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پیشنهاد جکی چان 
برای ساخت سینماهای روستایی

جکی چان پیشنهاد کرد برای ساخت سینماهای دولتی در 

روستاهای چین بودجه تعیین شود.  به گزارش مهر به نقل از 

گلوبال تایمز، پیشنهاد جکی چان به عنوان مشاور سیاسی در یک 

نشست رسمی برای حمایت از ساخته شدن سینماهای دولتی 

در روستاهای چین با اقبال روبه رو شده است.  دو روز پیش این 

بازیگر در نشست ساالنه کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی 

خلق چین گفت که باید بودجه عمومی و کمک های خیریه برای 

ساخت سینما در مناطق روستایی تخصیص یابد تا مردم این 

مناطق بتوانند فیلم های بیشتری ببینند و با مباحث آموزشی و 

آنچه منعکس کننده روح معاصر چین است، بیشتر آشنا شوند.  

چان یادآوری کرد: »روستاییان دسترسی به سینما ندارند و کمتر 

از مردم شهری می توانند سینما بروند.«  هرچند برخی معتقدند با 

وجود پوشش اینترنتی برای تماشای فیلم ها از طریق پلتفرم های 

آنالین برای کاربران روستایی ضرورتی در این زمینه وجود ندارد اما 

پیشنهاد جکی چان با حمایت بسیار روبه رو شده است.  نمایندگان 

روستاییان می گویند حاال که ساخت وسازهای زیربنایی ازجمله 

تامین روشنایی و ساخت میدان ها و بزرگراه ها در بیشتر مناطق 

روستایی چین محقق شده وقت آن است که به زیرساخت های 

فرهنگی و هنری فکر کنیم.  تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۰هزار سینما 

با پرده بزرگ در سراسر چین ساخته شد که از این تعداد بیش از 

۲۴هزار سینما یعنی ۳۶درصد آنها به شهرستان ها تعلق داشت. با 

این حال در بیشتر روستاهای دورافتاده سینما وجود ندارد و بیش 

از ۵۰۰میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.  تحلیلگران هم 

می گویند ساخت سالن های سینما و تئاتر با بودجه عمومی هم 

نیازهای فرهنگی روستاییان را برآورده می کند و هم باری بر دوش 

اقشار کم درآمد نخواهد بود. اکنون سینماهای روستایی وضعیت 

نامناسبی دارند و اگر سینمای عمومی وجود داشته باشد بیشتر یا 

داخل انبارهای متروکه شکل گرفته یا از یک صفحه نمایش کوچک 

با صندلی های محدود تشکیل شده است. 

130هزار یورو  برای »الیه های دروغ« 
وارد کشور شده است؟

 محسن صرافی، تهیه کننده فیلم سینمایی »الیه های دروغ« 

در پاسخ به این سوال که آیا فیلم برای بنیاد سینمایی فارابی 

به عنوان سرمایه گذار داخلی هم آورده مالی خواهد داشت یا 

خیر، گفت: »بنیاد فارابی به صورت رسمی اعالم کرد به میزان 

۲۰درصد و با مبلغ یک میلیارد تومان در این فیلم سرمایه گذاری 

کرده و این اعالم به این معناست که هزینه تولید این فیلم 

پنج میلیارد تومان بوده است. اما کاش یک متخصص تولید به من 

بگوید فیلمی با این پروداکشن، با عوامل خارجی و تصویربرداری 

در دو فاز چگونه با پنج میلیارد تومان قابل جمع کردن است؟ 

مشخص است که هزینه تولید این فیلم بیش از پنج میلیارد تومان 

بوده است! اما از آنجایی که فارابی در قالب مجموعه خدمات 

و به درستی پای کار آمد درکنار هزینه مالی برخی کمک های 

معنوی هم به ما داشت.« 

این تهیه کننده درمورد هزینه های تولید این فیلم سینمایی گفت: 

»در دوران تحریم من در چند نوبت مبلغی بالغ بر ۱۳۰هزار یورو 

را به صورت پنج هزار یورویی و ۱۰هزار یورویی وارد کشور کردم، 

آن هم به سختی و به واسطه ایرانی هایی که شخصا عالقه مند به 

فرهنگ بودند.« 

صرافی مطرح کرد: »فارابی همواره از فیلم های اول حمایت کرده 

و طبیعتا حمایت از »الیه های دروغ« در همین راستا بوده است. 

