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تقدیم به

 یاد و خاطره استاد بزرگ سینما و انیمیشن ایران، عالیجناب اکرب عاملی

نام عکاس: بابک مانی
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امیر محمد دهستانی

نویسنده، کارگردان، مدرس، پژوهشگر و سخرنان در حیطه انیمیشن و سینما 
و از پیشگامان تولید انیمیشن های رایانه ای در ایران است. او عالوه بر تدریس در 
دانشگاه ها کارگردانی چندین مجموعه تلویزیونی موفق را در کارنامه خود دارد 

و از پایه گذاران استودیوی انیمیشن »حور« بوده است.
همچنین از دهستانی نوشته ها، ترجمه ها و مقاالت متعددی در نشریات تخصصی 
انیمیشن و سینما منتشر شده و او به مدت دوسال دبیر بخش جلوه های بصری 

در مجله تخصصی و تکنیکی »صنعت سینما« بوده است.
کارشناسی ارشد  گروه  مدیر  و  علمی  هیئت  عضو  عنوان  به  او  حاضر  حال  در 
انیمیشن دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هرن تهران و معاون انیمیشن در “مرکز 

گسرتش سینمای مستند و تجربی” مشغول به کار می باشد.
با  ایرانی  انیمیشن  بلند  فیلم  یک  تولید  مراحل  مورد  در  کتاب  اولین  نگارش 
کیفیت، برای سال ها دغدغه او بوده است که سرانجام با نگارش “داستان آخرین 

داستان” به نتیجه رسیده است.
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مقدمه ی نویسنده

تا جایی که به یاد دارم، پاییِز ۱۳۹۲ بود که اشکان رهگذر خیلی دوستانه از من دعوت کرد تا به عنوان همکار 
بروم از استودیوشان بازدید کنم. دورادور او را می شناختم و می دانستم فیلم ساز جوانی است که با گروهی 
هرنمنِد جوان و مستعد، دارند انیمیشن های کوتاه و آگهی های تبلیغاتی با کیفیت تولید می کنند. یکی دو سال 
تلویزیونی من کاندیدا شده  از آگهی های  تهران که یکی  انیمیشن  این دعوت، در هفتمین جشنواره ی  از  قبل 
بود، آن ها رقیبی جدی به شمار می آمدند و در آخر جوایز زیادی را هم در بخش های مختلف دریافت کردند، 

البته خوشبختانه جایزه ی آگهی نصیب فیلم خودم شد!
در دانشکده ی  نزدیک محل کارم  بودم. استودیوشان  این جوان و گروهش قائل  برای  در دل احرتام خاصی 
سینما و تئاتر بود؛ خانه ای قدیمی و مستقل که به زیبایی تبدیل به استودیویی کوچک شده بود و در حیاطش 

گربه ها در حال اسرتاحت بعدازظهرشان بودند.
بودم. جوان، گرم، و صمیمی خوشامدم گفت. چون می دانستم گروهی  نکرده  رو مالقات  در  رو  رهگذر را 
کوچک و مستقل هستند، از خلوت استودیو که در طبقه ی همکف آن تنها چند هرنمند مشغول کار بودند 

متعجب نشدم؛ جوانانی که روی صفحه ی مانیتورهاشان خم شده بودند و توجهی به ورود ما نداشتند.
انیمه های  با دیدن ردیف دی وی دی های اصِل  اشکان مرا به اتاقش در طبقه ی دوم راهنمایی کرد. همان اول 
ژاپنی که با وسواس و دقت خاصی چیده شده بودند، به وجد آمدم و بالفاصله دریافتم که او هم عاشق انیمه 

است و موضوعات هیجان انگیز و مشرتک زیادی برای گپ وگفت داریم!
یک ساعت و نیم بعد به توضیحات پُرشور و مشتاقانه ی اشکان در مورد استودیو »هورخش« و کارهایشان 
بر  انیمیشن سینمایی  یک  تولید  استودیوی فسقلی، مشغول  این  در  در کمال حیرت فهمیدم که  و  گذشت 
اساس شاهنامه ی بزرگ فردوسی هستند، آن هم با تکنیک نقاشی متحرک و تالش برای ایرانیزه کردن انیمه ی 

