
انتشار پوستر نمایش بزرگ میدانی 
»روشنای شب تار«

پوستر نمایش بزرگ میدانی 
»روشنای شب تار« که از عید 
قربان اجرای آن در بوستان 
والیت تهران آغاز می ش�ود 
با طرح�ی از خان�ه طراحان 
انقالب اسالمی منتشر شد.

پوس��تر نمایش بزرگ میدانی 
»روشنای ش��ب تار« که در ایام 
عید قربان و عید غدیر در بوستان 
والیت تهران اجرا می شود، توسط خانه طراحان انقالب اسالمی منتشر 
شد. طراحی این پوستر را بهنام شیرمحمدی برعهده داشته است. این 
نمایش که از روز عید قربان )یک شنبه ۱۹تیر( هر شب از ساعت ۲۰ 
در محوطه بوستان والیت تهران اجرا می شود، روایتگر داستان والیت 
حضرت علی)ع( در تاریخ پیش و پس از اسالم است. نمایش بزرگ 
»روشنای شب تار« با موضوع واقعه غدیر خم به کارگردانی حسن بزرا 
و تهیه کنندگی علی اسماعیلی طراحی و تولید شده است. این نمایش، 
محصول سازمان هنری رسانه ای اوج با مش��ارکت بنیاد فرهنگی 
رودکی است که به همت مؤسسه  هنری رسانه ای سیمای ققنوس هر 

شب در بوستان والیت تهران اجرا می شود.
----------------------------------------------------

پایان اعزام زائران حج
 عربستان به سرپرست حجاج ایرانی ویزا نداد!

اعزام زائ�ران حج تمتع کش�ورمان به عربس�تان به پایان 
رس�ید و ۳۹ هزار و ۶۳۵ ایرانی در قال�ب ۲۹۶کاروان وارد 

سرزمین وحی شدند.
اعزام زائران ایرانی به حج در حالی به پایان رسید که حجت االسالم 
نواب، نماینده ولی فقی��ه در امور حج و زیارت امکان تش��رف به 
سرزمین وحی را پیدا نکرد.  عربستان محدودیت سنی را بهانه این 
کار قرار داده است. البته به گفته یک منبع مطلع، برخی از عوامل 
حج کشورها با وجود داشتن بیش از ۶۵ سال، امسال برای حج تمتع 
به سرزمین وحی مشرف شدند! اکنون حجت االسالم رکن الدینی 
به عنوان جانش��ین ولی فقیه در حج و زی��ارت در خدمت زائران 
ایرانی در مکه است. به گفته یک مقام آگاه، ویزای حجت االسالم 
والمسلمین عبدالفتاح، نواب نماینده ولی فقیه در حج در آخرین 
مهلت الزم برای تشرف صادر شده اس��ت، اما ایشان در اعتراض 
به تعلل دولت س��عودی و همچنین عدم رعایت عزت امیرالحاج 

جمهوری اسالمی ایران از سفر به کشور عربستان امتناع کردند.
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خبر خامی که تبدیل به سینما نشده است 
 طالخون، نه می تواند درام روانشناسانه باشد، نه یک اثر پلیسی

