیز یكی دیگر از همین دس��ته آثار 
است كه در قالب انیمیشن تولید شده است. روایت 
آب ش��دن آدم برفی ها هم��واره در ادبیات ایران و 
جهان چه در ش��عر و چه در نثر فرایندی غم انگیز 
توصیف ش��ده و روایتی آشناس��ت. كارگردان فیلم 
»دالكه« نیز ب��ا قصه ای تازه و البت��ه مادرانه این 
روایت را تكرار می كند. تماشای فیلم خوش ساخت 
»دالكه« كه ب��ا تصویرگری حرفه ای و افكت های 
صوتی اس��تاندارد همراه اس��ت می  تواند هم برای 
كودكان و هم بزرگساالن تجربه ای دلنشین باشد. 

دریا آبی نیست / مادرانگی 
فیلم »دریا آبی نیس��ت« س��اختاری ساده ولی در 
عی��ن ح��ال تعلیق آمیز دارد و از ای��ن جهت برای 
كارگ��ردان جوانش موفقیت محس��وب می  ش��ود. 
زن جوان��ی در كن��ار دری��ا با كودك خردس��الش 
بازی می كند اما ناگه��ان تلفن زنگ می زند و زن 
به س��مت ماش��ین می رود و در كمال خونسردی، 
كودك خردس��ال و طبعا آسیب پذیرش را كنار دریا 
ره��ا می كند. تعلیق داس��تان فیل��م از همین جا تا 
صحن��ه پایانی ادامه پیدا می كند و موس��یقی آرام 
و حتی ش��اد فیلم كنتراس��ت جالبی را با فضای پر 
اس��ترس اثر ایجاد كرده و مخاط��ب را متعجب تر 
می كند. همه چیز در فیلم »دریا آبی نیست« خوب 
پی��ش می رود و غافلگیری پای��ان فیلم نیز اثرگذار 
اس��ت اما كاش كارگردان در صحنه پایانی حضور 
مادر و در كنار دریا اصراری بر لزوم شیرفهم كردن 
مخاط��ب نداش��ت و آن تصویر مبهم و س��ایه وار 

كودك را در كنار مادر نشان نمی داد.

نگاهی به فیلم هایی از  دهمیــــــن جشنواره فیلم 100
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علیرضا جباری دارستانی - بحث از رابطه هنر و اخالق و تأثیر و تأثّر 
متقابل این دو بر یكدیگر از مباحث قابل توجهی است كه می تواند به 
گشودن افق هایی تازه در مسیر تحلیل فلسفی و باروری بیشتر مباحث 
نظ��ری در هر دو ح��وزه اخالق و هنر منجر ش��ود. پایه ای ترین گزاره 
اخالق نزد عالمان آن، مبتنی بر »درنظرگیری« موقعیت و نسبت خود 
با »دیگری« و سنجش »آنچه باید كرد« در این نسبت است. »امانوئل 
كان��ت«، فیلس��وف آلمانی كه صاحب یك��ی از مهم ترین آثار مكتوب 
درخصوص فلس��فه اخالق اس��ت، امر مطلق اخالق��ی اش را این گونه 
تقریر كرده اس��ت: »چنان عمل كن كه بخواهی عملت قانون جهانی 
اخالق شود«. این قاعده دقیقاً مبتنی بر همان درنظرگیری و سنجش 
موقعیت و نس��بت آدمی با دیگران اس��ت. چنین اصلی - با تقریرهای 
مختلفی كه در طول زمان داش��ته اس��ت - هم مورد توجه ادیان الهی 
بوده و هم اندیش��مندان اخالق. به عب��ارت دقیق تر، نظریه اخالق در 
كلی ترین ش��كل اش بر مبنای قاعده ای ایجاب می شود كه هم ادیان 
الهی بر آن صحه می گذارند و هم عقل عملی و عقالنیت اخالقی آن 
را به عنوان محور و مبنای اخالق تصدیق می كند؛ این قاعده توس��ط 

فیلسوفان اخالق با عنوان »قاعده طالیی« نامیده شد. 
ش��اید شناخته ش��ده ترین تقریر قاعده طالیی برای ما مسلمانان تقریر 
حضرت امیرالمومنین)ع( در نامه معروفشان به امام حسن)ع( باشد كه: 
»ای فرزن��د، خ��ود را در آنچه میان تو و دیگران اس��ت ترازویی پندار؛ 
پس برای دیگران دوست بدار آنچه برای خود دوست می داری و برای 
دیگ��ران مخواه آنچه برای خود نمی خواهی...« )نامه 31 نهج البالغه(. 
قاعده طالیی اخالق توس��ط »جان هیك« فیلسوف انگلیسی و متأله 
نامدار مسیحی، مبنایی برای اخالق جهانی در نظر گرفته شده؛ قانونی 
ك��ه به گفته او درفواصل س��ال های 800 تا 200 پیش از میالد ظاهر 
گردید یا دس��ت كم ش��هرت یافت و در چین، فلسطین، ایران و یونان 

توسط چهره های دینی و اخالقی مورد تایید و تاكید قرار گرفت. 
»هری گنسلر«، فیلسوف معاصر درتقریر قاعدۀ طالیی می نویسد: »با 
دیگ��ران فقط طوری رفتار كن كه رضایت می دهی در همان موقعیت 
همانگون��ه با تو رفتار ش��ود.« ب��ر مبنای این قاعده، اخ��الق از آدمی 
می خواه��د خود را در »موقعیت« دیگری قرار دهد و دیگری را هم در 
موقعیت خود! این جایگزینی موقعیت ها، امكانی را برای سنجش عمل 

