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نقطه پايان هنرمندي كامبوزيا پرتوي
 مرحوم پرتوي پيش از مرگ درباره بازگشت مجدد به سينماي كودك سخن گفت 

و از كم كاري سينماي كودك گاليه كرده بود

اميرحس�ين خلي�ل زاده پ�س از هش�ت م�اه فعالي�ت پژوهش�ي، 
س�رانجام فيلمبرداري مس�تند بلند جديد خود را به تهيه كنندگي 
س�عيد اله�ي و ب�ا عن�وان »#هش�تادي ها« در ته�ران آغ�از كرد. 
كار تحقیقاتي مس��تند بلند سینمايي )هشتگ هش��تادي ها( كه محصول 
»مركز گسترش سینمای تجربی« است، اوايل سال جاري با حضور جمعي 
از مشاوران و اساتید دانشگاه آغاز شد و پس از نگارش متن توسط منوچهر 
اكبرلو، سرانجام تولید رسمي آن با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تست هاي 
اولیه در شرايط كرونايي آغاز ش��د. روايت اين فیلم، پیرامون متولدان نیمه 

اول دهه80 شمسي اس��ت كه قرار است مخاطب با مش��اركت خود آنها با 
زواياي مختلف زندگي اين نسل نوپا از مردم ايران آشنا شود. در اين فیلم با 
توجه به اهمیت نقش متولدان اين دهه در آينده كشور و تفاوت هاي اساسي 
روحیات آنها با نسل هاي پیش��ین خود، تصويري شفاف تر و صريح تر از اين 
نسل و ويژگي هاي منحصربه فردشان به بیننده انتقال داده خواهد شد. بنا به 
گفته كارگردان اين اثر، احتمال تغییر عنوان فیلم متناسب با فرآيند تولید 
آن وجود دارد و در صورت  عدم توقف آن به دلیل تشديد شیوع ويروس كرونا 

در كشور، #هشتادي ها تا پايان سال آماده نمايش خواهد شد.

فيلمبرداري »#هشتادي ها« در تهران آغاز شد

   محمدصادق عابديني
كامبوزيا پرتوي، فيلمنامه نويس و كارگردان سينماي 
ايران بعد از مدت ها دست و پنجه نرم كردن با بيماري هاي 
متعدد، به دليل ابتال به كرونا چشم از جهان فروبست. 
پرت��وي، فیلمس��از و فیلمنامه نويس س��ینماي ايران كه 
از كاره��اي او مي توان فیلمنامه فیلم س��ینمايي »محمد 
رسول اهلل)ص(« ساخته مجید مجیدي را نام برد، ديروز در 

بیمارستاني در تهران درگذشت. 
پرتوي كه متولد س��ال 1334 در رس��تم آباد گیالن بود، 
تحصیالت س��ینمايي را نیمه كاره رها و در اوايل دهه 60، 
سینما را با فیلمنامه نويسي و فیلمسازي در حوزه سینماي 
كودك آغاز كرد. از كارهاي مهم پرتوي در دهه 60 مي توان 
به »گلنار«، »شیرك«، »خانه انتظار«، »گربه آوازه خوان« و 
»بازي بزرگان« اشاره كرد. بخشي از فعالیت هاي سینمايي 
پرتوي در همكاري با فیلمسازان سرشناسي چون داريوش 
مهرجويي، عباس كیارستمي، رسول صدرعاملي و مجید 
مجیدي رقم خورد. نويسندگي فیلمنامه »من ترانه 15سال 
دارم«، آغازي بر همكاري هاي مشترك پرتوي و صدرعاملي 
بود كه در سال هاي بعد به ساخت فیلم هاي »ديشب باباتو 

ديدم آيدا«، »هر شب تنهايي« و »شب« منجر شد. 
از مهم ترين پروژه هاي سینمايي دهه اخیر در سینماي ايران 
تولید فیلم سینمايي »محمدرسول اهلل)ص(« بود كه نگارش 
فیلمنامه آن را پرتوي انجام داد. اين فیلم سینمايي نگاهي 

