
در حوزه نمایشــی، بــاز کردن 
چهارچوب های فکری باید بیشتر 
در ظاهر رخ بدهــد یا در محتوای 
فیلمنامه ها کمی دست نویسنده ها 
باز باشــد و بتوانند بروز خالقیت 

داشته باشند و نوآوری کنند؟
من بعید می دانم تلویزیون تن به باز کردن 
وجوه ظاهری دهد! بهترین ســریال های 
سازمان، در دهه هشتاد ســاخته شده اند 
از »مدار صفر درجه«، »میــوه ممنوعه«، 
»صاحبدالن«، تا کمدی های رضا عطاران 
و در همه ســریال هایی که بــه عنوان آثار 
موفق از آنها یاد می کنیم دست نویسنده ها 
باز بــود. البته این به معنــای عدم رعایت 
چهارچوب ها نیســت بلکه منظور دخالت 
کمتر در نــگارش فیلمنامه اســت. االن 
سازمان به گونه ای شده است که عالوه بر 
عبور فیلمنامه از فیلتر شــوراهای مختلف 
و تأمین نظرشــان، هر کامنــت در توییتر 
یا پستی در اینســتاگرام و نظر ارگان های 
بیرونی در سانسور آن اثر دخیل است. این 
یعنی اینکه صداوسیما کاماًل از ارگان های 
بیرونی می ترسد، منفعل اســت و به تیم 
سازنده سریال فشار می آورد که این حتمًا 
غلط اســت و اگر به ایــن کار ادامه دهند 
مخاطب هر روز کمتر می شود. باید دست 
از این محافظه کاری ها بردارند، شــجاع تر 

باشند و دست نویســنده ها را در پرداخت 
موضوعات بازتر بگذارنــد. اگر بنا به انتقاد 
در زمینه مشــکالت سیاســی، اقتصادی 
و... است، باید این موضوعات در سریال ها 
بازتاب داشته باشد. قطعًا فیلمنامه ای که از 
نظر چهل -پنجاه نفر عبور کند بی خاصیت 
و بی مخاطب می شــود. مدیران شبکه ها 
و مدیر گروه ها باید در ســاخت سریال ها 
اختیار عمل داشته باشند؛ اگر اختیار عمل 
نداشــته باشــند در وهله اول نمی توانند 
پاسخ گو باشــند و در ادامه کیفیت کار نیز 

پایین می آید.

برای بازگشت چهره هایی که در 
سینما هستند و با تلویزیون کار 
خود را شــروع کرده اند، اما قهر 

کرده اند چه باید کرد؟
به جز بخش ممیزی که در شبکه نمایش 
خانگی گرفت و گیر کمتــری دارد و از نظر 
حجاب و ظاهر آزاد تر هستند و دستشان 
باز تر است، هر کارگردان و فیلمنامه نویسی 
ســلیقه اش این اســت کــه در جایی که 
راحت تر است کار کند. مادامی که شبکه 
نمایش خانگی آزاد تر از تلویزیون اســت، 
فیلمســازان ما ترجیح می دهند در شبکه 
نمایش خانگــی کار کنند. بحــث دیگر، 
موضوع مالی اســت؛ دستمزدهایی که در 
شبکه نمایش خانگی ردوبدل می شود چند 
برابر صداوسیماست بعضًا تا ده -بیست برابر 

سازمان. به جز ممیزی در صداوسیما باید 
در بحث دســتمزد تجدیدنظر شود. با این 
دستمزدهای فعلی این ریزش ادامه دارد 
و هرکس بتواند به شــبکه نمایش خانگی 
برود، می رود. چهارچوب های صداوسیما 
هم می تواند تغییر کند، البته این منوط به 
خواست مدیران است. االن در سریال های 
امنیتی ســازمان، کاراکترهای بی حجاب 
نشــان داده می شــوند و عمــاًل بازیگــر 
بی حجاب داریم )سریال های »سرجوخه« 
و«گاندو«(. برای مثــال ممیزی هایی که 
ســریال »گاندو« رعایت می کــرد با بقیه 
سریال ها یکی نبود. یک موضوع این است 
که ما در صداوســیما چنــد مدل ممیزی 
داریم؛ کارهایی که امنیتی تر هســتند و 
موضوعات سیاسی دارند معمواًل در روابط 
آدم ها ممیزی کمتری را رعایت می کنند. 
می توان در ســازمان چهارچوب هارا بازتر 
کرد اما مســئله اصلی بحث مالی اســت، 
تا بحث مالی اصالح نشــود بعید می دانم 
سلبریتی ها و ستاره ها به قاب صداوسیما 

بازگردند.

نظریه و نگاه شما نسبت به تسلط 
تفکرات کســانی که از دانشگاه 
امام صادق)ع( به ســازمان راه 
یافته اند چیســت و آیا این نوع 
زاویه دید می تواند موجب تحول 

در ادامه شود؟

 چیزی که من 
شنیده ام،قصد دارند 
تعداد شبکه ها را 
کم کنند و یک سری 
از شبکه ها را تبدیل 
به شبکه های اصلی 
کنند. به طور مثال 
شبکه ورزش ،زیر 
مجموعه ی مدریت 
شبکه سه است 
یا شبکه نمایش و 
تماشا زیر مجموعه 
ی شبکه نسیم و گویا 
اینها ادغام می شوند 


