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يادداشت ۲

حاشيه نوي�

گالب و  هاشمی؛ 20 میلیون دقیقه اي که ندیده ایم!

در حاشیه پخش زنده دو بازى مهم در شبکه سه و ورزش

ناظر پخش شبکه ورزش، تشکر تشکر!

رسول بهروش
روزنامه نگار

عطش قضاوت خیلی خیلی بیش از آن چه تصورش را می کنیم 
زیر پوست ما جماعت ایرانی ریشه دوانده است. حتی آنهایی که 
مدام شعار می دهند «قضاوت نکنیم» هم اگر موقعیتش پیش 
بیاید، براي خودشان یک پا داور بین المللی هستند! نمونه اش 
هم ادامه ماجراهاي گالب آدینه و مهدي  هاشمی. اوایل که خبر 
ازدواج دوم آقاي  هاشمی منتشر شد، کم نبود تعداد کسانی که به 
مردم نهیب می زدند و آنها را از داوري در مورد زندگی شخصی 
این دو پرهیز می دادند. ماجراهاي جشن حافظ اما همه چیز را 
زیرورو کرد. وقتی گالب آدینه بعد از دریافت جایزه در این مراسم 
از مهدي  هاشمی به  عنوان یکی از اساتیدش نام برد و قدردانی 
کرد، دیگر همگان (حتی تتمه روشــنفکران قضاوت ســتیز) 
عنان اختیار از کف دادند و به صف اول تشــویق گالب و تقبیح 
 هاشمی پیوستند؛ انگارنه انگار که مهدي  هاشمی هم به هرحال 

از پیشکسوتان خوشنام ســینماي ایران اســت که به ندرت 
حاشیه اي داشــته و این موضوع جدید نیز کماکان بخشی از 
زندگی شخصی و خصوصی او تلقی می شود. نکته بسیار ساده، اما 
کلیدي اینجاست که هرگز نمی توان به صرف تماشاي فقط یک 
دقیقه از زندگی دو آدم، در مورد کلیت یک عمر همزیستی آنها 
حکم داد. نه آن ویدیوي شوخ وشنگ یک دقیقه اي از  هاشمی 
در تاییــد ازدواج دومش می تواند مطلقــا از او چهره بدمن این 
زندگی را تصویر کند و نه این نطق اشکبار یک دقیقه اي توسط 
بانو آدینه کافی است تا زن زندگی را طرف قربانی شده و بی گناه 
داستان بخوانیم. این زن و شوهر چیزي قریب به 40 سال کنار 
هم زندگی کرده اند؛ 40 سال یعنی حدود 21 میلیون دقیقه که 
ما فقط دو دقیقه اش را دیده ایم و براساس همان، در مورد تمامش 
نظر می دهیم. تازه این دو دقیقه بــراي نمایش عمومی بوده و 
باقی مانده به مراتب طوالنی ترش در خلوتی پنهان از چشم همه 
ما گذشته؛ چه بی باکی حیرت انگیزي می خواهد که از همین 
روزنه کوتاه، در مورد همه پستی و بلندي هاي یک دنیاي بزرگ 
ادامه در صفحه 2 قضاوت کنیم. 

باید به همین واضحى در تیتر «اصل حرف» را نوشــت و 
بعد رفت سراغ جزییات؛ مسابقه مهم و تاریخى نادال و فدرر 
در گرماگرم یک روز تابســتانى در انگلیس روى آنتن شبکه 
ورزش رفت. خود جسارت انتخاب پخش این بازى یک طرف 
و شجاعت پخش بیشتر صحنه هاى بازى با حداقل سانسور 
ســمت دیگر ماجراست. شجاعت و مســامحه  ارزشمندى 
که باعث شــد تا مخاطب شــبکه ورزش از دو ساعت بازى 
هیجان انگیز تنیس -همانند بقیه دنیا- لبریز شود، خواسته اش 
را همین جا تامین شده ببیند و احتماال دنبال بقیه شبکه هاى 
آنور آبى نرود. به همین راحتى و خوش فکرى، صحنه هاى بازى 
روى آنتن رفت و صحنه آنچنانى (به معناى دومى که در ذهن 
برخى ها تصور مى شــود و فکر مى کنند االن است که رسانه 
ملى مان دچار چالش شود!) هم رخ نداد. ماند تصاویرى جالب و 

خاطره اى خوب براى همه ورزش دوستان.
حاال همین ماجرا را مقایســه کنید با پخش نیمه شــبانه 
بازى ایران و برزیل در شیکاگو. شور و حال سالن به حدى بود 
که آدم تصور مى کرد در اســتادیوم ارومیه این بازى حساس 
برگزار مى شود. ولى در کل این دو ساعت والیبال، یک تصویر 
از ایرانیان حاضر در ســالن ندیدیم. نه آن که همه شان دچار 
مشکل در پوشش باشــند و خط قرمزهاى پررنگ را رد کرده 
باشند! بلکه حتى تصویر خوشحالى شان با پرچم ایران هم براى 
ناظر پخش شبکه، شبهه ناك بود. شبکه سه به حدى به این 

ممیزى ها  اصرار داشت و بدسلیقگى هاى بزرگ به خرج داد 
که حاشیه هاى بازى پس از شکست بحث برانگیز ایران در ست 
پنجم، فداى ممیزى و هراس پخش کنندگان شد و آنهایى که 
آن وقت سحر بیدار بودند، ندیدند که بازیکنان ایرانى چطور به 
سمت داور دویدند و سرانجام اعتراض ها چه شد. همه اش براى 

