
اجراي تلويزيوني همچنان دست به دامن بازيگران 
 پوريا پورسرخ براي اجراي »ايرانيش« دستمزد بازي 

در يك سريال را مي گيرد!
پوريا پورسرخ تازه ترين مجري تلويزيون خواهد بود تا باز هم بر تعداد بازيگران 

مجري شده افزوده شود. 
كمي بعد از آنكه گفته شد »كامبيز ديرباز« به دليل اختالف بر سر دستمزد از ادامه اجراي يك 
مسابقه تلويزيوني سر باز زده است، اين بار تلويزيون از يك بازيگر- مجري جديد رونمايي كرد. 
پوريا پورسرخ قرار است اجراي مسابقه تلويزيوني »ايرانيش« را بر عهده داشته باشد. با ورود اين 
بازيگر باز هم بر تعداد بازيگراني كه سوداي اجرا آنها را به برنامه ها و مسابقات تلويزيوني كشانده، 
افزوده شد. پورسرخ درباره حضورش در قامت مجري مي گويد: »اگر اين برنامه مجري محور 
بود شايد ريسك حضور در آن را نمي پذيرفتم، چون شايد من تجربه اين را نداشته باشم كه يك 
برنامه را بچرخانم اما مگر وقتي مجري ها وارد بازيگري شدند و حتي بهتر هم بودند، كسي از 
بازيگران واكنشي داشت؟ دوره اين خط كشي ها گذشته است. من از همين االن مي گويم نه از 

تشويق ها هيجاني مي شوم و نه از انتقادها. 20-15 سال است وسط اين قصه هستم.« 
وي همچنين به موضوع دس��تمزدهاي بازيگران مجري شده اشاره كرد؛ مسئله اي كه چندي 
پيش ميزان آن و تبعيض ميان دستمزد مجري- بازيگر ها و مجريان حرفه اي، جنجال برانگيز 
شد. پورسرخ درباره دستمزد اجرا، مي گويد: »حاضرم هر كس مي گويد و چنين ظن و گمان هايي 
دارد در فضاي رسمي قراردادم را رسانه اي كنم و فالن تهيه كننده اي هم كه چنين ادعايي دارد 
قرارداد عواملش را بياورد. در سريال هاي رسانه ای چندين برابر اين پروژه ها دستمزد مي دهند، 
دستمزدي كه من گرفتم اندازه دستمزد يك س��ريال رسانه اي است چه بسا كمتر. به نظر من 
اين حرف ها همه به خاطر اتفاقات و اشتباهاتي است كه قباًل در اين نوع مسابقات افتاده است. 
اسپانسر ويژه اي آمده و جوايز و دستمزدهاي ويژه اي داده اند، حاال ما بدشانس بوديم يا بدقيافه، 
شعبه اش به ما نخورده است! من اجراي برنامه اي را بر عهده دارم كه قراردادم زير نظر سازمان 

صداوسيماست و هيچ كس نمي تواند دو روز ديگر بيايد و بگويد از اسپانسر پول گرفته ام.«
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امام علی)ع( می فرمايند:

ه�ر ك�ه ب�ه پيش�واز نظره�اى 

گوناگون ب�رود، جايگاه هاى خطا 

را بشناسد. 

گزيده تحف العقول

   سيدمرتضي ذاكر
عليرضا راهب شاعر و ترانه سراي فقيد كشورمان كه در پي ابتال 
به كرونا از دنيا رفت، روز گذشته پس از انجام مراسم تشييع، 
پيك�رش در قطعه نام آوران بهش�ت زه�را)س( آرام گرفت. 
مراسم تشييع و خاكس��پاري عليرضا راهب ديروز با حضور 
محدود تع��دادي از ش��عرا و دوس��تان وي در انجمن ادبي 
»ونداد« برگزار ش��د. در اين مراس��م نصراهلل قادري درباره 
انسانيت و مرگ انديش��ي عليرضا راهب در شعرها و زندگي 
اين شاعر سخن گفت و مادر و خواهر اين شاعر نيز قطعاتي 
از اشعار وي را بازخواني كردند. همچنين بهمن زدوار، فرهاد 
آزمون و كمال حسينيان نيز ش��عرخواني كردند و مراسم با 
پخش بخش هايي از شعرخواني عليرضا راهب به پايان رسيد. 
شاعراني چون كوروش احمدي، حسن صادقي پناه، پيمان 
س��ليماني، اميد چاووش��ي، فرامرز راد، عمران ميري، آيين 
داوودي، فرهنگ روشني، مراد عباسپور، فرهاد حامد، ياشار 
فغاني، شهرام رضايي، بهمن زدوار و محسن محمدي در اين 

