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     محمدصادق عابديني
به فاصله كمي از هنگام اذان مغرب در شب هاي 
ماه رمضان سه س�ريال تلويزيوني به ترتيب از 
ش�بكه هاي 3، 2 و يك س�يما پخش مي شوند؛ 
سريال هايي كه به لحاظ محتوا هر كدام موضوع 
اخالقي را دنب�ال مي كنند. »ب�رادر جان«، »دل 
دار« و »از يادها رفت�ه« هر كدام نقد ها و نظراتي 
را در ميان بينندگان تلويزيون در پي داشته اند. 
»ج�وان« ب�ه مناس�بت پخ�ش مجموعه هاي 
مناسبتي سيما، گپ و گفت كوتاهي با حامد عنقا، 
فيلمنامه نوي�س و تهيه كننده س�ريال هاي ماه 
رمضاني داشته است. عنقا سال گذشته سريال 
پرمخاطب »پدر« را در تلويزيون داشت و امسال 
نوروز نيز مجموعه تلويزيوني »بر سر دو راهي« 
به تهيه كنندگي وي از شبكه 2 سيما پخش شد. 
براي شروع به اين موضوع بپردازيم كه 
چرا س�ريال هاي ماه رمضان تا اين حد 
مورد توجه قرار مي گيرند و نقاط ضعف 
و قوتش�ان بيش از ساير س�ريال ها زير 

ذره بين مي رود؟
به نظرم از حدود 20س��ال پیش بود كه كنداكتور 
ماه رمضان به مهم ترين فصل پخش س��ريال هاي 
تلويزيوني تبديل شد و در حد س��ريال هاي نوروز 
اهمیت پی��دا كرد، هم��ان طور كه در س��ینما نیز 
اكران هاي نوروز و عید فط��ر مهم ترين فصل هاي 
اكران را تشكیل مي دهد. علت اهمیت پیدا كردن 
س��ريال هاي ماه رمضان اين بود كه نسل جديدي 
از مدي��ران در تلويزيون ش��كل گرف��ت. اين اتفاق 
به س��ال هاي ابتداي��ي حضور مهن��دس ضرغامي 
باز مي گ��ردد. در آن دوره اعتم��ادي ب��ه گروه هاي 
سازنده پیش آمده اما اكنون مي بینیم كه شوراهاي 
عجیب و غريب تصمیم گیرنده شده اند و نظرياتشان 

دستوري شده است. 
ب�ه س�ريال هاي خاطره انگيزي اش�اره 
كرديد، چرا ديگ�ر امثال آنها س�اخته 

نمي شود؟
امثال حسن فتحي، حسین لطیفي، سیروس مقدم 
و رضا عطاران هنوز هس��تند اما به درس��تي از آنها 
استفاده نمي شود، چون سريال سازي در تلويزيون 
درگیر ساختار عجیب و غريبي شده است. به جاي 
آنكه به تیم سازنده اعتماد شود، ش��وراها حتي در 
جزئیات طرح ها ه��م ورود پی��دا مي كنند و نقش 
استصوابي دارند. شما مي گويید چرا در ماه رمضان 
سريال خوبي به اين معنا كه تقويت كننده اخالق و 
معنويت مخاطب باشد ساخته نمي شود، من مي گويم 

تقريباً هیچ اثر موفقي را نمي بینم كه از دل اين شوراها 
بیرون آمده باش��د. اگر س��ريال خوبي ساخته شده 
باشد هم دلیلش اين است كه به همان سبك قديم 
يعني انتخاب تیم متخصص برنامه ساز، تفاهم بر سر 
مفاهیم كلیدي و اصلي و اعتماد به سازنده است. براي 
همین است كه حتي بازپخش سريال »پايتخت« از 
سريال هاي جديد پربیننده تر مي شود، چون يك تیم 
حرفه اي پشت اين كار اس��ت كه براي كار حرفه اي 

خودشان ارزش و حرمت قائل هستند. 
در ماه رمضان تنوع سريال ها زياد است، 
ولي انتقاد ها از همه سريال ها وجود دارد 
و حتي نمي شود گفت يك سريال با اقبال 