از طرف دیگر مگر ما فیلم اکشنی در سینمای ایران داریم که 

بخواهیم این فیلم را با آن مقایسه کنیم؟ ما در دو دهه گذشته 

فیلم اکشن در سینما نداشتیم و این فیلم حاال دو دهه سینمای 

ما را جلو برده است. سینما تنها سالن برج میالد در ایام جشنواره 

نیست.« 

وی افزود: »الیه های دروغ اتفاقا فیلمی است که قرارداد عرضه 

بین المللی دارد و اصالح رنگ این فیلم در دبی درحال پیگیری و 

صداگذاری آن در تایلند درحال انجام است. فیلم تا دو ماه دیگر 

یک فیلم کامل و آماده است که می توان درباره آن قضاوت کرد.« 

بخش خبری »۲۲:30«
 حذف شد

ادغام بخش های خبری تلویزیون از این هفته با اسم طرح »هم افزایی« 

کلید خورده است که طی آن بخش خبری ساعت هشت صبح، ۱۴، 

۲۱ شبکه یک به صورت همزمان در شبکه خبر نیز پخش می شود و 

ادامه این بخش ها فقط از شبکه خبر ادامه پیدا می کند. همچنین 

از شب گذشته گفت وگوی ویژه خبری به بخش خبری ساعت ۲۱ 

شبکه یک و شبکه خبر منتقل شده است که تا ساعت ۲۲ خبر در 

شبکه یک و از ساعت ۲۲ به بعد گفت وگو در شبکه خبر ادامه می یابد. 

بخش خبری ساعت ۱۹ هم به زودی به شبکه خبر منتقل می شود. 

حسن عابدینی، سرپرست خبرگزاری صداوسیما درباره حذف 

»گفت وگوی ویژه خبری« از شبکه دو سیما به مهر گفت: »ما دو برنامه 

گفت وگومحور داشتیم که هردو هم خبری بود و در یک زمان به تالقی 

می رسید و این شد که این موازی کاری های غیرضروری حذف شد.« 

عابدینی درباره تغییرات بخش های خبری سازمان و ادغام هایی که در 

این روزها صورت گرفته است، توضیح داد: »شبکه خبر به عنوان شبکه 

اصلی پخش خبر خواهد بود و به کار خود ادامه می دهد و بخش های 

خبری شبکه های سیما که با یکدیگر تالقی دارند هم افزایی می شوند. 

برخی می گفتند شبکه خبر ادغام می شود اما ما شاهد تقویت شبکه 

خبر خواهیم بود.« 

عابدینی همچنین گفت: »پیش از این خبرنگاران کمی بودند اما 

االن خبرنگاران شبکه خبر، خبرنگاران رادیو و خبرنگاران خبرگزاری 

صداوسیما در چهارچوب گروه های مختلف خبری ساماندهی شده 

و در تاالر خبر شیشه ای صداوسیما مستقر شده اند.« 

وی با اشاره به چارت معاونت سیاسی و تغییرات آن هم عنوان کرد: 

»پیش از این پنج گروه اصلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی با پنج سردبیر داشتیم و االن این تقسیم بندی به ۳۵ گروه 

تخصصی افزایش پیدا کرده است.« 

عابدینی با تکذیب شایعه حذف بخش خبری »۲۰:۳۰« از باکس شبکه 

دو سیما تاکید کرد: »پخش این بخش خبری کمافی السابق ادامه 

خواهد داشت.« 

بازی »نیسان آبی« 
به بازار آمد

ــه  ــی« ب ــان آب ــریال »نیس ــه از س ــی« برگرفت ــان آب ــازی »نیس  ب

کارگردانــی منوچهــر هــادی کــه از فیلیمــو پخــش می شــد، در 

ــای  ــه بازی ه ــدان ب ــریال و عالقه من ــن س ــان ای ــار مخاطب اختی

موبایلــی قــرار گرفــت. 