 ما با یک خبر روزنامه ای طرفیم که نمی تواند به درام سینمایی تبدیل شود

   افشین علیار
ابراهی��م ش��یبانی در چهارمین اثر س��ینمایی اش به دنبال 
موضوع ملتهبی رفته است که البته می توانست با چندین بار 
بازنویسی در فیلمنامه کیفیت بهتری داشته باشد و طالخون 
را تبدیل به یک اثر سایکودرام کند. طالخون نگاهی به زندگی 
مهین قدیری اولین قاتل زن سریالی دارد که در سال ۱38۹ 
اعدام شد. این حد عالقه مندی به سوژه هایی از این دست در 
س��ینمای ایران در نوع خود عجیب به نظر می رسد. موضوع 
فیلم، پتانس��یل این را داش��ت که پردازش بیشتری داشته 
باشد، اما انگار طالخون با چگالی کمتر مانند فیلم عنکبوت 
توضیح واضحات می دهد. هر دو فیلم می توانس��تند فضای 
یک فیلم روانشناسانه را به وجود بیاورند، اما آنچه در این دو 
فیلم دیده می ش��ود، گذری از یک خبر روزنامه ای است که 
نمی تواند به درام سینمایی تبدیل شود. اگرچه طالخون تا 
مقطعی مخاطب را همراه می کند، اما الزاماً این همراهی باعث 
ایجاد خط روایی منسجمی نمی شود. بنابراین ایده طالخون 
فدای موقعیت های اشتباهی و دیر راه افتادن قصه می شود 
در صورتی که کارگردان می توانس��ت از ناهید یک کاراکتر 
دووجهی بسازد که داخل خانه مادر است و بیرون خانه یک 
قاتل سریالی. با این حال فیلمساز از این طفره رفته و ناهید را 
تا سکانس تولد، یک مادر و زن زحمتکش نشان می دهد، اما از 
سکانس تولد به بعد، یعنی گیر افتادن ناهید، آن ضربه ای که 
فیلمساز باید به مخاطب بزند جواب نمی دهد و به نظر می رسد 
شیبانی قصد داش��ته با ورود پلیس به خانه جوابی به تعلیق 
ساخته شده بدهد و س��یر عرضی قصه را به چالش بکشاند، 
اما این فرآیند آنق��در دیر رخ می دهد که حتی از س��کانس 
دستگیری ناهید به بعد هم نمی توانیم او را به عنوان یک قاتل 
سریالی باور کنیم، چراکه ش��یبانی، ناهید را معصوم نشان 
می دهد و این معصومیت با مخاطب ایجاد سمپاتی می کند 
و دیگر باور قاتل بودن او و چرایی اش س��خت و غیرقابل باور 
می شود. پس طالخون، نه می تواند درام روانشناسانه باشد، نه 
یک اثر پلیسی. گره افکنی دیر ایجاد می شود که باید این گره 
خیلی زودتر در اوایل فیلم رخ می داد، یعنی ناهید به عنوان 
زنی که مشکالت مالی و روانی دارد، چطور در گیرودار قتل 
زنان میانسال افتاده که البته در انتها توجیه او برای قاتل شدن 
هم متقاعد کننده نیست. رابطه او با مادرش می توانست تبدیل 
به یک چالش روانشناسانه شود که باز کارگردان از آن طفره 

رفته، یعنی آنچه از رابطه ناهید و مادرش می بینیم حرکت 
در سطح است، همانطور که رابطه ناهید با شوهرش نامعلوم 
است. اگر شوهری وجود نداشت اتفاقی برای اثر رخ نمی داد. 
نقش محمود به عنوان شوهر در فیلم به شدت خنثی است. 
بود و نبود او برای سیر موقعیت ها الزم نیست، از سوی دیگر 
فیلمساز می توانست در طول فیلم چند سکانس قتل توسط 
ناهید را به ما نشان بدهد. اینکه او می رود برای دو دخترش 
گردنبند می خرد برای مخاطب این س��ؤال ایجاد می شود 
که پول��ش را از کجا آورده اس��ت؟! بیش��تر از اینکه حدس 
بزنیم ناهید همان قاتل معروف شهر اس��ت، ابهام به وجود 
آورده)فیلمساز اشاره ای به جغرافیای اثر نمی کند، اما با توجه 
به زندگی مهی��ن قدیری باید حدس بزنیم که شهرس��تان 
قزوین است(، اگر شیبانی از اواسط فیلم آن وجه دیگر ناهید 
را به مخاطب نش��ان می داد و در ادامه نگاه روانشناسانه به 
ناهید داشت، فیلم می توانست جذابیت ژانری خاص خودش 
را داشته باش��د، اما وقتی ناهید با سرگرد گفت وگو می کند 
و می پذیرد که قاتل اس��ت، باز در چه��ره و دیالوگ هایش 
معصومیت احساس می ش��ود. ش��یبانی می توانست وجه 
دیگری از رفتار ناهید را در اتاق بازجویی نش��ان دهد، اما ما 
فقط ناهیدی را می بینیم که در بازجویی خونس��رد است و 
انگیزه های او از قتل مبهم می ماند و اضافه کنید که تصادف 
ناهید با سرگرد در اول فیلم اتفاق غیرمنطقی است. اساساً 
طالخون می توانس��ت با فرآیند بهتری ب��ه مهین قدیری 
بپردازد. به نظر می رسد ایده حیف شده است، اگر فیلمنامه 
منسجم تر نوشته  می شد، این فیلم می توانست بهترین اثر 
شیبانی باشد، اما از بازی خوب و به اندازه بهار قاسمی و ترنم 
کرمانیان هم نمی توان گذش��ت، بازیگران��ی که چهره های 