زيادي روبه رو شده!
كمیت سريال س��ازي در تلويزيون افزايش داشته 
و خیلي بیش��تر از قبل ش��ده ولي كیفیت همراه با 
كمیت افزايش پیدا نكرده است، براي همین است 
كه س��ريال هاي ماه رمضان با انتقاد م��ردم همراه 

شده است. 
نقل قولي از مرحوم سلحشور شنيدم كه 
ابوالفضل جليلي ني�ز در مصاحبه اي به 
نحو ديگري آن را بيان كرده و آن تأكيد 
بر اين است كه كسي بايد سريال مذهبي 
بس�ازد كه خودش كارش�ناس مذهبي 

باشد  با اين نظر موافقيد؟
با اصل حرف موافقم، ولي نكته اي بايد به آن اضافه 
كرد كه آن را در يك ديدار با حضرت آقا نیز مطرح 
كردم و آن اين اس��ت كه براي ساخت كار مذهبي 
صرف اينكه نیت س��اخت كار ديني داشته باشد يا 
احساس تكلیف وجود داشته باشد، جواب نمي دهد، 
تخصص كار را هم بايد داشته باش��د. در سال هاي 
اخیر بارها ديده ايم كه بر اس��اس اينكه احس��اس 
تكلیف كرده اند كار مذهبي بسازند، بدترين تولیدات 
را داشته اند. بهترين حرف ها را وقتي ندانیم چطور 

بزنیم در مخاطب اثري نخواهد گذاشت. 
به نظرم مشكل سريال هاي ماه رمضان 
حتي عميق تر اس�ت زيرا كس�ي دارد 

حرفي را مي زند ك�ه عماًل خودش به آن 
اعتقادي ندارد!

ما در سريال س��ازي دچار ساده انديش��ي شده ايم. 
حرف هاي دهن پركني مثل »حق الناس« و موضوع 
»حجاب« را به عنوان محور داستان مطرح مي كنیم 
ولي اعتقادي به آن نداريم. من در دو سريال »پدر« 
و »تنهايي لیال« به موضوع حجاب و چادر پرداختم. 
اينكه يك دختر چطور چادر را انتخاب مي كند را به 
اين گونه قرار دادم كه شخصیت محبوب سريال كه 
مخاطب با آن ارتباط برقرار مي كن��د در فرايندي 
چادر را انتخاب مي كند. حاال س��ريالي كه از شبكه 
يك پخش مي شود را ببینید. در اين سريال كاراكتر 
چادري اصاًل محوري نیس��ت و عقب افتاده ترين و 
خنگ ترين ش��خصیت س��ريال را چادري انتخاب 
كرده اند. در مقاب��ل دختري كه حجاب ن��دارد، از 
طبقه روش��نفكر اس��ت. اين محصول همان نگاه 
شبه روشنفكر ها به مادر و خواهر من به عنوان زنان 
چادري جامعه اس��ت يا س��ريال درباره حق الناس 
و خیانت در امانت مي س��ازند، ب��ه بحث دراماتیك 
سريال كاري ندارم كه خوب هم از آب درآمده است 
اما واقعاً ما اينقدر دچار فقر موضوعات ديني هستیم 
كه چندين سريال درباره حق الناس بسازيم؟ خیلي از 
موضوعات مهم ديني باقي مانده كه درباره آنها كاري 

ساخته نشده است. 
موضوع�ي ك�ه در انتق�اد از يك�ي از 
س�ريال هاي ماه رمضان به آن پرداخته 
شده اين اس�ت كه اين س�ريال را كپي 

