
امیرحسین صبوری

تربيت 
فرزنِد َبَرندة زمانه 

اولین باری که عبارت »عصر حجر« را شــنیدم، 
خیلی کودک بــودم. بزرگ ترهــا از کارتون های 
کودکی خودشــان می گفتند. عصر حجر کارتونی 
بود کــه آن هــا از آن خاطره داشــتند. از مادرم 
پرســیدم عصر حجر یعنی چه؟ و او گفت: »یعنی 
زمانه ای که انسان برای زندگي روزمره، مثل شکار 

و ساختن پناهگاه، از سنگ استفاده می کرد.«
ســال های بعد، با دوره هــا و زمانه های متفاوت 
زندگی بشــر آشنا شــدم. عصر برنز، عصر آهن، 
آغاز کشــاورزی و دامداری، پیدایش شــهرها و 
شــکل گیری تمدن تا انقاب صنعتی و ســپس 

مدرنیته و اکنون هم عصر رسانه!
تغییر و تحوالت بشری، تا قبل از قرن هاي اخیر، 

بیشتر در راستای پاسخ گویی به نیازهای جسمی 
و مادی انســان به وجود می آمد. مثًا براي تولید 
غذای بیشتر و ســالم تر، تحوالتي در کشاورزی و 
دامداری، نقاط عطف زندگی انسان بر کرة خاکی 
را رقم زدند. دیگر می شــد بدون ترس از کمبود 
غــذا، افزایش جمعیت را متصــور بود. حتی پس 
از انقاب صنعتی، ســایر نیازهای مادی مثل نیاز 
به حمل ونقل ســریع و آسان، و نیاز به تجهیزات 

زندگی براي رفاه بیشتر پاسخ داده شد.
در طول این ســال ها و قرن ها، نیاز انسان به دیده 
و شنیده شدن، به سختی به جواب می رسید. تمامی 
ارتباط ها چهره به چهره بودند. بعد از اختراع کاغذ و 
خط، ارتباطات اندکی توسعه یافتند. با اختراع دستگاه 

چگونه معلم می تواند دانش آموز خود را به 
فیلم سازی تشویق کند؟
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امروز بلندترین 
صداها، شیواترین 

سخن ها و 
برانگیزاننده ترین 

آثار در سینما 
جلوه می کنند. 

ملتی که با 
الفبای ساخت 
فیلم سینمایی 

آشنا نباشد، در 
بهترین حالت 

یک مصرف کننده 
است که مزاج و 

سلیقة خود را به 
دیگران سپرده 

است

چاپ، انسان بینش و دانش خود را به افق های دور از 
دسترس صادر کرد. اما همچنان عطش سیری ناپذیر 
دیده شدن و شنیده شدن در انسان باقی ماند. همه 
سواد خواندن نداشتند. دسترسی به متون سخت و 
پرهزینه بود. دنیای بی کران تخیل انسان نیازمند به 

تصویر کشیده شدن بود.
اختراع ســینماتوگراف توســط برادران لومیر، 
شــاید یکی از بزرگ ترین تحوالت در این زمینه 
بود. فناوری با هنر ممزوج شد و فرزند هزار رنگ و 

روی آن شد هنر صنعت سینما!
امروز و در عصر رســانه، سینما یکی از مهم ترین 
ابزار انتقال پیام اســت. هر فیلم، انعکاسی از نگاه 
ســازنده اش به دنیاست. با تماشای فیلم، خود را از 
دریچة ذهن و نگاه خالــق اثر به پرواز درمی آوریم 
و کران تا کران دنیای ساخته شدة او را می کاویم و 
جالب تر اینکه از این کار لذت می بریم. کشف کردن، 

لذت هم دارد. پس، سرگرم کننده هم هست.
انســاِن دنیای مدرن اوقات فراغت زیادی دارد. 
برای رفع تشــنگی الزم نیســت کوزه به دست تا 
چشمه پیاده برود. کافی است شیر آب را باز کند. 
شاید مردم عادی در بیشترین حالت ممکن هشت 
ساعت در شبانه روز کار کنند. این موجب می شود 
به طور دیوانه کننده و بی سابقه ای در تاریِخ وجود 
حیات بشــری بر زمین، انسان به دنبال سرگرمی 
باشــد. بنابراین، برنده کســی اســت که ضمن 
پرداختن به این نیاِز تقریبًا جدید و شــدید بشر، 

