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برداشت »گیلرمو دل تورو«، فیلمساز مکزیکی از رمان معروف »ویلیام گریشام« به نام »کوچه کابوس« 
می توانســت مثل اقتباس دیگری از آن که در ســال 1947 توسط »ادموند گلدینگ« و با بازی »تایرون 

پاور« ساخته شد، یک فیلم نوآر باشد.
البته گلدینگ در سال هایی فیلم خود را ساخت که دوران طالیی نوآر بود و درخشش فیلم هایی مانند 

»سانست بولوار« و »غرامت مضاعف« و »پستچی همیشه دوبار زنگ می زند« و...
اما از فیلم ســازی که اغلب آثارش فانتزی سیاه و ترسناک بوده مانند »تقلید« )1997( »هل بوی« 
)2004( »هزارتوی پن« )2006( و »شــکل آب«)2017( چه انتظاری می رود که حاال بخواهد دست از 

فانتزی بازی برداشته و روی به رئالیسم جادویی بیاورد.
اگرچه این بار دل توروی مکزیکی ظاهرا از فانتزی های خود جدا شده ولی به نوعی رد پای هر یک 
از آنها را در فیلم »کوچه کابوس« می توان مشاهده نمود؛از شخصیت اصلی زن فیلم یعنی مالی )با بازی 
»رونی مارا«( که از یک ســوی یادآور »اوفلیا« فیلم »هزارتوی پن« است و از دیگر سو »الیزا اسپوزیتو« 

فیلم »شکل آب« را تداعی می کند
تا آن کاراکتر عجیب و غریب »گیک« که اگرچه یک انسان است ولی همه هیوالهای فیلم های دل 
تــورو را بــه خاطر می آورد و حتی تا ران پرلمن بازیگر نقش »هل بوی«، اگرچه در این فیلم دیگر از آن 

شخصیت اکشن کار »هل بوی« حتی در سر و شکلش نیز اثری دیده نمی شود.
اســتنتون کارالیل )برادلی کوپر( بعد از ماجرایی مبهم که بعدا متوجه می شویم کشتن و سوزاندن 
پدرش بوده، گذارش به ســیرک یا کارناوالی افتاده و به تدریج در آنجا مشغول کار می شود. ابتدا توسط 
فردی به نام »ِکلِم« )ویلم دافو( به کارگری و خدماتی گمارده شده، سپس دستیار فال بین هایی به نام 
زینا )تونی کولت( و پیت )دیوید استراثیرن( گردیده و بعد طرح یک تردستی جدید با »مالی« را ریخته 
و باالخره با او همراه شد برای کار مستقل که به تدریج به فال بین های متبحر و معروف تبدیل گشته و 
پایشان به محافل معروف تر و ثروتمندتر رسید و دست به تردستی ها و پیشگویی های پیچیده تر می زنند 
و حتی ادعای ارتباط با ارواح و احضار آنها را دارند. در این مسیر یک دکتر روانشناس به نام لیلیت ریتر 
)کیت بالنشــت(، اســتنتون را تحریک و تشویق کرده و حتی از مشــتریان پولدار او که از قضا بیماران 
خودش نیز هستند، اطالعات ذی قمیتی ارائه می دهد تا در مقابل، استن را بیشتر و بیشتر تحت تسلط 
خود دربیاورد. اما حرص و آز استنتون به ریتر میدان بیشتری برای اغفال کردن داده و موقعیتش را به 

جاهای خطرناکی می کشاند.
اگرچه دل تورو، رمان گریشــام 
را با نوع پرداخت و سینمای خود به 
نوعی سیرک عجیب و غریب تبدیل 
کرده و درونمایه اصلی و نوآر اثر را 
تنها در بخشــی از آن گنجانده اما 
بخش دیگر فیلم که به پشت صحنه 
و رقابت تردســتان و شعبده بازان 
اختصاص دارد، بی شباهت به فیلم 
»پرستیژ« کریستوفر نوالن نیست. با 
این تفاوت که رمان گریشام از درون 
یک رقابت شعبده بازی و تردستی، 
یک درام تراژیک بشری بیرون آورده 
و جراحی روح بشر را در کشاکش با 
نفس و روح خود به چالش کشیده 

است. البته دل تورو هم یا بی میل به این چالش نبوده و یا از آن گریزی نداشته است.
در صحنه ای از فیلم »کوچه کابوس« پیت که مدت هاست نسبت به فال بینی دچار سرخوردگی شده 
و به الکل پناه برده، ناگهان متوجه می شود که استنتون مخفیانه به دنبال استفاده از دفترچه یادداشتی 

