داﺳﺘﺎن ﯾ ﺷﻮاﻟﯿﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﺎد ﻧﻨﻢ از از آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد اﺻﻔﻬﺎﻧ ﻣﺴﻮول ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼ ﻓﯿﻠﻢ در ﺣﻮزه

ﻫﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣ ﮐﻪ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻮاس و دﻗﺘ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ را راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﯿﻠ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑ ﻣﻬﺮی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و در ﺳﻨ 45-40 ﺳﺎل
از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ )ﻣﺪﺗ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺣﺴﻨ ﻧﺴﺐ ﮐﺎر ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻨﺪ( ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎن ﯾ

ﺷﻮاﻟﯿﻪ را در ﺳﺎﻟﻦ ﻓﯿﻠﻢ او دﯾﺪﯾﻢ و ﻟﺬت ﺑﺮدﯾﻢ

ﻓﯿﻠﻢ “داﺳﺘﺎن ﯾ ﺷﻮاﻟﯿﻪ” داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮک ﺟﻮاﻧ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻠﯿﺎم.
او ﻓﺮدی از ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ و در ﮐﻮدﮐ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آرزوی ﺷﻮاﻟﯿﻪ
ﺷـﺪن و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ و ارزش ﺧـﻮد و ﺧﻮاﻧـﻮاده اش ﺑـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ در آن زﻣـﺎن اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ و ﺑﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﺑﻪ ﺻﺪای درون ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺻﺪای درون در واﻗﻊ ﺻﺪای روح او ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ او را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﻨﺪ .روح در واﻗﻊ ﯾ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﮐﯿﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ.
روح ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ،ارزش ،دل ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن درون و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﺎﺗﻨ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾ روح را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺑﻠﻨﺪای درﺧﺸﺎن آن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮد.
در ﺑﯿﻦ راه او ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻠﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ اﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻌﺪی از اﺑﻌﺎد
وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ان زﻧﺪگ ﮐﻨﺪ و آن آﻧﯿﻤﺎی درون ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ.

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﻮﻧ ﯾ ﻣﺮد در ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺮد اﺳﺖ و در ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﻮد ،زن درون “آﻧﯿﻤﺎ” دارد
ﮐﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ان ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮﻧ ﺑﻮدن /ﯾﺎﻧ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ /ﻋﺸﻖ ،ﻫﯿﺠﺎن ،اﺿﻄﺮاب /ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺖ /ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ /ﻫﻨﺮ /اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی و …..

و ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮازن ﯾ ﻣﺮد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ زﻧﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﮔﺎه آورد و ان را زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ زن ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺮدی “آﻧﯿﻤﻮس” دارد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ان را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﮔﺎه آورد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﺟﻮد ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ و آن وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
زﻧﺪﮔ در آﯾﻨﺪه /ﻫﺪف ﮔﺬاری و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی /ﺟﻨﺠﻮﯾ /ﻋﻤﻠﺮاﯾ و……
ﺑﻌﺪ از اﺷﻨﺎﯾ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻠﯿﻦ او ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن او ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ ﮐﻮدﮐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻮر اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋ ﺳﺮﮐﺸ در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﺑﻠﻪ ﭘﻠ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ روح و زﻣﺎن ﯾﻌﻨ اﻧﺠﺎ و اﮐﻨﻮﻧ ﺑﻮدن .در واﻗﻊ ﻋﺸﻖ وﺳﯿﻠﻪ ی وارد ﺷﺪن و
راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎﺳﺖ در راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ درون.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺸﻖ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﯾﻢ و ان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﺎل و ﺟﻬﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؛ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﻒ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ روح ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ارزش ﺧﻮد را اﻫﺴﺘﻪ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
——————————————-
ﻣﺮدان ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﻨﯿﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻟﺬا
ﻣﯿﺠﻨــﺪ ) (WARRIORدر ﺟــﺎﯾ از ﻓﯿﻠــﻢ ﺟﺎﺳــﻠﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨــﺪاﻧﻪ از وﯾﻠﯿــﺎم ﻣﯿﺨﻮاﻫــﺪ ﮐــﻪ اﮔــﺮ واﻗﻌــﺎ او را
دوﺳﺖ دارد از ﺑﺮدن دﺳﺖ ﺑﺸﺪ و ﺑﺒﺎزد .ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﯿ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻫﺎی  EGOو ﺟﺎ زدن اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺸﻖ و ﻗﺮﺑﺎﻧ دادن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ ﻋﺎﺷﻘ.
ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪی ﻋﺸﻘ ﻗﺸﻨ را ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ در داﺳﺘﺎن ﯾ ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﺮﻓ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی:
Hope – springs

ﭘﺮواز FLIGHT -2012
ﮐﻤ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺒﺎی ﻫﻨﺮ آزاد
words matter