جدید هستند، اما بازی قابل قبولی ایفا کرده اند.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسكی تهران عنوان کرد

بودجه جشنواره عروسكي را به جیب تئاتر برمی گردانم

   سیدمرتضي ذاکر
دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسكی تهران 
مبارک، ضمن اعالم جزئیات برگزاری این رویداد و رش�د 
٤00درصدي بودجه آن عنوان کرد، چون پول این جشنواره 
از بودجه تئاتر هزینه می شود تمام تالشم را می کنم تا زمان 
برگزاری جش�نواره این بودجه را به جیب تئاتر بازگردانم!

هادی حجازی فر، دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارك در نشست رسانه ای که در سالن مشاهیر 
مجموعه تئاترشهر برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه تالشمان 
بر این است که جشنواره ای متفاوت داشته باشیم، گفت: االن 
تحرك دادن به جشنواره ای که مدت هاست درجامانده و نزدیک 
به چهار سال اس��ت که به دلیل کرونا و مسائل دیگر راکد بوده 
سخت است، اما مطمئنم اتفاقات خوبی می افتد. تالش کردیم 
فراخوان جامع و کامل باشد، اما طبعاً ایراداتی دارد و همه تالش 
ما این است که جشنواره را به بهترین شکل ممکن و بدون نقص 

برگزار کنیم. این مطلب را هم شفاف بگویم که هر جا احساس 
کنیم اشتباه کردیم به اشتباهمان اعتراف می کنیم و روندمان 
را تغییر می دهی��م.  وی درباره جزئیات برگ��زاری این دوره از 
جشنواره توضیح داد: جشنواره براساس درجه بندی مخاطب 
در سه بخش برگزار می شود. در این دوره 4۰نمایش داریم که 
۱۰ نمایش متعلق به بخش فضای باز و 3۰ نمایش نیز در بخش 
بزرگسال و کودك و نوجوان حضور خواهند داشت که البته با 
توجه به کیفیت کارها قابلیت افزایش آثار وجود دارد. حجازی فر 
با اشاره به تغییرات این دوره عنوان کرد: در این دوره دو تغییر 
عمده در فراخوان داشته ایم؛ اول اینکه چون بچه های عروسکی 
در حوزه های دیگر فعال هس��تند در فراخوان این بند که یک 
کارگردان فقط با ی��ک نمایش می تواند در جش��نواره حضور 
داشته باش��د، حذف شده است و مس��ئله بعدی حضور دوباره 
کارهایی است که از سه دوره قبل تر در جشنواره حضور داشتند 
و کمتر دیده شدند.  دبیر جش��نواره نمایش عروسکی یادآور 
شد: جشنواره امسال نسبت به دوره گذش��ته افزایش بودجه 
4۰۰درصدی داشته است، چون این پول از بودجه تئاتر هزینه 
می شود تمام تالشم را می کنم تا زمان برگزاری جشنواره این 
بودجه را به جیب تئاتر بازگردانم و امیدوارم که بتوانم اعالم کنم 
که این جشنواره صددرصد با هزینه ای خارج از تئاتر برگزار شده 
است. این دوره از جش��نواره رقابتی برگزار خواهد شد و خیلی 
امید داریم که بتوانیم چند چهره را به دنیای عروسکی معرفی 
کنیم. از طرف دیگر تالش می کنیم برنامه ریزی به شکلی باشد 

که گروه ها یک روز کامل سالن را در اختیار داشته باشند.