است که همه رموز و ترفندهای خود را در آن نوشته است. در این جا پیت به استنتون هشدار می دهد:
»... داری چی کار می کنی؟ اســتن، از این دفتر می شه سوءاستفاده کرد. می فهمی؟ برای همین از 

اجرای نمایش دست کشیدم...«
پیت به اســتنتون هشــدار می دهد که اگر در این حرفه غرق شود، انگار در باتالقی فرو رفته که وی 
را تا انتها پایین می کشد. استنتون اگرچه شاید در آن زمان نصیحت پیت را پذیرفت ولی بعدا در جریان 
توسعه کارش و به اصطالح انجام کار بزرگ، آن را به فراموشی سپرد و به همان باتالقی رسید که پیت 
هشــدارش را داده بود تا جایی که در نهایت انتخابی جز تبدیل شــده به یک »گیک« را نداشت. یعنی 
همان موجود بخت برگشته ای که در ابتدای ورودش به کارناوال با وی مواجه شد، موجودی که مردم برای 
تماشایش در یک قفس، صف بسته و پول خرج می کردند. چرا که می گفتند او می تواند مدتها غذا نخورد، 
مرغ ها را سر می َکند، خون شان را خورده و بقیه را خام خام می بلعد و در کثافت خودش غوطه ور است.

استنتون بعدا متوجه شد که امثال »ِکلِم« چگونه با سوءاستفاده از نیاز افراد بی پناه و الکلی و معتاد و 
محتاج، آنها را با ترفندهای رذیالنه ای به »گیک« تبدیل کرده است. در ابتدای ورود به کارناوال، استنتون 
با حیرت، موجودی به نام »گیک« را با خصوصیاتی که شــرحش رفت، نظاره کرد و حتی یک بار وقتی 
از قفس خود فرار کرده بود، برای گرفتنش کمک کرد اما همواره یک جمله او در ذهنش باقی مانده بود 

که آن را با صدای ضعیفی می گفت: »من اینجوری نیستم«!
وحاال خود اســتنتون پس از تجربه بخش های مختلف کارناوال و همچنین دنیای بیرون از آن که 
بی شــباهت به سیرک و کارناوال نبود به همان نقطه اول بازگشت کرده و حاال به طریقی دیگر درمانده 
و بی پناه و الکلی و معتاد شده و تنها راه زندگی و بقایش در یگانه محلی که می تواند بماند یعنی همان 
کارناوال، تبدیل شدن به یک »گیک« است! و استنتون چه پاسخ تلخی به رئیس جدید سیرک می دهد 
که برای ماندن در آنجا به او پیشــنهاد »گیک« شــدن را داده است. استنتون با حالت توام خنده و گریه 

می گوید که اصال برای گیک شدن به دنیا آمده!
به نظر می آید گیلرمو دل تورو در فیلم »کوچه کابوس«، حتی نخواسته از »گیک«، یک هیوال بسازد، 
چرا که این موجود درمانده تر از آن اســت که هیوال به نظر برســد. این را از همان برخوردهای نخســت 
اســتنتون در ابتدای ورودش به ســیرک با »گیک« در قفس متوجه می شــویم، خصوصا زمانی که وی 
مریض شده و تب کرده و استنتون و ِکلِم او را در حال بیهوشی در مقابل خیریه ای رها کرده و می روند!

این بار دل تورو مثل همیشــه، عالقه ای به تصویر کردن هیوالهای مورد عالقه اش نداشــته، بلکه 
درپی نمایش هیوالهای درون آدم ها بوده که نمونه اش را در وجود »اســتنتون«، »ِکلِم« و حتی »دکتر 

ریتر« به خوبی نشان می دهد.
و آنچه باعث می شود که گیلرمو دل تورو پس از فیلم »شکل آب«، برای دومین بار به جمع برترین های 
فصل جوایز و به خصوص مراسم اسکار برسد، طبق معمول هماهنگ بودن اثرش با تم امسال فصل جوایز 
و اسکار یعنی طرح نو در انداختن برای غرب جدید توسط افرادی است که چندان به حساب نمی آمدند.

