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فرهنگ و هنر

 »مشارکت بانک های اسراییلی در شهرک سازی
در مناطق اشغالی« زیر ذره بین شبکه پرس تی وی

| مشاركت بانك هاى اسرائيلى در شهرك سازى در مناطق اشغالى و كرانه 
باخترى و همچنين سرمايه گذارى برخى سازمان هاى آمريكايى در اين زمينه در 

شبكه پرس تى وى مورد بحث و گفت و گو قرار مى گيرد.  
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شــبكه پرس تى وى ، در اين برنامه كه از ســرى برنامه هاى 
هفتگى « شكاف اقتصادى » ( Economic Divide ) با اجرا و تهيه كنندگى كاوه تقوايى است ، ضمن بررسى 
خدمات متنوع بانك هاى بزرگ اسراييلى به منظور توســعه و گسترش ساخت و ساز در مناطق اشغال شده 
كرانه باخترى ، انتقال و جا به جايى مردم اســراييل به اين مناطق و بيرون راندن مردم بومى به عنوان جرم 

جنگى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد .
در اين برنامه همچنين به ورود برخى چهره ها و سازمان هاى آمريكا و سرمايه گذارى آن ها در شهرك سازى 
در مناطق اشغالى اشاره خواهد شد .« شكاف اقتصادى » ( Economic Divide ) با اجرا و تهيه كنندگى كاوه 
تقوايى ساعت 01:00 بامداد « جمعه 22 تير ماه » از شــبكه پرس تى وى پخش مى شود و تكرار آن روز « 
شنبه 23 تير ماه » ساعت 00:03 بامداد ، « يكشنبه 24 تير ماه » ساعت 08:00 و 19:00 و « دوشنبه 25 

تير ماه » ساعت 11:00 پخش خواهد شد . 

نگاهی به »حذف واژه نژاد از قانون اساسی 
فرانسه« در شبکه پرس تی وی

| شبكه پرس تى وى طى برنامه اى به بررسى مساله نژادپرستى و تالش هاى 
اخير فرانسه براى حذف واژه «نژاد» از قانون اساسى اين كشور مى پردازد. به گزارش 
كائنات و به نقل از روابط عمومى شبكه پرس تى وى ، در اين برنامه كه از سرى برنامه 

هاى « دقت دوچندان» ( Doubling Down ) اســت ضمن نگاهى به مقابله فرانسه با اقدامات نژادپرستى، به 
سابقه 70 ساله وجود واژه «نژاد» در قانون اساسى اين كشور و تالش هاى اخير قانون گذاران در راستاى حذف 
اين واژه اشاره مى شــود. اين برنامه در ادامه ضمن جست و جوى پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا مى توان تنها 
با حذف يك واژه، با نژادپرســتى مبارزه كرد، موافقت روساى جمهور فرانسه از جمله امانوئل مكرون و فرانسوا 
اوالند با حذف اين واژه و مخالفت نيكوال ساركوزى با اين اقدام و تاكيد وى بر اينكه نمى توان با حذف واژه اى 
همچون نژادپرســتى از روى كاغذ، آن را به كل ريشه كن كرد را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. اين برنامه 
همچنين ضمن تبادل نظر در مورد اهداف فرانسه از اين تصميم با در نظر گرفتن سابقه بد اين كشور در مبارزه 
عليه اقدامات نژاد پرستانه در قبال مسلمانان و سياهپوستان ، اقدامات مشابه در كشورهايى همچون آمريكا و 
بريتانيا را مورد بحث و بررسى قرار خواهد داد .  « دقت دوچندان» ( Doubling Down ) امروز پنجشنبه 21 

تير ساعت 18:00 به مدت 25 دقيقه روى آنتن شبكه پرس تى وى مى رود .