به تولد پیامبر)ص( تا دوران نوجواني آن حضرت دارد. 
   نظر پرتوي درباره مرگ

پرتوي در سي و سومین جشنواره بین المللي فیلم كودك و 
نوجوان تقدير شد. وي در مصاحبه ويدئويي كه به مناسبت 
آن مراس��م انجام داده بود، به مس��ائل مختلف��ي از جمله 
فیلمسازي براي كودك و نوجوان و خاطراتش از فیلم هايي 
كه در گذشته س��اخته بود، پرداخت. از بخش هاي جالب 
توجه در اين مصاحبه كوتاه، اش��اره پرت��وي به نگاهش به 
مرگ اس��ت. وي در آن ويدئو گفت: »مرگ فلسفه زندگي 
است، مي تواند تصادف باشد، مي تواند سیل باشد، مي تواند 
آتشفشان باشد، اما هنوز خیلي كارها دارم كه بكنم و اين 
خیلي ناراحتم مي كن��د. چند تا كار دارم، چن��د تا فیلم و 
فیلمنامه دارم كه دارم رويش��ان كار مي كن��م، هزار بار در 
ذهنم ساختمشان ولي هنوز فرصت ساخت آن پیش نیامده 
و شرايط فیلمسازي خیلي سخت ش��ده است. آدم با كلي 

طرح نساخته از دنیا برود، حسرت بار است.«
   مرد دلسوز سينماي كودك 

بخش عمده كارهاي سینمايي مرحوم پرتوي در سینماي 
كودك رقم خورد. اين فیلمساز فقید پیش از مرگ درباره 
بازگش��ت مجدد به س��ینماي كودك گفته و از كم كاري 
در س��ینماي كودك انتقاد كرده ب��ود. وي همچنین يكي 
از منتقدان فیلم هاي كودك خارجي بود كه س��نخیتي با 

فرهنگ ايراني ندارند. 
در شب تقدير از پرتوي در جشنواره فیلم كودك و نوجوان، 
علیرضا تابش دبیر جش��نواره با خواندن متني درباره آن 
هنرمند گفت: »در م��ورد پرتوي مي گويند كه ش��ايد او 
اكسیري كشف كرده كه همچون پس��ربچه هاي خالق و 
باهوش جلوه كند، با اينكه به ظاهر قد و قامت بزرگ ترها 
را دارد. شايد هم دلیل لبخند مهربان همیشگي او همین 
باش��د. او راوي دنیايي اس��ت كه ما در قیل و قال زندگي 
گمش كرده  ايم. او نگهبان تصاويري است كه شادي دنیاي 
كودكي را در سیاه بارترين دوره  زندگي ما معني مي كند؛ 
تصاويري آن قدر زنده كه انگار ب��ه همین تازگي از دنیاي 
خیال به ديار ما آمده اند. با وجود كس��اني چون او، دنیاي 
ش��لوغ ما جاي زيباتري براي زندگي اس��ت؛ جايي براي 
ديدن همه  آنچ��ه خودمان را از لذت تماش��ايش محروم 
كرده ايم و اين مگر همان راز اكس��یر س��ینما، اين فانوس 

خیال جادويي نیست؟«
نگاه دلسوزانه پرتوي به س��ینماي مهجور كودك، باعث 
شد تا وي در تمام سال هاي فعالیت هاي هنري اش حتي 
در فیلم هايي مانند »كامیون« كه براي مخاطب بزرگسال 
تولید شده است، به مش��كالت كودكان و نوجوانان توجه 

داشته باشد.