 فرار سلبریتی های تلویزیونی 
از هنجارهای اجتماعی

 ریل گذاری اشتباه صداوسیما در چهره کردن افراد بی صالحیت را می توان نوعی 
خودزنی فرهنگی نامید که گریبان جامعه را گرفته است

جواد محرمی      یادداشت

    سینما

     سینما

 فیلمساز آتش به اختیاری 
که  پس از کاله پهلوی مطرود شد 

زنده یاد ضیاء الدین دری، ۱۶ سال پیش فیلمی در ژانر جاسوسی 
درباره تروریس��م برای تلویزیون س��اخت، اما ب��ه دالیلی کاماًل 
نامعلوم که هنوز هم برای کسی مشخص نیست، جلوی پخش 
آن گرفته شد. خودش یک س��ال پیش از مرگش به شخص من 
گفت پس از س��ریال کاله پهلوی، تلویزیون م��را بایکوت کرد و 
حتی به راحتی نمی توانستم وارد سازمان شوم! هر فیلمنامه ای 
می نوشتم، تحویل نمی گرفتند. جالب است که دری یک فیلمساز 
امتحان پس داده در ایران بود و نگاه استراتژیک و دلسوزانه او کاماًل 
مطابق با راهبردهای نظام بود. همه خوب می دانیم که بخش قابل 
توجهی از فیلمسازان تلویزیونی صرفاً برای پول کار می کنند و 
سفارشی ساز هستند، اما الزم نبود کسی به مرحوم دری سفارش 
محتوا بدهد، چراکه او خود به صورت خودجوش مسائل و ریشه ها 
را می شناخت و به شکل آتش به اختیار عمل می کرد، اما تلویزیون 

یک دهه او را بایکوت کرد تا اینکه از دنیا رفت. 
امروز تلویزیون باالخره فیلم »من و دبورا« را پخش کرد، آن هم دو 
سال پس از مرگ این فیلمساز متعهد و فقید. هنوز هیچ کس نمی داند 

سید سینمای ایران چرا یک دهه بایکوت بود تا اینکه از دنیا رفت!
فیلم من و دبورا، اثری در ژانر پلیسی و جاسوسی است که با محتوای 
تروریسم ساخته شده است. اخیراً برخی سینماگران عنوان کرده اند 
که نفوذی ها همواره جلوی ساخت آثاری با محتوای تروریسم را 
سد کرده اند. البته مرحوم دری زمانی فیلمی با موضوع تروریسم 
برای سینمای ایران ساخته است که هنوز ماجرای ترور دانشمندان 
هسته ای در پایتخت ایران به وقوع نپیوسته بود و اساساً کسی از 
لزوم فیلم ساختن درباره چنین موضوعاتی حرف نمی زد. ای کاش 
کسی پیدا  می شد و مطرح می کرد که چرا جلوی پخش فیلم من و 
دبورا را گرفتند و چرا مرحوم دری پس از سریال کاله پهلوی مطرود 
شد. جالب است که این روزها خبر از اتمام پروژه سریال سنجرخان 
به گوش می رسد که دری آن را برای ساخت در تلویزیون نوشته 
بود، اما عمرش قد نداد تا خودش آن را بسازد. سینمای ایران مگر 
چند نفر مثل دری داش��ت که یک دهه او را در دوران اوج تجربه 
فیلمسازی اش کنار گذاشت، کسی که می توانست سال ها فیلم 

بسازد و تجربیاتش را به جوان ترها انتقال بدهد.