دست چندم »شهرزاد« مي دانند. 
 درباره داستان اورجینال بايد گفت كه تقريباً همه 
قصه ها تا امروز گفته شده اند و داستان كار نشده اي 
نداريم. ساخت س��ريال اورجینال به اين معناست 
كه روايت و نگاه غیرتكراري به آن داس��تان داشته 
باش��یم، مثاًل در يكي از س��ريال ها داستان دعواي 
دو برادر را مي بینیم. جن��گ و دعوا بین دو برادر كه 
از زمان شكسپیر تا امروز گفته شده است اما اينكه 
چطور گفته شود مهم است. اينكه سريالي شبیه يك 
سريال ديگر شده است، دلیل مشخصي دارد و آن 
ضعف معلومات مديري است كه قرار است فیلمنامه 
را تصويب كند. زماني كه كارهاي مهم دنیا را نديده، 
حتي كارهايي كه در داخل ايران س��اخته ش��ده را 
تماش��ا نكرده و از آن بدتر س��ريال هاي قبلي خود 
تلويزيون را هم دنبال نكرده اين گونه مي شود. سريال 
»شهرزاد« را همه مردم ديده اند اما آيا تصمیم گیران 
براي ساخت س��ريال ماه رمضان تلويزيون هم آن 
س��ريال را ديده اند؟ در اين ش��رايط وقتي يك نفر 
داستاني تكراري را براي آنها مي آورد چون شناختي 
از اثر اصلي ندارند، فكر مي كنند با يك فیلمنامه مهم 

روبه رو شده اند و نتیجه اش اين مي شود. 
به چند سريال طنز موفق در ماه رمضان 
اشاره كرديد، چرا امسال همه سريال ها 

تلخ و غم زده است؟
من خودم از جمله افرادي هس��تم كه س��ريال تلخ 
مي س��ازم و يادم هست سر س��ريال »پدر« همین 
روزنامه شما از من خیلي انتقاد كرد و البته هم رسانه 
حق دارد كه انتقاد كند اما مي گويم حتي اگر سريال 
من غمگین بود، تلخ نبود. من سريال سیاه نمي سازم 
و در همان س��ريال تلخ هم امیدواري به مخاطبانم 
مي دادم ولي درباره س��ريال هاي م��اه رمضان بايد 
سبد موضوعي تلويزيون متنوع باشد، نه اينكه همه 

سريال ها تلخ باشد.
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كوچ كردن )از دنيا( سريع است. 

شبكه5 س�يما ضمن محكوم كردن گفتار در تضاد وحدت 
يك مداح از ب�رادران و خواهران اهل س�نت عذرخواهي 
كرد و هيئت عشاق الحس�ين)ع( نيز درباره اشتباه پيش 
آم�ده در پخش زن�ده اين هيئ�ت توضيحات�ي ارائه كرد. 
به گزارش »جوان« پايگاه اطالع رس��اني سیما درباره سخنان يك 
مداح در پخش زنده برنامه مناسبتي اين شبكه نوشت: در پي پخش 
مراسم جش��ن میالد امام حس��ن مجتبي)ع( در بخش كوتاهي از 
برنامه كه به صورت زنده روي آنتن بود متأسفانه يك مداح برخالف 
سیاست هاي وحدت آفرين رسانه ملي عمل كرده كه اين رفتار به 
هیچ وجه مورد تأيید شبكه نبوده و ضمن محكوم كردن آن شبكه5 
سیما از همه برادران و خواهران اهل سنت عذرخواهي مي كند. الزم 
به ذكر است برخورد قاطع با تمامي افرادي كه در اين اتفاق نقش 

داشته اند، حتماً صورت مي گیرد. 
همچنین هیئت عشاق الحس��ین)ع( درباره اشتباه پیش آمده در 
پخش زنده اين هیئت توضیحاتي ارائه داد: »ماه ضیافت الهي بستر 
اتحاد و همدلي مسلمانان با يكديگر به عنوان ضیوف الرحمن است. 
مجالس و محافل انس با پروردگار در دل شب هاي مهماني حضرت 
حق زمینه س��از نزديكي قلوب اين میهمان��ان را فراهم مي نمايد. 
هیئت عشاق الحس��ین)ع( مفتخر اس��ت كه از دهه 60 همواره با 
پرچمداري نوكري آس��تان مقدس اهل بی��ت)ع( و بالتخصیص 
حضرت سیدالشهدا)ع( در مسیر اجراي فتاواي مراجع عظام تقلید 
و علي الخصوص منويات مق��ام عظماي والي��ت حضرت آيت اهلل 
خامنه اي مدظله العالي در تحكیم هرچه بیشتر وحدت و اتفاق مورد 
نظر قرآن كريم بین مسلمین مبني بر واعتصموا بحبل اهلل جمیعا 