محمود قنبري، دوبلور پيشكسوت در گفت و گو با »جوان«:   موسيقي

دوبلورها به فيلم ها جان دادند اما آنطور كه بايد قدر نديدند
اي�ن خيل�ي ام�ر ناپس�ندي اس�ت ك�ه ح�ال دوبلوره�ا را 
نمي پرس�يم ت�ا اينك�ه ف�وت مي كنن�د و ت�ازه آن وق�ت 
اس�ت يادم�ان مي آي�د، چ�ه اس�اتيدي را از دس�ت داده اي�م. 
محمود قنبري دوبلور پیشكسوت با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
ايران و ايراني، س��ینما را با دوبله دوس��ت دارد و چه بسیار فیلم هاي 
مطرحي كه زودتر از نسخه دوبله به صورت زيرنويس آمده اند ولي باز 
مخاطبان منتظر نسخه دوبله شده اند. دوبلورهاي ايراني به غريب ترين 
آثار خارجي، روح داده  ولي متأس��فانه خودش��ان چنان كه بايد قدر 
نديده اند. قنبري ادامه داد: نه فقط سینماي جهان كه بخش عمده اي از 
سینماي ايران هم در كنار دوبله بود كه جان گرفت و سال ها دوبلورهاي 
ما زحمت كشیدند تا صداي سر صحنه آمد، پس تاريخ سینماي ايران 
بدون دوبله تعريف نمي شود و اينكه برخي سعي در ناديده گرفتن دوبله 
دارند را نمي فهمم. مدير دوبالژ س��ريال »فرار از زندان« تأكید كرد: 
درست است كه مدت هاست جلوي اكران فیلم خارجي در سینماها را 
گرفته اند اما همین حاال در تلويزيون شبكه نمايش را داريم كه بخش 
اصلي كنداكتورش، ارائه نسخه دوبله فیلم هاي خارجي است. اگر دوبله 

نبود، اين شبكه اصاًل مخاطب داشت؟
اين دوبلور ب��ا رد اين فرضیه ك��ه برخي مدير دوبالژها داس��تان آثار 
خارجي را تغییر مي دهند، عنوان كرد: هیچ دوبلور حرفه اي، داستان 
فیلم را تغییر نمي دهد و آنچه در دوبله رخ مي دهد، فقط نوعي آداپته 
كردن ديالوگ ها با فضاي زبان فارس��ي اس��ت. اينك��ه در برخي آثار 
دوبله هاي پس گردني هم داش��تیم نیز كاماًل مختصر و باز در خدمت 
محتوا بوده است، اصاًل اگر داستان فیلم ها در دوبله تغییر مي كرد كه 
آثار كالسیك سینماي جهان را با صداي دوبلورهاي برجسته به خاطر 

نمي آورديم. مدير دوبالژ »با گرگ ها مي رقصد« با اشاره به كمبودهاي 
صنفي دوبله گفت: دوبلورها هم چون هیچ گاه جلوي دوربین نیستند 
و همواره در پشت صحنه  هستند بیش��تر از بسیاري صنوف ديگر در 
مهجوريت قرار دارند. واقعاً در آستانه سال1400 زيبنده جامعه هنري 
نیست كه از حداقل هايي مثل بیمه بیكاري يا تسهیالت جامع درماني 
و امكانات معیشتي محروم باشد، در حالي كه بسیاري از صنوف حداقل 
براي اعضاي خود فروش��گاه هايي راه انداخته اند كه با حداقل قیمت، 
ارزاق مي دهند چرا في المثل خانه سینما يا صندوق اعتباري هنر حتي 
از راه انداختن يك تعاوني مصرف هم عاجزند؟ مدير دوبالژ س��ريال 
»رودخانه برفي« تأكید كرد: تك تك هنرمندان قديمي عرصه دوبله 
ما هنرمنداني بي نظیر و بي تكرار هستند كه هر كدام شان تجربیاتي 
مناسب براي تدريس در دانشگاه هاي هنري دارند. بهتر است به جاي 
ارس��ال پیام تس��لیت براي دوبلورهاي مرحوم، قدر و منزلت دوبله و 
دوبلورها را بدانند و براي استفاده از تجربیات دوبلورهاي زنده فكري 

كنند و شرايطي را براي زندگي راحت تر آنها فراهم آورند. 

مصطفي رحماندوس�ت در يادداش�تي ضمن بي�ان ماجراي 
آشنايي خود با مرحوم حجت االسالم والمسلمين محمدحسن 
راس�تگو و ذكر خاطراتي از او، درگذش�ت اين مجري و مربي 
مذهبي در حوزه مس�ائل كودك و نوجوان را تس�ليت گفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومي سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي ايران، اين ش��اعر و مترجم ادبیات كودك و نوجوان در متن 
يادداشت خود آورده است: »من برنامه كودك تلويزيون را داشتم 
و راستگو را نمي ش��ناختم. يك روز ديدم آخوند جوان كوتاه قدي 
يك راست آمد كنارم نشست و سالم  علیكم و بعد گفت من آمده ام 
براي بچه ها برنامه اجرا كنم. من كه دل خوشي از آخوندهاي جوان 
و بي تجربه نداشتم كه به نام انقالب مدعي هر كار و تخصصي شده 
بودند، گفتم آقاجان سن و سالي هم نداري كه بگويم حاج آقا اين 
كارها به ش��ما نیامده. تلويزيون و تولید در آن حرفه اي تخصصي 
است. همین كه دوربین را از استوديو خارج كرده ايد و جلوی منبر 
گذاشته ايد، كافي است. لطفاً برويد به جنگ زيد و عمر ادامه دهید 