اخالقی فراهم می كند. اما راه چنین جایگزینی چطور ممكن است؟ 
پاسخ به این پرسش راه را برای ورود هنر به ورطه اخالق و پیوند این 
دو حوزه مهم معرفتی فراهم می كند. زیرا قاعده اخالقی از ما می خواهد 
»ف��رض« یا »تصور« كنیم ما به جای دیگری هس��تیم و دیگری به 
جای ما؛ چنین فرضی بواس��طه ش��ان »مخیل« آدمی برمی آید و تنها 
زمان��ی ممكن خواهد ش��د كه »تخیل« به كمك عق��ل عملی بیاید. 
»درنظرگیری« موقعیت دیگری و درك نس��بتی كه با دیگران داریم، 
زمان��ی ممكن خواهد بود كه تخیل را در خدمت معرفت آوریم و از آن 
برای سنجش موقعیت كنونی و موقعیت مطلوب استفاده كنیم. چنین 
كاركردی در دایره وس��یع خود یعنی در بستر اجتماع، دقیقا كاركردی 
است كه هنر از ابتدا بر دوش داشته است.بر مبنای این تحلیل، هنر اوال 
بستری برای ایجاد یا دست كم پیشنهاد تغییر در وضعیت موجود است 
و ثانیا از آنجا كه تخیل باعث س��اخت صورتی تازه )خیالی( از واقعیت 
است، طرحی مفروض را در برابر وضع موجود ارائه می كند. بدین ترتیب 
می توان گفت كه هنر از دو جهت به »قاعدۀ طالیی« و گس��ترش آن 
یاری خواهد رساند: اول »تالش برای تقویت قوه تخیل«و دوم »جدی 
گرفتن امكان تغییر موقعیت ها«. از این دو جهت می توان نشان داد كه 
هنر قادر اس��ت ضمانت اجرای »قاعدۀ طالیی« را تقویت نماید. برای 
روشن شدن مطلب می توان نمونه تحلیل یكی از فیلسوفان از كاركرد 

اخالقی، اجتماعی و سیاسی هنر را از نظر گذراند؛ 
»هربرت ماركوزه« فیلس��وف و جامعه شناس چپ گرای آلمانی، وظیفه 
هنر را رهایی بخش��ی انسان از استیالی نظام سرمایه داری و بازآفرینی 
جامعه ای نوین و آزاد از قید و بند بورژوازی می دانست. فارغ از رویكرد 
چپ گرایانه ماركوزه، تحلیل او از هنر برای مقصود ما راهگشاس��ت. او 
اظهار می كندكه »آزاد گذاش��تن تخّیل ش��رط پویایی تمّدن و به واقع 
زمین��ه ای برای خلق یك جهان تازه خواهد ب��ود«. از نظر او »منطق 
درونی اثر هنری به پیدایِش خردی دیگر و حساسیتی دیگر می انجامد 
ك��ه منطق نهفت��ه در نهادهای مس��لط در جامعه س��رمایه داری را به 
مبارزه می طلبد«. او این خصیصه منحصر به فرد هنر را »بُعد یا شكل 
زیباش��ناختی« می نامید و معتقد بود كه بُعد )فرم( زیباش��ناختی نتیجۀ 

تغییر ش��كِل محتوای معین واقعیتی امروزی یا تاریخی، 
ش��خصی یا اجتماعی ب��ه كلّیتی خودكفاس��ت؛ یعنی به 
شعری، نمایشنامه ای، رمانی، فیلمی و ... . بدین ترتیب از  
منظر ماركوزه، اثر هنری ضمن به چالش كشیدن و متهم 
كردن »آنچه هست«، »آنچه باید باشد« را باز می نمایاند. 
از نظ��ر او بُعد زیباش��ناختی ن��ه تنها اثر هن��ری را واجد 
خصایص اخالقی می كند، بلكه این فرم زیباشناختی حتی 
قادراست به مثابه یك كنش سیاسی، تا سرحّد ساخت یك 
جامعه مطلوب تر اس��تمرار یابد؛ او می گوید: »اثر هنری به 
یاری تغییر ش��كل زیباشناختی، واقعیت اجتماعی گنگ و 

متحّجر را شكافته و افق تغییر را بازمی گشاید«.
از نگاه این فیلسوف آلمانی و بسیاری دیگر از اندیشمندان 
و فیلس��وفان هنر، نوآورِی هنری زمانی به نقطۀ مطلوب 
می رس��د كه به تغییر و نوآوری در واقعیت خارجی منتهی 
گ��ردد؛ یك اثر هنرِی بدیع، پویا و رهایی بخش بر درك و 
دریافت مخاطب از جهان خارج تاثیر می گذارد و نگرش او 
به جهان را زیر و رو خواهد كرد. در این معنا هر كار هنری 
ِاصیل، ادعانامه ای علیه واقعیت تثبیت ش��ده است و تصور 
آزادی از قفس تاریك واقعیت را روشن می كند. اثر هنری 
ب��ه مدد همین بُعد زیباش��ناختی ق��ادر خواهدبود واقعّیت 
موج��ود را ش��كافته، آدم��ی و جهانی ت��ازه را پیش روی 
مخاطب خود ترسیم نماید، زیرا هنر با نوآوری زیباشناختی 
خود، زمینه س��از تغییر واقعیت مستقر و بازسازی و ترمیم 

كاستی های آن خواهد بود.
بنابراین هنر به عنوان ابزاری برای نفی كاستی های حیات 
اخالقی موجود و اثبات حیات اخالقی مطلوب، به گونه ای 
عمل می كند ك��ه در برابر نظم مس��لط و رایج در دنیای 
واقع��ی، صورتی ت��ازه را برای چینش ام��ور در عالم واقع 
پیشنهاد می كند؛ بر این مبنا، هنر ابزاری است برای ایجاد 
دگرگونی تجربۀ زیسته  انسان و پیشنهاددهنده الگویی تازه 
در حیات اخالقی. كامال روش��ن اس��ت كه در این تحلیل 
هنر، به قاعده طالیی اخالق بس��یار نزدیك ش��ده است، 
زی��را راه را برای همان »درنظرگی��ری« مذكور در حیطه 

اخالق هموار می سازد.
كنش اخالقی آنگونه كه هم در دین و هم در عقل عملی 
فیلسوفانه مورد تاكید قرار گرفته است، هم مستلزم تصور 
موقعیت كنونی كنشكر اخالقی توسط خود كنشگر است 
و هم مس��تلزم تصور موقعیت دیگری اس��ت تا از طریق 
آن بت��وان وضعیت مطلوب اخ��الق را صورت بندی كرد؛ 