 پرو و شهر نابود شده ارویا
در قاب هیسپان تی وی

| شبكه هيسپان تى وى در مستندى به بررسى شرايط يكى از شهرهاى پرو 
و مردمش كه سال ها تحت سيطره يكى از شركت هاى چند مليتى و استخراج معدن، 
متحمل خسارات جبران ناپذيرى شده اند، پرداخته است. به گزارش كائنات و به نقل 

از روابط عمومى شبكه هيسپان تى وى ،  ارويا(Oroya ) يكى از شهر هاى معدنى بسيار آلوده كشور پرو و نمونه اى 
است از آنچه كه آلودگى هاى صنعِت معدن با مردم و محيط زيست كرده است. كيمبرلى آرمنگول، تهيه كننده 
اين مستند به شركتى آمريكايى اشاره مى كند كه از سال 1997 در اين شهر مجتمع استخراج معدن مس راه 
اندازى مى كند و با اين وجود از سال 2012  اين شركت به خاطر عدم تطابق با استانداردهاى زيست محيطى كه 
دولت از آن مطالبه كرده بود، مجبور به توقف فعاليت هايش شد. مشكل اساسى اين بود كه با وجود ميليون ها 
سود حاصله، اين شركت نخواسته در تكنولوژى عدم ايجاد آلودگى و صدمه رساندن به سالمت شهرونداِن منطقه 
ارويا شركت كند.بر اساس گزارش هايى كه در اين مستند نشان داده مى شود، سطح سرب، آرسنيك، جيوه و ديگر 
فلزات در خون ساكنان منطقه ناشى از آلودگى هاى توليد شده توسط اين شركت بسيار باالتر از حد مجاز اعالم 

شده توسط سازمان بهداشت جهانى است، جدا از اينكه زمين و آب رودخانه نيز آلوده شده است.

| ايــن روزها در «بــاغ كتاب تهران» نمايشــگاهى از 
مجســمه هاى پرويز تناولى و 40 نفر از شــاگردانش برپاست 
و تــا 12 مرداد ماه ادامه دارد.اين مجسمه ســاز پيشكســوت 
مى گويد: من و 40 نفر از شــاگردانم در اين نمايشگاه حضور 
داريم. شــاگردان جاافتاده اى كه هركدام هنرمند هســتند و 
در بازار هنر حضور دارند و هيچ كدام تازه كار نيســتند. اين ها 
شاگردان منتخب هستند و 40 شخصيت كامال متفاوت دارند؛ 
هر كدام با شــخصيت خودش كارش را انجام داده  اســت. من 
حداقل ســهم را دارم و با ســه، چهار كار از مجموعه «هيچ» 
در اين نمايشــگاه شركت كرده ام تا شــاگردانم دور هم جمع 
شوند و نمايشــگاهى برگزار كنند.تناولى در ادامه درباره وجه 
مشــترك آثار اين نمايشــگاه توضيح مى دهد: وجه مشترك 

كار آن ها، مجسمه ســازى معاصر ايران است. من مى خواستم 
بگويم مجسمه ســازى معاصر ايران شكل گرفته، متولد شده و 
وجود دارد. زمانى مجسمه سازى معاصر نداشتيم و اگر داشتيم 
منحصر به يكى دو نفر بود امــا در حال حاضر اين مقوله وجود 
دارد و اين 40 نفر نمونه آن هستند. مطمئن هستم هنرمندان 

بيشترى مى شد انتخاب كرد اما ديگر در گالرى جا نبود.
او دربــاره انتخاب نام «هيــچ و همه» براى اين نمايشــگاه 
مجسمه ســازى بيان مى كند: چون من با «هيچ »هايم شركت 
كردم و بقيه «همه» هســتند؛ البته نمى شــد نام نمايشگاه را 

طوالنى تر كرد.
تناولى سپس درباره تازه ترين مجســمه «هيچ» كه در اين 
نمايشگاه رونمايى شد، اظهار مى كند: ساخت اين مجسمه به 

ســال 2018 برمى گردد؛ يك «هيچ» بزرگ است كه آن را در 
خارج از كشور خلق كرده ام.