بتواند خوراک روحی ویژه ای برایش فراهم کند.
دوهزار ســال پیش، کســی برنده بــود که در 
کشــاورزی و دامداری تحول می آفرید. ســیصد 
سال پیش، برندة واقعی کسی بود که میکروب یا 
واکســن را کشف و اختراع می کرد. و امروز کسی 
بازی را ُبرده اســت که بتواند اندیشه ها را هدایت 
کند، ســبک زندگی ها را شــبیه به خواستة خود 
کند، وقت روزانة مردم را به دیدن و شنیدن پیام 
خود اختصاص دهد و در نهایت کسی بازی را برده 
است که رسانه داشته باشد یا خودش رسانه باشد!
این جملة معــروف را همگان شــنیده اید كه: 
»فرزنــد زمانة خود بــاش«. در این بــاره، برخي 
مي گویند باید رنگ و بوی هر عصر و زمانه ای را به 
خود بگیریم و آن را بپذیریم، اما واقعیت این است 
که باید اقتضائات هر زمانه ای را بشناسیم و با زبان 

مردم عصر خود سخن بگوییم.
معلم امروز هم حرفی جز این ندارد. معلِم امروز 
به دانش آموز خود مقتضیات زمان و زبان این عصر 

را می آموزد:
که  همان طــور  بچه ها!  »ســام 

می دانید، در عصر رسانه به سر می بریم. 
یکــی از مؤثرترین رســانه ها کــه محصول 

درهم آمیختگی صنعت و هنر اســت، سینماست. 
امروز درآمد ناخالص داخلی پیشرفته ترین کشورها 
از طریق امور فرهنگی است که شاخص ترین آن ها 
هنر صنعت سینماســت. امروز بلندترین صداها، 
شــیواترین ســخن ها و برانگیزاننده ترین آثار در 
سینما جلوه می کنند. ملتی که با الفبای ساخت 
فیلم سینمایی آشنا نباشد، در بهترین حالت یک 
مصرف کننده اســت که مزاج و سلیقة خود را به 

دیگران سپرده است.«
آشــنایی با الفبای ســینما به معنای دیدن هر 
فیلمی که به دســتمان برسد نیست. که اگر این 
بود، باز می شــویم همــان مصرف کنندة منفعل! 
پس چه کنیم؟ برای آشــنایی با سینما و شروع 

فیلم سازی چند کار را انجام دهید:
1. از انجام کار غیرحرفه ای اصًا نترســید. الزم 
نیست برای ســاخت فیلم، دوربین گران قیمت و 
رایانه اي بسیار قدرتمند برای تدوین داشته باشید. 
می توانید بــا دوربین تلفن همــراه و برنامه های 
کاربردی مخصوص سیستم عامل گوشی خودتان 
تصویربــرداری و تدوین کنید. فقــط نیاز به ایده 

دارید؛ همین. از ساده ترین ایده ها نگذرید. 
ساده ترین ایده ها می تواند داستان یک تخم مرغ 
باشد که از ســرمای یخچال تا گرمای ماهی تابه 
را برای نیمرو شــدن روایــت می کند. یا می تواند 

مستندی ساده از یک روز کاری پدرتان باشد.
2. همة ما کارتون پت و مت را دیده ایم. استاپ موشن 
یک کار پرزحمت ولی در دســترس و جذاب است. 
می توانید از اسباب بازی های دوران کودکی به عنوان 
شخصیت های فیلمتان استفاده کنید. کافی است 
چند فیلم آموزش ساخت استاپ موشن را در اینترنت 
ببینید. جسارت و همت خود را افزایش دهید و حتمًا 

ساخت استاپ موشن را تجربه کنید.
3. مطالعة رمان و خواندن نمایش نامه و فیلم نامه 
بسیار ضروری است. کتاب فروشی ها باید مهم ترین 

و جذاب ترین فضای تفریحی شما باشند.
4. برای یادگیری تدوین فیلم، غیر از کاس های 
رسمی و غیررســمی، فضای اینترنت پر است از 
فیلم های آموزشی مناسب و رایگان. پس می توانید 
به جــای اتاف وقــت در شــبکه های اجتماعی، 
اینترنت خود را صرف دیدن این آموزش ها کنید.
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5. حال وقت فیلم دیدن است. اما نه هر فیلمی! 
چرا که این قدر عمــر نمی کنید که بتوانید همة 
فیلم ها را ببینیــد. یادتان نرود به دنبال یادگیری 
الفبای ســینما هســتید. پس دیــدن فیلم های 
کاسیک فیلم سازان مشــهور ضروری است. کم 
نیستند فیلم سازان کاسیکی که مفاهیم انسانی 
را به دور از رنگ و لعاب مسحورکنندة هالیوودی 
به تصویر کشــیده اند. در داخل هم، کارگردانان 
کهنــه کار و جوان زیــادی وجود دارنــد که در 
گونه های مختلف مشغول ساخت اثر هستند. باید 

با نگاه تیز و نقادانه آثار مهم و خوب را ببینید.