ژاپنی.
از همین اولین مالقات، عالقه ام به او و کار بزرگی که مشغولش بود شکل گرفت، به دلیل رفتار صمیمی و 
متواضع و تالش جدی اش برای نیل به هدفی که در نوع خود، هدف و آرزوی هر انیمیشن ساز ایرانی دیگر هم 

تلقی می شد: »ساخت انیمیشن سینمایی استاندارد و آبرومند بر اساس شاهنامه«.
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دوران فقدان سرمایه گذار مشخص، اشکان همچنان  در  در سال های بعد، علی رغم همه ی مشکالت و حتی 
ساخت  نگران  و  منتظر  بی صربانه  شخصاً  می داد.  ادامه  فیلم  تکمیل  برای  تالشش  به  شبانه روزی  و  بی وقفه 
فیلم بودم و حتی در مقطعی سعی کردم نظر سرمایه گذار و پشتیبانی دولتی برای این فیلم جلب کنم. زمانی 
دیگر که مسئولیت تولید بخش انیمیشن برنامه ی هرنی »سفید« در شبکه ی آموزش را عهده دار بودم، رهگذر 
این  انجام  کردم.  دعوت  برنامه ی زنده  این  به  یک ساعته  گفت وگویی  برای  پروژه اش،  بیشرت  معرفی  برای  را 
فیلم را کاری بزرگ می دانستم و دوست داشتم برای به ثمررسیدنش کاری کنم و در آن سهمی هر چند ناچیز 

داشته باشم.
در اواخر فرایند تولید فیلم، طی مالقاتی که با اشکان داشتم و حین صحبت راجع به عالیق مان، دریافتم که 
ساخت یک »آرت بوک« را برای فیلم در سر دارد و به او پیشنهاد کردم که پا را فراتر بگذارد و به انتشار کتابی 
مفصل در مورد تمامی مراحل ساخت فیلم فکر کند. گفتم که مشتاقم آن را طوری بنویسم که بشود به عنوان 
منبعی آموزشی برای مراحل ساخت فیلم انیمیشن بلند »نقاشی متحرک« مورد استفاده قرار داد و در عین 

حال، سندی باشد در مورد خلق »آخرین داستان« و روش ها و چالش های تولید انیمیشن بلند ایرانی.
در  دادم.  انجام  در مورد جزئیات کارشان  و اعضای کلیدی گروهش  او  با  ایده، مصاحبه های مفصلی  این  با 
کار پیاده کردن مصاحبه ها و نگارش کتاب بودم که سرانجام فیلم آماده شد و زمانی که در نمایش خصوصی 
آن را بر پرده دیدم، از این که انیمیشن ایران توانسته کاری بزرگ و با استانداردهای جهانی در سینمای کشور 
انجام دهد، احساس غرور کردم و این، مسئولیت مرا برای ارائه ی کتابی هرچه بهرت در مورد فیلم بیشرت کرد.

تهیه ی مطالب کتاب همکاری  انتخاب تصاویر و  در  از اشکان رهگذر که به شکل فعاالنه ای  پایان جا دارد  در 
کرد، تشکر ویژه ای کنم؛ بدون این تعامل نزدیک، آماده سازی این کتاب چنان که پیِش رویتان است، شدنی 

نبود. این شما و این داستان خلق آخرین داستان.