و التفرقوا پیشگام و پیشقدم بوده است و همواره در طول سال هاي 
فعالیت خويش در مسیر واليتمداري و استكبارستیزي در صف اول 

اجرايي نمودن فرمايشات ولي فقیه بوده و هست و خواهد بود.« 
اين بیانیه مي افزايد: »لذا از اشتباهي كه توسط مداح میهمان جلسه 
در يكي از جلسات شب هاي ماه مبارك رمضان در جلسه پیش آمد و 
موجب دلخوري بسیاري از هموطنان و برادران و خواهران اهل تسنن 
را موجب گرديد طلب بخشش داشته و از عموم برادران و خواهران 
اهل تسنن دلجويي مي نمايد و باز هم متذكر مي شود كه به ذاكر نام 
برده تذكرات الزم توسط پیرغالمان شاخص هیئت داده شده است. 
متذكر مي شويم كه هیئت عشاق الحس��ین)ع( كما في السابق در 
ترويج و نشر معارف مكتب حقه اسالم و در خصوص عملیاتي نمودن 
فرمايش��ات مقام منیع رهبر معظم انقالب مبني بر ايجاد وحدت و 
اتحاد در بین آحاد جامعه اس��المي و مقابله هوشمندانه با اقدامات 
اختالف افكنانه دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي تالش مضاعفي 

را سرلوحه برنامه هاي خود قرار خواهد داد.« 

در واكنش به اشتباه پيش آمده در پخش يك مداحي صورت گرفت
عذرخواهي شبكه5 و هيئت عشاق الحسين)ع(

 بهزاد فراهاني با »ترور«
به تماشاخانه سرو مي آيد

نمايش�نامه ترور اثر حميدرضا نعيمي ب�ه كارگرداني ميالد 
جباري موالنا در تماشاخانه سرو نمايشنامه خواني خواهد شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انجمن تئاترانقالب و 
دفاع مقدس نمايشنامه ترور به قلم حمیدرضا نعیمي كه به وقايع 
شهادت امیرالمؤمنین علي)ع( توسط ابن ملجم مرادي در سال 
چهلم هجري مي پردازد در ايام سوگواري و شهادت آن حضرت 
در تماش��اخانه س��رو انجمن تئاترانقالب و دفاع مقدس توسط 

هنرمندان برجسته تئاتركشور نمايشنامه خواني خواهد شد. 
در اين نمايشنامه خواني كه قرار است عوايد آن صرف امور خیريه 
و كمك به آسیب ديدگان سیل هاي اخیر شود بهزاد فراهاني، امید 
زندگاني، منوچهر والي زاده، روشنك رضايي مهر، عاطفه جاللي، 
هانیه رحیمي، محمد جباري موالنا، آرياز ذوالفقاري، محس��ن 
محموديان، مهران نیكزادطالمي، اله��ه نوراني، عاطفه توكلي، 
علي فرجي، س��یمین رضازاده، محمد نوروزي، فاطمه نعیمي ، 
مهديه توجه، آذين عباسپور و میالد جباري موالنا به ايفاي نقش 

و خوانش متن مي پردازند. 
ش��هناز نوري منش��ي صحنه، برديا يوسفي موس��یقي و میترا 

سیاوشي هماهنگي اين نمايش را برعهده دارند. 
اين نمايشنامه خواني قرار اس��ت روزهاي يك شنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه )پنجم هفتم و هش��تم خرداد ماه98( از ساعت 19 
در تماش��اخانه س��رو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس برگزار 
گردد. تماشاخانه س��رو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس واقع 
در خیابان آيت اهلل طالقاني نرسیده به تقاطع خیابان شهید مفتح 

جنب ايستگاه مترو طالقاني واقع شده است. 
......................................................................................................................