هن��ر امكان حصول این دو تص��ور را از طریق قوه خیال 
فراهم می كند. یك فیلم س��ینمایی، خالق موقعیت )مثال 
یك موقعیت در یك فیلم 100 ثانیه ای( یا موقعیت هایی 
)فیلم های بلند( اس��ت كه از سویی مخاطب را از رهگذر 
تخیل به س��طح س��نجش خویش در مقام یك كنش��كر 
اخالقی یا اجتماعی نائل می س��ازد و از سوی دیگر امكان 
درك موقعیت دیگری به عنوان ابژه كنش اخالقی را مهیا 
می كند؛ بدین ترتیب چنین اثر سینمایی - خواه 100 ثانیه 
باش��د، خواه 100 دقیقه - به خوبی قادر اس��ت ش��ناخت 
اصیل��ی از دو موقعیت اخالقی »اكن��ون« و »فردا« را به 
مخاطبش عرضه كند؛ موقعیت هایی كه تصور آن ها برای 

پایبندی به قاعده طالیی اخالق ضروری هستند.
اگر قاعدۀ طالی��ی از مخاطبانش می خواه��د كه خود را 
در موقعیت دیگری گذاش��ته و دیگری را هم در وضعیت 
فعل��ی خود تصور كنند، هنر بس��تری را ب��رای این تغییر 
وضعیت فراهم می س��ازد. درواقع، س��خن قاعده طالیی 
این اس��ت كه »تغییر موقعیت را لح��اظ كن« و كار هنر 
عینیت بخشیدن به همین ایده است. اثر هنری در چنین 
جایگاهی طرحی را برای تغییر موقعیت ترسیم می كند تا 
مخاطب نتیجه انتخاب خویش در پایبندی یا عدم پایبندی 
به قاعده اخالق را ببیند. از این رو به نظر می رسدكه عنصر 
مش��ترك اندیشه اخالقی و معرفت هنری ارجاع مخاطب 
به قوۀتخّیل برای درك موقعیت خویش و دیگری است؛ 
قوه ای كه باعث س��اخت صورتی تازه )خیالی( از واقعیت 
مستقر می گردد و طرحی مفروض را در برابر وضع موجود 
پیشنهاد می كند؛ طرحی كه قادر است آدمی را در تدارك 
یا دس��ت كم چش��م به راه فردایی ممكن و متفاوت نماید. 
هنر با بهره مندی از همان بعد زیباشناختی، می تواند واجد 
تجربۀ درك دیگری )طبق قاعدۀطالیی( باشد و از رهگذر 
ای��ن درك، تجربه ورزی اخالق��ی مخاطب خود را تقویت 

نموده و او را واجد تعلیم اخالقی نماید.
ط��رح هنرمندانه ی تنه��ا یك موقعیت دوس��ویه »من-

دیگری« در 100 ثانیه كامال امكان پذیر اس��ت و هر فیلم 
100 ثانی��ه  ای می تواند با ضریب باالیی از عینیت هنری، 
باِر ی��ك ضرب المثل یا س��خنی قصار در ح��وزه اخالق 
را به دوش بكش��د و با توجه به امكانات حوزه س��ینما و 
عینیت بخشی به امر مخیل، به مراتب تاثیرگذاری بیشتری 
نس��بت به متن مكتوب یك ضرب المث��ل یا جمله قصار 

داشته باشد.

تأملی در نسبت میان اخالق و هنر

ساخت فیلم 100 ثانیه ای اخالقی چگونه ممکن است؟

هنر به عنوان 
ابزاری برای نفی 

کاستی های حیات 
اخالقی موجود 
و اثبات حیات 

اخالقی مطلوب، 
به گونه ای عمل 

می کند که در برابر 
نظم مسلط و 

رایج در دنیای 
واقعی، صورتی 

تازه را برای 
چینش امور 

در عالم واقع 
پیشنهاد می کند
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صاب�ر احمدی مق�دم - »كم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندك تو 
جهان ش��ود پر« شعری ست منتسب به نظامی، شاعر قرن ششم هجری 
قمری كشورمان. از همین شعر و سخنان بزرگان دیگری همچون سعدی 
و ... ای��ن ط��ور به نظر می آید ك��ه گزیده گویی و ایج��از نه تنها ویژگی 
عصر صنعت و سرعت است، كه در گذشته نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده اس��ت. ش��اید امروز توجه به آثار مینی مال، پاسخی طبیعی به تنگی 
وق��ت و كمیاب بودن فرص��ت در جوامع صنعتی و دگرگونی های بنیادی 
در نظام فكری و ذوقی مردم در جهان معاصر باش��د، اما چنین فرهنگی 
از دیرباز هم در ادبیات كش��ورمان مرس��وم بوده و مردم از سوی ادیبان و 
اهل ذوق به ایجاز و اعجاز در سخن دعوت می شدند. االبته كه با گشت و 
گذاری در فرهنگ مكتوب غرب نیز می توان آثار ایجاز را در هنر و ادبیات 
س��رزمین های دیگر یافت و گویی آدمیان از ابت��دا به دنبال بهینه كردن 

كالم و پیامشان بوده اند.
در این نوشتار نیز تالش شده با ارائه فهرستی از تاكید ایرانیان و همچنین 
ذوق ورزان غربی بر گزیده گویی، نشان دهیم كه جشنواره 100 پای بر چه 
پیشینه كهنی گذاشته و ایده برگزاری چنین جشنواره ای، موضوعی نیست 
كه به س��ادگی به ذهن برگزارگنندگان آن خطور كرده باشد و به سادگی 