اين هنرمند در پاســخ به اين پرســش كه تا چــه زمانى به 
ساخت «هيچ»هايش ادامه مى دهد؟ مى گويد: «هيچ» من را 
رها نمى كند؛ هر زمان كه آن را رها كردم او دوباره به ســراغم 
آمد در نتيجه بيش از 40 سال است كه «هيچ» مى سازم. فكر 
مى كردم پايان آن مى رسد اما نرسيده و گويا هنوز جا دارد.او با 
تاكيد اضافه مى كند: من دلم مى خواســت دنيا را پر از «هيچ» 
كنم؛ نتوانستم اين كار را انجام بدهم اما «هيچ »هاى بسيارى 
ساختم و جا دارد بازهم بســازم.تناولى در واكنش به اظهارات 
يكى از اعضاى شوراى شهر تهران مبنى بر آماده سازى شرايط 
براى نمايش آثار اين مجسمه ساز در سطح شهر، مى گويد: اگر 

محل هاى مناســبى در اختيار من بگذارند حتما مايل هستم 
مجسمه هايم در سطح شهر نصب شود. تهران شهر بزرگى است 
و جاهاى مختلفى دارد.او ادامه مى دهد: تهران يك نقطه ندارد 
كه مورد توجه من باشــد، پارك ها و گذرگاه هاى زيادى دارد. 
من جاهايى كه محل عبور و مرور مردم هست را خيلى دوست 
دارم. البته هر مجســمه اى بايد در جاى خودش نصب شود و 
جلو جلو نمى تــوان تصميم گرفت.اين مجسمه ســاز بار ديگر 
موضوع آثارش در شــهردارى تهران را پيش مى كشد و اظهار 
مى كند: مجسمه هاى عمده من در شهردارى محبوس مانده و 
تمام تالشم اين است كه آن ها را دوباره به من بازگردانند. تعداد 
زيادى از آن ها صدمه ديده كه بايد مرمت شود و اگر اين اتفاق 

رخ بدهد حتما نمايشگاه هايى را برگزار خواهم كرد.

| عزت اهللا الوندى مى گويد: صحبت درباره مسائل جنسى و اين كه چه تهديدهايى 
ممكن است در كمين بچه ها باشد در كشور ما تابو است. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا،  
اين نويســنده ادبيات كودك و نوجوان درباره ظرفيت ادبيات در زمينه آگاهى بخشى به 
بچه ها براى شناخت بدن خود و پيشگيرى از اتفاق هايى مثل تعرض و تجاوز به آن ها، اظهار 
كرد: يكى از داليلى كه ما  دچار مشــكل  هستيم نبود آگاهى كافى و الزم در كودكان و 
نوجوانان  نسبت به اتفاقاتى است كه در اطراف شان رخ مى دهد، بنابراين وظيفه ما اين  

است كه آگاهى بچه ها را باال ببريم اما گرفتار تابوها هستيم.
او در ادامه گفت: البته در بخش خردسال و در بخش كودك كتاب هايى در اين زمينه 
وجود دارند كه ترجمه هســتند، و اطالعاتى براى كودكان در آن ها وجود دارد كه  الزم 
اســت اما كافى نيســت.  ما در كالس و برنامه هايى كه در جاهاى مختلف ايران برگزار 
كرديم تقويت تفكر انتقادى در بچه ها را  مدنظر قرار داديم  زيرا اين  نكته اساسى و پايه اى 
براى آن هاســت.  تفكر  انتقادى به بچه ها ياد مى دهد هر حرفى را باور نكنند و به آن ها 
اين آگاهى را مى دهد كه  نسبت به دنياى پيرامون شان هوشيار باشند. تفكر انتقادى به 
بچه ها ياد مى دهد كه در  محيط و اجتماعى كــه زندگى مى كنند صاحب فكر، عقيده و 

قدرت «نه» گفتن باشند.
الوندى ســپس افزود: زمانى كه در خانواده پدر يا مادر قدرت نــه گفتن ندارند، مثال 
از پدر خانواده خواســته مى شــود كارى انجام بدهد و پدر نمى تواند نه بگويد،  يا مادر 
خانواده  توانايى رد كردن دعوت به مهمانى را ندارد و مجبور مى شــود به مهمانى برود، 
طبيعى است كه  اين ناتوانى به بچه ها ســرايت مى كند. بايد شرايطى را فراهم كنيم كه 
بچه ها بر اســاس تفكر انتقادى و فراگيرى آن قدرت نه گفتن را ياد بگيرند. اگر آن ها نه 