 فرمول حق پخش مسابقات ورزشي
در حال تدوين است

وزير ورزش مي گويد با مسئوالن 
نشس�ت هايي  صداوس�يما 
داش�ته اند و در حال رس�يدن به 
يك فرمول مش�خص ب�راي حق 
پخش مسابقات ورزشي هستند. 
مسعود س��لطاني فر در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاری خانه مل��ت در 
خص��وص وضعی��ت اليحه حق 
پخ��ش تلويزيوني براي مس��ابقات ورزش��ي ك��ه در برنامه 
شش��م آمده اس��ت، گفت: وزارت ورزش طي اين مدت هم 
در مجلس جلساتي با نمايندگان داش��ته و هم با مسئوالن 
صداوسیما نشست هايي برگزار كرده و در حال رسیدن به يك 
فرمول مشخص هس��تیم كه اين امر اجرايي شود و هر زمان 

جمع بندي كامل شد، به سمع و نظر مردم مي رسد. 
وزير ورزش و جوان��ان درباره زمان نهايي ش��دن اين امر افزود: 
بستگي به همكاري صداوس��یما دارد، اگر صداوسیما همكاري 

كند، اين كار در مدت زمان كوتاهي مي تواند تحقق پیدا كند. 
اين عضو هیئت دولت در پاسخ به اينكه اين رقم چقدر خواهد بود، 

توضیحي نداد و گفت: بستگي به همكاري صداوسیما دارد. 
......................................................................................................................

يك جرم شناس:  محصوالت سينمايي 
مي توانند انگيزه بخش ارتكاب جرم شوند

 محص�والت عرص�ه هن�ر و ب�ه خص�وص س�ينما ب�ه 
خ�ودي خ�ود زمينه س�از ج�رم و خش�ونت در جامع�ه 
نيس�تند ام�ا مي توانن�د ب�راي مخاطبان�ي كه اس�تعداد 
بالق�وه ارت�كاب ج�رم را دارن�د انگيزه بخ�ش ش�وند. 
سیدمهدي سیدزاده ثاني استاديار گروه آموزشي حقوق و مدير 
كلینیك حقوقي دانشگاه فردوسي مشهد  با بیان اين مطلب در 
گفت و گو با ايرنا پیرامون چگونگي كنترل تاثیرات محصوالت 
س��ینمايي بر مخاطبان افزود: به عنوان نمونه خودكش��ي با 
پريدن از روي پل به عنوان رفتاري انحرافي چندي است كه 
شیوع يافته اما بر اساس پژوهش هاي علمي در اين خصوص 
مشخص شده پوش��ش رس��انه اي وس��یع منجر به افزايش 
خودكشي نشده اس��ت بلكه به افرادي كه دنبال راهي براي 

خودكشي بوده اند انگیزه و راه را نشان مي دهند. 
وي ادامه داد: تولیدات هنري، فیلم هاي سینمايي و سريال هاي 
تلويزيوني با محتواي نامناسب روي مخاطب تاثیرگذار هستند 
ولي بخش زي��ادي از اي��ن تاثیرپذي��ري به روحی��ه مخاطب 

بازمي گردد. 