نیز از میان برود.
کوتاه ترین داستان جهان از آن کیست؟

»ارنس��ت همینگوی« نویسنده برجس��ته معاصر ایاالت متحده آمریكا و 
برن��ده جایزه نوبل ادبیات از جمله ش��خصیت های مطرح ادبیات بوده كه 
كوتاه ترین داس��تان جه��ان را به نگارش در آورده اس��ت. »برای فروش: 
كفش بچه، هرگز پوشیده نشده«. این نوشته تنها یك جمله نیست، بلكه 
كوتاه ترین داس��تان جهان است كه توس��ط »ارنست همینگوی« نوشته 
شده. یك روایت می گوید همینگوی این داستان را در شرط بندی با یكی 
از دوستانش نوش��ته و خواسته ثابت كند كه با شش كلمه می تواند یك 
داستان بنویسد. روایت دیگری هم هست كه در آن همینگوی این داستان 

را برای یك مسابقه داستان كوتاه نوشته و برنده جایزه هم شده است. 
البته داس��تان های مینی مال 50 كلمه ای و داستانك ها نیز ژانرهای ثابت 
شده ای هستند كه بسیاری از نویسندگان برجسته جهان به سراغ نگارش 

این دست آثار می روند.
هایکو، کوتاه ترین اشعار جهان

هایكو كوتاه ترین گونه شعری در جهان است كه مبدع آن ژاپنی ها هستند. 

در هایكو یا مس��تقیماً به فصل اش��اره می ش��ود یا به نشانه 
فصلی. كی ُگ��و یا فصل واژه كه از اركان این گونه ش��عری 
است، ش��امل پنج گروه بهاری، تابستانی، پاییزی، زمستانی 
و روز نوی می ش��ود. در زیر یك نمونه از هایكوهای ژاپنی 

را می خوانید:
بهار من تنها همین است:

تك نهال بامبو
و یك شاخه ی بید

)كوبایاشی ایسا(
ایجاز در ادبیات کهن ایران

رباعی )به معن��ی چهارتایی یا چهارگانی( یكی از قالب های 
شعر فارسی و مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های كوتاه 

شاعرانه است.
معروف ترین رباعی سرا در تاریخ ادب فارسی حكیم عمر خیام 
نیش��ابوری است. در زیر، شعری از این شاعر برجسته كشور 

می خوانید.
اس��رار ازل را نه ت��و دانی و نه من /وین ح��رف معما نه تو 

دانی و نه من
هس��ت از پس پرده گفتگوی من و تو / چون پرده برافتد نه 

تو مانی و نه من
دوبیتی نیز از دیگر قالب های ریش��ه دار ش��عر پارسی است. 
مشهورترین شاعر دوبیتی سرا، باباطاهر است كه در زیر یكی 

از اشعار وی را می خوانید.
دال خوب���ان دل خونی����ن پس���ندند / دال خون شو كه 

خوبان این پسندند  
متاع كفر و دین بی مشتری نیست / گروه����ی آن گروهی 

این پس���ندند
همچنین تك بیت یا تك بیتی یك قالب ش��عر كهن فارسی 
اس��ت كه از یك بیت )معادل دو مصراع( تشكیل شده است. 
بیشتر تك بیتی ها در طول زمان تبدیل به ضرب المثل شده  
اند. سعدی، صائب تبریزی و هاتف اصفهانی از معروف ترین 
سرایندگان تك بیت بوده اند. در زیر تك بیت هایی از سعدی 

می خوانید.

می میرم و همچنان نظر بر چپ و راست / تا آنكه نظر در او 
توان كرد، كجاست؟ 

س��خن را سر اس��ت ای خردمند و بن/ میاور سخن در میان 
سُخن

پرویز شاپور و کلمات کاریکاتورگونه اش
كاریَكلِماتور نامی اس��ت كه پرویز ش��اپور در سال 13۴۷ بر 
نوش��ته های خود كه در مجله ی خوش��ه به سردبیری احمد 
ش��املو چاپ می ش��د گذاش��ت. در زیر چند كاریكلماتور از 

مرحوم شاپور می خوانید.
وقتی عك��س گل محمدی در آب افت��اد، ماهی ها صلوات 

فرستادند.
اگر بخواهم پرنده را محبوس كنم، قفسی به بزرگی آسمان 

می سازم.
فرهنگی که با ضرب المثل ها گره خورده است

ضرب المثل ها نی��ز از دیگر قالب های كوتاهی هس��تند كه 
مردمان پارسی گو و البته مردم بسیاری دیگر از نقاط جهان، 
ب��رای انتقال پیام و مفهوم��ی عمیق، با كلمات محدود و در 
زمان كم اس��تفاده می كرده اند. این ضرب المثل ها ریشه در 

ادبیات یا وقایع تاریخی داشته است.
واالترین اعجازی که از ایجاز هم بهره برد

حت��ی ق��رآن كریم، معجزه اله��ی پیامبر اس��الم نیز گاهی 
به ضرورت از ایجاز اس��تفاده كرده و نمون��ه آن را می توان  
س��وره »كوثر« دانست. این س��وره 3 آیه و 10 كلمه دارد و 
پانزدهمین س��وره است كه در شهر مكه بر پیامبر )صلی اهلل 
علیه واله وسلم( نازل شده است. این سوره كوتاه ترین سوره 

قرآن است.
در پایان باید به این نكته اشاره كرد كه ایجاز در هنر و ادبیات 
نه تنها محصول دنیای مدرن امروز اس��ت، بلكه ریش��ه ای 
عمی��ق در فرهنگ كهن پارس��ی دارد و از این روس��ت كه 
جش��نواره فیلم های 100 ثانیه ای نیز توانسته است همچون 
تك بیت های زیبای سعدی و ضرب المثل های شیرین ایرانی 
بر دل مخاطبانش بنشیند و 10 دوره استمرار داشته باشد. ما 

هنوز هم پایبند كم گویی و گزیده گویی هستیم.