و درس تان را بخوانید اما راستگو میدان را خالي نكرد و گفت، من 
حاضرم با بهترين هنرپیشه ها و مجريان برنامه كودك مسابقه بدهم 
و في البداهه برنامه اجرا كنم. پیشنهاد تفريحي خوبي بود. تا چشم 
باز كنم ديدم همكاران قرتي  تكستور گروه كودك توي اتاق جمع 
شده اند تا به آخوند جواني كه ادعاي فالن و بهمان دارد، بخندند.« 
رحماندوست در ادامه مي نويسد: »يك ربع نگذشته بود كه راستگو 
كار خودش را كرد. آنهايي كه براي مسخره كردنش آمده بودند هر 
كدام براي بهتر شدن برنامه اش پیشنهادي مي دادند... راستگو هم 
كم نمي آورد و درباره پیشنهادها اظهارنظر مي كرد. راستگو دلش 
مي خواست با عبا و عمامه برنامه اش را اجرا كند، آن هم هفتگي و 
مرتب و با حضور بچه ها و پخش مستقیم. من مي گفتم كه فقط يك 
بار اجرا كن آن هم تولیدي، نه پخش مستقیم كه فیلمش امكان 
ويرايش داشته باشد و حتماً با لباس عادي. اختالف نظر ما باعث 
شد كه برنامه اي تولید نشود. دو سه هفته بعد آمد و به اجراي بدون 
عبا و قبا و عمام��ه و همچنین به تولیدي ب��ودن برنامه، نه پخش 
مستقیم آن تن داد. من و همراهانم هم قول داديم كه اگر برنامه اش 
را پخش كرديم و گرفت »چند برنامه ديگر!« هم ادامه بدهیم... چند 
جلسه با پیراهن وشلوار اجرا كرد... يواش يواش وسط برنامه نصف 
لباسش را پوش��ید و خالصه در برنامه اعالم كرد كه روحاني است 
و... با هم دوست ش��ديم. خیلي هم دعوا مي كرديم چون اختالف 
سلیقه داشتیم. همديگر را دوست داشتیم. مرا دعوت مي كرد براي 
طلبه هاي نوآموز كالس هايش ادبیات كودكان يا قصه گويي درس 
بدهم. به خانه هم مي رفتیم. در روزگاري كه بازي هاي كامپیوتري 

جرم بود، با هم تا صبح آتاري و... بازي مي كرديم.« 

مصطفي رحماندوست توصيف كرد

ماجراي اجراي بدون عبا و عمامه مرحوم راستگو

دعواي زيرخاكي بر سر مميزي  
 رضا نصيري نيا: كوتاه كردن مجموعه »زيرخاكي« در بازپخش، بدون اطالع مديران صدا و سيما بوده

و تنها بر اساس نظر شخصي يكي از همكاران شبكه يك انجام شده است

رامين جهانپور      نقد كتاب

     دوبله

امام رضا)ع(:

هر ك��س ب�ه رزق و روزى كم از 

خدا راضی باشد، خداوند از عمل 

كم او راضی خواهد بود. 

