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سخنآخر:واقعاسینماجادویمکند،آقایمیلیس؟
معلــم ســر کالس اســت. آن هــا طــرح درس هــای ســینما فارســی را طــی چندیــن جلســه پیــش برده انــد و حــاال بعــد از تماشــای فیلم هــا 
ــی  ــا را همراه ــود و آن ه ــا می ش ــت بچه ه ــم وارد گپ وگف ــد. معل ــا یکدیگرن ــرف زدن ب ــال ح ــان زده در ح ــان هیج ــت درباره  ش و صحب
ــا  ــر ب ــد نف ــد، چن ــوخی می کن ــش ش ــوگ در فیلم ــک دیال ــاره ی ــری درب ــد، دیگ ــتش می ده ــم دوس ــاره فیل ــری درب ــی نظ ــد. یک می کن
ــد  ــا می خواه ــم از آن ه ــت، معل ــان آرام گرف ــه هیاهویش ــم ک ــد. کم ک ــف می کنن ــکانس را تعری ــک س ــت صحنه  ی ــرای پش ــان ماج هیج
ــم  ــد و کم ک ــر می کنن ــی فک ــا کم ــد. بچه ه ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــا و تجارب ــه مهارت ه ــد و چ ــاد گرفته ان ــه ی ــدت چ ــن م ــه در ای ــد ک بگوین

ــد. ــان را می گوین نظراتش
ــا  ــم ب ــی می تون ــی گاه ــاال حت ــردم. ح ــت می ک ــن، دق ــخصیت ها می گ ــه ش ــی ک ــم و دیالوگ های ــتان فیل ــه داس ــر ب ــی کمت ــال خیل _ قب

ــه! ــن بش ــری جایگزی ــای بهت ــا دیالوگ ه ــه ب ــت و می تون ــوب نیس ــا خ ــن دیالوگ ه ــرم ای ــه نظ ــه ب ــم ک ــودم بگ خ
_ خانوم، من فهمیدم ساخت یک فیلم خیلی خیلی سخته و به این آسونی که من فکر می کردم نیست.

_ وااای! راست می گه. من که از بازیگری بدم میاد دیگه!
_ تــازه مــن فهمیــدم یــک فیلــم چقــدر بــه دانش هــای مختلــف احتیــاج داره. دانش هایــی کــه اولــش فکــر می کنــی هیــچ ربطــی بــه 

ســینما نــداره.
_ مــن کــه بهتــون گفتــه بــودم، خانــوم. شــغل مــورد عالقــه ام نویســندگیه. ایــن کــه فیلم هــا هــم از یــک فیلمنامــه بــه وجــود میــان و 

چقــدر هــم مهمــه، خیلــی بــرام جالــب بــود.
_ خانــوم مــن خیلــی فیلــم نمی بینــم و بعضــی فعالیت هــا هــم خیلــی بــرام جالــب نبــود، امــا این کــه تونســتم تــو یــه کار گروهــی بــا 

دوســتام یــه فیلــم بســازم و حــاال بــا هــم ببینیمــش، خیلــی تجربــه خوبــی بــود.
_ بلــه خانــوم، مــن فکــر می کــردم همــه کارهــا رو کارگــردان یــا شــاید بازیگــر می کنــه ولــی فهمیــدم اصــال این جــوری نیســت. اگــه هــم 

همــه بــا هــم کار تیمــی نکنــن، اصــال یــک فیلــم ســاخته نمی شــه.
_ ایــن کــه می بینــی نوشــته ها تبدیــل بــه تصویــر می شــن و بایــد خیلــی خــوب بتونــی تصویرسازیشــون کنــی و بسازیشــون، خیلــی 

باحــال بــود.
_ خانوم شاید مسخره باشه ولی من همیشه می شنیدم می گن پالن و سکانس ولی اصال نمی فهمیدم یعنی چی!

ایــن، تصویــر ایده آلــی اســت کــه می تــوان از یــک کالس درس بعــد از پشت سرگذاشــتن جلســات سینمافارســی در ذهــن تصــور 
ــه ای از  ــا مجموع ــت این ه ــوان گف ــنیدم و می ت ــا ش ــی از بچه ه ــکل های مختلف ــه ش ــا را ب ــن دیالوگ ه ــم، ای ــک معل ــوان ی ــه عن ــرد. ب ک

ــت. ــده اس ــته ش ــا نوش ــتای آن ه ــرح درس در راس ــن ط ــه ای ــت ک ــی اس ــارات آموزش انتظ
ــری  ــاده تصوی ــک م ــه ی ــل آن ب ــد تبدی ــه و رون ــک فیلمنام ــتن ی ــز، نوش ــر چی ــش از ه ــده بی ــعی ش ــرح درس س ــه ط ــن مجموع در ای
آمــوزش داده شــود و در ایــن حیــن آشــنایی ای مقدماتــی بــا زبــان ســینما و بعضــی تکنیک هــای ســاده آن صــورت گیــرد. پیش رفتــن 
از ایــن مرحلــه نیــاز بــه ملزوماتــی دارد کــه بــه نظــر می آیــد از مجــال و حوصلــه یــک کالس درس انشــا فراتــر رود. بــا ایــن حــال، یکــی 
از موضوعاتــی کــه می توانــد در ادامــه بــرای بچه هــا راهگشــا باشــد، آشــنایی بــا ابــزار اســتوری بورد اســت. در اســتوری بورد، هــر یــک 
از پالن هــای فیلــم بــه شــکل یــک قــاب تصویــری کشــیده می شــود تــا فیلمســاز تصویــر دقیقــی از آن چــه می خواهــد بســازد، داشــته 