محمد صادقي     ديده بان

گفت وگوي »جوان« با حامد عنقا پيرامون سريال هاي مناسبتي ماه رمضان 

سریال های رمضانی باید متنوع شود

كنايه منتقد سينما به بازيگران سريال هادي رضوي

سوگلي هاي سريال »شهرزاد« ساكت نمانند

     محمد صادقي
ي�ك منتق�د س�ينما ب�ا انتق�اد ش�ديد از بازيگران س�ريال 
ش�هرزاد ك�ه ب�ا تهيه كنندگ�ي س�يدهادي رضوي س�اخته 
ش�ده اس�ت، از آنه�ا خواس�ت مطاب�ق وع�ده اي ك�ه دادند 
درب�اره پول ه�اي آل�وده در س�ينما اظه�ار نظ�ر كنن�د. 
نیما حسني نسب در برنامه صبحگاهي ش��بكه 3 سیما با حمله به 
بازيگران سريال ش��هرزاد از جمله ترانه علیدوستي و رضا كیانیان 
از آنها به خاطر سكوتشان درباره دادگاه تهیه كننده سريال شهرزاد 
انتقاد كرد. حسني نس��ب در اين برنامه گفت: »آقاي كیانیان، خانم 
علیدوس��تي، چرا س��اكت ش��ديد؟ مگر نمي گفتند هر چه قانون 
بگويد؟ اين هم قانون! ما با عوامل شهرزاد 1 كاري نداريم، چون در 
زمان ساخت فصل يك، همه محمد امامي و رضوي را به طور دقیق 
نمي شناختند اما در زمان ساخت فصل  2 ديگر همه مي دانستند پول 
اين سريال دزدي و آلوده است. در زمان فصل 3 كه اصاًل محمد امامي 
به علت فس��اد مالي داخل زندان بود! با اين حال عوامل اين سريال 

باز به همكاري با اين افراد ادامه دادند و تمام و كمال پولش��ان را از 
آنها گرفتند! عوامل شهرزاد براي آنكه نگويند َعمله و اكره  پولشويي 
و فساد شده اند و ويترين و سوگولي اين افراد بوده اند، در مقابل همه  
انتقادها فقط گفتند هرچه قانون بگويد! خب، اين هم قانون! عوامل 
شهرزاد انتقاد رسانه هاي مس��تقل را با شكايت پاسخ دادند اما االن 
زمان پاسخگويي خودشان است.« انتقاد از همكاري اين بازيگران با 
سريال شهرزاد بعد از دستگیري محمد امامي سرمايه گذار سريال 
ش��هرزاد آغاز ش��د كه ترانه علیدوستي با انتش��ار متني در صفحه 
اجتماعي اش، درباره اختالس از صندوق فرهنگیان و سرمايه گذاري 
در سريال شهرزاد، نوشت: »ما هم مثل شما هنوز نمي دانیم كه آن 
مبلغ به خصوصي كه خرج ساخت شهرزاد شده دقیقاً و تحقیقاً آلوده 
به همین پولي كه شما مي گويید هست يا خیر، ما هم در تعلیقیم و 
براي روشن شدن اين قضیه نیاز است آقاي امامي هم بهشان اعالم 
جرم شود و دادگاه شان تشكیل شود...« حاال كه دادگاه تهیه كننده 
سريال شهرزاد در حال برگزاري است هیچ كدام از بازيگران اصلي 
اين سريال حاضر نیستند در قبال آن موضع گیري كنند. اين اتفاق در 
حالي رخ مي دهد كه بعضاً بازيگراني چون ترانه علیدوستي در فضاي 
مجازي فعال هستند و در مقام يك كنشگر اجتماعي درباره مسائل 

مختلف اظهار نظر مي كنند. 
»جوان« از مدت ها پیش موضوع ورود پول هاي كثیف به سینما را 
دنبال و سخنان فعاالن سینما درباره خطر نفوذ چنین سرمايه هايي 
در بدنه سینما را منعكس كرده است، با اين وجود افرادي كه اغلب با 
چنین پروژه هايي همكاري داشته اند ترجیح داده اند در مقابل دريافت 

پول هاي هنگفت و دستمزدهاي باال، سكوت كنند و حرفي نزنند.