مصطفي محمدي     دیده بان

   محمدصادق عابدینی
رفتار یكی از مجری های سابق تلویزیون که با 
حجاب و پوش�ش خارج از عرف در یک مراسم 
سینمایی حضور پیدا کرده است، بار دیگر لزوم 
انتخاب افراد شایسته برای حضور جلوی دوربین 
صداوسیما را یادآوری کرد. افرادی که اگر جلوی 
دوربی�ن تلویزیون ق�رار گرفتن�د و میكروفن 
به دستش�ان دادند از ش�هرتی که به واس�طه 
تلویزیون به دس�ت آورده اند در جهت تخریب 
رسانه ملی و دهن کجی به مردم استفاده نكنند.

نجمه جودکی، مجری سابق تلویزیون در مراسم اکران 
فیلم »روز ششم« پس از تعجب مجری دیگر این برنامه 
از نوع پوش��ش او، گفت که از تلویزیون رفته و راحت 
شده است! در دنیای حرفه ای نمی توان یک مجری 
یا گوینده را پیدا کرد که اینگونه به مقررات اخالقی 
رسانه ای که در آن فعالیت می کرده، دهن کجی کند، 
حتی اگر امروز دیگر رابطه س��ازمانی با آنجا نداشته 
باش��د. س��لبریتی زدگی حاکم بر صداوسیما باعث 
شده مجریان سابق این سازمان بعضاً حتی در مقام 
اپوزیسیون سیاسی هم ظاهر ش��وند و گاهی با ایراد 
سخنانی سیاسی ضدیت با رس��انه ای را که آنها را به 

شهرت رسانده علنی کنند. 
   تلویزیون کارخانه شهرت 

از کارکردهای رسانه، به خصوص رسانه های تصویری 
ایجاد شهرت و شناخت عمومی است. تلویزیون را 
می توان کارخانه ایجاد شهرت دانست. محلی که 
افراد گمنام را به چهره های مشهور تبدیل می کند، به 
افراد حسن شهرت می بخشد و در مواردی هم باعث 
شهرت منفی می شود. جایگاه تلویزیون به عنوان 
رسانه فراگیر بیش از هفت دهه است که پابرجا مانده 
است. چه در ایران و چه در جهان تلویزیون با وجود 
فراز و نشیب هایی که طی کرده، هنوز اصلی ترین راه 
برای دیده شدن اس��ت. از این رو افرادی که جلوی 
دوربین تلویزیون قرار می گیرند یا برندهای تجاری 
که آگهی های خود را با پرداخت هزینه های سنگین 
از طریق تلویزیون پخش می کنند، همه می دانند که 
عاقبت حضور در تلویزیون، یعنی شهرت و مشهور 
شدن در بین مردم می تواند منافع مستقیم و جانبی 
داشته باشد. یک شرکت با معرفی محصوالتش در 
میان مردم، فروش خود را باال می برد. یک شخص با 
حضور در تلویزیون به عنوان مجری یا کارشناس در 

کنار انجام فعالیت محوله، یک »پرسنال برندیگ« 
کامل برای خود انجام می دهد. 

تحقیقات جهانی نشان داده که نزدیک به ۶۰درصد 
از ش��هرت افراد یا کاالها منوط به حضور آنها در 
تلویزیون است و پس از آن با فاصله زیاد شبکه های 
اجتماعی، وب سایت ها، روزنامه ها، رادیو، مجالت و 

دیگر وسایل ارتباطی قرار دارند. 
شبکه های موفق تلویزیون و شرکت های گرداننده آنها 
به خوبی از شرایط حاکم برای ایجاد شهرت و معروفیت 
برای کارکنان خود آگاه هس��تند. از ای��ن رو یکی از 
بندهای تقریباً ثابت در اصول اخالقی این شبکه های 
تلویزیونی، جلوگیری از ایجاد تضاد منافع است. در 
اینجا کارمند تلویزیون متعهد می ش��ود کاری را که 
منجر به ایجاد لطمه مادی و معنوی به رسانه می شود 
انجام ندهد. بندهای متع��دد بحث تضاد منافع، یک 