شاید می توانستیم بگوییم که استنتون قرار بود این طرح نو را دراندازد. او که همچون وسترنرهای 
کالســیک از ناکجا آبادی آمد و وضعیت کهنه جاری )در فیلم »کوچه کابوس« در جهان کارناوال و یا 
در کارناوال جهان( را عوض کرد و با شــارالتانی و فریب و خدعه، نمایشــی حیرت آور و شگفت انگیز به 
پا کرد که حتی پیچیده ترین و ثروتمندترین افراد و دم و دستگاهها همچون سیستم ثروتمند و کارخانه 

دار معروف یعنی »عزرا گریندل« )ریچارد جکینز( را هم فریب داد.
اما اســتنتون در غرور و حرص و آز خود، غرق شــد و نتوانست طرح خود را به فرجامی قابل قبول 
برساند، مانند بسیاری از سران سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی غرب که در چنین باتالق هایی گیر 
کردند اما در واقع می توان گفت طرح نو در همان کارناوالی درانداخته شده که اساسا کسی فکرش هم 
نمی کرد که بتواند روزگاری نو را تجربه کند اما اینک با مدیریتی جدید که البته همان نگاه کارناوالی را 
به جهانش دارد، طرحی نو در انداخته و برای مصداق این طرح نو ادعا دارد نه فقط افراد درمانده و الکلی 
و معتاد و بی سرپناه معمولی را بلکه اشخاصی که با محاسبه اشتباه و بلندپروازی های ابلهانه و مبتذل سعی 
در طی کردن ره صد ساله در یک شب داشته و از همه مهم تر کلیت سیستم سرمایه داری )در قامت فردی 
مثل عزرا گریندل( را دست انداخته و قصد سوءاستفاده از آن را داشتند، به یک »گیک« بی ارزش و رقت 
آور و صرفا نمایشی تبدیل می کند تا دیگر در چنین جهان سیرک گونه )مثل دنیای امروز ما(، افرادی 

از طبقات فرودست حتی فکر دست انداختن به مراتب طبقات فرادست به ذهنش ان هم خطور نکند!
اینچنین است که فیلم »کوچه کابوس« در فصل جوایز 2022 مورد استقبال کانون ها و انجمن های 
هنری و نقد فیلم قرار گرفته و در مراسم اسکار نود و چهارم، علی رغم عدم حضور در میان کاندیداهای 
بهترین کارگردانی و فیلمنامه )یعنی شروط اصلی نامزدی بهترین فیلم( اما در میان حیرت کارشناسان 

و منتقدان سینمایی، نامزد دریافت 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم سال شده است!

صفحه 8
 شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۶۲ tasvirroz@kayhan.ir

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج اهلل سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول مالقلی پور )فیلم ساز(

یکــی از مباحثــی که در فضــای هنری و 
سینمایی ایران مغفول مانده است یقینا مختصات 
و ملزومات ســینمای دینی اســت که فیلم ساز 
چگونه می توانــد هم دین خود را به فرم هنری 
ادا بکند و هم در اکران، رشد و تعالی گزاره های 

دینی دچار شعارزدگی و محتوازدگی نشود. 
البته این موضوع پیش مقدمه ای نیز نیاز دارد 
که مــن نامش را »مســئله محوری« می گذارم.
متاســفانه آنچه در دهه اخیر در سینمای ایران 
مشــاهده می شود یک لودگی و ابتذال در عنوان 
مسئله و چگونگی پرداخت آن است. برای مثال 
اگر فیلم »قصیده گاو ســفید« را مشاهده کرده 
باشید، می بینید که فیلم ساز چگونه مسئله اعدام 
را به ابتذال کشانده و در پرداخت آن نیز آنچنان 
الکن عمل کرده است که فیلم به اثر ماقبل ابتذال 
تبدیل شده است. من معتقدم اگر یک فیلم ساز 
قصه و روایت درســی از مسئله خود داشته باشد 
یقینــا موافق و مخالف اثــر را پای میز گفت وگو 
می کشــاند و مســئله را به یک گفتمان تبدیل 
می کند، نه یک عقده گشــایی حزبی سیاســی. 
پس نمی توان ادعا نمود که نگین مفقوده انگشتر 
سینمای ایران در وهله اول همین مسئله محوری 
اســت. زیرا اگر الگوی ســینما را با عنوان اکران 
 اندیشــه در قالب فرم بدانیم، چنان که مسئله ای 
نداشته باشیم، یقینا قصه سرپایی نیز برای روایت 
نخواهیم داشــت و البته هر مسئله ای نیز قابلیت 
قصه شدن را ندارد؛ این را می توان در ژانر کمدی 
پنج، شش سال اخیر مشاهده کرد. و متاسفانه نیز 

نبود ســازوکار مشــخص در تعیین قیمت 
محصوالت فرهنگي برخط باعث شده برخی از 
پلتفرم های ویدیوی درخواستی به مانند کاسبان 
ســر گردنه، خود اقدام بــه افزایش مدام حق 
اشتراک کنند و در این میان آنچه باید به جایی 

برسد فریاد گالیه های مخاطبان است.
افزایــش بی منطق حق اشــتراک در یکی 
از پلتفرم های ویدیوی درخواســتی با ناراحتی 
بســیاری رو به رو شده و ممکن است نتیجه آن 
افزایش دانلودهای غیر قانونی باشد، در این میان 
باید دید ســاترا به عنوان متولی این حیطه چه 