تأملی در نسبت میان اخالق و هنر

ساخت فیلم 100 ثانیه ای اخالقی چگونه ممکن است؟

یادداشتی در باب ریشه یابی جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای

نگاهی به ماندگارترین گزیده گویی های ایران و جهان

جشنواره 
فیلم های 

100 ثانیه ای 
توانسته همچون 

تك بیت های 
زیبای سعدی و 
ضرب المثل های 

شیرین ایرانی بر 
دل مخاطبانش 

بنشیند و 10 دوره 
استمرار داشته 

باشد. ما هنوز هم 
پایبند کم گویی 
و گزیده گویی 

هستیم

یادداشت عبدالحمید قدیریان، طراح صحنه و مدیر هنری سینما

لزوم توجه به جنس اخالقی که در سینما می جوییم ...
با انق��الب و انفجار ن��ور در س��ال 5۷، فضایی 
آس��مانی در كشور ما ش��كل گرفت و آرزوها و 
آرمان ه��ا در ذهن ها نقش بس��ت. امت پیرو آن 
پیر فرزانه، در صراط نورانی ایجاد شده، به دنبال 
آینده ای مبتنی بر فرهنگ نورانی اهل بیت)ع( بود. 
اما با گذر زمان و اجرای سیاس��ت های مختلف و 
نبود معارف دینِی هم سنگ با نیاز جامعه انقالبی، 
بس��یاری آرام آرام از خاكریزهایی كه در پرتو نور 

امام)ره( فتح كرده بودند، عقب نشستند.
در آن روزهای پرشور در بین جوانان انقالبی كه 
در عرص��ه هنر كمر به یاری دین بس��ته بودند، 
تحقق هنر شیعی دور از ذهن نبود و شاید سینما 
به عنوان پویاترین و كاربردی ترین قالب هنری 
كه توانایی نش��ر ایده ها و آرمان ها را داش��ت، از 
همه پرشورتر حركت می كرد. اما با عقب نشینی 
مذكور، به مرور س��ینما نیز همچون جامعه دست 
خود را خالی دید و مجبور ش��د تا ایده »سینمای 
ش��یعی« را كن��ار گ��ذارد و از خاكریزهای فتح 
ش��ده، یكی پس از دیگری عقب نشیند. در این 
عقب نش��ینی ابتدا به »سینمای اسالمی« بسنده 
ش��د، اما در مرحله بعد به »سینمای دینی« اكتفا 

ش��د كه آن هم بع��د از مدتی به نقد كش��یده و 
اصلیت این نگرش زیر سوال برده شد.

اكنون با گذش��ت زمان و تسلط كامل معیارهای 
تفك��ر و هنر غرب، فضای هن��ر به صورت عام 
و س��ینما به صورت خاص درگیر رفت وآمد بین 
»سینمای اخالقی« و »س��ینمای غیراخالقی« 
است. مس��ئوالن و دلس��وزان تالش دارند این 
آخرین خاكریز )س��ینمای اخالقی( را حفظ كنند 
و امكانی حداقلی برای سالمت هنر ایجاد نمایند.

با تش��كر از مسئوالن و نیت پاكشان، الزم است 
نكته ای را مد نظر داش��ته باش��یم و آن دقت در 
جنس سینمای اخالقی است كه سعی در حمایت 
آن داریم. به یاد داشته باشیم كه خداوند در قرآن 
كری��م، عمل صالح كه بخش��ی از آن منبعث از 
اخالق حس��نه اس��ت را بعد از ایمان به خدا ذكر 
الِحاِت«. عمل  آَمُنواَوَعِمُلواالصَّ َّذی��َن  می كند؛ »ال
صالح بدون ایمان به خدا مورد قبول نیست. امید 
است كه خداوند به خدمتگزاران این عرصه مدد 
رس��اند تا نگذارند این آخرین سنگر كه بویی از 
دین دارد، از دست برود و راهی برای ایجاد بستر 

»اخالِق منهای خداوند« باز شود.



کشور پیاده روی / رسیدن به آرامش 
پیرمردی با قدم های كند و عصا بر دس��ت به آرامی  در خیابان یك 
ش��هر قدیمی  در اروپا راه می رود و پس زمینه مرتبا عوض می ش��ود 
اما ظاهرا پیرمرد قصه فیلم هدفش از این پیاده روی تماشای مناظر 
زیبای اطراف نیس��ت چون س��ربه زیر و بی توجه به كوچه و خیابان 
و حتی اماكن تاریخی در حركت اس��ت. آنچه هنگام تماش��ای فیلم 
برای مخاطب مهم می ش��ود این اس��ت كه پیرمرد به چه انگیزه ای 
ب��ا این پاهای ناتوان دس��ت از پیاده روی نمی كش��د؛ موضوعی كه 
در انتهای فیلم مش��خص می شود. »كش��ور پیاده روی« مانند اغلب 
فیلم های اروپایی این دوره از جشنواره پر است از تصاویر چشم نواز 
و قاب بندی ه��ای زیب��ا و همچنین رعایت اص��ول تكنیكی از دیگر 

محاسن این فیلم كوتاه است. 

لیوان ها / انتقام 
»لیوان ها« داس��تانی سورئال با مضمونی س��اده دارد؛ این كه نباید 
نس��بت حتی به بی ارزش ترین وس��ایل اطرافم��ان مانند یك لیوان 
ی��ك بار مصرف ه��م بی توجه باش��یم چون حتی تهی��ه آن لیوان 
هم فراین��دی اقتصادی داش��ته و از آن مهمتر اس��تفاده بی رویه و 
غیرضروری از این ظ��روف می تواند برای طبیعت عواقب خطرناك 
زیست محیطی داشته باشد. لیوان های یك خانه مجردی همه یك 
بار مصرف هس��تند چون پس��ر جوان احتماال حال و حوصله شستن 
ظروف را ندارد. پس��ر جوان لیوان ها را پس از مصرف مچاله می كند 
كه باعث خش��م لیوان های دیگر شده و ... پیام اخالقی فیلم ساده و 
صریح روایت می ش��ود و جلوه های ویژه آن در حد ساختار یك فیلم 

100ثانیه ای مقبول است.