گفتن را ياد بگيرند مى توانند به خيلى از پيشنهادهايى كه به آن ها مى شود نه بگويند.
او با تأكيد بر اين كه در حال حاضر يكى از مشكالت اساسى ما اين است كه نمى توانيم نه 
بگوييم، بيان كرد: بچه ها فكر مى كنند نه گفتن مى تواند براى آن ها عواقبى در پى داشته 
باشد. اگر بچه ها را هوشيار كنيم كه به هركس كه در خواست نابجايى دارد نه بگويند و با 
نه گفتن هيچ اتفاقى براى آن ها نمى افتد، همچنين پدر و مادر خود را  در جريان اتفاقات 
قرار دهند، جلو اين اتفاقات گرفته مى شود. بايد كتاب هايى توليد كنيم و به پدر و مادرها 

آموزش بدهيم بچه هايى كه مورد تهديد واقع شده اند، مقصر نيستند؛ مقصر كسى است 
كه فكر پليد دارد. كسى كه مورد آزار واقع شــده، قربانى است و تقصيرى ندارد. كتابى 
خواندم درباره نوجوانى كه شخصى به او فيلمى نشان مى دهد، سپس از او فيلم مى گيرد و 
اين نوجوان را در فيلم تهديد مى كند كه اگر  درخواست بعدى اش را اجابت نكند، فيلم را 
در اينترنت مى گذارد و بچه تحت فشار روانى قرار مى گيرد. اين كتاب متأسفانه خارجى 
بود؛ متأسفانه از اين جهت كه ما هنوز  نتوانسته ايم اين كار را انجام دهيم. نويسندگان ما 
در محدوديت هستند و در مقابل شان موانع بسيارى وجود دارد كه اين موانع نمى گذارد 
كارى انجام دهند. اگر به نويسنده ها اجازه دهند در اين زمينه بچه ها را آگاه كنند شايد 

وضع مان بهتر از اين شود.
اين نويسنده خاطرنشان كرد: بچه هايى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند اگر آگاهى داشتند 
و اگر كتابى در اين زمينه خوانده بودند و تفكر انتقادى  را فراگرفته بودند اين آسيب ها به 
آن ها وارد نمى شد يا  حداقل آسيب ها اين قدر زياد نبود. مهم ترين عامل در بروز چنين 

آسيب هاى اجتماعى در جامعه ما نبود آگاهى و نبود تمرين براى نه گفتن است.
او درباره موانع پيش روى نويسنده ها نيز توضيح داد: كسانى كه در مقاطع باال نشسته  
و براى كتاب ها مجــوز صادر مى كنند وجه رويى را بيشــتر از وجــه زيرين مى بينند و 
نمى خواهند خود را اسير مســئوليتى كنند كه بعد از چاپ كتاب ممكن است درگيرش 
شوند. بنابراين براى شــان راحت تر اســت كتاب هايى كه در اين زمينه منتشر مى شود 
كتاب هاى ترجمه باشد. جرأت و جسارِت دادِن مجوز به كتاب ايرانى را  كه در اين زمينه 
نوشته شده باشد، ندارند زيرا فكر مى كنند نويسنده تابوشكنى كرده و يك سرى لژنشين 

ممكن است نسبت به آن اعتراض داشته باشند.
عزت اهللا الوندى همچنين درباره كتاب هاى ترجمه كه ممكن اســت با فرهنگ ايرانى 
منطبق نباشند و خانواده و كودك نتوانند با آن ها ارتباط برقرار كنند، اظهار كرد: تجاوز، 
تجاوز است و فرقى نمى كند در ايران اتفاق افتاده باشد يا در كشور ديگرى. اما زمانى كه 
كودك ببيند يك نويسنده ايرانى كتاب را نوشته و شخصيت داستان، ايرانى است؛ پسرى 
يا دخترى هم سن و سال و يا حتى هم نام خودش است،  راحت تر مى تواند  با آن ارتباط 
برقرار كند و از طريق آن تجربه به دست بياورد. فكر مى كنم اگر  نويسنده ها در اين زمينه 

قلم بزنند و به  چيزهايى كه آن ها بررســى مى كنند شجاعانه مجوز  بدهند، جامعه ما به 
سمت خوبى پيش مى رود و  در اين زمينه با مشكالت كمترى برخورد مى كند.