واکنشی به افزایش قیمت ها نشان خواهد داد.
ساترا در ماه های اخیر سعی کرده هنگام بروز 
اتفاقات پیش بینی نشــده در فضای پلتفرم ها با 
واکنش های خود و ارائه اطالعیه های رسمی به 
روشنگری بپردازد و حاال در برابر افزایش قیمت 
یک پلتفرم، ورود ساترا می تواند به تعدیل قیمت  

کمک کند.
مقایسه هزینه اشتراک نتفلیکس در ترکیه 
با هزینه اشــتراک یکی از پلتفرم های ویدیوی 

درخواستی داخلی بسیار غیرمنتظره است.

 در حالــی کــه در ترکیه هزینه اشــتراک 
یک ماهه نتفلیکس کمتر از ۳ دالر است، هزینه 
اشــتراک ماهانه یکــی از پلتفرم های معروف، 
بــه حدود 6 دالر رســیده و همین مســئله با 
واکنش های متعدد از ســوی مخاطبان رو به رو 

شده. 

برخی مخاطبان ایــن تناقضات را عنصری 
تقریبا فراگیر در همه امور می دانند و بسیاری نیز 
این باال بودن اشتراک را عاملی بر زدگی مخاطبان 

و افزایش دانلودهای غیرقانوني می دانند. 
ولی واقعا چــرا در حیطه فرهنگی با وجود 
انبوه سوبســیدهای فرهنگی که ارائه می شود، 

باید شاهد چنین گران فروشی هایی باشیم؟ چرا 
اجــازه نمی دهیم مخاطبان در هر حیطه ای که 
گرفتار تالطم اقتصادی هستند وقتی به محصول 
فرهنگی می رسند ثبات قیمت را مشاهده نکنند؟
همین امسال شــاهد افزایش قیمت بلیت 
تا 4۵ هزار تومان هم بودیم و حاال هم شــاهد 
افزایش قیمت در پلتفرم ها هســتیم. آیا همین 
که سوبســید از روی روغن خوراکی برداشــته 
شده مجوزی است بر گران فروشی همه اقالم؟ 

مگر نه اینکه پایه  رشــد هر جامعه را رشد 
فرهنگــی می داننــد و مدام تاکیــد دارند که 
رشد صنعتی بدون فرهنگ  سازی قبلی ممکن 
نیســت؟ پس چرا کاری نمی کنند که مخاطب 

ایرانی واقعا حس کند از منظر فرهنگی گرفتار 
گران فروشی نیست؟ این گران فروشی به کدام 
دلیل اســت؟ افزایش کیفیت آرشیو یا افزایش 

کیفیت محصوالت تازه؟
اگر این گران فروشی فالن پلتفرم با افزایش 
کیفیت محصوالت عرضه شــده در آن پلتفرم 
همراه باشــد ایرادی ندارد ولی وقتی می بینیم 
تازه ترین محصــول یاغی طور این پلتفرم صرفا 
بازنشر ایده های محصوالتی قبال تولیدشده مثل 
مغزهای کوچک زنگ زده، قورباغه و شنای پروانه 
است و محصول دیگر آن یک سریال حرمسرایی 
که تاریخ را فقط در لولیدن خواجه و ندیمه و زنان 
صیغه ای، محدود کرده، معلوم است که مخاطب 

حس کم فروشی دارد. 
وقتی این پلتفرم حتی به فکر ارتقای کیفیت 
تصویری محصوالت آرشیوی خود نیست و فی 
المثل فیلم های دهه های شصت و هفتاد را اغلب 
با کیفیت وی اچ اس عرضه کرده، مشخص است 
که باز هم نمی توان از مخاطب انتظار داشت، این 

گران فروشی ها را توجیه کند.
حامد مظفری

ســریال »آقای قاضــی« در قالــب یک درام 
دادگاهی، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 22:۳0 از 

شبکه دو سیما پخش می شود.
 سجاد مهرگان، کارگردان این مجموعه در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: سریال »آقای قاضی« مستند 
نیست بلکه سریالی نمایشی ا ست و فیلمنامه های 
آن با اقتباس از واقعیت نوشــته شــده اند یعنی ما 
پرونده هایی را که عموما مشکالت روز مردم هستند، 
از قوه قضائیه دریافت و به فیلمنامه تبدیل کردیم. 
وی افزود: همیشه دغدغه من بوده است که به 