ــه  ــی ک ــان آب ــازی نیس ــو، ب ــی فیلیم ــزارش روابط عموم ــه گ ب

توســط پلتفــرم فیلیمــو و اســتودیو بازی ســازی مدریــک طراحی 

شــده اســت، بــا گذشــت کمتــر از دوهفتــه از رونمایــی، بیــش از 

۲۰۰هــزار نصــب ارگانیــک در مایکــت و ۲۰هزار نصــب ارگانیک 

فعــال در کافه بــازار داشــته و بــا ایــن رقــم، رکــورد بیشــترین نصب 

از صفحــه اول مایکــت در یــک روز در ســال ۱۴۰۰ را از آن خــود 

کــرده اســت. 

ــن  ــم، ای ــاه و نی ــی دو م ــازه زمان ــک ب ــره در ی ــم ۲۴نف ــک تی ی

بــازی را طراحــی و راهــی بــازار کرده انــد. در نســخه اولیــه ایــن 

بــازی، هشــت کاراکتــر داســتانی عرضــه شــده اســت و قابلیــت 

به روز رســانی ســریع  دارد. 

ــک  ــه از روی ی ــت ک ــی اس ــازی موبایل ــن ب ــی، اولی ــان آب نیس

ســریال ایرانــی ســاخته شــده و جذابیــت تبدیــل یــک ســریال بــه 

بــازی بــرای مخاطبــان فیلیمــو و عالقه منــدان بــه بــازی باعــث 

شــده اســت تــا نــرخ نصــب »نیســان آبــی« بــه آمــار بی ســابقه 

هشــت هزار نفــر در روز برســد. ایــن آمــار بــرای یــک بــازی تــازه، 

ــت.  ــه اس ــمگیر و قابل توج ــیار چش بس

تولیــد و پخــش فیلــم و ســریال های مخاطــب دار کــه از دل آنهــا 

ــی  ــداد قابل توجه ــا تع ــود و ب ــد می ش ــی تولی ــازی اختصاص ب

از فــروش مواجــه می شــود، نکتــه قابل توجــه محصــوالت 

فیلیمــو اســت.  داســتان اصلــی ســریال نیســان آبــی دربــاره دو 

دوســت اســت کــه از کودکــی رابطــه بســیار صمیمــی بــا یکدیگر 

داشــته اند و ماجراهــای اصلــی از زمانــی شــروع می شــود کــه 

ــا  ــینما ب ــه س ــن ب ــا رفت ــتان ب ــی داس ــخصیت اصل ــید ش جمش

ــود.  ــنا می ش ــم پور آش ــید هاش جمش

هدف اردوی جهادی 1401 
رساندن صدای مردم به مسئوالن 

 اردوی جهادی سال ۱۴۰۱ در بندر جاسک استان هرمزگان 

برگزار خواهد شد؛ هدف اصلی  این اردوها عالوه بر فعالیت های 

عمرانی، فرهنگی و پزشکی رساندن مطالبات مردم این مناطق 

به مسئوالن است.

در بندر جاسک بندرگاهی وجود دارد که در گذشته گمرک بوده، 

اما متاسفانه درحال حاضر تعطیل شده که فعالیت اردوی جهادی 

کمک می کند تا به بهانه حضور فعاالن جهادی، مطالبات مردم به 

گوش مسئوالن رسانده شود و مشکالت اساسی شان حل شود.

قرارگاه جهادی امام رضا)ع( از سال ۱۳۹۳ با محوریت ساماندهی 

اردوهای جهادی شکل گرفت که در همان سال در خرمشهر با 

تعداد ۳۷۰۰ نفر فعالیت خود را آغاز کرد. این امر در شهر خرمشهر 

تا سال ۹۶ ادامه داشت و با عنوان راهیان نور جهادی ادامه پیدا 

کرد، بدین صورت که عالوه بر فعالیت های جهادی این گروه ها از 

راهیان نور نیز بازدید می کردند.

در سال۹۴ کارویژه در زمینه مبارزه با فقر تهران آغاز شد. در این 

طرح با توزیع بسته های معیشتی تالش شد تا مشکالت خانوار ها 

را شناسایی کرده و بتواند این مشکالت را حل کند که آزادسازی 

زندانیان، پویش لوازم تحریر ازجمله سایر فعالیت ها بوده است.