اگر بزرگ شوی / زندگی ما در یك چشم بر هم زدن 
جمله معروف »تا چشم به هم بگذاری بزرگ شده« را معموال به والدینی 
می گویند كه تازه صاحب فرزند شده و بی صبرانه منتظرند نوزادشان بزرگ 
ش��ده و برای اولین بار آنها را با نام پدر و مادر صدا بزند. فیلم »اگر بزرگ 
شوی« هم با نگاه عاشقانه یك مادر به پسرش شروع می شود كه از پسر 
كوچكش می خواهد به سرعت بزرگ شود. از این پس فرایند سریع زندگی 
پس��ر را در قالب یك فیلم حدودا یك دقیقه ای از تولد تا مرگ می بینیم. 
نكته جالب فیلم خاكستری بودن شخصیت اصلی فیلم است. زندگی این 
فرد هیچ ویژگی قابل ذكری ندارد، او نه ستاره سینماست نه یك ورزشكار 
مش��هور است و نه دانش��مند. او یك فرد معمولی است كه مانند همه ما 
زندگی ای معمولی دارد. در كل تجربه تماشای این فیلم كه فرایند زندگی 

را در یك چشم بر هم زدن روایت می كند تجربه ای لذت بخش است. 

 در اعماق جنگل بامبو / نشانِ  محبت 
 »در اعم��اق جنگل بامبو« نش��ان از تفكری دارد كه هر فیلمس��از 
كوتاه باید آن را ش��ناخته و در مس��یر فیلمسازی اش قرار دهد. فیلم 
هم به تبلیغ زیبایی های كش��ور كارگردان می پردازد، هم مهربانی و 
میهمان نوازی مردم این كش��ور را به مخاطب نش��ان می دهد و هم 
فرهنگ گفتگو و اعتماد را ترویج می كند. »در اعماق جنگل بامبو« 
داستانی ساده را از دید یك توریست خارجی در جنگل های بامبوی 
چین روایت می كند. جوان توریس��ت كوله پشتی خود را گم می كند 
و هراس��ان به دنبال آن می گردد و مردم محلی در این مس��یر او را 
یاری می كنند و ... فیلم مصداق بارز یك تیر و چند نش��ان اس��ت و 
كارگ��ردان با س��اخت فیلمی  یك دقیقه ای موفق به طرح مس��ائلی 

می شود كه پیشتر ذكر شد. 
 

در صورت تو / با كودكان مهربان باشیم 
دو م��رد روبروی هم در حیاط خانه ای نشس��ته و گفتگو می كنند و 
صدای برخورد چوب با وس��یله ای از دور ش��نیده می شود كه پس از 
مدتی متوجه می ش��ویم كودكی در حال بازی است. در میان مكالمه 
مردها، كودك وس��یله ای را می ش��كند و مرد ج��وان عصبانی از جا 
برخاسته و كودك را خارج از قاب دوربین كتك می زند. مرد میانسال 
عصبان��ی می ش��ود اما با مالیم��ت مرد جوان را ب��ه آرامش و رفتار 
خ��وب با دختر بچه دعوت می كند در ادام��ه اما... فیلم »در صورت 
تو« روایتی تاثیرگذار از جریان كودك آزاری دارد و این خش��ونت را 
با هوش��مندی خارج از دید مخاط��ب روایت می كند. پایان فیلم هم 

غافلگیركننده و اثرگذار است و بیننده را به فكر فرو می برد. 

کشتن / معصومیت از دست رفته 
انیمیش��ن خوش ساخت »كش��تن« فیلمی در نفی خشونت و عادی 
س��ازی آن در بین نوجوانان اس��ت. در ی��ك قصابی كوچك مردی 
به ش��یوه ای بی رحمانه مرغ ها را سر می برد و از كودكی كه احتماال 
فرزندش است نیز می خواهد همین كار را انجام دهد. كودك اما ابتدا 
از این كار واهمه دارد و دلش به كشتار حیوانات راضی نیست. فیلم 
اشارات ظریف و جالبی دارد و توجه به جزئیات در آن قابل تحسین 
است. جزئیاتی مانند چشم نداشتن مرد قصاب )اشاره به بستن چشم 
روی وجدان(، نقاش��ی كودكانه درختی س��بز بر دیوار قصابی )اشاره 
به روح پاك و عاری از خش��ونت كودك( و بس��ته شدن چشم های 
كودك پس از اولین كش��تار بی رحمانه وقتی باید برای همیش��ه با 

معصومیت و دلرحمی  دوران كودكی خداحافظی كند. 
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 منتقد: الناز دیمان



ابتدا چك کن / سوء تفاهم و خشم 
فیلم »ابتدا چك كن« قصه س��اده یك س��وءتفاهم است كه ممكن 
اس��ت برای هركس در رستوران، س��ركار، اتوبوس و... پیش بیاید و 
به راحتی با كمی  مالیمت و یك س��وال هم مرتفع ش��ود اما وقتی 
به جای مالیمت و گفت وگو خش��م و ناراحتی و غضب را جایگزین 
كنیم نتیجه آن می شود كه در فیلم می بینیم. »ابتدا چك كن« همه 
مخاطبان را در مواجهه با مس��ائلی كه ناراحتشان می كند به ارامش 
و در وهله بعد به گفتگو و تعامل دعوت می كند كه نیاز همه جوامع 
سریع و پرهیجان و بعضا نامالیم امروزه ماست. فیلم در ساختار نیز 
موفق عمل می كند همچنین موس��یقی عاملی پیش برنده محسوب 

شده و به پیشبرد روایت قصه كمك می كند.

چطور است بهتر باشید / انتخاب آزاد 
فیلم یك فوتوكلیپ س��اده اس��ت با س��اختاری تك��راری  و به دور 
از پیچیدگی. تصویر س��ر یك نوج��وان روی بدن های مختلف قرار 
می گیرد و وقتی روی جس��م، یك نقاش یا خالفكار است هم دقیقا 
همان میمیك اولیه را دارد. فیلم به زبانی ساده می خواهد بگوید این 
ذهن و عقل و منطق یك انس��ان اس��ت كه می تواند زندگی حال و 
آینده اش را رقم بزند و انتخاب ها می توانند سرنوش��ت ساز باشند و 

دراین مسیر نیز تا حدی موفق عمل می كند. 