مشکالت مردم به عنوان یک تیتر خبری یا صفحه 
حوادث نگاه نکنم، وقتی وارد دادگاه می شــویم با 
موضوعاتی روبه رو می شــویم که می توانیم از آنها 
برای صفحه حوادث روزنامه استفاده کنیم چراکه 
موضوعاتی کامل و جذاب هســتند اما ما ســعی 
کرده ایم که از دل این موضوعات، درد مردم را ببینیم 

و به عنوان محتوایی تصویری به نمایش بگذاریم.
این کارگردان درباره اینکه آیا در دادگاه ها حاضر 
می شدند، بیان کرد: بله؛ حدود سه ماه به دادگاه ها 
رفت و آمد  کردیم و حدود ۳00 پرونده را با همکاری 
قوه قضائیه خواندیم که بسیار از آنها تشکر می کنم 
چراکه قوه قضائیه به  دلیل سوءاســتفاده هایی که 
شــده، به فضای رسانه و هنر کم  اعتماد است ولی 
خدا را شــکر به ما اعتماد کردند تا ســعی کنیم 
مشــکالت واقعی مردم را ببینیم و در اثری کامال 

نمایشی عرضه کنیم. 
مهرگان درباره مســتندگونه شدن سریال نیز 
خاطرنشــان کرد: اینکه می گویید سریال، واقعی 
و به صورت مســتند در آمده باعث خوشحالی من 
است چراکه هدف ما این بود که مخاطب فکر کند 
این مشکل برای خودش به وجود آمده است و با آن 

هم ذات پنداری کند، همین مســئله نیز باعث شد 
که ما به ســراغ بازیگرانی برویم که مخاطب با آنها 
هیچ خاطــره ای ندارد یعنی آنها را خالص ببیند و 
نقش شان را باور کند چراکه اگر با بازیگران خاطره 
داشته باشند خیلی سخت می شود که آنها را مثال 

در قالب یک کارگر واقعی ببینند.
او درباره بازیگران حاضر در سریال تاکید کرد: 
انتخاب بازیگران سریال برعهده کیومرث مرادی بود 
و همه آنها از میان بازیگران تئاتری انتخاب شده اند. 
هیچ کدام از بازیگرهایی که در سریال می بینید، تکرار 

نشده اند، البته حاضران در دادگاه از هنرورها هستند 
و گاهی مجبور شدیم به دالیل مختلف، آنها را تکرار 
کنیم. ما حدود ۳00 بازیگر نیاز داشتیم پس تقریبا 
600 بازیگر را دیدیم؛ این فرآیند سه ماه طول کشید.

این کارگردان با اشــاره به اینکه سه ماه فرآیند 
انتخاب بازیگر و ســه ماه حضور در دادگاه ها طول 
کشید، درباره فیلمنامه های سریال توضیح داد: ما در 
ایران تجربه فیلمنامه نویسی از جنس درام جنایی یا 
درام کارآگاهی را داریم اما تجربه فیلمانه نویسی برای 
درام قضایی را نداریم و ما برای اولین بار در سریال 
»آقای قاضی« آن را تجربه می کردیم. درام قضایی با 
دیگر انواع درام تفاوت هایی دارد؛ باید چارچوب آیین 
دادرســی را بتوان در آن رعایت کرد چراکه داریم 
درباره دادگاهی صحبت می کنیم که آیین دادرسی 
در آن رعایت شده است مثال وقتی دزدی به خانه 
ما می آید، اگــر فقط دزد را بگیریم، پرونده از نظر 
سیستم قضایی، یک پرونده حقوقی ست اما اگر دزد 
را بگیریم و او را بزنیم، پرونده  به پرونده ای کیفری 
تبدیل می شــود، حقوقی در یک دادگاه بررســی 
می شــود و کیفری در دادگاهی دیگر. خیلی جاها 
سعی کرده ایم که جور دیگری به اصول درام توجه 

کنیم که بتوانیم درام را از نظر حقوقی بیشتر پیش 
ببریم. خیلی دوست داشتم که چارچوب قانونی و 
آیین دادرسی در ســریال »آقای قاضی« حرفه ای 
باشد به همین دلیل سعی کردم که سریال تا جایی 

که می شود به واقعیت نزدیک باشد.
مهرگان ادامــه داد: عالوه بر اینکه آقای مهدی 
رنجگری یکی از قضات برجسته قوه قضائیه به عنوان 
مشــاور در کنــار ما بودند که بســیار به ما کمک 
کردند، پنج حقوقدان در تخصص های مختلف مثل 
متخصــص در فضای مجازی، خانــواده و... بر کار 

نظارت داشتند. این دغدغه شخصی من بود که تا 
جایی که می شود سریال از نظر حقوقی به واقعیت 