     تلويزيون

 افخمي: اجرا در تلويزيون
 به صالح بنيامين و گلزار نبود

كارگردان سينما و مجري برنامه سينمايي »هفت« اجراي سلبريتي ها در برنامه هاي 
غيرتخصصي تلويزيون را عجيب و باعث خدشه دار شدن اعتبار آنها توصيف كرد. 
بهروز افخمي در گفت وگو با مهر درباره حضور سلبريتي ها و هنرمنداني كه در تلويزيون به 
اجراي برنامه هاي گفت وگومحور و ديگر برنامه ها مي پردازند، بیان كرد: حضور سلبريتي ها 
در برنامه هاي گفت وگومحور اتفاق غريبي است، چون مجريان تلويزيون در كار خود حرفه اي 
و استخوان خردكرده هستند و طبیعتاً انتظار داريم همان ها يا شاگردانشان وارد كار اجرا 
شوند. وي درباره حضور خود در برنامه سینمايي »هفت« نیز عنوان كرد: من هم در ابتدا خود 
را براي اجراي »هفت« و حتي نقد سینما صالح نمي دانستم و فكر مي كردم باسابقه ترهايي 
هستند كه بخواهند برنامه را اجرا كنند، با اين حال فكر كردم برنامه »هفت« كاري تخصصي 
است و نیاز به تسلط به معلومات سینمايي هم دارد اما عجیب است كه در حوزه مسابقات 
و برنامه هاي سرگرمي يك بازيگر جاي مجري را بگیرد و در واقع سلبريتي ها سابقه خود 
را به اين ترتی��ب خراب كنن��د.  اين كارگردان س��ینما با 
اش��اره به ضربه اي كه اين اتفاق براي چهره ها خواهد 
داش��ت، گفت: حضور در برنامه هاي غیرتخصصي به 
اعتبار امثال بنیامین بهادري يا محمدرضا گلزار هم 
ضربه مي زند و به صالحش��ان نبود كه در چنین 
جايگاهي شناخته شوند. زماني كه من مي خواستم 
اجراي »هفت« را قبول كنم عده اي مخالف بودند و 
نصیحت مي كردند كه اجرا را قبول نكنم. اينها به 
من مي گفتند با اجراي برنامه به عنوان مجري 
تثبیت خواهم شد و ممكن است به ضررم تمام 

شود و هويتم را خدشه دار كند. 

سازندگان »رحمان1400« با مظلوم نمايي به رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند!

تساهل سازمان سينمايي و طلبكاري عوامل رحمان 1400
    فرزين ماندگار

تس�اهل و تس�امح معاون�ت نظ�ارت و ارزش�يابي 
رحم�ان  متخل�ف  فيل�م  ب�ا  س�ينمايي  س�ازمان 
فيل�م  اي�ن  س�ازندگان  ش�ده  باع�ث   1400
مدع�ي ش�ده و دس�ت ب�ه مظلوم نماي�ي بزنن�د. 
رقم زنندگان تخلف بي س��ابقه فیلم رحمان1400 اين بار با 
يك فرار رو به جلو نامه اي سرگش��اده به رئیس قوه قضائیه 
نوشته اند و خواستار رفع توقیف اين فیلم شده اند در حالي 
كه اساس��اً توقیف فیلم متخلف توس��ط وزارت ارشاد انجام 

شده است. 
اواخر فروردين امسال كاشف به عمل آمد كه فیلم رحمان 
1400 در تخلفي بي سابقه نسخه اي غیر از آنچه در شوراي 
پروانه نمايش تأيید شده را در سینماها به نمايش گذاشته 
است. اين تخلف پس از نزديك يك ماه اكران و ايستادن در 
صدر فروش اكران ن��وروز براي مردان نظارت و ارزش��یابي 
سازمان سینمايي مكشوف شد. تنها برخوردي كه با عوامل 
اين فیلم صورت گرف��ت اين بود كه فیل��م را پس از فروش 
نزديك به 20میلیاردي توقیف كردند، حتي جريمه اي هم 
براي عوامل فیلم در نظر گرفته نشد. اين برخورد تساهل آمیز 
سازمان س��ینمايي باعث ش��د تا عوامل فیلم بارها به جاي 
عذرخواه��ي مواضعي طلبكارانه اتخ��اذ نمايند تا جايي كه 
منوچهر هادي كارگ��ردان فیلم عنوان كن��د كه براي فیلم 
نه در تهران كه در قم تصمیم گیري ش��ده اس��ت و ابراهیم 
داروغه زاده معاون ارزشیابي سازمان نیز در انفعالي عجیب به 