مراسم حضور داشتند. 
مرحوم راهب )با نام شناسنامه اي عليرضا قادري( شاعر، نويسنده، 
بازيگر، دكلماتور و ترانه سرا و دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه 
تبريز بود. راهب شعر را از سال هاي دهه 60 آغاز كرد و يك دوره 
10ساله در ش��هر تبريز سكونت داش��ت، به همين دليل، زبان و 
ادبيات تركي را آموخته بود و به تركي هم ش��عر مي س��رود. »دو 
استكان عرق چهل  گياه« و »عشق پاره  وقت« مجموعه شعرهايي 
اين شاعرند. يكي از مهم ترين فعاليت هاي راهب در حوزه شعر و 

ادبيات در اوايل دهه90 خورشيدي راه اندازي انجمن ادبي »ونداد« 
بود كه خود او هم مديريت آن را بر عهده داشت و شاگردان بسياري 
را در عرصه شعر و ترانه از ميان جوانان مستعد كشور تربيت كرد. 

او در قطعه اي درباره مرگ سروده است: مرگ مي تواند ادامه  
آواز من باشد/كه ساليان/كنار آتش چوپان ها/ بر لب البرز گرم 
مي ش��ود/نترس/بوميان مي گويند/ درختي ك��ه تبر نخورد/

ثمرش تلخ مي شود.
عليرضا راهب عصر روز جمعه پيش از عزيمت به بيمارس��تان 
براي مداواي بيماري كوويد19 در صفحه شخصي اش نوشته 
بود: »دوستان! تست كوويد19 من مثبت شده. بعد از حدود 
دو هفته مداوا و درگيري و تنگي نفس و تپش قلب دارم آماده 
مي شم به بيمارستان آتيه برم. خواهش مي كنم با من تماس 
نگيريد، قادر به پاسخگويي نيس��تم! بچه هاي انجمن ونداد و 
دوستان نزديكم از من خبر خواهند داشت... عطر نفس، دعا و 

انرژي مثبتتون شفاست«.

پس از برگزاري مراسم تشييع و تدفين

پيكر عليرضا راهب در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( آرام گرفت
سكانسي از مستند شهيد بهشتي كه در تلويزيون سانسور شد

انتقاد از بوروكراسي دست و پاگير براي دسترسي به آرشيو صداوسيما

كارگردان مس�تند »يك مل�ت« ضمن اش�اره به ابع�اد مختلف 
شخصيت شهيد بهشتي كه منجر به ساخت اين مستند پرتره شد، 
از حذف بخش هايي از اين مستند در پخش تلويزيوني خبر داد. 
علي فراهاني صدر با اشاره به قسمت پخش شده )جمعه ششم تيرماه( 
مستند »يك ملت« كه اين شب ها از تلويزيون پخش مي شود به مهر 
گفت: روز جمعه ششم تيرماه قسمت چهارم مستند »يك ملت« پخش 
شد كه متأسفانه در زمان پخش دچار سانسور شد. اين بخش مربوط 
به صحبت هاي شهيد بهشتي درباره نگاه اسالم به وضعيت اقتصادي 
جامعه بود و نمي دانم اگر خود شهيد بهشتي هم امروز زنده بود، اين 
جنس سخنان انتقادي اش امكان پخش از تلويزيون را داشت يا خير؟

كارگردان »يك ملت« درباره بخش حذف شده توضيح داد: در اين بخش 
بهشتي يك سخنراني دارد كه گويي درباره همين امروز حرف مي زند. 
او در اين سخنراني درباره فساد اقتصادي حرف مي زند و آنچه مي گويد 
گويي به همين امروز ما و شرايطي كه تجربه مي كنيم، مربوط مي شود. 
فراهاني صدر درباره چالش تأمين بخش��ي از تصاوير آرشيوي مورد 