نزدیک باشد.
مهرگان درباره اینکه چقدر برای ساخت سریال 
»آقای قاضی« به دیگر آثار توجه داشته است، بیان 
کرد: ما پیش از ساخت »آقای قاضی« پژوهشی را 
انجام دادیم که در آن دوست داشتیم بدانیم مردم 
دادگاه هــای ایران را چگونه می بینند و جواب های 
مختلفی نیز گرفتیم؛ خیلی ها از آنجایی که تاکنون 
به دادگاه نرفته بودند، فکر می کردند که دادگاه های 
ایران چیزی شبیه به دادگاه های فیلم های هالیوودی 
اســت. از طرف دیگر افرادی نیز وجود داشتند که 
باتوجه به فضای رســانه ای، دادگاه هــای ایران را 
همچون دادگاه آقای کرباســچی یا محمدخانی یا 
دادگاه هــای مربوط به جرایــم اختصاصی که این 
روزها از تلویزیون پخش می شوند، می دیدند. کسانی 
که هنری تر بودند و با فضا آشــناتر بودند، دادگاه 
را همچون دادگاه فیلم »جدایی نادر از ســیمین« 

می دیدند.
این فیلمساز افزود: رسالت رسانه  این است که 
آینده را به ما نشان دهد و ما را یک قدم جلو ببرد، 

رسانه ای که می خواهد به حال یا گذشته بپردازد، 
همیشه عقب می ماند. خواستیم با فضا سازی دادگاه 
»آقــای قاضی« فضا را جلوتر ببریم و چیزی را که 
باید باشد، نشان دهیم. در نگاه قوه قضائیه نیز وجود 
چنین دادگاه هایی الزامی ا ست و درحال حاضر نیز 
وجود دارند اما از آنها استفاده های خاصی می شود. 
وقتی شبیه  سازی کار می کنید و می خواهید اثری را 
شبیه به واقعیت بسازید، باید مماس با واقعیت و نگاه 
به حقیقت داشته باشد یعنی سعی کنیم واقعیت را 
نشان دهیم اما جاهایی را آرمانی جلوه دهیم، این 
مسئله در فضا ســازی و جنس بازی قاضی سریال 

قابل مشاهده است.
او درباره ویژگی های قاضی سریال تصریح کرد: 
برای رسیدن به شــخصیت آرمانی قاضی سریال و 
جنس بازی او که ســعی شــده است ایده آل باشد، 
خاطرات قضات برتر قوه قضائیه مثل آقای کاتوزیان، 
آقای شهریاری و حتی کتاب قضاوت های حضرت امیر 
را خواندیم. برای ما معیار بوده است که سعی کنیم 
الگویی داشته باشیم. قاضی ای که در سریال می بینید 
انسان است و این مسئله بسیار اهمیت دارد، شوخی 
می کند، عصبانی می شود اما عدالت دارد. البته این 
مسائل را در چارچوب قوانین بررسی کرده ایم یعنی 
مثال خیلی وقت ها احساساتی که بهزاد خلج به عنوان 

قاضی نشان می دهد بعد از دادن حکم است.

مهرگان ادامه داد: برای ما مهم بود که مخاطب 
کاراکتر قاضی را پس نزند پس باید انســان می بود 
و به سمت ریشه های انسانی می رفت. بهزاد خلج با 
خود فطرتی انسانی دارد که با خود غم، خوشحالی، 
زیرکی و... دارد. ما به ســمت فطرت انسانی رفتیم 
نه کاراکتری که مردم در ســینمای رئال اجتماعی 
می بینند. مردم باید شــبیه به »آقای قاضی« زیاد 
ببینند تا سلیقه بصری شان بیشتر و تبدیل به چیزی 

شود تا یاد بگیرند که باید، بایدها را ببینند. 
این کارگردان در پاسخ به این پرسش که خیلی 
از مردم فکر می کنند، بهزاد خلج واقعا قاضی است، 
آیا او انتخاب اول تان بوده است، گفت: واقعا از مردم 
ممنون هستم، اتفاقی که برای قاضی می افتد اصال 
پیش بینی نمی کردیم، خدا را شکر خیلی بازخوردها 
خوب اســت، مثال انتظار داشتیم که بازخوردهای 
کنونی را در قسمت 20 ببینیم اما در قسمت 6 به 
ما عنایت شد. مهم ترین رکت سریال »آقای قاضی« 
شخص قاضی ست. این شخصیت خیلی برای ما مهم 
بود و اصال نمی خواستیم درباره آن ریسک کنیم. اول 
در ذهــن من این بود که از یک قاضی واقعی برای 
بازی در سریال استفاده کنیم و توانایی های بازیگری 

را در وجــود او تقویت کنیم، با کیومرث مرادی در 
این باره بسیار صحبت کردیم.