)بح�اراالن�وار، ج 78، ص 357(

نگاهي به رمان »تپش«
زاويه ديد اميدوارانه در جنگ 

داستان رمان نوجوانانه »تپش« به 
قلم رفی��ع افتخار مرب��وط به اوايل 
جنگ ايران و عراق است و شخصیت 
اول قصه نوجواني است به نام میالد 
كه در موشك باران هاي ارتش عراق 
تمام اعضاي خانواده اش را از دست 
داده و به همراه مادربزرگش بي بي 

عازم تهران مي شوند تا زندگي جديدي را آغاز كنند. 
میالد در همانجاست كه به فردي خودساخته تبديل مي شود 
و مثل خیلي ديگر از بچه هاي كار، به دلیل فقر و شرايط سخت 
زندگیش��ان ش��روع به تالش مي كند تا چ��رخ زندگي خود و 
مادربزرگش را بچرخاند. آنها به خانه يكي از آشنايانش��ان در 
تهران آمده اند كه وضعیت مالي خوبي ندارد و چالش داستان 

هم از همان جا آغاز مي شود.
 اينكه بچه هاي جنگ زده را يك ع��ده بچه نادان، به باد تحقیر 
مي گیرند و مهاجرت مردم جن��گ زده به پايتخت و ماجراهاي 
پش��ت جبهه در بحبوحه جنگ حرف تازه اي نیس��ت كه قباًل 
گفته نشده باش��د. خود رفیع افتخار هم مي داند كه در ادبیات 
نوجوان كشورمان از اين دست داستان ها زياد نوشته شده و به 
كرات به اين موضوعات پرداخته شده است. راوي اول، نوجوان 
اول قصه است و داس��تان هم از زبان خود او روايت مي شود اما 
متأسفانه ما چیز تازه اي چه در فرم و چه پرداخت براي نوجوانان 
نمي بینیم كه داستان را دست كم از كلیشه ها متفاوت كند، با 
اين حال نويسنده در بحث شخصیت پردازي و بیان ديالوگ ها 
بسیار موفق عمل كرده، دلیلش هم اين است كه رفیع افتخار 
سال هاست براي نوجوانان داستان مي نويس��د و با روحیات و 

خصوصیات اخالقي و رفتاري آنها كاماًل آشناست. 
همچنین فضاسازي داستان ها هم بس��یار ماهرانه انجام شده 
است. راز ويژگي هاي داستان اين است كه نويسنده خیلي روي 
ماجراهاي منفي و تلخي هاي داس��تان مكث نك��رده و اگرچه 
وقايع روزهاي ابتدايي جنگ در پشت جبهه را نشان مي دهد اما 
پیامي كه به مخاطب مي دهد اين است كه زندگي به هر حال در 
بدترين شرايطش هم در جريان است و نبايد ناامید شد و بعضي از 
اتفاق هايي كه در شرايط حساس و خاص بحراني براي مردم پیش 

مي آيد بعدها تبديل به خاطراتي به ياد ماندني خواهند شد.
 نوجوان اول قصه حتي پس از مرگ مادربزرگش كه ديگر كاماًل 
تنها مانده، افق هاي روش��ن زندگي را مي يابد و به جاي اينكه 
به ناامیدي پناه ببرد، تالش مي كند به يك فرد آبديده و س��رد 
وگرم چشیده تبديل شود. مي توان به اين داستان نگاه سمبلیك 
هم داش��ت و آن اينكه نويس��نده، مقاومت میالد را در شرايط 
بحراني زندگي با مقاومت رزمندگان در جبهه مقايس��ه كرده 
است. اين كتاب در 126صفحه توسط انتشارات كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.

    سينما 

 فجايع زندان گوانتانامو
وارد اسكار 2021 شد 

زن�دان  فجاي�ع  درب�اره  »موريتانياي�ي«  فيل�م 
گوانتانام�و و عوام�ل آن ش�امل ج�ودي فاس�تر و 
طاه�ر رحي�م در دقيق�ه ۹۰ وارد رقاب�ت اس�كار ش�دند. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتي، »اس تي اكس فیلمز« تصمیم 
گرفته است با درامي تأثیرگذار و در دقیقه 90 وارد رقابت اسكار 
ش��ود. اين درام با عنوان »موريتانیايي« كه پیش��تر با عنوان 
»زنداني۷60« خوانده ش��ده بود، س��اخته كوي��ن مك دونالد 
كارگردان اسكاتلندي است. اين فیلم قرار است 10فوريه 2021 
اكران ش��ود و مي تواند در زمان رقابت ه��اي ديرهنگام، همان 
تأثیري را بگ��ذارد كه زماني »عزيز میلیون دالري« گذاش��ته 
بود. گروه بازيگران اين فیلم شامل جودي فاستر، طاهر رحیم، 