امیر محمد دهستانی
عضو هیئت علمی دانشگاه هرن تهران 
زمستان ۱۳۹۷
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تولد »آخرین داستان«
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آپارات اکرب رهگذر به همراه فیلم های هشت میلیمرتی

برادران رهگذر از راست به چپ: احسان، اشکان، آرمان
پدر: اکرب رهگذر

تولد آخرین داستان

نزد  حماسه  بزرگ ترین  و  محبوب ترین  می توان  را  فردوسی  شاهنامه ی 
ایرانیان دانست و با توجه به روایات و تصاویر غنی و پر بار آن، ساخت 
اثری سینمایی برگرفته از این اثر کبیر برای هر فیلم سازی وسوسه کننده 
حماسه،  این  در  موجود  گسرتده ی  تخیل  به  توجه  با  مطمئناً  است. 
و  نمایشی  روایت  برای  برازنده  و بسرتی  انیمیشن محمل  هرِن  و  رسانه 

بصری از این اثر سرتگ است.
ریشه ی  است.  نبوده  امان  در  یادشده  وسوسه ی  از  نیز  رهگذر  اشکان 
عالقه و شور برای ساخت انیمیشنی بلند از شاهنامه را باید در کودکی 

او جست. خودش می گوید:
مجموعه  پدرم  بودم،  هشت ساله  حدوداً  که  زمانی  و  کودکی  »در 
کتاب هایی ساده نویسی شده از داستان های شاهنامه و هزار و یک شب 
برایمان می خرید که آن ها را بسیار دوست داشتم. آن زمان تازه خواندن 
در ازای هر کتابی که می خواندیم  یاد گرفته بودم و پدرم  به درستی  را 
کتاب خوانی  به  بدل  که  من  و  می داد  ما  به  جایزه  به عنوان  پول  کمی 
پول را صرف خرید کتاب های جدید  این  بودم، دوباره  عالقه مند شده 

می کردم«.
به  بسیاری  عالقه ی  که  بود  ساختمان  و  راه  نقشه ی  طراح  رهگذر  پدر 
به  خانگی  سینمای  آپاراتش،  با  و  داشت  کارتون  فیلم های  تماشای 
به  می داد.  نمایش  کارتون  فیلم های  فرزندانش  برای  و  می انداخت  راه 
گفته ی رهگذر، او هنوز هم عادت دارد هر روز به تماشای »تام و جری« 

بنشیند.

تداوم این عالیق در نهایت منجر به جذب اشکان به صورت جدی به هرن 
و ورود به هرنستان صدا و سیما در سال ۸۰-۷۹ در رشته ی گرافیک شد. 
او در هرنستان به شکل جدی تر با انیمیشن آشنا و خصوصاً به انیمیشن 

سه بعدی رایانه ای عالقه مند شد.
 )Tehran Animation Festival( مطمئناً جشنواره ی انیمیشن تهران
ایران  جدید  انیمیشن  روند  در  تأثیرگذار  جریان های  از  یکی  باید  را 
میان  در  شبی  که  کرد  پیدا  را  شانس  این  رهگذر  که  زمانی  دانست. 
تماشای  به  جشنواره  این  در  انیمیشن  هرن  ایرانی  عاشقان  انبوه  خیل 
 )Hayao Miyazaki( میازاکی«  بزرگ ژاپنی »هایائو  شاهکار کارگردان 
به نام »شاهزاده مونونوکه« )Princess Mononoke, 1997( بنشیند، 

دستخوش تحولی بزرگ شد.
را  آن  حتماً  که  بود  کرده  توصیه  و  معرفی  دوستانم  از  یکی  را  »فیلم 
ببینم. سالن مملو از جمعیت بود و موقعی که فیلم تمام شد، مثل این 
بود که چیزی توی سرم خورده باشد. آن شب فهمیدم عاشق شدن یعنی 
و  انیمیشن های رایانه ای سه بعدی  تأثیر  تحت  به شدت  آن زمان  تا  چه! 
انیمیشن  به  کم توجهی ام  دالیل  از  یکی  شاید  بودم.  پیکسار  کارهای 
طراحِی  قدرت  با  بودند  بچه هایی  مدرسه مان  در  که  بود  این  دوبعدی 
جایش  سه بعدی  انیمیشن  برایم  لحظه  آن  از  اما  من؛  از  بیشرت  خیلی 
 2D را به دوبعدی داد و کمرنگ شد و پی گیر انیمیشن نقاشی متحرک
تأثیر  این  تجسم می کردم.  دوبعدی  فقط  فیلم شاهنامه اَیم را  و  شدم 

فیلم میازاکی بود«.