او افزود: اولین مشــکل این بود که قوه قضائیه، 
قضــات خود را در اختیار ما قرار نمی داد و من نیز 
ویژگی های ظاهری ای را برای قاضی در نظر داشتم 
که بسیار برای ما مهم بود، مثال دوست داشتم زیبایی 
مردانه داشــته باشد، بدن حجیمی نداشته باشد و 
صدایش هم اهمیت داشــت، در ادامه و با موافقت 
قــوه قضائیه، چند قاضی را پیــدا کردیم که با دو 
نفرشان هم چند جلسه تمرین کردیم اما درنهایت 
به خروجــی مورد نظرمان نرســیدیم. گزینه های 
بعدی مان چند بازیگر برجسته بود که با آنها هم به 
توافق نرسیدیم. در نهایت کیومرث مرادی بهزاد خلج 
را به من معرفی کرد، چون نمی خواستم برای این 
نقش ریسک کنم خیلی تردید داشتم اما در اولین 
جلســه ای که او را دیدم مطمئن شدم که بهترین 

بازیگر برای این نقش است.
مهــرگان تاکیــد کــرد: عالوه بــر اینکه همه 
ویژگی های مورد نظرم در بهزاد خلج وجود داشت، 
باطن تربیت شــده او نیز برای من بسیار مهم بود 
یعنی مهم اســت که در نگاه کردن قاضی عدالت 
وجود داشــته باشــد یعنی همان قدر که به سمت 
راســتش نگاه کند، به سمت چپش نیز نگاه کند، 
همان قدر که با دست راستش بازی می کند به دست 
چپش نیز اهمیت دهد، این مسائل خیلی مهم است 
و در ذهن مخاطب می ماند. عالوه بر این مسائل اینکه 
قاضی باطن آرامی داشته باشد مهم بود. در لحظه 
اولی که با بهزاد خلج تمرین کردم این ویژگی ها را 
در او دیدم، البته ویژگی های دیگر بعدها در تمرین ها 
به وجود آمد اما استعداد سرشار بهزاد خلج بود که 

توانست نقش را به درستی ایفا کند.
این فیلمســاز تصریح کرد: بهزاد خلج در مدل 
بازیگــری ایران از خود تمی را ارائه داد که بســیار 
اهمیت دارد. او قاضی را به سمت خود نکشید بلکه 
خود را به ســمت قاضی بودن بــرد، خلج واقعا در 
ناخودآگاهش قاضی شــد که برای من خیلی مهم 
بود، خیلی دوست داشتم که بازیگر روحیه حماسی 
را در خود ایجاد کند و خلج در طول ساخت سریال 
شاهنامه می خواند. او با خیلی از قضات رفت و آمد 
کرد و آنها را دید. بهزاد خلجی که می بینید کالجی 
از قاضی های بسیار ا ست؛ نوع خندیدن، نگاه کردن 
و... او از قاضی های مختلفی گرفته شــده اســت. 
مخاطب آن قدر بهزاد خلج را دوست دارد که می تواند 

یکی از کلیدهای موفقیت سریال باشد. 
او در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا 
در ادامه ســریال با پرونده ای روبه رو می شویم که 
قاضــی از نظر احساســی با پرونده درگیر شــود، 
مطــرح کرد: قاضی اراکتری دارد که به مرور آن را 
می بینیم. در 84 اپیزود یعنی 42 قســمت »آقای 
قاضی« موضوعات بسیار گســترده ای را مشاهده 
می کنیم یعنی تمام مشکالت و دردهای مردم که 
عموما پرونده های مختلفی دارد در »آقای قاضی« 
خواهیم دید که برای هر کدام کاراکترهای خاصی 

ساخته شده است.

روایت سجاد مهرگان 
کارگردان سریال »آقای قاضی« 

پرداختن به مشکالت و دردهای مردم 
در یـک درام دادگاهــی

بازگشت به خویشتِن منفعل!

نگاهی به فیلم 
»بدون قرار قبلی« امیرحسن اوصالی

پرفــروش بودن آثاری چون آینه بغل، هزار پا و... که 
بدون هیچ مسئله، ابتذال و ادبیات رکیک را به تصویر 
می کشــند خبر از مرگ  اندیشه و مسئله محوری در 
فیلم ساز و مخاطب را می دهد که وقتی بعد از گذشت 
چندین دهه از تاریخ سینمای ایران هنوز با سینمای 
طنز، ذیل مسئله درست و دقیق فاصله بسیاری داریم.