قطره / قطره ها را هدر ندهیم 
نگران��ی جهانی از كمبود منابع طبیعی و بخصوص آب باعث ش��ده 
اس��ت كارگردانان اروپایی كه قاعدتا نباید این كمبود را به لحاظ پر 
بارش بودن منطقه زندگی شان جدی بگیرند هم بخاطر دغدغه های 
جهانی دس��ت به كار ش��ده و درباره این معضل فیلم بس��ازند. فیلم 
قطره دعوت مخاطب ب��رای نگرانی از حال و احوال یك قطره آب 
است و در این مسیر موفق و خالقانه عمل می كند. پس از تماشای 
فیلم »قطره« مخاطب دیگر دلش نمی آید ش��یر آب را بی توجه رها 

كند چون حتما دلش برای قطره های آب خواهد سوخت. 

دو انیماتور/ نبرد بین سنت و مدرنیته 
در دو س��وی تصویر دو انیماتور دیده می ش��ود كه یكی به صورت 
قدیمی  و دس��تی در حال كشیدن نقاشی برای تولید انیمیشن است 
و دیگ��ری همان كار را در تبلتش انجام می دهد. هر دو جوان برای 
صرف قهوه و استراحت از اتاق كارشان خارج می شوند و جنگ بین 
دو نقاشی آغاز می ش��ود. نبرد بامزه دو كاراكتر اصلی فیلم كه یكی 
برخاسته از دنیای س��نت و دیگری مخلوق مدرنیته است، دیدنی از 
آب درآمده. فیلم با زبان و س��اختاری س��اده بیان می كند كه چنین 
نبرد و مش��اجره ای بی فایده و فرسایش��ی اس��ت و هركدام از این 

تصاویر در جای خود زیبا و دارای كاركرد مناسب هستند. 

سواالت زندگی / فلسفه زندگی 
فیلم »س��واالت زندگی« درواقع  بنیادین ترین س��واالت هس��تی و 
فلس��فی زندگی بشر را در قالب روایتی بسیار ساده اما خوش ساخت 
بیان می كند. مردی صبح از خواب برخاسته و در آیینه با نگاه كردن 
به چهره خود می پرسد »من  كی هستم؟« سوالی كه احتماال هر روز 
از خود می پرس��د. در ادامه سواالت هس��تی شناسانه دیگری مطرح 
می ش��ود كه از ذهن كاراكت��ر اصلی فیلم خارج ش��ده و در صفحه 
نوشته می شود. سواالتی مانند »هدف از خلق من چه بوده؟«، »قرار 
اس��ت در زندگی چ��ه كار كنم؟« و » ما در كیهان تنها هس��تیم؟« 
فیلم در كوتاهترین زمان ممكن مخاطب را با بزرگترین چالش های 
فكری و فلس��فی بش��ر روبرو می كند كه به نظر نگارنده دس��تاورد 

بزرگی برای یك اثر كوتاه 100ثانیه ای است. 

Switch_man / خالقانه و سرگرم كننده 
»سوییچ من« به اثری تجربی نمی ماند و همه اصول و قواعد حرفه ای 
كامال  در آن رعایت شده اند. فیلم به وجه كمیك آثار سوپرقهرمانی دنیا 
و فیلم های بالك باس��تر می پردازد و این فیلم ها را به اصطالح دس��ت 
می ان��دازد. م��ردی معمولی در مواجهه با یك حش��ره غول پیكر كه به 
ش��هرش حمله ور شده با استفاده از یك كمربند جادویی )نظیر آنچه در 
سریال س��وپرقهرمانی بن تن دیده ایم( سعی دارد به یك سوپرقهرمان 
تبدیل ش��ده و شهر و مردمش را نجات دهد اما كمربند آنگونه كه باید 
درس��ت عمل نمی كند و فضایی كمیك و بس��یار جذاب بر قصه و فیلم 
حاكم می شود. تمامی  صحنه های فیلم مملو از خالقیت و جاذبه بصری 
و مضمونی است. همچنین ساختار این انیمشن نیز در ادامه مسیر ایده و 

فیلمنامه درخشان آن حركت كرده و چشم نواز به نظر می رسد. 
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جشنواره فیلم 100 از نگاه فیلمسازان و کارشناسان سینما
فیلم 100 ثانیه ای، رباعی عرصه سینماستحبیب اهلل بهمنی، فیلمساز و مدرس سینما

برگزاری چنین جشنواره ای در سینمای کشور الزم است چراکه ذات استعدادیابی درون این جشنواره نهفته استرسول صدرعاملی، نویسنده و کارگردان

نقش زمان در فیلم 100 ثانیه ای بسیار پررنگ تر از فیلم های بلند داستانی استمنوچهر اکبرلو، منتقد سینما

این جشنواره  برای فیلم سازان جوان ستودنی است و معتقدم این جشنواره فراتر از اینكه وظیفه باشد، یك عشق از طرف جلیلی، فیلمنامه نویس و کارگردان
برگزارکنندگان و شرکت کنندگان است

هر ثانیه از فیلم های 100 ثانیه ای می تواند یك پالن، تصویر، ایده و فكر تازه در خود داشته باشدمهرداد غفارزاده، نویسنده و کارگردان

10 دوره برگزاری جشنواره 100 و استقبال با شكوه از آن در هر دوره نشان می دهد جایگاه فیلم های کوتاه کوتاه در زندگی محمدرضا شفا، مدیر باشگاه فیلم سوره
مخاطبان اهمیت پیدا کرده است 

افق رشد فیلم های کوتاه کوتاه را مثبت می بینم. در روزگار رسانه های نو و شبكه های اجتماعی، می توان امیدوار بود فیلم  کوتاه از محمدرضا خردمندان، فیلم ساز
تأثیرگذاری بیشتری در مقایسه با یك فیلم بلند برخوردار باشد

جشنواره فیلم 100 از جشنواره های حرفه  ای ایران به حساب می آید و نقش اخالق مداری در این جشنواره با توجه به اختصاص جمیل عامل صادقی، کارگردان
بخشی به این موضوع، ارزشمند است