نياز در اين مس��تند، يادآور شد: يكي از مش��كالتي كه در سازمان 
صداوسيما وجود دارد در زمينه دسترسي به تصاوير آرشيوي است 
كه بايد حل ش��ود، يك روز ويدئو آزاد نبود اما آزاد ش��د يا خيلي از 
اتفاقات به مرور زمان حل شد. ما هنوز بخشي از آرشيو قسمت پنجم 
را تحويل نگرفته ايم اما بايد اين قسمت را تا شنبه تحويل می داديم. 
نوعي بوروكراسي براي دريافت آرشيو س��ازمان وجود دارد كه بايد 
نامه بياوريد، تصاوير انتخاب شود، كپچر شود، مديريت اين بخش، 
تصاوير را ببيند و بعد تصميم مي گيرند كه تصوير مورد نظر در مستند 
باش��د يا خير. در صورتي كه اگر تصاوير آرشيوي زودتر به دستمان 
مي رسيد، قطعاً فيلمنامه تقويت مي شد. اين مستندساز درباره اينكه 
چند دقيقه از مستند او با تصاوير آرشيوي ساخته شده است، گفت: 
حدود 15دقيقه از مستند بازسازي است كه بخش هاي اعدام هويدا و 
ترور شهيد مطهري و همچنين انفجار يك ماشين را شامل مي شود. 
همچنين در قسمت پنجم كه ديشب پخش شد انفجاري را كه منجر 
به شهادت بهشتي مي شود هم در كار داريم. باقي تصاوير آرشيوي 

است كه بخش عمده اي هم ديده نشده است. 
وي درباره تالش براي بازس��ازي حرفه اي اين بخش ها براي مخاطب 
اظهار كرد: ما س��عي كرديم جم��ع و جور كار كنيم چ��ون تلويزيون 
پول چنداني براي مس��تند ندارد. اي��ن كارگردان همچني��ن درباره 
تفاوت رويكردش در اين مستند نسبت به »ترور سرچشمه« ساخته 
محمدحس��ين مهدويان كه آن هم به پرونده ترور ش��هيد بهش��تي 
مي پردازد، گفت: »ترور سرچش��مه« به خود ترور مي پردازد و اساساً 
مستند پرتره نيست اما در بازسازي مستند ما غير از ترور، بخش هايي 

درباره ساواك، النه جاسوسي، روزنامه ها و... نيز بوده است.

كليشه اي، بد و زيادي جلف   
انگار فيلم با وصله هاي غيردراماتيك به هم وصل شده و رخدادهايي كه بايد خط روايي را 

شكل دهند تبديل به موقعيت پردازي هاي بي حاصل ديالوگي شده است
     افشين عليار

به ط�ور معم�ول وقت�ي از يك 
اثر كمدي اس�تقبال مي ش�ود، 
عوامل فيلم و كارگردان به دليل 
ش�رايط مادي و معن�وي اقدام 
به س�اخت قس�مت دوم آن اثر 
مي كنند، البته در ايران هميشه 
به دليل ش�رايط مادي قسمت 
دوِم هر فيلمي ساخته مي شود. 
»خوب، بد، جل��ف« اولين فيلم 
پيمان قاس��م خاني در سال 95 با 
استقبال مخاطب مواجه شد كه 
مي توانيم بگوييم به عنوان يك اثر 

اول با پيشينه نوشتاري قاسم خاني و اين بار در كارگرداني 
موفق بود، بنا بر همين شرايط قاسم خاني تصميم گرفته كه 
قسمت دوم اين فيلم را بسازد اما به طور كلي در سينماي 
ايران بيشتر فيلم ها زماني كه به نسخه دوم مي رسند ديگر 

نمي توانند موفقيت نسخه اول را تكرار كنند. 
اين ضع��ف در دومين فيل��م پيمان قاس��م خاني كاماًل 
مشهود است. او نتوانسته الگو يا قالب جديدي در دومين 
فيلمش خلق كند، در نسخه اول اما تبحر خاصي در اجرا 
و ساختار كمدي و موقعيت پردازي نشان داد. قاسم خاني 
با انتخاب سام درخش��اني و پژمان جمشيدي توانست 
اثري استاندارد در ژانري كمدي خلق كند. او با همان دو 
بازيگر اصلي سراغ يك سوژه ديگر رفته است؛ سوژه اي 
كه آنقدر الكن اس��ت كه توان تبديل شدن به يك قصه 
فانتزي كمدي را ندارد. سكانس نخست كه از رستوران 
شروع مي ش��ود نمي تواند يك شروع منسجم براي يك 
فيلم باشد چراكه انگار فيلم با وصله هاي غيردراماتيك به 
هم وصل شده و پيوندها و رخدادهايي كه بايد خط روايي 
را شكل دهند تبديل به موقعيت پردازي هاي بي حاصل 