این اقدامات باعث شد با تولید اپلیکیشن سایه، خیریه ها را 

ساماندهی کرده و رابطی بین خیریه ها و توانمندان شوند و تاکنون 

بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ خیریه در این اپلیکیشن ثبت شده است.

فعاالن قرارگاه جهادی امام رضا)ع( از سال ۹۵ پیگیر نمایندگی های 

استانی و شهرستانی بود و توانست درحال حاضر تقریبا در تمام 

استان ها و در ۳۰۰ شهرستان موفق به ایجاد نمایندگی شود. 

هدف اصلی قرارگاه جهادی امام رضا)ع( تالش برای توانمندسازی 

نیازمندان و ایجاد اشتغال برای این عزیزان است. این قرارگاه 

درحال حاضر در بخش بانوان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی 

ازجمله خیاطی، میوه خشک کردن و... ایجاد کرده و برای آنان 

بازار کار فراهم می كند.

  چارسو
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نگاه

وهش تغییر نگرش مدیران به مقوله پژ
 زمینه ساز شکوفایی اقتصادی و صنعتی

رضا ســـهم دینی، دکتری مدیریت کســـب وکار با اشـــاره به 

وجود پژوهش های مساله محور برای شکوفایی اقتصادی و 

صنعتی گفت: »این موضوع با تغییر نگرش و باور مدیران به 

توانمندی های داخلی میسر است.« 

به گزارش »فرهیختگان« رضا سهم دینی ضمن اهمیت نقش 

پژوهـــش در جامعه و ضرورت تغییر نگـــرش به آن با هدف 

عملیاتی کردن موضوعات پژوهشی در بستر صنعت اظهار 

کـــرد: »این تغییر نگرش و چرخش از نگاه تئوری به اقدامات 

عملی، فرآیندی زودبازده نبوده اســـت و باید با برنامه ریزی 

صحیح و مدت دار به طور مستمر تداوم داشته باشد.« 

وی ادامـــه داد: »تغییر نگرش به موضوع پژوهش و عملیاتی 

کردن ایده های پژوهشـــی در صنعت و اقتصاد کشور تاثیر 

بســـزایی داشته و حتی می تواند حوزه دانش بنیان را تقویت 

کـــرده و افق های جدیدی از فعالیت هـــای مبتنی بر علم و 

درآمدزا را برای جامعه به ارمغان آورد.« 

این کارشناس حوزه کسب وکار با اشاره به اثربخشی جوانان 

کشـــور در حوزه دانش بنیان و کسب توفیقات ارزشمند در 

این عرصه گفت: »در کنار این توفیقات در مواردی شـــاهد 

هســـتیم که نگاه تئوری صرف به حوزه پژوهش صرفا جایگاه 

ایـــن بخش را تضعیف کرده و پژوهش هایی نه چندان متقن 

و مســـتدل ارائه شده اســـت. پژوهش  باید مبتنی بر سرعت 

تغییرات علمی و فناورانه باشد.«

 سهم دینی تخصیص اعتبارات در حوزه پژوهش را مهم دانست 

و تاکید کرد: »منابع مالی موجود در بخش پژوهش باید برای 

فعالیت هایی که اولویت بیشـــتری دارند و زودبازده هستند، 

اختصاص پیدا کند.« 

وی همچنین به اهمیت دوچندان پژوهش به ویژه در برخی 

بخش هایی که از سوی دشمنان تحریم هستیم، اشاره کرد 

و گفت: »نیازمند نسل جدیدی از پژوهش های مساله محور 

در کشـــور هستیم تا نیاز بخش داخلی را بدون وابستگی به 

خارج از کشور برطرف کنیم که البته این کار مستلزم اعتماد 

مدیران به جوانان و نخبگان کشـــور و تغیر باورهای آنان به 

توانمندی های داخلی است.« 

این کارشناس حوزه کسب وکار با بیان اینکه برای رفع اثرات 

تحریم ها و تکیه بر دانش داخلی، پژوهش های کشور هم نباید 