بنديكت كامبربچ و شايلین وودلي است. 
فیلم »موريتانیايي« با الهام از يك داستان واقعي ساخته شده 
و روايتگر ماجراي محمدو ولد الصالحي با بازي رحیم است كه 
بیش از 10س��ال بدون هیچ اتهام و محاكمه اي توس��ط دولت 
امريكا در بازداشتگاه گوانتانامو اس��یر بود و شكنجه شد. او كه 
همه امیدش را از دس��ت داده بود با يافتن وكیلي به نام نانسي 
هوالندر با بازي جودي فاستر و دس��تیار او تري دونكن با بازي 
وودلي براي رسیدن به عدالت تالش مي كند، در اين راه آنها با 

موانع قانوني بي شماري مواجه مي شوند. 
گفته مي ش��ود اين فیلم مي تواند عوض كنن��ده بازي در فصل 
جوايز باشد. مك دونالد با دريافت جوايز سینمايي بیگانه نیست 
و يك اسكار براي بهترين فیلم بلند مستند براي »يك روز در 
سپتامبر« در س��ال 1999 دريافت كرده است. وي همچنین 
كارگردان فیلم »آخرين پادش��اه اس��كاتلند« با بازي فارست 
ويتاكر در نقش ايدي امین بود كه جاي��زه بهترين بازيگر مرد 
را براي ويتاكر به همراه داش��ت. مك دونالد جايزه بفتا را براي 

بهترين فیلم بريتانیايي دريافت كرده است.

 وعده ساالر عقيلي 
براي ضبط اجراهاي مازني و آذري 

ساالر عقيلي خواننده موسيقي ايراني از ضبط ترانه هاي آذري و مازني در 
اجراهاي بعدي اش خبر داد. 

به گزارش »ج��وان« عقیلي در گفت و گو ب��ا راديو نمايش گف��ت: هنرمند با 
مخاطب خودش زنده است و زندگي هنرمند، بي مخاطب خیلي سخت است. 
عقیلي درباره فعالیت هاي هنري خود در ماه هاي اخیر عنوان كرد: در اين مدت 
9ماهه فقط يك كنسرت آنالين در تاالر وحدت برگزار كرده ام و يك بار هم در 
صفحه شخصي ام در اينستاگرام با مردم در ارتباط بوده و به صورت زنده اجراي 
كنسرت داشته ام. اين خواننده موسیقي ايراني با اشاره به سابقه فعالیت هاي 
هنري و ورود به عرصه موسیقي گفت: در دوران كودكي به تئاتر عالقه داشتم 
و تحصیالتم را در رشته بازيگري تئاتر ادامه دادم، بعد وارد هنرستان موسیقي 
شدم و باب جديدي در زندگي ام گشوده شد. عقیلي با اشاره به اينكه به مدت 
9سال از حضور اساتیدي چون »صديق تعريف« براي آموزش موسیقي بهره 
برده است، گفت: اولین كنسرتم را در سال 13۷3 در جشنواره فجر اجرا كردم 

و موفق شدم لوح تقدير جشنواره را به دست آورم. 
وي ادامه داد: بنا بر اصالتم كه مربوط به استان هاي گلستان و آذربايجان است، 
ابتدا كنس��رت هايي با لهجه مازندراني و زبان آذري اجرا كردم، اما آن اجراها 
صرفاً در كنسرت ها بوده و ضبط نشده اس��ت. عقیلي با ابراز امیدواري نسبت 
به آينده گفت: تصمیم دارم در كنسرت هاي بعدي، اجراهاي مازني و آذري را 
ضبط كنم تا در اختیار مردم قرار گیرد. اين خواننده در ادامه گفت: همیش��ه 
آرزو داشتم حدود 20 يا 30سال زودتر به دنیا مي آمدم تا بتوانم اساتیدي چون 

غالمحسین بنان و تاج اصفهاني را ببینم و از حضورشان بهره ببرم.