باشــد. 
یکــی از فعالیت هایــی کــه معلــم می توانــد بــر ایــن اســاس بــرای بچه هــا تعریــف کنــد، نوشــتن یــک فیلمنامــه کوتــاه یــک صفحــه ای 
ــه  ــر دارد. در ادام ــوان تصوی ــه عن ــن ب ــوز از آن مت ــه دانش آم ــت ک ــوری اس ــاس تص ــر اس ــری ب ــاب تصوی ــد ق ــازی آن در چن و تصویرس

می  تــوان از بچه هــا خواســت کــه ایــن تصویرهــا را دقیقــا بــر اســاس آن چــه بــا جزئیــات دقیــق کشــیده اند، فیلمبــرداری کننــد. 
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ــش  ــه دان ــاز ب ــوزان نی ــه دانش آم ــت ک ــی اس ــا جای ــت و این ج ــد داش ــادی خواهن ــتباهات زی ــا اش ــه فیلم ه ــا این گون مطمئن
ســینمایی بیشــتری دارنــد. بــا ایــن حــال رونــد تبدیــل متــن بــه تصویــر بــا دقتــی کــه از قبــل تصــور شــده و کشــیده شــده، بــه نوشــتن 
عینــی و درک بصــری دانش آمــوز کمــک قابل توجهــی می کنــد. در ضمــن بهتــر اســت معلــم بــه بچه هــا نمونه هایــی از اســتوری بورد 
بچه هــا  کــه  را  فیلمــی  از  سکانســی  داشته باشــند.  می تــوان  فعالیــت  ایــن  بــا  بیشــتری  آشــنایی  بچه هــا  تــا  بدهــد  نشــان  را 
بــه  بــرای مثــال  ابــزار و کارکــردش داشــته باشــند.  ایــن  از  تــا تصــور دقیقــی  را دیده انــد، برایشــان گذاشــت  اســتوری بوردش 

استوری بوردی از انیمیشن داستان اسباب بازی نگاه کنید:

ایــن مجموعــه را بــا معرفــی یــک رمــان کــودک و نوجــوان کــه عشــق بــه ســینما را هــم در داســتانش و هــم در شــیوه روایتــش قــرار داده 
بــه پایــان می بــرم. ایــن کتــاب، اختــراع هوگــو کابــره اثــر برایــان ســلزنیک اســت کــه توســط رضــی هیرمنــدی ترجمــه شــده و در نشــر 
ــن  ــر مت ــالوه ب ــه ع ــکل ک ــن ش ــه ای ــد، ب ــی می کن ــان معرف ــینما رم ــک س ــاب را ی ــن کت ــود ای ــنده خ ــت. نویس ــیده  اس ــاپ رس ــه چ ــق ب اف
نوشــتاری، صفحاتــی از کتــاب بــا تصاویــری ماننــد اســتوری بورد پیــش مــی رود. هم چنیــن ایــن کتــاب بــه یکــی از کارگردان هــای مهــم 
ــی و  ــژه واقع ــر وی ــن کاراکت ــع ای ــردازد و در واق ــی او می پ ــون زندگ ــب پیرام ــتان های جال ــس و داس ــی ژرژ ملی ی ــه یعن ــینمای اولی س
دســتاوردهای عجیبــش را وارد قصــه ای خیالــی کــرده و پیونــدی ناگسســتنی میانشــان ایجــاد کرده اســت. داســتان پســرک یتیمــی بــه 
نــام هوگــو کــه در یــک بــرج ســاعت به تنهایــی زندگــی و کار می کنــد تــا این کــه بــا یــک اســباب بازی فــروش بداخــالق و نــوه اش ایزابــل 

آشنا می شود و داستان یک آدم آهنی رازهایی را درباره زندگی هر کدامشان برمال می کند.
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داســتان های  از  یکــی  و  اولیــه  ســینمای  بــا  را  آن هــا  می توانیــم  این کــه  بــر  عــالوه  بچه هــا  بــه  کتــاب  ایــن  معرفــی  بــا 
هیجان انگیــزش آشــنا کنیــم، هم چنیــن فرصــت معرفــی فرمــی از داستان نویســی را فراهــم می کنیــم کــه ترکیبــی از تصویــر ســینمایی 
ــد از  ــای آن بع ــه تماش ــاخته ک ــو س ــام هوگ ــه ن ــی ب ــتان فیلم ــن داس ــاس ای ــر اس ــیزی ب ــن اسکورس ــن مارتی ــت. همچنی ــته اس و نوش

خوانــدن کتــاب، می توانــد تجربــه خوشــایندی بــرای بچه  هــا باشــد.
ایــن مجموعــه طــرح درس می توانــد بــا توجــه بــه شــرایط و نیازهــای متفــاوت آموزشــی تغییــر کنــد و  امیــد اســت کــه تــا حــدی بتوانــد 
راهــی را بــرای تفکــر و نوشــتن خــالق از طریــق ســینما بــاز کنــد و باعــث شــود دانش آمــوزان بــه ایــن رســانه تأثیرگــذار و پــر ماجــرا از 
زوایایــی دیگــر نــگاه بیندازنــد. در نهایــت آن چــه بیــش از هرچیــز در ایــن طــرح درس بــرای دانش آمــوزان به ویــژه کــودکان دبســتانی 
اهمیــت دارد، ایجــاد عشــق و شــور نســبت بــه ادبیــات و ســینما و راه هــای دوســتی میــان ایــن دو اســت؛ از جنــس همــان عشــقی کــه 

ــت. ــرت آور آن داش ــادوی حی ــینما و ج ــه س ــعبده باز ب ــینماگر و ش ــس س ژرژ ملی ی
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