 معلمان چه کنند؟
معلمــان در درس هاي گوناگــون می توانند با 
خاقیت این ظرفیت را در دانش آموز خود فراهم 
کنند. مثًا دبیر انشایی را می شناسم که بخشی 
از کاسش به ارائة دانش آموزی می گذرد. بچه ها 
به طور گروهی هر هفته یک موضوع یا داستان را 
به شکل نمایش یا فیلم کوتاه یا برنامة تلویزیونی 
آماده می کننــد و در کاس ارائه می دهند. نمرة 
ارائه با نظر ســایر دانش آموزان داده می شــود. 

رقابت بسیار خوبی بین بچه ها شکل می گیرد.
معلم دیگــری در کاس کتاب خوانی به بچه ها 
می گوید تا پس از پایــان مطالعة هر کتاب باید 
خاصه ای از آن را به طور گروهی ارائه دهند. یادم 
می آید یکی از گروه ها در ارائة کتاب »قتل راجر 
اکروید« اثر آگاتا کریستی، صحنة بازجویی 
آخر هرکــول پوآرو را مانند یک فیلم 
بازســازی کرده بودنــد و به عنوان 
ارائه دادند.  این کتــاب  پروژة 

الزم به ذکر اســت، تاکنون چندین فیلم از روی 
این رمان ساخته شده اســت. معاونان و مربیان 
پرورشی مدرسه ها براي برگزاری مراسم های ملی 
و مذهبی می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. 
نمونــة دیگری که در این زمینه به خاطر دارم، 
در مراسم دهة فجر، دانش آموزان کاس هشتمی 
که مسئول اجرای برنامه بودند، هر روز با کمک 
یکــی از مربیان یــک برنامة تلویزیونــِی طنز با 
موضوعات انقابی می ساختند و برای سایرین در 
جشــن های روزانه نمایش می دادند. چهار نفر از 
دانش آموزان فعال در آن برنامه، عاقه و استعداد 
خود را شــکوفا کردند. همین اتفاق مشوقی شد 
تا در دورة دوم متوسطه به هنرستان بروند و در 

رشتة تولید برنامة تلویزیونی تحصیل کنند.
طوالنی ترین ســفرها با قدم اول آغاز می شوند. 
بســیاری از سینماگران بزرگ، از همین کارهای 
کوچــک در مدرســه و محله شــروع کرده اند. 
جرقه های کوچک دوران کودکی و نوجوانی، در 
جوانی و میان سالی، آتشی شعله ور از استعداد و 
هنر را مشــتعل می کند که گرمای آن جامعه را 
در برمی گیرد. شاید شعلة این آتش، نوری داشته 

باشد براي هدایت و راهنمایی جامعه.
برای اینکه نه تنها فرزند زمانه بلکه رهبر زمانه 
باشیم، باید بر ذهن ها حکومت کنیم. اگر صنعت 
ســینمایی هالیوود را از ایــاالت متحدة آمریکا 
حذف کنیم، در واقع قدرت نرم این کشــور را از 

بین برده ایم.
برخــی گمان می کنند ســینماگر را مثل یک 
تکنسین می توان وارد کرد. در حالی که سینماگر 
جلوه گــر جهان بینی خودش اســت. باید به این 
عزیــزان گفت، کمبــود پزشــک و مهندس را 
می تــوان با واردات آن ها جبران کرد. اما هنرمند 
و فعال رسانه ای و سینماگر، یعنی کنترل کنندة 
نبض جامعه، باید از درون جوشــش کند و بلکه 

صادر شود.
هنــر، گوهــری در وجود و ذات آدمی اســت. 
وظیفة اصلی هر معلم، بالفعل کردن استعدادهای 
بالقوة دانش آموز خود اســت. چه بســیار آلفرد 
هیچکاک ها و ابراهیــم حاتمی کیاها که به 
علت نبود زمینه برای کشف و بروز استعداد خود، 
راهی غیــر از آنچه درون خود بــه امانت دارند، 

پیش گرفتند و نشدند آنچه باید بشوند.

هنر، گوهری 
در وجود و 
ذات آدمی 
است. وظیفة 
اصلی هر معلم، 
بالفعل کردن 
استعدادهای 
بالقوة دانش آموز 
خود است
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