از سرعت تغییرات علمی و فناوری  در سطح دنیا عقب بماند، 

اظهار کرد: »رفع این مشکل هم صرفا با همراهی ارتباط میان 

پژوهش های دانشگاهی با صنعت و اقتصاد میسر است که 

در شرایط کنونی این وضعیت چندان رضایت بخش نیست و 

باید تعامل بیشتری به طور عملیاتی میان مراکز دانشگاهی 

و پژوهشـــی با صنعت و اقتصاد ایجاد شود که این امر ضمن 

تخصص گرایی و اشـــتغالزایی برای جوانان، اثرات مثبتی در 

کشور حتی با وجود تحریم ها به دنبال دارد.« 

   افزایش بازدهی پژوهش ها 

در گرو توجه به زنجیره ارزش در این عرصه

سـهم دینی بـه مغفـول ماندن اهمیت زنجیـره ارزش در حوزه 

پژوهـش هـم تاکیـد و اظهارکـرد: »حـل یک مسـاله از طریق 

تحقیـق و پژوهـش نیازمنـد توجـه از ابتـدای یـک مسـاله تـا 

انتهـای آن اسـت کـه متاسـفانه در شـرایط کنونـی اغلـب به 

بخشـی از ایـن پـازل توجه می شـود.« وی افـزود: »دلیل این 

کم توجهـی بـه تمـام مراحـل پژوهش، در مواردی وابسـتگی 

اسـت و بـا ایـن رویکـرد هرچـه سـهم پژوهشـی از حیث نحوه 

کمـی افزایـش هـم یابـد، نتیجـه ای درخور نخواهد داشـت و 

بازدهی مناسـب نیسـت.« این کارشـناس حوزه کسب وکار با 

ذکـر مثالـی از ایـن نـوع رویکـرد اضافه کرد: »به عنـوان مثال 

یـک خـودرو کـه از قطعـات زیادی برخـوردار اسـت، اگر تنها 

یک یا دو قطعه اصلی آن وارداتی باشـد، همین مسـاله کل 

فرآینـد تولیـد خـودرو را تحت تاثیـر قـرار می دهـد؛ بنابرایـن 

شـرط الزم بـرای کاهـش وابسـتگی و افزایـش اثربخشـی در 

حـوزه پژوهـش، توجـه جـدی بـه موضـوع زنجیـره ارزش در 

حـوزه پژوهش اسـت.« 

   ضرورت ریسک پذیری

 در دیدگاه مدیران پژوهش محور 

به عقیده ســـهم دینی بعد دیگری که باید در پژوهش مورد 

توجه جدی به ویژه از سوی مدیران واقع شود، توانایی قدرت 

ریسک در این مقوله اســـت و این درحالی پیش می رود که 

بســـیاری از مدیـــران به چنین اصلی توجهـــی ندارند. این 

کارشناس حوزه کسب وکار افزود: »پژوهش، فناوری و نوآوری 

با ریسک پذیری توامان است و نمی توان این موضوع را انکار 

کرد؛ الزمه موفقیت و شـــکوفا شدن ابتکارات، خالقیت ها و 

یافتن راه حل رفع چالش ها و معضالت در بخش های مختلف 

برپایـــه دانش های بنیادی، برخـــورداری روحیه مدیران از 

درجه ای از ریسک پذیری در حمایت از ایده پردازان و جوانان 

نخبه است.« وی تصریح کرد: »متاسفانه در طول سال های 

گذشته بســـیاری از مدیران تصور می کردند، رفع معضالت 

کشور تنها با الگو برداری و پیروی از اقتصاد غرب امکان پذیر 

اســـت، درحالی که تجربه زیسته و شرایط کنونی نشانگر آن 

اســـت که بهترین و مطمئن ترین مسیر برای توسعه کشور، 

بنابر توصیه مقام معظم رهبری تکیه بر جوانان و ظرفیت های 

داخلی است.« 

نگاهیبهمستند»ترنج«کهروایتیازفرهنگوهویتخوراکهاواشربههایایرانیاست

قاب های رنگی از رنگ وبوی غذای ایرانی 

ده آدمـی بـر سـفره ای بخورنـد و دو سـگ بر مـرداری با هم به 

سـر نبرنـد. حریـص بـا جهانـی گرسـنه اسـت و قانـع بـه نانی 

سـیر. حکمـا گفته انـد: توانگـری بـه قناعـت، بـه از توانگـری 

بـه بضاعت. 