    محمدصادق عابديني
تصميم ناگهاني جليل س�امان براي نس�اختن 
فصل جدي�د س�ريال »زي�ر خاكي« ب�ه بهانه 
ح�ذف برخ�ي صحنه هاي�ي ك�ه ب�ار اول در 
پخش مش�كلي نداشتند، مش�خص كرد يكي 
از كارمندان ش�بكه يك س�يما با نظر شخصي 
خودش دس�ت به سانسور س�ريال زده است!

چند روزي اس��ت كه ش��بكه يك س��یما بازپخش 
سريال زير خاكي را آغاز كرده است و هر شب ساعت 
30دقیقه بامداد اين مجموعه روي آنتن شبكه يك 
مي رود. بعد از بازپخش سريال »نون.خ«، شبك يك 
سراغ »زير خاكي« سريال پرطرفدار ماه رمضان رفت 
و اين سريال را براي بازپخش انتخاب كرد، اما پخش 
اين سريال با اتفاقي همراه بود كه واكنش كارگردان 
آن را در پي داشت. س��امان كارگردان سريال »زير 
خاكي« در صفحه اجتماعي اش نوشت: »با پوزش از 
مخاطبان دوست داشتني سريال زير خاكي، به علت 
سانس��ور بي دلیل آن در بازپخش و سیاس��ت هاي 
دوگانه و متناق��ض تلويزيون از ادامه س��اخت آن 
انصراف مي دهم.« سامان در س��ال هاي اخیر يكي 
از موفق ترين مجموعه سازان صداوسیما بوده است. 
وي به خصوص در تولید مجموعه هايي كه پیرنگ 
آنها پرداخت به گروه هاي ضدانقالب است، تبحر دارد 
و حتي س��ريال »زير خاكي« كه در آن نگاهي طنز 
به س��ال هاي پاياني حكومت پهلوي و آغاز انقالب 
اسالمي دارد، در ادامه به مسئله گروه هاي چپ و نفوذ 
آنها در جريان انقالب پرداخت. استقبال از فصل اول 
»زير خاكي« كه مانند بسیاري از سريال هاي امسال 
به خاطر همزماني با شیوع كرونا نیمه كاره باقي ماند، 
باعث شد تولید فصل دوم اين مجموعه تلويزيوني در 
دستور كار قرار گیرد اما تصمیم ناگهاني سامان براي 
كناره گیري و نساختن سريال در اعتراض به سانسور 

شرايط را پیچیده كرد. 
    ادعاي تهيه كننده »زير خاكي«

پس از اع��الم انصراف كارگ��ردان س��ريال »زير 

خاكي« از ادامه ساخت اين سريال، رضا نصیري نیا 
تهیه كننده س��ريال ادع��اي عجیب��ي را در مورد 
سانسور اين مجموعه تلويزيوني مطرح كرد. به گفته 
نصیري نیا »كوتاه كردن اين مجموعه تلويزيوني در 
بازپخش، بدون اطالع مديران صدا و سیما بوده و 
تنها بر اساس نظر شخصي يكي از همكاران شبكه 
يك انجام شده است.« نصیري نیا ادامه داد: »اين 
سؤال در ذهن مان بود كه چه اتفاقي افتاده سريالي 
كه چند ماه پیش از ش��بكه يك پخش شده براي 
پخش مجدد دچار ممیزي شده است؟! از اين رو با 
جديت پیگیر موضوع و متوجه شدم اين حذفیات 
مورد تأيید مدير محترم شبكه نیز نبوده و حاصل 
اعمال نظر شخصي يكي از همكاران شبكه بوده كه 
در جريان پخش ابتدايي س��ريال نیز نبوده است، 
لذا اين اقدام، موجب رنجش خاطر آقاي س��امان، 
كارگردان محترم سريال شد و امروز شاهد واكنشي 
از ايشان بوديم كه نشان دهنده دلسردي او نسبت به 

ادامه مسیر و ساخت فصل دوم سريال است.«
    بازپخش هاي مميزي شده!