 دوساالنه انیمیشن تهران ۱۳۸۹  از راست به چپ: ستاره صولتی، آزاده سید جمالی، مهشاد منقش صنعتی، نگارسینا پاکزاد کسری و اشکان رهگذر

متولی، امیر زند، سینا پاکزاد کسری، محمدرضا طاهرخانی، اشکان رهگذر، آرمان رهگذر، کیاوش جاهد پارسا
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 استاد هرمز حقیقی به همراه اشکان رهگذر

کتاب نما به نما نوشته استیون دی�  کاتز

او تصمیم گرفت به شکل جدی تری خود را درگیر انیمیشن کند.
در  کالس هایی  گذراندن  هرنستان  دوران  در  من  شانس های  از  »یکی 
می کرد.  تدریس  حقیقی  هرمز  استاد  آن ها  در  که  بود  صبا  شرکت 
این  پایه گذار  و  ایران  انیمیشن  قدیمی  استاد  دوران،  آن  با  همزمان 
بلند  انیمیشن  فیلم  اسفندیار احمدیه مشغول ساخت  در کشور،  هرن 
من  و  بود  صبا  در  شاهنامه  سهراب  و  رستم  داستان  اساس  بر  خود 

آموخنت  به  که  کرد  احساس  رهگذر  فیلم نامه،  مهم  بحث  بر  عالوه 
جدی تر در حیطه ی دانش سینما نیاز دارد.

»در مدرسه ی سینمایی تهران ثبت نام و در کارگاه آموزشی گران قیمتی 
که استاد مشهور سینما در ایران، دکرت احمد الستی با عنوان ریتم در 
سینما برگزار می کرد شرکت کردم. از آن جا که با زمینه ی مبحث آشنایی 
اول  از جلسه ی  بعد  اولین جلسه خیلی گیج شدم.  در  نداشتم،  کافی 
رفتم و کتاب ‘نما به نما’ )Film Directing Shot by Shot( نوشته ی 
‘استیون دی.کاتز’ )Steven D. Katz( را خریدم و تا جلسه ی هفته بعد 
آن را کامل خواندم. از آن به بعد، جلسات چهارساعته ی کارگاه برایم 
فوق العاده جذاب شد. این دوره ی مفید در واقع تنها کالس مشخص و 

سیستماتیک آموزشی بود که من در فیلم سازی گذراندم«.

انیمیشن پرنسس مونونوکه ساخته ی هایائو میازاکی    ۱۹۹۷

می نشستم  استودیوشان  در  ایشان  کارکردن  تماشای  به  پنهانی  گاهی 
و می دیدم که به شکل سنتی و روی طلق مشغول کار هستند که برایم 
یادگیری  برای  که  جاهایی  از  دیگر  یکی  می نمود.  دست نیافتنی  بسیار 
و  کالس ها  برگزاری  برای  محفلی  که  بود  کاریکاتور  خانه ی  می رفتم 
جلساِت طراحان و کارتونیست های مطرح به حساب می آمد. آن سال ها 
به دلیل فعالیت مجله ی مهم کیهان کاریکاتور، این هرن رونق بسیاری 
یافته بود و استادان مطرحی مثل حمید بهرامی در آن تدریس می کردند 
که در جلسات آن ها شرکت می کردم. متأسفانه من هیچ دوره و کالسی 
در حیطه ی داستان و فیلم نامه نگذرانده بودم و به آموزش و تحقیق در 
از تجربه نرتسیده ام و چند  نیاز داشتم. هرچند که هیچ گاه  این حیطه 

فیلم نامه ی کوتاه هم برای یادگیری و تجربه نوشته بودم«.