فیلم های 100ثانیه ای چند سالی است در صنعت فیلم سازی ما جایگاهی ویژه را کسب کرده است و فیلمسازان به سراغ محمد آفریده، فیلمساز
موضوعاتی می روند که مخاطب را در لحظه درگیر کند

از زمان بنیان تأسیس جشنواره 100 در آن حضور داشتم و هر سال که از آن می گذرد، شاهد استقبال بیشتر فیلم سازان داخلی فرهاد توحیدی، فیلم نامه نویس
و خارجی از آن هستیم. قالب زمانی این جشنواره فرصتی مناسب برای نمایش در مكان های عمومی است

از ویژگی های بارز فیلم های 100 ثانیه ای، داشتن ایده جذاب است که مخاطب را با نگاهی نو همراه سازد قاسم شیشه گری، فیلمساز

مخاطبان فیلم های 100 ثانیه ای، فراتر از یك فرد عادی هستند و می توان آنها را از دانشجویان هنر، فیلم سازان و روشنفكران حسین ایزدی، فیلم ساز مستند
معرفی کرد

این جشنواره راهی به سوی کاهش هزینه فیلم سازی است و فیلم ساز جوانی که تازه وارد این فضا شده می تواند بدون تقبل مهدی بوستانی شهر بابكی، فیلم ساز مستند
هزینه باال به ساخت فیلم بپردازد و فیلم خودش را محك بزند

این جشنواره در فضای فعلی امیدوارکننده است و الزم است برای اینكه فیلم سازان بیشتری از وجود این جشنواره مطلع شوند امیر فرض اللهی، روزنامه نگار و مستندساز
به جریان سازی رسانه ای توجه بیشتری شود

جشنواره فیلم 100 توانسته تاکنون ارتباط خوبی با فیلم سازان برقرار کند و استمرار و گسترش حمایت از فیلم سازان می تواند علیرضا دهقان، فیلم ساز مستند
تضمینی بر بقای عمر و درخشش آن در صنعت سینما باشد

مهرداد اسكویی، فیلم ساز مستند
این جشنواره ایده محور است و در فیلم 100 نقش ایده خوب بیش از پیش احساس می شود. آنچه باید به آن دقت کرد این است 
که نباید از ظرفیت تبلیغی و نمایشی رسانه ها غافل شویم زیرا می توان با نمایش مستمر این فیلم ها، جایگاه آن را در میان عموم 

عموم مخاطبان ترویج داد

این جشنواره از دو نظر جایگاهی ویژه در صنعت فیلم سازی باز کرده است؛ یكی به خاطر کم هزینه بودن ساخت فیلم و دیگری به ماجد نیسی، فیلم ساز مستند
خاطر کم بودن زمان و فراهم بودن امكان نمایش آن در فضاهای عمومی 

جشنواره بین المللی فیلم 100 و سایر جشنواره هایی که سعی دارند در عرصه جهانی حرفی داشته باشند، باید فرصت های جهانی مهدی گنجی، فیلم ساز مستند
را شناخته و با شرکت های فروش فیلم در ارتباط باشند

در 10 دوره ای که از عمر این جشنواره می گذرد، هنرمندان بسیاری در آن شرکت داشته اند که بسیاری از آنها اکنون جزو بزرگان جواد عزتی، بازیگر سینما و تلویزیون
سینمای ما محسوب می شوند 

این جشنواره با اضافه کردن بخش های جنبی و استفاده از فیلم های برتر سایر جشنواره ها که فراتر از قالب زمانی 100 ثانیه حبیب کاوش، کارگردان
تولید شده اند، طیف گسترده تری از مخاطبان را در بر می گیرد

جشنواره 100 که دیگر تبدیل به یكی از معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه کشور شده، سعی کرده با توجه به اقتصاد هنر و ساسان سالور، فیلم ساز 
افزایش میزان جوایز خود یكی از سرآمدان در جشنواره های فیلم کوتاه کشور شود

فیلم سازی که به تازگی وارد این عرصه شده و هیچ مأمن و مكانی برای حضور خود ندارد، جشنواره هایی مانند فیلم 100 را به رضا درستكار، منتقد سینما
عنوان فرصت مغتنمی نگاه می کند که می تواند در آن خودش را نشان دهد 

امیر سحرخیز، انیماتور
ما 100 ثانیه های زیادی را صرف موضوعات باطلی می کنیم و می توانیم این زمان را به فیلم های 100 ثانیه ای اختصاص دهیم؛ 
بویژه از زمانی که شبكه های اجتماعی از رایانه به گوشی همراه منتقل شده، فیلم های 100 ثانیه ای به سرعت در جامعه پخش 

می شوند 

شاید یك فیلم 100 ثانیه ای بیش از یك مستند طوالنی تأثیرگذار و البته زمان بر باشد زیرا درایت در انتخاب ایده در فیلم 100 فرید فرخنده کیش، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان
ثانیه ای مهم است

گاهی در فیلم های 100 ثانیه ای مضامین و موضوعاتی دیده می شود که حتی سینمای ایران جرئت پرداخت به آن را ندارد. فیلم رهبر قنبری، فیلمنامه نویس و فیلمساز
100 ثانیه ای لزوما برای آموختن سینما نیست بلكه در سطح حرفه ای مطرح است

احمد سفالیی، معاون پژوهش دانشكده تلویزیون و 
هنرهای دیجیتال

سازندگان فیلم 100 ثانیه ای باید میان برهای سینما را بشناسند. در فیلم 100 ثانیه ای، وقتی کارگردان کامال متبحر باشد، به جای 
سردرگمی در صحنه های مختلف، چكیده مورد نظر خود را دریافت کرده و با یك فیلم قابل قبول رو به رو می شویم

 ،100 فیل�م  بین الملل�ی  جش�نواره 
در دوره ه�ای مختل�ف برگ�زاری اش 
توانس�ته جایگاه خود را در س�ینمای 
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