او درباره نحوه بيان اين داســتان ها نيز گفت: ما داستان نويسان، ابزار كارمان داستان 
و كلمه است. هرچقدر مســتقيم در اين زمينه صحبت كنيم نتيجه كمترى مى گيريم، 
بنابراين ابزار داستان و انتخاب زبان داستانى خيلى مى تواند موثر باشد.  اگر ما براى بچه ها 
بنويسيم و بگوييم اگر كسى با شما اين طور صحبت كرد به مادرت  بگو، در واقع  دفترچه 
راهنما برا ى زندگى  او نوشته ايم در حالى كه كار نويسنده چيز ديگرى است. كار نويسنده 
بيان فضا و دنيايى تازه براى مخاطب اســت تا در اين دنياى تازه خــود را پيدا كند و  با 
شخصيت هاى اين فضا ارتباط برقرار و  همذات پندارى كند. اگر مخاطب  بتواند با آن ها 
همذات پندارى كند در اين صورت مى تواند راه و رسم زندگى را ياد بگيرد و يادگيرى راه 

و رسم زندگى  را  براى فرزندان خود هم به جا بگذارد.
الوندى كتابى از جوليا كوك را كه انتشارات نردبان با موضوع بهره كشى از بچه ها چاپ 

كرده و  «تپلى: به بدن من دست نزن» را در اين زمينه معرفى كرد.

رسانه

خبر

عزت اهلل الوندی مطرح کرد:

تهدیدی که نمی توان 
درباره اش حرف زد

پرویز تناولی:

 »هیچ« مرا
رها نمی کند

»کالهقرمزی«هرجمعهپخشمیشود

| مدير گروه فيلم و سريال شبكه سه ســيما از فقدان سريال و كارگردان طنز در 
تلويزيون سخن گفت و در عين حال تأكيد كرد كه اوضاع طنز در تلويزيون خوب نيست؛ 
هم كارگردان كم است، هم نويســنده و هم بازيگر. مهدى روشن روانـ  مدير گروه فيلم و 
سريال شــبكه سه سيماـ   درباره وضعيت ســريال هاى در حال ساخت و در حال نگارش 
تلويزيون گفت: متأسفانه اوضاع طنز در تلويزيون خوب نيست و اكثر افرادى كه در حوزه 
طنز كار مى كنند در حال حاضر در ســينما كار مى كنند. از طرفى به دليل مشكالت مالى 
برخى از كارهاى طنز از جمله ساخت «فوق ليسانســه ها» هم به تعويق افتاد.مدير گروه 
فيلم و سريال شبكه سه سيما با اشاره به شرايط مالى نامناسب در تلويزيون گفت: متأسفانه 
نگارش ها به خاطر وضعيت پرداخت به كندى انجــام مى گيرد.او درباره ى حضور طنازان 

مطرح در تلويزيون از جمله رضا عطاران نيز اظهار كرد: چندين بار با ايشان مذاكره كرديم 
اما ايشان در سينما مشغول هســتند.مرتضى ميرباقرى، معاون سيما خبر ساخت سريال 
طنز 90 قسمتى مهران مديرى را به تازگى اعالم كرده است. به گفته ى وى اين مجموعه 
در حال نگارش است.مدير گروه فيلم و سريال شبكه سه سيما هم درباره ى جزئيات ساخت 
سريال مهران مديرى نيز توضيح داد: مذاكرات اوليه اين سريال در سيمافيلم صورت گرفته 
است و اين سريال در حال حاضر در حد همان مرحله ى مذاكرات اوليه است اما پخش آن 

از شبكه سه سيما خواهد بود.
روشن روان در ادامه از ساخت سريال طنزى با عنوان «آچمز» به تهيه كنندگى حسين 
آقاهرندى خبر داد و گفت: اين مجموعه در حال نگارش اســت و اگر با كارگردان به توافق 

برســيم پيش توليد را آغاز خواهيم كرد.وى در ادامه از ساخت سريالى با عنوان «بهترين 
سال هاى زندگى» به تهيه كنندگى محمودرضا تخشيد خبر داد و گفت: اين سريال با عنوان 
بهترين سال هاى زندگى ما قرار است به نويسندگى جابر قاسمعلى و كارگردانى احمد كاورى 
ساخته شــود. فضاى اين ســريال به اتفاقات قبل از انقالب برمى گردد كه اگر به مشكلى 