ديالوگي شده است. 
از موقعيت هاي كمدي كه در قس��مت اول شاهد آن بوديم 
در اين قس��مت خبري نيست چراكه قاس��م خاني با چند 
موقعيت جديد اما بي جان مث��ل دزدي كيك زرد و جريان 
جاسوس��ي و اس��تفاده كاريكاتوري از ترامپ سعي داشته 
يك كمدي جاسوس��ي خلق كند اما آنچه مي بينيم تكرار 
مكرراِت همان نسخه اول اس��ت كه به شدت اكت هاي آن 
دو بازيگرش ما را به ياد آثاري مثل سريال »پژمان« يا فيلم 

»تگزاس« مي ان��دازد، به همين 
دليل اي��ن دو بازيگر مورد تازه اي 
براي عرضه ب��ه مخاطب ندارند و 
همينطور الگو هاي ساختاري در 
موقعيت پردازي و ديالوگ نويسي 
به شدت تكراري و البته تحت تأثير 

قسمت اول است. 
قاس��م خاني ب��ا خلق ي��ك قصه 
كم جان و البته ش��لخته س��عي 
كرده مخاطب را با موقعيت هاي 
كليش��ه اي و تكراري بخنداند، به 
همين جهت او از شخصيت پردازي 
و كم��دي دور ش��ده و ب��ا ايجاد 
فضاس��ازي تكراري از كاراكترهايش لمپن ساخته است. 
دعواهاي كالمي جمشيدي و درخشاني در نقش حقيقي 
خودشان نكته جديدي براي اين فيلم ندارد. احمق بودن 
آنه��ا در موقعيت ه��اي مختل��ف قطعاً كمدي محس��وب 
نمي شود و حتي بي اخالقي هاي فيلم كه دو كاراكتر چشم 
به يك دختر بزك كرده دارند، بي��ش از حد ابتذال فيلم را 
گسترش داده است، فيلم نكته مهمي براي ارائه به مخاطب 
ندارد و بخش خنده آور فيلم به متن مربوط نمي شود بلكه 
اين دو بازيگر اصلي فيلم هس��تند ك��ه مي توانند با انجام 
كاره��اي احمقانه مخاط��ب را بخندانند. از نظ��ر اجرا هم 
نمي ش��ود نكته اي را عنوان كرد، بازي ها به ش��دت ضعف 
دارد، مخصوصاً ريحانه پارس��ا كه انتخابش براي اين فيلم 

تعجب برانگيز است. 
فرهاد آئيش و حامد كميلي هم همان هميشگي  هستند، 
بار اصلي فيلم روي دوش جمش��يدي و درخش��اني است 
و همان طور كه گفته ش��د هيچ بازي خ��اص و جديدي از 
آنها نمي بينيم و پايان فيلم باز مي ماند چراكه قاسم خاني 
مي خواهد ميزان فروش را در نظر داش��ته باشد تا قسمت 
سوم را هم بسازد چراكه در اين برهه ميزان رضايت مخاطب 

اصاًل براي عوامل فيلم مهم نيست. 
قطعاً اين فيلم به لحاظ ضعف هاي بي شمارش در محتواي 
نداشته اش و ساختار آشفته اش نمي تواند براي قاسم خاني 
گام رو به جلويي محسوب شود. فيلم »خوب، بد، جلف2« 
فقط با نگرش اقتصادي ساخته شده است، اگر چه خوب، بد، 
جلف يك را مي شد بارها تماشا كرد و لذت برد اما اين فيلم 

را مي شود تنها يك بار ديد و فراموش كرد.