گويا قضیه ممیزي هاي ش��بكه يك سیما داستان 
بلندي اس��ت كه صرفاً به بازپخش س��ريال »زير 
خاكي« منتهي نمي ش��ود. از ممیزي برنامه هاي 
غیرنمايشي گرفته تا سانسور سريال هاي تلويزيوني 

در اين شبكه مسبوق به سابقه است. 
سؤالي كه در رابطه با اين اتفاقات به ذهن مي رسد 
اين است كه چرا ممیزي ها در همان پخش اول و 

با اطالع كارگردان اعمال نمي ش��ود و در بازپخش 
برخي آثار بدون اطالع عوامل آثار انجام مي گیرد. 
يك��ي از مجموعه هايي ك��ه در پخ��ش اول بدون 
ممیزي پخش ولي در بازپخش كوتاه ش��د، فصل 
6 س��ريال پايتخ��ت بود. »فصل شش��م س��ريال 
»پايتخ��ت« از همان قس��مت اول ب��ا كنايه هاي 
سیاسي اش تفاوت خود را با فصل هاي قبل نشان 
داد و توجه ها را به سمت خود جلب كرد؛ سريالي كه 
البته در سري6 به دلیل نظارت ضعیف دچار ضعف 
كیفیت شده بود و ارجاعات آن به فیلمفارسي هاي 
پیش از انقالب جنجال س��از ش��د اما جالب است 
كه اين ارجاعات در پخش حذف نش��د اما برخي 
صحنه هايي كه مي توانست حساسیت هاي كمتري 
داشته باشد، دچار ممیزي شد. درباره اين اتفاقات 
انتقادات زيادي به صداوسیما وارد بود چراكه به نظر 
مي رسید نابساماني هايي در مرحله تولید و پخش 

وجود دارد كه منجر به حواشي مي شود. 
به همه اين ماجراها اضافه كنید جنجالي كه بر سر 
سكانس پاياني سريال رخ داد؛ جنجالي كه اين بار 
برعكس ماجراهاي قبلي بر سر سانسور نشدن اين 
سكانس به وجود آمد و تلويزيون مجبور شد براي 
آرام كردن فضا دو جلس��ه میزگرد براي س��ريال 
بگذارد تا كارگردان و مشاورش درصدد توجیه آن 
سكانس برآيند تا شايد آبي باشد بر آتش منتقدان 

تلويزيون. 
    مميزي هاي »فوق سري«

نوروز 94 سريال »فوق سري« از شبكه يك سیما 
پخش شد، مهدي فخیم زاده كارگردان اين سريال 
در اعتراض به ممیزي هاي بي شمار آن مدعي شد: 
»دوستان عزيز س��ريالي كه اين روزها به نام فوق 
سري از شبكه يك س��یما پخش مي شود، سريال 
من نیست بلكه الش��ه اي لت و پار شده از سريالي 
است كه من ساختم. اين سريال توسط نمايندگان 
معاونت اجتماعي نیروي انتظامي و پخش شبكه يك 
سیما به صورت باورنكردني سالخي و تكه پاره شده 
و هیچ قسمتي از تعرض و دستكاري و جابه جايي و 
تعويض مكالمات مصون نمانده اس��ت و البته اين 
امر در شرايطي صورت پذيرفته كه در تمام مراحل 
تولید، مديران شبكه يك و مسئوالن ناجي هنر كه 
زيرمجموعه معاونت اجتماعي نیروي انتظامي است، 
در جريان چگونگي و اج��زاي فیلمنامه و تك تك 
صحنه ها قرار داشتند و تمامی قسمت ها با حضور 
و تأيید كارشناس نیروي انتظامي)سرهنگ عبداهلل 

قاسمي( تصويربرداري شده است.«
ممیزي، اقدامي خارق العاده نیس��ت اما ش��یوه 
اجراي آن است كه باعث ايجاد اعتراض ها مي شود. 
صاحب اثر حق دخل و تص��رف در آن را دارد اما 
وقتي شیوه هاي مديريتي منفعالنه باشد، ماجرا 
بیخ پیدا مي كند و نتیجه آن براي اعتبار رس��انه 

ملي نمي تواند خوشايند باشد.

س��ؤالي ك��ه در رابط��ه ب��ا اين 
اتفاق��ات به ذهن مي رس��د اين 
اس��ت كه چ��را مميزي ه��ا در 
هم��ان پخ��ش اول و ب��ا اطالع 
كارگ��ردان اعم��ال نمي ش��ود

    كودک