یک ترس که برادر مرگ است؛ به خصوص در رسانه.
کاش مســئوالن تلویزیون همین دو مثــال در یک روز را 
مقایســه مى کردند؛ تفاوت رســانه ها در همین مرز باریک 
شجاعت و ترس است. همین مى شود که در یکى ما تا تصاویر 
امضــا دادن بازیکنان بزرگ تنیس جهان به تماشــاچیان را 
مى بینیم و از تماشــاى این همه هیجان لذت مى بریم و در 
دیگرى، از تماشــاى اعتراض بازیکنان وطنى و حاشیه هاى 

حذف دردناك شان محروم مى شویم. کاش دلسوزى بود...
تکمله: بله! احتماال عده اى به این مقایسه و این خوشحالى 
زودگذر مى خندند که در  سال 2019 نشسته ایم و داریم درباره 
چه دستاورد شــگرفى حرف مى زنیم. اما اگر شرایط کنونى 
تلویزیون را بدانیم و از اوضاعى که بر جامعه حاکم شده و همه 
را ناخودآگاه به سمت تندى وتیزى سوق مى دهد، باخبر باشیم، 
همین پخش ساده تلویزیونى، همین تمرین کوتاه همزیستى، 
همین که بفهمیم هیچ آسمانى به زمین نیامد و هیچ اتفاقى 
نیفتاد، خودش مهمترین دستاورد است و ارزش همین 448 

کلمه را دارد.

يادداشت يک

معناي کاهش تعداد زندانیان
سازمان زندان ها اعالم کرد که 
براي نخستین بار در طول 9 سال 
گذشــته آمار زندانیان کشور به 
زیر 200 هزار نفر رســیده است. 
پیــش از هر نکته اي بایــد از این 
اطالع رسانی اســتقبال کرد، ولی 
آن را کافی ندانســت. ســازمان 
زندان ها ســال ها پیش در سایت 
خود اطالعات مفصلــی را درباره 
تعداد زندانیان، فراوانى زندانیان 
برحسب اســتان، جنسیت، سن، 
جرم و محکومیــت یا متهم بودن 
را بــراى هــر  ســال در اختیــار 
قرار می داد، ولی معلوم نیســت 
براساس چه منطقی ارایه این گونه 
اطالعــات که مــورد اســتفاده 
پژوهشگران اســت، متوقف شده 
و فقط هرازگاهی یــک رقم کلی 
از زندانیــان اعالم می شــود. این 
کار خالف قانون دسترســى آزاد 
به اطالعات اســت. هیــچ توجیه 
معقولی بــراي عدم انتشــار این 
داده هــا وجود نــدارد، جز آن که 
مدیران قبلی دوســت نداشــتند 
وضعیــت جامعــه و عملکــرد 
آنــان از طریق این آمــار، قدري 
شفاف شــود. امیدواریم ریاست 
جدید قوه قضائیه این مشــکل را

برطرف کند.
ولی نکته مهمتر این اســت که 
کاهش تعداد زندانــی را چگونه 
باید تفســیر کرد؟ آیا جرم کمتر 
شــده؟ آیا مجازات زندان کمتر 
شــده؟ آیا ترکیب مجرمان تغییر 
کرده است؟ آیا عفو و بخشودگی 
بیشتر شده اســت؟ و... هرکدام 
از این موارد معنــاي خاص خود 
را دارد. اگر جرم کم شــده باشد، 

نکته بســیار مفیدي است و خبر 
خوبی بــراي جامعه محســوب 
می شــود، ولی اگر صــدور حکم 
مجــازات زندان بــراى مجرمان 
کمتر شــده در این صــورت باید 
دید که مجازات هــاي جایگزین 
در چه جرایمی هســتند؟ آیا این 
مجازات ها بــه گونه اي هســت 
که مانــع از ارتــکاب دوباره جرم 
شــود یا آن که تخفیــف مجازات 
ممکن اســت به افزایــش جرم 
منجر شــود؟ آیا ترکیب مجرمان 
زندانی تغییر کرده اســت؟ یعنی 
زندانیــان جرایم بدتــر، کمتر یا 
بیشتر شده اند؟ این مسأله بسیار 
مهمتــر از تعــداد کل زندانیان 
است و باالخره این که آیا کاهش 
تعــداد زندانیان، ناشــی از عفو و 
بخشودگی است؟ فراموش نکنیم، 
بخشــودگی هاى اینچنینی لزوما 
مثبت نیست، زیرا این بخشودگی 
به زندانــی اســت، در حالی که 
مجــازات مجرم حــق جامعه نیز 
هســت. اگر بخشــودگی موجب 
کاهش جرم می شــود، چه بهتر 
که همیشــه در باالترین کیفیت 
انجام شــود، ولی اگر بخشودگی 
به یک امر اداري و مــورد انتظار 
مجرمــان تبدیل شــده اســت، 
کاهش زندانیان بر اثر بخشودگی 
نفعــی بــراي جامعــه و کاهش

جرم ندارد.
از آن جا که اطالعات و آمار الزم 
براي این پرســش ها در اختیار ما 
نیست، نمی توانیم داوري قطعی 
درباره خوب یا بــد بودن کاهش 
اخیــر در تعداد زندانیان کشــور 

داشته باشیم.
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