اين اظهارات واكنشي نشان ندهد. 
حاال تهیه كننده و كارگردان »رحمان 1400« در نامه اي به 
رئیس قوه قضائیه خواستار رفع توقیف اين فیلم شده اند. اين 
در حالي است كه مرجع رس��یدگي كننده به تخلف فیلم ها 
اداره نظارت و ارزش��یابي سازمان س��ینمايي است و نه قوه 
قضائیه. به نظر مي رسد عوامل فیلم رحمان 1400 با اين كارها 
قصد دارند به جامعه آدرس غلط بدهند. گراي اين آدرس را 
هم احتماالً اداره نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي به آنها 
داده است. اينكه كارگردان فیلم در يك مقطع از شهر قم به 
عنوان عامل توقیف فیلم ياد مي كند و سازمان سینمايي نیز 
واكنشي نش��ان نمي دهد و حاال تهیه كننده و كارگردان به 
رئیس قوه قضائیه نامه زده اند و خواس��تار رفع توقیف فیلم 

شده اند از همین مسئله حكايت دارد. 
در نامه علي سرتیپي و منوچهر هادي آمده است: »صحبت ها و 
نظرات حجت االسالم رئیسي در ديدار اهالي رسانه امیدبخش 
است و مي تواند دس��تورالعملي براي مديران سینمايي هم 

باشد. اينكه به فرض درست بودن ادعاي مديران سینمايي 
رحمان 1400 تخلف كوچكي داشته و در جوابش حكم مرگ 
فیلم را امضا كرده اند نه عادالنه است نه عاقالنه. چطور مي شود 
رئیس دستگاه قضا درباره حداقل مجازات مطبوعات مي گويد 
و مس��ئوالن س��ینمايي حداكثر مجازات را ب��راي كمترين 
تخلفات ما در نظر مي گیرند. آيا آنها ش��ناخت بیش��تري از 
عدالت و قضاوت نسبت به رئیس قوه قضائیه دارند؟ تدبیر آقاي 
رئیسي مي تواند راهنمايي براي سینماي ايران و در قدم اول 
براي حل مشكل رحمان 1400 باشد تا بعد از دو ماه توقیف، 

مجوز اكران دوباره آن صادر شود.«
جالب است كه تهیه كننده و كارگردان فیلم مدعي شده اند 
حداكثر مجازات براي آنها در نظر گرفته ش��ده! اما حقیقت 
ماجرا اين است كه فیلم صرفاً پس از يك فروش خوب توقیف 
شده و جريمه مالي و محدوديتي براي عوامل در نظر گرفته 
نشده است. قدرت گرفتن سالن داران س��ینما در وضعیت 
انفعال سازمان سینمايي موضوعي است كه بارها درباره آن 
نوشته ايم. اينكه سازمان سینمايي تكالیف نظارتي خود را به 
شكلي نامحسوس و غیررسمي به سالن داران سینما تفويض 
كرده موضوع تازه اي نیست. آنچه سبب شده تا علي سرتیپي 
به عنوان يك��ي از پخش كننده هاي بزرگ س��ینماي ايران 
بتواند نس��خه اي غیر از آنچه مورد تأيید سازمان سینمايي 
بوده است را در سینماهاي خود پخش كند از همین مسئله 
حكايت دارد. اين وس��ط ام��ا انداختن توپ ب��ه زمین قوه 
قضائیه اتفاقي رقم نخورده اس��ت. اداره نظارت و ارزشیابي 
سازمان س��ینمايي و در رأس آن ابراهیم داروغه زاده ظاهراً 
نمي خواهند مسئولیت توقیف فیلم رحمان 1400 را بپذيرند 
و سعي دارند از زير آن ش��انه خالي كنند. در واقع اين اداره 
ضعف و ناكارآمدي خود را بدون سروصدا و در سكوت خبري 
فرافكني كرده است. عوامل فیلم متخلف هم دقیقاً در حال 

بازي در همین زمین هستند.

در س��ريال كاراكت��ر چ��ادري اصاًل 
محوري نيس��ت و عقب افتاده ترين 
شخصيت سريال را چادري انتخاب 
كرده اند. در مقابل دختري كه حجاب 
ن��دارد، از طبق��ه روش��نفكر اس��ت


