
اتفاق ویژه

بدون تحریف ،  بدون تخریب
حرکت رو ی خط قرمـز

پـروژه  بهانـه  بـه  کـه  نفـری  دو  بـا  گفت وگـو کـردن 
پخش شده شـان در نشسـت ها و گفت وگوهـای زیـادی 
شـرکت کرده بودند کار سـختی بود. آن هـم با وجـود آن همه 
حاشـیه سـریال که هر کـدام پاسـخ های داده شـده بـه آن در 
انواع و اقسـام رسـانه ها خبری شـده بـود. به همین سـبب باید 
به شـکل متفاوتـی از گفت وگو فکـر می کردیـم تا به سـوال و 
جواب متفاوتی برسیم. مجتبی امینی و جواد افشار، تهیه کننده 
و کارگردان سـریال »گاندو« بودند و شـاید بهتر باشـد بگوییم 
هسـتند، چون قـرار اسـت تولید ایـن سـریال بـه فصل های 
بعدی هم برسـد و ما با آن ها پس از اتمـام پخش این مجموعه 
دربـاره شـاخصه هایی کـه سـریال های امنیتی و جاسوسـی 
دارنـد در پیوند بـا حاشـیه های این مجموعه خـاص صحبت 
کردیم. نظرهایمـان در بعضی از جهـات باهم متفاوت بـود اما 
هر دو طـرف در کمال آرامش به همه سـواالت بدون سانسـور 
پاسخ گفتند و هیچ شـرط و پیش شـرطی درباره این گفت وگو 
نداشـتند. نکته جالب هـم این بود که هر جا احسـاس می شـد 
که به سـمت شـعارزدگی می رفتنـد از آن ها خواسـتیم قصه را 
شـعاری نکنند که با لبخند تصحیح و حرف دلشان را مستقیم 
و با جسـارت زدنـد. ایـن شـد کـه در کل پاسـخ های متفاوتی 

شـنیدیم که مفصـل آن را در ادامـه می خوانید. 

گفت وگو با جواد افشار و مجتبی امینی؛
 کارگردان و تهیه کننده «گاندو» پس از پایان پخش مجموعه

قبل از این که وارد بحث اصلى شویم مى خواهم 
بدانم حاشــيه پيرامون پخــش و توليد یک 
مجموعه تلویزیونى چقدر مى تواند به دیده شدن 
آن پروژه کمک کند و آیا این ميزان حاشيه از نظر 

شما برای دیده شدن »گاندو« مطلوب بود؟
جواد افشار: ما نمی خواســتیم وارد حاشیه شویم 
و به شــدت هم با حاشــیه مخالف بودیم و نگرانی 
هم داشتیم که متاســفانه پیش آمد و در این بین 
برخی عزیزان قضاوت نابهنــگام و پیش داوری یا 
احساس خطر کردند. برخی فکر کردند کاری که 
با این جسارت شروع می شــود و بحث آقازاده ها را 
پیگیری می کند و از آن ها یقه گیری می کند، حتما 
قرار اســت متخلف را پیدا کند و پــس از آن احتماال 
به مراتب باالتر می رسد. این نگرانی باعث شد که داوری و 
حتی پیشگیری کنند که به ضرر دو طرف هم تمام شد. 
ما نخواستیم مقامی را زیر سوال ببریم و اتهاماتی را بزنیم 
که ناروا باشد چون براساس یک پرونده واقعی سوژه هایی 
را دنبال می کردیم که بعضی از آن ها منسوبین مسئوالن 
بودند. چه اشکالی دارد اگر کسی منسوب مسئولی هست و 
خطایی کرده مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرد؟ چون 
ما ادعا داریم قوه قضاییه مستقل داریم و این طبیعی است و 
همه جای دنیا هم وجود دارد که اگر مقام ارشد یا منسوب 
مقام ارشد یک کشــور خطایی کند باید به آن رسیدگی 
کرد. قصه ما در این مسیر حرکت می کرد و اتفاقا آن مقام 
را از منسوبینش مبّرا می کرد و خیلی شفاف در دیالوگ ها 
اعالم می کردیم که همان قدر که منسوبین مقامی نباید 
از جایگاه او سوءاستفاده کنند، همان قدر هم نباید 
آن مقام از منســوبینش ضربه بخورد. بنابراین 
اجازه داده نشد که این دیالوگ آزاداندیشانه 
منتقل شــود و مردم بگویند درست است 
و هیچ اشــکالی هم ندارد، مانند پسر نوح 
که خالفی کرد و از راه پدرش جدا شــد 

دنيا خمامى
گروه تلویزیون 