تعهد اخالقی و حقوقی برای فرد ایجاد می کند.
   رفتار غیر حرفه ای صداوسیما 

سلبریتی تلویزیونی می تواند شامل همه بازیگران، 
خوانن��دگان، کارشناس��ان، مجری��ان و گویندگان 
تلویزی��ون و به طور کلی همه هنرمندانی باش��د که 
ش��هرت خود را مدیون حضور جل��وی دوربین های 
تلویزیون هستند. افرادی که بدون حضور در تلویزیون 
یا هرگز شناخته نمی شدند یا شهرتشان هیچ گاه به حد 
فعلی نمی رسید. به طور خواسته یا ناخواسته، مجریان و 
گویندگان تلویزیون، نه تنها شهرت خود را بلکه آینده 

شغلی خود را هم مدیون تلویزیون هستند.
تا به حال چندین مجری و گوین��ده تلویزیون به 
واسطه شناخته شدن در قالب شبکه های صداوسیما 
به عنوان روابط عمومی وزارتخانه ها و مجموعه های 
دولتی فعال ش��ده اند. برخی  نیز به واسطه حضور 
در تلویزیون و کس��ب ش��هرت پس از کنار رفتن 

از صداوسیما، فعالیت های سیاس��ی یا اجتماعی 
را ش��روع کرده اند. ش��اید نبود یک تعهد اخالقی 
بلندمدت باعث شده برخی از این افراد از شهرتی 
که به واسطه تلویزیون و صداوسیما کسب کرده اند 
به عنوان ابزاری برای خدش��ه وارد کردن به منافع 

صداوسیما استفاده کنند. 
ماج��رای حضور نجم��ه جودکی، مجری س��ابق 
تلویزیون در یک مراسم س��ینمایی و دیالوگی که 
میان وی و مجری مراسم برقرار می شود، نشانه ای از 

همین عدم تعهد است. 
جودکی که به خاطر نوع پوششی که انتخاب کرده مورد 
توجه قرار گرفته است در واکنش  به مجری می گوید: 
»من که از تلویزیون رفتم و راحت شدم.« وی سپس از 
اعالم آمادگی برای حضور در سینما خبر می دهد. این 
کلیپ کوتاه در فضای مجازی بازتاب زیادی داش��ته 
است. مجری که تمام شهرت خود را به واسطه حضور 
در تلویزیون به دست آورده از اینکه دیگر خود را مقید 
به رعایت حجاب و پوشش اسالمی و هنجار اجتماعی 
نمی داند، ابراز خوشحالی کرده و به جایی که برای او 

سکوی پرش بوده دهن کجی می کند. 
اینکه چرا صداوسیما نتوانسته مجری خود را از میان 
افرادی انتخاب کند که به هنجارها مقید بوده و حتی 
پس از خروج از سازمان به آن احترام بگذارند، ناشی 
از عدم شناخت مدیران گذشته این سازمان و بویژه 
مدیران میانی اس��ت. حتی اگر این اف��راد به اصول 
مدیریت حرفه ای رسانه ها واقف نبودند، می توانستند 
توصیه هایی را که مقام معظم رهبری بیش از سه دهه 

پیش به مدیران صداوسیما داشتند عملی کنند. 
   بی توجهی به دغدغه های رهبر معظم انقالب