  نگاهي به مجموعه داستان 
»باد برگ ها را سمت دره ها مي برد«

پاياني كه مي توانست زيباتر باشد 
مجموعه داستان »باد برگ ها را به سمت 
دره ها مي برد« از هشت داستان كوتاه با 
موضوع جنگ ايران و عراق تشكيل شده 
و نويس��نده آن علي اهلل سليمي است. 
نويسنده كتاب در يكي از مصاحبه هايش 
بع��د از چ��اپ كت��اب گفت��ه ب��ود كه 
قسمت هايي از داستان هاي اين كتاب از 
خاطرات خودش در جبهه است و بخشي 
ديگر را هم از خاطرات كهنه سربازها و 
فرماندهان جنگ الهام گرفته است. اكثر داستان هاي اين كتاب به زمان 
بعد از اتمام جنگ برمي گردد. موضوع داستان ها را نويسنده از البه الي 
خاطرات شخصيت هاي داس��تان و با فالش بك به گذشته در اختيار 
مخاطب قرار مي دهد. مثل داس��تان »همان ارتفاع هميشگي« كه در 
مورد رزمنده اي است كه سال ها بعد از جنگ به همراه همسرش براي 
كوهنوردي به نزديكي قله اي در مرز ايران و عراق مي رود كه قبالً در آنجا 
عمليات سختي انجام گرفته و مرد خاطره خوبي از آن قله ندارد. در اينجا 
مروري خواهيم داشت بر اولين داس��تان اين كتاب »در مسير مرغان 
دريايي« يكي از داستان هاي برجسته اين كتاب. در اين داستان كوتاه با 
ماجراي عده اي از رزمندگان گروه تفحص روبه رو هستيم كه در يكي از 
مناطق مرزي كشور عراق در كنار اسكله اي تخريب شده، مشغول پيدا 
كردن اجساد شهداي مفقوداالثر هستند. در يكي از همان روزها گروه 
جس��ت وجوگر هر چقدر تالش مي كنند نمي توانند پيكر تازه اي پيدا 
كنند، وقتي از آن منطقه كاماًل نااميد ش��ده اند يك افسر عراقي كه در 
همان نزديكي ها پايگاهي دارند به طرف بچه هاي ايراني مي آيد و مكان 
پيكر رزمندگان ايراني در زمان جنگ را در آن نزديكي ها به آنها نشان 
مي دهد. گروه تفحص به كمك بيل مكانيكي با گورهاي دسته جمعي و 
اجساد و استخوان هاي رزمندگان ايراني مواجه مي شوند كه حدود 50 
نفر هستند. آن افسر عراقي مدت هاست كه در پيدا كردن اجساد و بيرون 
كشيدن آنها از زير خاك به بچه هاي ايراني كمك مي كرده است. فرداي 
آن روز وقتي رزمندگان ايراني براي خداقوت گويي و هديه دادن به او به 
پايگاه عراقي ها در همان نزديكي مي روند، متوجه مي ش��وند كه افسر 

عراقي بي خبر آنجا را ترك كرده و از آن پايگاه رفته است. 
بديهي است كه داستان با خاطره يا يادداشت فرق مي كند و گاهي حذف 
پاراگراف پاياني خيلي زيباتر از اين اس��ت كه داس��تان با يك پاراگراف 
كليشه اي و غيرضروري يا واضح به پايان برسد، مثاًل در پايان اين داستان 
وقتي مخاطب مي فهمد كه افسر عراقي از شرم يا عذاب وجدان فراري شده 
و احتمالش زياد است كه عامل آن گوردسته جمعي هم خودش بوده باشد، 
بايد داستان تمام بشود. وقتي بچه هاي تفحص براي هديه دادن به افسر 
عراقي به كنار پايگاه مي روند و مي شنوند كه افسر رفته، بهترين زمان براي 
پايان داستان است چون ابهام داستان در پايان ايجاد شده است و احتياجي 
به اين نيست كه مخاطب بداند يك افسر جوان جانشين او شده و گروه هم 
تصميم مي گيرند هديه افسر را به او بدهند. او جانشين افسر عراقي مي شود 
و به بچه هاي تفحص مي گويد كه مي خواهد كارهاي افسر را انجام بدهد و 
به ايراني ها كمك كند و اينها ديگر اضافه است. اين كتاب برگزيده دومين 
دوره همايش داستاني يوسف در زمينه آثار دفاع مقدس است و در سال 

1397 توسط انتشارات سوره مهر تجديد چاپ شده است. 