با ایــن مقدمه اگر فیلم  ســازی هــم دغدغه  
»مسئله محوری« را داشته باشد و هم به  فرم کشیدن 
گزاره های دینی در سینما را، یقینا می تواند آثار فاخر 
در سینما از خود باقی بگذارد... حاتمی کیا، ده نمکی، 
شعیبی و... را می توان از فیلم سازانی دانست که در 
این دهه های اخیر دغدغه داشته اند در این موضوع 

و در راستای آن تالش کرده اند.

در همین راســتا »بهروز شعیبی« که مقداری 
از مسئله محوری و دغدغه اش در سینمای دینی را 
در »روز بلوا« و مجموعه  تلویزیونی »پرده نشــین« 
مشاهده  کردیم، این بار مسئله  »خاک و ایران دوستی« 
را اصل در موضوع خود قــرار داده و روایتی از آن 

خلق کرده است.
»بدون قرار قبلی« آخرین ساخته  شعیبی است 
که داستان دختری به نام »یاسمین« با بازی پگاه 
آهنگرانی است که ۳0 سال از عمر خود را در فرنگ 
گذرانــده و چون خبر فوت پــدرش را از وکیلش 

شنیده است به ایران بازمی گردد و دچار تحوالتی 
در زندگی می شود.

دوربین شــعیبی با نمای باز خاک و مناطقی 
تاریخــی را نشــان می دهد و جنــازه ای که روی 
زمین دراز کشــیده است. کات می خورد و دوربین 
یک محیط بســته را نشــان می دهد که یاسمین 
در حال نجات  دادن بیمار اســت. این اولین باگی 
اســت که شــعیبی در همان ابتدای فیلم در ذهن 
مخاطب بارگذاری می کند و همین آشنایی زدایی از 
میزانسن های قصه است که سؤاالت متعددی را در 

ذهن مخاطب ایجاد می کند. او خاک خود را با نمایی 
باز و خاک فرنگ را با نمایی بســته به قاب می کشد 
و مخاطب دقیقا نمی داند یاســمین چرا آنجاست؟ 
پسرش الکس چرا بیمار است؟ همسرش چرا آنها 
را ترک کرده است؟ و... هزاران سؤال بی جواب دیگر 
که روند علی- معلولی قصه و روایت را زیر ســؤال 
می برد . انگار این گونه روایت همان ردپای فیلم ساز 
است که می خواهد صغری و کبرای خود را بچیند 

و آن نتیجه  مطلوب خود را بگیرد.
بار اصلی فیلم روی دوش یاسمین است که انصافا 
بازی درخشانی از خود به جای گذاشته است، اما الهام 
کردا که در نقش دختر خاله یاسمین و امین میری 
که همسر دخترخاله  است، گاهی با عدم کنترل در 
لهجه  مشــهدی، نقش خود را وا می دهند و مکمل 

خوبی برای نقش ایجــاد نمی کنند. صابر ابر نیز 
با بازی کوتاهی که دارد به خوبی توانســته نقش 
وکیل را بازی بکند و مابقی بار درام قصه بر دوش 
مصطفی  زمانی که مهندس و شاگرد پدر یاسمین 
است افتاده است که از او نقش متوسطی می بینیم 

که همان زمانی آثار قبلی است.
شــعیبی با تیمی که از بازیگــران خوب و 
باتجربه ساخته است مخاطب را پای فیلم خود 
نگه می دارد، اما موضوعــی که مخاطب را آزار 
می دهد، بی طرفی و انفعال شعیبی در پرداخت 
قصه اســت که تالش می کند اثــر رنگ و بوی 
سیاسی به  خود نگیرد که این درجای خود خوب 

و هم بد است.
خوب اســت چون می تواند تمامی اقشــار 
جامعــه را با فیلم همراه کرده و آنها را راضی از 
سینما بیرون ببرد و بد است چون مسئله  ایران 
نمی تواند غیرسیاسی باشد! فیلم میزانسنی رها و 
بی طرف دارد که ذهن مخاطب را درگیر نمی کند 
و بالفاصله بعد از اتمامش همانجا دفن می شود و 
جریانی ایجاد نمی کند! پالن هایی که در مشهد 
مقدس نیز گرفته شــده تنها بــار دراماتیک و 
ایرانیزه  فیلم را افزایش داده است والغیر و توانسته 
است نماهنگ طوری بشود برای ایام مربوطه در 
صداوسیما. شعیبی توانسته است گزاره های دینی 
را در قاب فرم دربیاورد اما در پرداخت آن لنگ 
می زند و مشکل اساس و کندی روایت قصه نیز 
از همین انفعال و عدم پرداخت صحیح نشــأت 

گرفته است .

لزوم رسیدگی ساترا 
به گران فروشی پلتفرم ها