برنخورد تا ماه آينده آن را كليد خواهيم زد تا بهمن ماه به آنتن برسانيم.
او درباره وضعيت توليد مجموعه «لحظه گرگ و ميش» همايون اسعديان نيز گفت: اين 

سريال تا سه ماه و نيم ديگر تمام مى شود و به احتمال زياد از زمستان به روى آنتن برود.
روشن روان درباره ساخت «فوق ليسانسه ها» نيز گفت: اين سريال در حال نگارش است 

و همان طور كه پيش از اين هم گفته شد در پاييز امسال كليد خواهد خورد. 

 آخرین وضعیت
سریال مهران مدیری

| ابوالحسن داودى همزمان با اكران «هزارپا» 
گفت: ســعى كردم شــرايطى را به وجــود بياورم كه 
تماشــاچى دو ســاعت در موقعيتى قرار بگيرد كه از 
بحران عميقى كه او را فرا گرفته، خارج شــود و آن را 
فراموش كند، اين حداقل كارى است كه من مى توانستم 
براى مخاطب انجام دهم. به گزارش كائنات به نقل از 
ايسنا،  كارگردان فيلم «هزارپا» كه اين روزها بر پرده 
سينماهاست از شرايط ساخت فيلم كمدى گفت و از 
اينكه چرا 18 سال بعد از «نان عشق موتور هزار» فيلم 

كمدى نساخته است و اين روزها با چه دغدغه اى فيلم 
كمدى ساخته و همچنين از دغدغه هاى صنفى و برخى 

حاشيه هاى سينما سخن گفت.
 شما یك مقطع طوالنی بعد از ساخت فیلم 
«نان، عشق، موتور 1000» تاکنون، فیلم کمدی 
نساختید؛ این در حالی است که در سال های 
اخیر گیشه سینمای ایران را فیلم های کمدی 
داغ کرده اند، چرا بعد از ساخت فیلم هایی چون 
«تقاطع»،«زادبوم» و «رخ دیوانه» دوباره سراغ 

ساخت فیلم کمدی رفتید؟
بعداز ســاخت و نمايش موفقيت آميز  فيلم «نان، 
عشــق ، موتور 1000»، موقعيت ويــژه اى برايم به 
وجود آمد. طبق عادت سينماى ايران كه سينمايى 
محتاط و دست به دهان است و دائماً دنبال كارهاى 
امتحان پس داده است پيشنهادات زيادى براى تهيه 
و سرمايه گذارى به من شــد. اما دو عامل باعث شد 
كه درمقابل اين جريان مقاومت كنم و تا هجده سال 
بعد هم فيلم كمدى نســاختم. دليل اولش اين بود 

كه برايم مسجل شــده بود اين طى دوباره مسير در 
كوران موفقيت يك كار، رفتن به قهقرا و سرسره اى 
است كه  فيلمســاز براى ســقوط خودش انتخاب 
مى كند. خوابيدن در باد موافــق كاِر به اصطالح به 
سامان رســيده،چه از نظر ارتباط با مردم و فروش و 
چه از نظر جلب توجه منتقدان و جشنواره ها ، باعث 
مى شود كه ناخودآگاه در فيلمساز غرورى ايجاد شود 
كه احساس كند اين كار را به اندازه كافى  بلد است و 
نيازى به تجربه هاى جديد ندارد. دراين به زمينه به 
يقين رسيده ام كه اين شرايط زمينه سقوطى خواهد 
بود كه ديگر  فيلمســاز نمى تواند از تاس لغزنده آن 

خارج شود.
 یعنی این اتفاق باعث به تکرار رسیدن 

فیلمساز می شود؟
بله، خودش را به تكرار و قهقرا مى كشــاند، يعنى 
وقتى شــما  كارى را انجام مى دهيد و دوباره همان 
را تكــرار مى كنيــد، ناخودآگاه به طرف  ســطحى 
نگرى سوق داده مى شــويد. چون فكر مى كنيد كار 
را بلديد بنابراين ســاده انگارانه تر به آن مى پردازيد. 
اينها باعث مى شــود كه فيلمساز با نزول كارى روبرو 
شود و بتدريج و عمال به فيلم سازى تبديل شود كه 
دورانش به اتمام رسيده و موقعيتش به گونه اى مى 
شود  كه حتى امكان برگشت به موفقيت هاى قبلى 