روده تنگ به یک نان ِ تهی پر گردد

نعمِت روی زمین پر نکند دیده تنگ

)گلسـتان سـعدی، بـاب هشـتم در آداب صحبـت، حکمـت 

شـماره ۳۱(

از گذشـته تـا اکنـون، خوراک هـا و نوشـیدنی ها در زندگـی 

بشـر بـه دور از آنکـه مفهومـی به نـام غذا برای رفع گرسـنگی 

و تشـنگی داشـته باشـند، مفاهیم عمیق تری را به انسـان ها 

منتقـل کرده انـد و ایـن مهـم چـه در تعلیمـات و اعتقـادات 

دینی ما و چه در بسـتر ادبیات کهن و معاصر همواره نقشـی 

برجسـته داشـته است. 

مجموعـه مسـتند »ترنـج« بـه تهیه کنندگـی محمد شـکیبانیا 

و کارگردانـی سـام کالنتـری و پژوهـش، نویسـندگی و روایت 

م  کا پنجشـنبه ها  سـت  ا تـی  مد نـی  طبیبی گیال نیوشـا 

مخاطبـان شـبکه مسـتند را بـا روایت هایـی زیبـا و پرمعنـا 

شـیرین می کند؛ مجموعه ای که به خوراک ایرانی می پردازد 

و دغدغه ای در بیان این شناسـنامه ملی دارد، شـاید در نگاه 

اولیـه خوراک هـا و نوشـیدنی ها برایمـان وعده هایـی غذایـی 

در روز بـه شـمار آیـد، درحالی کـه واقعیـت آن اسـت که تنوع 

چشـایی، بویایـی و بصـری غذاهـای ایرانـی در نقاط مختلف 

کشـور درکنـار خـواص مختلـف آن دریـای وسـیعی اسـت، 

همان طـور کـه در مقدمـه هربـاره مسـتند ترنـج می گویـد: 

»روغـن پاکیـزه حیوانـی کرمانشـاهی، برنـج عنبربـو، طـارم و 

هاشـمی، گوشـت گوسـفندی  مغـان، افشـار و سنگسـری، 

ماسـت آذربایجـان و مرکبـات دزفـول، خرمـای بـم و بوشـهر، 

گندم خراسان و ماهی شمال و جنوب هرکدام طعم و مزه ای 

خـاص، منحصربه فـرد و بی نظیـر دارد.«

»ترنـج« فرصتـی را برایمـان مهیـا سـاخته اسـت کـه بـه یکـی 

از مهم تریـن اتفاقـات روزمره مـان یعنـی همـان غذاخـوردن 

بـا جلـوه ای دیگـر بنگریـم، سـازندگان ایـن اثر سـبک بصری 

خـاص خـود را در تصویربـرداری پیـاده کرده انـد و مخاطبـان 

خـود را بـه جهـان ویـژه ای دعـوت می کننـد. 

همـه فیلم هـای مسـتند کاوش و کنکاش مشـترکی هسـتند 

از جانـب فیلمسـاز و موضـوع، در ترنـج نیـز ما وارد کنکاشـی 

جـذاب بـا تصاویـر و روایتـی نـاب می شـویم، در هـر قسـمت 

سـعی شـده همه چیز در وضعیتی مطلوب تصویر شـود و اگر 

در جایـی هـم مشـکالت و گالیه هایـی وجـود دارد به درسـتی 

طـرح بحـث و مطالبـه شـود، امـا سـیاهی ها قـرار نیسـت 

سـفیدی ها را ناپدیـد کند و این درسـت نقطـه اعتدال پذیری 

اثـر اسـت. به عنـوان مثـال در قسـمت نهـم ایـن مسـتند کـه 

اخیـر پخـش شـد، مستندسـاز رودخانـه کارون را بـرای 

مخاطـب ایرانـی تصویـر می کنـد و ضمـن بیانـی زیبـا از ایـن 

رود پرنعمـت مصائبـی کـه بر آن می رود را نیز یادآور می شـود 

کـه ازجملـه مهم تریـن آن آلوده شـدن ایـن رود در اهـواز 

به واسـطه سرازیرشـدن فاضـالب شـهری و ایضـا زباله هـای 

انسـانی اسـت کـه در حاشـیه رود رها سـازی می شـود. 