رامينجهانپور نقدکتاب

  محمدصادق عابديني
رهبر معظم انقالب روز گذش�ته ب�ه موضوع 
تصوير دستگاه قضايي در آثار سينماي ايران 
اش�اره و از نمايش تصوير غيرواقعي از مباني 
قضايي جمهوري اسالمي در فيلم ها گاليه و آن 
را با وضعيت نمايش دادگاه ها و عدالت قضايي 
در فيلم هاي غربي مقايس�ه كردند. »جوان« 
در همين راس�تا، مروري بر برخ�ي فيلم هاي 
س�ينمايي ايراني ك�ه در آن نظ�ام قضايي و 
دادگاه ه�ا به نمايش درآمده، داش�ته اس�ت. 
رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با رئيس 
و مسئوالن عالي قضايي و همچنين رؤساي كل 
دادگستري هاي سراسر كشور با اشاره به ضرورت 
بهره گيري از هنر و ظرفيت هاي رسانه اي در ارائه  
گزارش فعاليت ها فرمودند: »متأسفانه با غفلت 
برخي مس��ئوالن مربوط در عرص��ه  نظارت بر 
فيلم ها، ش��اهد نمايش فيلم هايي هستيم كه 
اساس و مباني قضايي جمهوري اسالمي را زير 

سؤال مي برند.« 
رهبر انقالب افزودند: »غربي ها برخالف واقعيت، 
در فيلم هاي سينمايي ، دادگاه هاي خود را عرصه  
عدالت محض نش��ان مي دهند ول��ي ما حتي در 
ارائ��ه  واقعيات كش��ور از ظرفيت ه��اي هنري و 
رسانه اي بهره نمي گيريم و گاهي برعكس نشان 

مي دهيم.« 
  »دادگاه« ژانر محبوب سينما

فيلم هاي دادگاهي در سينماي امريكا به عنوان 
يك ژانر سينمايي شناخته شده و يكي از 10ژانر 
پرطرفدار س��ينماي جهان به ش��مار مي رود. 
اين فيلم ه��ا در نظر برخي منتق��دان گاهي به 
عنوان زيرمجموعه ژانر درام شناخته مي شوند؛ 
فيلم هايي كه در آنها دادگاه و رسيدن به عدالت 
در محوريت قرار دارد و نمونه هاي زيادي از آن 
در تاريخ سينما به يادگار مانده است. پيچيدگي 
كشف حقيقت و نمايش عدالت، كشاكش ميان 
خير و شر و شكوه پيروزي حق بر ظلم باعث شده 
تا هميشه فضاي دادگاه در اين فيلم ها به مركز 
ثقل فيلم تبديل شود. فيلم هاي مشهور تاريخ 
سينما از جمله »كش��تن مرغ مقلد«، »12مرد 
خش��مگين«، »در كمال خونسردي«، »كرامر 
عليه كرامر«، »شاهدي براي تعقيب« و »دادگاه 
نورنبرگ« تنها بخشي از اين فيلم هاي شاخص 

را تشكيل مي دهد. 
تفاوت آشكار ژانر دادگاهي در سينماي هاليوود 

با آثاري كه در س��ينماي ايران به موضوع دادگاه 
و دادخواهي اش��اره دارد، اين اس��ت كه در آنجا 
سيستم عدالت در نهايت به نفع مظلوم و احقاق 
حق رأي مي دهد، حتي اگر قاضي فاس��د باشد، 
وكيل مدافعي است كه با پيگيري حق را محقق 
كند. سيستم قضايي در امريكا در اكثر فيلم ها پاك 
نشان داده شده و اگر ايرادي است به حضور برخي 
افراد فاسد ربط داده مي ش��ود ولي در فيلم هاي 
ايراني به خصوص آنهاي��ي كه به موضوع قصاص 
يا دادگاه خانواده اش��اره دارد، دستگاه قضايي به 
عنوان چالش پيش روي قهرمان قرار مي گيرد كه 