را ار دست بدهد.
دليل دومى كه باعث شد صادقانه در برابر اين جريان 
مقاومت كنم، اين واقعيت بود كه اصوالً شروع كارم در 
سينماى كمدى خيلى تصادفى شروع شده بود. يعنى 
از ابتدا هم ژانر موردعالقه خودم و آن ســبكى  كه  
اشتياق تجربه و تداومش را داشتم ، فاصله بسيار زيادى 
با سينماى كمدى داشت. در آن زمان ترجيح مى دادم 
به خاطر بخشى از تحصيالتم كه جامعه شناسى بود، 
در زمينه  ژانرهاى ملــودرام و اجتماعى فعاليت كنم، 
اما در فيلم «ســفر جادويى» به شكل كامال تصادفى 
وارد طرحى شدم كه اگر به حالت عادى مى خواستم 
تصميم گيرى كنم، هيچ گاه وارد آن نمى شدم. بنابر 
اين موفقيتى كه در «سفر جادويى» به وجود آمد و بعد 
هم در فيلم «جيب برها به بهشت نمى روند» و «من 
زمين را دوست دارم» ادامه  پيدا كرد، ناخودآگاه مرا به 
عنوان يك فيلمساز كمدى، به جامعه هنرى شناساند.
به يقيــن  بزرگترين تجربه اى كه بــه كمكم آمد، 
شكست سختى بود كه در فيلم «بوى خوش زندگى» 
خــوردم!  يك فيلــم كمدى خيلى ســخت  و پر از 

گرفتارى و مسائل پشت صحنه كه اصًال آن طورى كه 
مى خواستم درنيامد و شكست بدى نيز در ارتباط با 
مردم و گيشه ســينما خورد، اما تجربه بسيارى براى 
من به وجود آورد و اين تجربه همانى بود كه گفتم و 
اينكه  چگونه موفقيت يك فيلمساز، بدون مراقبت از 

خودش ، مى تواند باعث نزول او شود.
بحث ديگرى كه برايم خيلى اهميت داشت، اين بود 
كه اصوال در سينماى ايران، ژانر كمدى كم بهاترين 
و كم ارزش ترين سبك فيلمســازى به لحاظ اعتبار 
بود و هنوز هم هست. يعنى ناخودآگاه در ذهن همه 
مسئوالن و ســينماگران به اين شــكل درآمده  كه 
سطحى ترين و دم دســت ترين شكل سينما، كمدى 
است. در طول اين ســال ها پيشرفت هايى در عرصه 
فيلمســازى تجربى و فيلم هاى مخاطب پسند ايجاد 
شده بود، اما ســينماى كمدى كمترين پيشرفت را 
به لحــاظ كيفيت پيدا كرده بــود و در واقع به نوعى 
جا افتاده بود كه سطح خواست مردم  همين است و 
براى سرمايه گذاران اين بخش مسجل شده بود كه 
بايد روى  كف سليقه مردم سرمايه گذارى كنند و اين 
چيزى بود كه من بعد از آن فيلم شكست خورده، به 

شدت از آن پرهيز مى كردم.
بعد از «بوى خوش زندگــى»، ترجيح دادم مدتى 
به سمت كمدى نروم. پيشــنهاد فيلم «نان، عشق و 
موتور 1000»  به شكلى كامًال  تصادفى پيش آمد ، 
بگونه اى كه شكل اجرايى آن بيشتر شبيه به يك فيلم 
تجربى بود. يعنى فرصتى پيش آمد كه من بتوانم يك 
فيلم تازه را در حيطه اى جديد با مضامين  روز جامعه 
تجربه كنم كه در آن، هم زمينه هاى سياســى و هم 
موضوعات اجتماعى با لحن جديدى ارائه مى شدند. 
استقبالى كه از فيلم «نان، عشق، موتور 1000» شد، 
هم چنان تجربه ســاخت فيلمى مثل «بوى خوش 
زندگى» را به شــكل جدى ترى جلوى چشمم قرار 
داد و آينه عبرت شد تا از حضور دوباره در اين مسير 
پرهيز كنم. بعد از آن نيز در اولين فرصت پيش آمده 
به سراغ سينماى اجتماعى رفتم و فيلم «تقاطع» را 
ســاختم. و نيز «زادبوم» كه جوانمرگ شد!، بعد از 
موفقيت هاى فيلم «رخ ديوانه» طبق همان رسمى 
كه در سينماى ايران وجود دارد، دوباره پيشنهاداتى 
براى ساخت فيلم هايى جوانانه، غير خطى و اجتماعى 
به من شد كه با قاطعيت بيشترى از آن پرهيز كردم. 