مسـتند »ترنج« از معدود آثاری اسـت که عالوه بر آنکه تالش 

دارد بـا بیانـی سـاده بـه روایت خوراک ها و اشـربه های ایرانی 

در نقـاط مختلـف بپـردازد، درام پـردازی یـا کنـش و واکنـش 

متقابـل ابـزاری اسـت بـرای سـاختاردادن بـه قصه اثـر، ترنج 

شـاید در برخی موارد روایتی آشـنا برای مخاطبانش داشـته 

باشـد امـا دسـت برتـر او در جایـی اسـت کـه بـا روایت هـای 

پرشـی کـه در کار دارد، مخاطـب را درگیـر می کنـد. از طرفی 

دیگـر کالنتـری به عنـوان کارگردان اثر سـعی می کند روایت 

طبیبـی گیالنـی را در میزانسـن های مختلفـی تصویـر کنـد، 

میزانسـن هایی کـه مخاطـب را بـه لحـاظ روانـی و عاطفـی 

تحت تاثیـر قـرار دهـد و ایـن درسـت همـان حـال خوشـی 

اسـت کـه درکنـار دیگـر عناصـر اثـر ازجملـه موسـیقی علـی 

بوسـتان و شـاعرانگی روایتگـر اثـر )نیوشـا طبیبی گیالنـی( 

بـه بیننـده منتقـل می کند. 

موضـوع »ترنـج« ظرفیـت باالیی دارد که در دام کلیشـه گویی 

یـا به اصطـالح صرفـا نشـان دادن تصاویـری زیبـا از مناطـق 

مختلـف ایـران بیفتـد، امـا آن فرآینـد اثـر را دم بـه دم تـازه و 

تازه تر می کند. پژوهش جامع و کامل اثر براسـاس جزئیاتی 

اسـت کـه در کنـار گفتـار متـن فیلم باعث آن شـده اسـت. 

عصـر مـا، عصـر هـرج و مـرج روایت هاسـت، حـال در ایـن 

عصـر فناوری هـای دیجیتـال وقتـی می خواهیـم از سـنت ها 

و داشـته های ملـی و میهنی مـان سـخن بگوییـم الزامـا بایـد 

از روایـت خطـی گریـز کنیـم و به دنبـال راهـی باشـیم که هم 

اصالـت و هویـت کالمـی خـود را حفـظ کنیـم و هـم درکنـار 

دسترسـی های آسـان و کپسـولی ایـن روزهـای شـبکه های 

اجتماعـی، بتوانیـم تقریبـا یـک سـاعت مخاطـب را پـای اثـر 

خـود بنشـانیم، حـال آنکـه آن اثـر هنری مسـتند ترنج باشـد 

و از قضـا بخواهـد روایتـی از گذشـته و اکنونـی داشـته باشـد 

کـه بـرای مخاطـب در نـگاه اول آشـنا اسـت ولـی بـا هجـوم 

جریان هـای غذایـی و نوشـیدنی های امـروز مصـداق بـارز 

ضرب المثـل معـروف اسـت کـه می گویـد: »آب در کـوزه و مـا 

تشـنه لبان می گردیـم«، یعنـی آنکه با وجـود برترین و بهترین 

خوراک هـا و اشـربه ها، به سـوی غذاهـای فسـت فودی و 

نوشـیدنی های اسـانس دار مضـر و... می رویـم. 

جـان پیلگـر خبرنـگار و مستندسـاز اسـترالیایی در جایـی 

تعریفـی خـوب بـرای مسـتند دارد کـه مجموعـه »ترنـج« برای 

مخاطبـان ایرانـی چنیـن تعریفی دارد. او می گوید: »مسـتند 

می خواهـد چیزهایـی را بـه مردم بگوید کـه آنها نمی خواهند 

بداننـد«؛ شـاید این تعریف کمی سـنگدالنه بـرای مخاطبان 

ایرانـی باشـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت که بـه نحـو عجیبی ما 

نمی خواهیم بدانیم که چه پیشـینه غنی ای در غذای ایرانی 

وجود دارد و این بیم وجود دارد که آرام آرام وعده های غذایی 

خـود را به طـور کامـل بـه فرهنـگ و هویتـی دیگـر ببازیـم و 

غذاهـای ایرانـی جلوه ای تشـریفاتی برایمان باشـد. 

فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

محراب محمدزاده
 