بايد با شكست دادن آن حق به حق دار برسد! 
 در سينماي بعد از انقالب، نمونه هاي پرداختن 
به سيس��تم قضايي كم كم خ��ود را در دهه60 
ميان سينماي اجتماعي در حال رشد آن سال ها 
نش��ان داد. »پرونده« محصول سال 1362 به 
كارگردان��ي مهدي صب��اغ زاده و نويس��ندگي 
فريدون جيراني، به ظلم هاي سيس��تم قضايي 
پيش از انقالب پرداخت و »دادستان« محصول 
س��ال 1370، به ناتواني دادگس��تري در دوره 
پهلوي در احقاق حقوق مردم اشاره داشت. در 
سال 1368 ولي موضوع دادگاه ها در جمهوري 
اس��المي در يكي از ماندگارترين فيلم هاي بعد 
از انق��الب يعن��ي »هامون« س��اخته داريوش 
مهرجويي رقم خ��ورد؛ جايي كه حميد هامون 
در دادگاه خط��اب ب��ه قاضي مي گوي��د: »اين 
زن سهم منه، حق منه، عش��ق منه...«. دادگاه 
خانواده، براي كش��اكش ميان طالق و آش��تي 
زن و ش��وهر، در س��ال هاي بعد ني��ز بارها در 
فيلم هاي مختل��ف ديده ش��د. از فيلم »قرمز« 
1377 فريدون جيراني گرفته تا »جدايي نادر 
از س��يمين« محصول1389 ك��ه اتفاقاً يكي از 
ميانه ترين و ش��ايد منصف تري��ن نمايش ها از 
دادگاه خانواده را به نمايش مي گذارد؛ موضوعي 
كه باعث خشم ضدانقالب در خارج از ايران شد 

و آنها در بيانيه اي موضوع اينكه چرا در اين فيلم 
يك زن در جمهوري اسالمي مي تواند در دادگاه 
از حقوق خود دفاع كند و قاضي در كمال آرامش 

به حرف هاي او گوش كند را محكوم كردند! 
   »قصاص« چالش اصلي دادگاه ها 

در سينما
در دهه60، موضع گيري غلط »نهضت آزادي« 
در مقابل حكم قرآني »قصاص« باعث شد تا عمر 
فعاليت رس��مي آن به پايان برس��د و جامعه كه 
احكام اسالمي را مطالبه مي كرد، نسبت به مواضع 
سياسي و مرام آن گروه اعالم برائت و انزجار كند، 
با اين وجود سال ها بعد چندين فيلمساز شروع به 
توليد آثاري كردند كه در آن به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم »قصاص« و دادگاه هايي كه در آن 
قهرمان فيلم به قصاص محكوم مي شد، زير سؤال 
برود. چالش اصل��ي دادگاه و موضوع قصاص را 
ابتدا مي توان در فيل��م »مي خواهم زنده بمانم« 
سال1373 به نويس��ندگي و كارگرداني مرحوم 
ايرج قادري ديد؛ فيلمي كه كام��اًل از روي يك 
فيلم كالسيك امريكايي ساخته شده بود و فقط 
كاري كه فيلمس��از ايراني انجام داد اين بود كه 
پايان خوشي براي آن قرار داد. در اين فيلم تقابل 
يك زن بي گناه با دادگاه به نمايش گذاشته شد. 
قادري در س��ال هاي بعد در فيلم هاي »س��ام و 
نرگس« و »محاكمه« نيز موضوع قتل و دادگاه را 
دنبال مي كند. در ديگر فيلم هايي كه با موضوع 
قصاص س��اخته ش��ده دادگاه يا بر ضد قهرمان 
بي گناه فيلم است يا در بهترين حالت نسبت به 
نجات وي خنثي است. در فيلم »من مادر هستم« 
ساخته فريدون جيراني، مسئله قصاص بار ديگر 
پيش مي آي��د. در فيلم »هي��س دختر ها فرياد 
نمي زنند« محصول سال1392 دادگاه به نقطه 
تقابل خير و شر تبديل ش��ده و بيننده از اينكه 
دختر بي گناه اعدام مي شود از دادگاه و سيستم 
قضايي ناراحت مي شود. در سال هاي اخير فيلم 
»قسم« به كارگرداني محسن تنابنده كه در ابتدا 
با بودجه يك نهاد فرهنگي ساخته شده بود، به 
چالشي حقوقي تبديل شد، در اين فيلم نيز مانند 
اكثر آثار پيرامون قصاص، يك موضوع اسالمي با 
نام قسامه زير س��ؤال مي رود. سال گذشته فيلم 
»قصيده گاو سفيد« در جشنواره فجر به نمايش 
درآمد كه در آن يك قاضي با حكم اشتباه عامل 
اعدام فردي بي گناه مي ش��ود. اين فيلم تراژيك 
هجو سيستم قضايي است. در فيلم »جاندار« كه 
در سينما آنالين به نمايش درآمده، موضوع قتل و 
قصاص پيش مي آيد، دادگاه تصويري خنثي دارد 
كه در نهايت باعث نمي شود تا مردي كه جرم وي 
به اثبات نرسيده است، اعدام شود. فيلم »شناي 
پروانه« نيز نگاهي به مسئله قصاص دارد، اما در 
اين فيلم كارگردان هوشمندانه تالش كرده است 
چالش فيلم را جايي بيرون از سيستم قضايي به 