اين تفكرات هنوز هم در ذهن من وجود دارد.
شــرايط خاص  اجتماعى امروز جامعــه ما كه در 

سالهاى اخير تشديد شده و رو به بحران رفته،باعث شد 
كه بعد از هجده سال،دوباره به سمت كمدى كشيده 
شــوم. دليل عمده اى كه به سمت ساخت  «هزارپا» 
رفتم اين بود كه احســاس كردم جامعه ما به لحاظ 
شــرايط اجتماعى بسيار پســرفت كرده و گسترس 
فضاى نااميدى در ملت و همچنين احســاس عســر 
و حرجى كه  در مردم ايجاد شــده، اين مســئوليت 
را برگردن من فيلمســاز انداخته كه به جاى تصوير 
كردن واقعيات تلخ و گاه آزارنده جامعه، تصويرى  را 
ايجاد كنم كه  در درجــه اول همانند  اوقات فراغتى 
واقعى براى مخاطبان باشــد. البته نه بر اساس كف 
سليقه آنان،  بلكه تا جايى كه در توانم باشد آن را باال 
بياورم. بنابر اين حدود 9 ماه  با نويسندگان فيلم نامه 
كار كرديم و بخش هاى متعــددى به اين  فيلمنامه 

 اضافه و يا كم شد.
 با پیشــنهاد فیلمنامــه «هزارپا» برای 

ساخت کمدی انگیزه تان جدی شد؟
در ابتــدا تصميــم اوليه ام بــر اين بود كــه ادامه  
فيلــم «نان، عشــق ، موتــور 1000» را بســازم و 
سرنوشت شــخصيت هاى آن فيلم كه در 18 ســال 
قبل در آن شرايط و فضاى جامعه اميدوارتر بودند و 
نسبت به وقايع سياسى و اجتماعى خوش بين تر؛ را 
بيان  كنم و بگويم اكنون اگر آنها بخواهند در واقعيت، 
زندگى شــان را ادامه  بدهند كجا هســتند و در چه 
شرايطى به ســر مى برند. نتايج آن سوژه برايم بسيار 
جذاب بود البته همان تيم نويسندگى «هزارپا» اكنون 
در حال نوشتن داستان «نان، عشق ، موتور 1000» 
جديد هم هست. چيزى كه عجيب بود اين بود كه در 
نگارش طرح ها،به جاى  طنز سرخوشانه  فيلم «نان، 
عشــق ، موتور 1000»، طرح هاى جديد به سمت 
يك نوع طنز سياه پيش مى رفت. اين اتفاق از شرايط 
روحى روانى ما و كل فضاى جامعه نشات مى گرفت. 

ت  تبلیغــا ن  کنــو تا
تلویزیونی نداشتیم، اما 
ســعی می کنیم که این 
امکان به وجود بیاید. در 
زمان شروع اکران فیلم 
بزار تبلیغاتی  ز ا خیلی ا
ما هنوز در سینماها نصب نشده بودند ، البته 
تهیه کننده و مسئوالن اجرایی بیشتر در این 

امر سهیم و مطلع هستند

ابوالحسن داودی:

نمی خواستم سقوط کنم

| مجموعه «كاله قرمزى 97» فردا (22 تير) از شبكه دو سيما پخش مى شود. مجموعه «كاله قرمزى 97» 
با عروسك هاى جديدى از جمله پيشى جان، موشى جان، داداش گلم، خونه بغلى و ... در نوروز 97 پخش شد و 

قسمت هاى جديد آن نيز در اعياد و مناسبت هاى پيش رو روى آنتن مى رود.
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