ایش��ان در بازدید از صداوس��یما در اردیبهش��ت 
۱37۰ می فرمایند: »متأس��فانه در تشکیالت ما، 
آن نظارت قوی، آن دقت نظر، آن هوشیاری کامل 
و آن بی رودربایستی گری الزم وجود ندارد، لذا یک 
هنرمند را می آورند، بعد یک میکروفن به دست او 
می دهند و این مال او می شود؛ دیگر او تعیین کننده 
و حاکم است! لذا عناصر ناباب می آیند و جهتی را که 
عرض شد، عوض می کنند. به این جهت شما باید 
مراقب باشید و عناصر مورد اعتماد بیاورید و برای 
این مرد استفاده کنید.« ایشان در سال ۱383 در 
دیداری که با مسئوالن صداوسیما داشتند، در تذکر 
دیگری می فرمایند: »در مجموعه صداوسیما سراغ 
دارم که یک نفر میکروفنی در دستش هست، خیال 
می کند که صاحب میکروفن اس��ت! یعنی سلیقه 
خودش را بر س��لیقه نظام، سیاس��ت خودش را بر 
سیاست نظام و فهم خودش را بر فهم نظام ترجیح 

می دهد! این غلط است.« 
توصیه به انتخاب افراد درس��ت برای اج��رای برنامه 
تلویزیونی چقدر مورد توجه مدیران صداوسیما بوده 
است؟در میان مجریان صداوسیما چند نفر هستند که 
به دلیل رفتارهای خارج از عرف، تصمیم های غلط در 
زندگی شخصی و سیاسی اکنون ممنوع التصویر شده اند 
یا در خارج از صداوس��یما از اینکه دیگر الزم نیس��ت 
پوشش کامل داشته باشند ابراز خرسندی می کنند؟! 
ریل گذاری صداس��یما چه زمانی قرار است در مسیر 
درست قرار بگیرد که در آن افرادی را که ظرفیت شهرت 

ندارند به شهرتی که الیق آن نیستند، نرساند؟!

تا به  ح��ال چندی��ن مجری 
تلویزی��ون ب��ه واس����طه 
شناخته شدن در صدا وسیما 
روابط عموم��ی   به عن��وان 
وزارتخانه ها و مجموعه های 
دولت���ی  فع��ال  ش����ده اند

    رویداد

تورج منصوری مطرح کرد

پخش فیلم جاسوسی ضیاءالدین دری پس از ١۶سال
در فیلم م�ن و دبورا، هم قصه جاسوس�ی داریم و 
هم به مسائل تروریسم پرداخته شده است. قصه  
عاش�قانه هم دارد و خیلی مضامی�ن دیگر هم در 
این فیلم وج�ود دارد. این فیل�م در زمان خودش 
می توانست یک فیلم تبلیغاتی برای کشور باشد و 
ایران و ایرانی را به گونه ای دیگر به دنیا نشان دهد.

تورج منصوری، فیلمبردار باسابقه سینمای ایران که 
تجربه همکاری با زنده یاد س��یدضیاءالدین دری در 
فیلم س��ینمایی »من و دبورا« را در کارنامه خود دارد 
با بیان این مطلب به بهانه رونمای��ی از این فیلم پس 
از ۱۶س��ال در تلویزیون به مهر گفت: متأس��فانه این 
فیلم به مدت خیلی طوالنی پخش نشد و در حقیقت 
زمان زیادی بر آن گذشت و از تمام معادالت و حس و 
حالی که آن س��ال ها وجود داشت و براساس آن فیلم 
ساخته شد، دور شده ایم. وی ادامه داد: زمانی که قرار 
بود ضیاءالدین دری، س��ریال »کاله پهل��وی« را کار 
کند برای دیدن و آزمودن برخی لوکیشن ها و انتخاب 
بازیگران قرار شد پروژه دیگری را کار کنیم. آقای دری 
فرد بسیار مستعدی بود، او می توانست به سرعت قلم 
بزند و قلم خوبی هم داشت و نوشتن را به معنای واقعی 
بلد بود. چارچوب اصل��ی »من و دبورا« پیش تر وجود 
داشت و براساس آن آقای دری فیلمنامه را نوشت. آن 
زمان در دنیا خیلی درباره وضعیت ایران بحث وجود 
داشت و مجموعه ای از سوءتفاهم ها بود که آقای دری 