نمايش بگذارد. 
نمونه هاي متعدد ديگري مي توان در سينماي 
اي��ران نام برد ك��ه در آن ب��ه طور مس��تقيم يا 
غيرمستقيم مس��ئله دادگاه پيش آمده ولي كم 
مي توان فيلمي را ديد كه در آن دادگاه در مقام 
عدالت نشان داده شده باشد و همين باعث تغيير 
ذهنيت مخاطب فيلم نس��بت به يكي از قواي 

سه گانه مي شود.

 ناعدالتي سينمايي 
در بازنمايي دادگاه هاي قضايی 
 رهبر انقالب: غربي ها در فيلم هاي سينمايي ، دادگاه هاي خود را عرصه  عدالت محض نشان مي دهند

ولي ما حتي در ارائه  واقعيات كشور از ظرفيت هاي هنري و رسانه اي بهره نمي گيريم و گاهي برعكس نشان مي دهيم

در سللينماي بعللد از انقللاب، 
نمونه هاي پرداختن به سيستم 
قضايي كم كم خود را در دهه60 
ميللان سللينماي اجتماعي در 
حال رشد آن سال ها نشان داد

 سرتيپي:  آمار تماشاگران سينما
بيشتر از اعداد اعالم شده است

پخش كننده فيلم »شناي پروانه« معتقد است، آماري كه از 
تعداد مخاطبان دو فيلم جديد سينماها اعالم شده كمتر از 

ميزان واقعي حضور مخاطبان است. 
علي س��رتيپي، مدير پرديس س��ينمايي ك��وروش و پخش كننده 
فيلم هاي »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف2« درباره ارزيابي خود 
از استقبال مردم از سينما به ايس��نا گفت: در حال حاضر هنوز تمام 
سينماهاي كشور بازگشايي نشده، اما در همين سه روز اول بازگشايي 
مي توان گفت كه قطعاً ميزان مخاطب به يك س��وم سال قبل خود 
رس��يده اس��ت و خود ما هم در پرديس كوروش با كاهش يك سوم 
تا يك چهارم مخاطب نسبت به گذش��ته روبه رو بوديم، با اين حال 

اميدوارم اين روند در روزهاي آينده بهتر شود. 
او با اش��اره به آمار 44هزار نفري اس��تقبال مردم از سينماها پس از 
بازگشايي افزود: ظرفيت 50درصدي سالن ها به خاطر شرايط كرونا 
به ويژه در ساعت هاي پيك مشكالتي به همراه دارد، چون ظرفيت 
سالن ها به خصوص اگر سالن كوچك باشد زود پر مي شود و مخاطب 
نمي تواند بليت تهيه  كن��د، ضمن اينكه هنوز تعدادي از س��الن ها 
به سامانه »س��مفا« وصل نشده اند و بر همين اس��اس به نظرم آمار 
اعالم شده پايين تر از رقمي است كه در واقعيت وجود دارد. سمفا هم 
در حال تكميل شدن است و فكر مي كنم اگر سه روز يا يك هفته آمار 
دقيق نداشته باشيم بهتر است، چون در نهايت با سيستم درست تري 
كار ادامه پيدا مي كند. روابط عمومي سازمان سينمايي اعالم كرده 
است تا جمعه شب حدود 44هزار نفر به سينماها رفته اند كه از اين 
تعداد حدود 60درصد به »شناي پروانه«، 25درصد به فيلم »خوب، 

بد، جلف2« و 15درصد به فيلم هاي ديگر اختصاص داشته اند.

ديدهبان

محمدصادقعابديني تلويزيون