درصدد رفع ای��ن ابهامات برآمده ب��ود، به گونه ای که 
می خواست شرایط فرهنگی و سیاسی موجود در دنیا 
را در این فیلم به تصور درآورد و اینکه در خارج چگونه 
به ایرانی ها ن��گاه می کنند. منصوری با ابراز تأس��ف 
نس��بت به عدم نمایش »من و دبورا« در زمان حیات 
زنده یاد دری تأکی��د کرد: اگر فیل��م در همان دوران 
نمایش داده  می شد، چه بس��ا خود ضیاءالدین دری 
فرصت این را می یافت تا با تحلیل آن، استفاده بهتری 
از تجربه س��اخت این فیلم در اثر بع��دی خود، یعنی 
»کاله پهلوی« داشته باشد. زمانی که یک کار ساخته 
می شود، حتماً باید تماشاگر آن را ببیند تا ما متوجه 
ش��ویم که چه کرده ایم. گاهی ش��اید اشتباهی کرده 

باش��یم که در این مرحله متوجه می شویم و درصدد 
اصالح آن برمی آییم. از سوی دیگر کاری هم که تصور 
نمی کنیم چقدر محبوبیت پیدا می کند، ناگهان متوجه 
نقاط مثبتش می ش��ویم. »من و دبورا« متأسفانه این 
شانس را نداش��ت که در زمان حیات خالقش پخش 
شود. این فیلمبردار سینما درباره دلیل طوالنی شدن 
پروسه نمایش این فیلم هم گفت: من اطالع چندانی 
از این موضوع ندارم و در جریان مسائل اداری مرتبط با 
ممیزی و پخش فیلم نیستم. زمانی که کار فیلمبرداری 
و تدوین فیلم تمام شد، همان زمان برای تصحیح رنگ 
اولیه اقدام کردیم و حتی یک اصالح رنگ مجدد هم 
همان زمان روی نگاتیوهای فیلم صورت گرفت، اما بعد 

از آن پخش نشد! نکته جالب اینکه فیلم را تلویزیون 
تهیه کرده بود، اما در قالب یک فیلم سینمایی به تولید 
رسید. همین مسئله هم گویا نتیجه کار را نامعلوم کرد 
و مشخص نبود فیلم قرار اس��ت به اکران عمومی در 
سینماها برس��د یا صرفاً یک پخش تلویزیونی داشته 
باش��د. در تمام این مدت، مدام فک��ر می کردیم فیلم 
در نوبت اکران قرار دارد و به هیچ وجه فکر نمی کردیم 
فیلمی که صداوس��یما آن را به یک فیلمساز سفارش 
داده است با این مشکل مواجه شود. طبیعتاً سفارش 
اولیه، سفارشی سنجیده بوده و آنقدر این مسئله برایم 
غریب بود که حتی در این سال ها این سؤال هم برایم 
به  وجود نیامد که چرا این فیلم نباید اکران شود! وی 
درباره مسائل مطرح شده در داستان »من و دبورا« هم 
توضیح داد: در این فیلم هم قصه جاسوسی داریم و هم 
به مسائل تروریسم پرداخته شده است. قصه  عاشقانه 
هم دارد و خیلی مضامین دیگر هم در این فیلم وجود 
دارد. این فیلم در زمان خودش می توانست یک فیلم 
تبلیغاتی برای کشور باشد و ایران و ایرانی را به گونه ای 
دیگر به دنیا نشان دهد. امروز اما ممکن است قدرت و 
قوت قبل را نداشته باشد. امروز ممکن است حواشی 
بر متن فیلم سوار ش��ود، اما در آن روزگار حتماً متن 
روی حواشی سوار بود. فیلم سینمایی »من و دبورا« 
به کارگردانی سیدضیاءالدین دری دیروز دوشنبه ۱3 

تیرماه از شبکه3 سیما روی آنتن رفت.


