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كارگردان سريال كاله پهلوی به «صبا» میگويد

مﺠﻠﺲ:نگرانﻴﻢ!
ﺩﺭی:بﻪمﻦﭼﻪﺭبﻄﯽﺩاﺭﺩﮐﻪﻫمﺰمان
باﮐﻼﻩﭘﻬﻠﻮی،ﺳاﭘﻮﺭﺕمدﺷد

هفتهای كه گذش��ت س��ريال «كاله پهلوی» آماﺝ انتقادات
دنياخمامی فراوانﻰ قرار گرفت كه در سايتها و رسانهها شايع شد .اين انتقادات
از اظهارنظر جنجالﻰ شورای نظارت بر صدا و سيما آغاز شد و حتﻰ
كار به دخالت كميس��يون فرهنگﻰ مجلس هم رسيد .به گزارش
پايگاه اطالعرسانﻰ شورای نظارت ،اين ش��ورا چندی پيش طﻰ گزارشﻰ مجمل،
ضمن برش��مردن برخﻰ نكات مثبت اين س��ريال از قبيل روايت واقعيتهايﻰ از
وابستگﻰ حكومت پهلوی به بيگانگان و نفوذ آشكار و پنهان كشورهای استعمارگر در
ادارهی امور كشور در آن دورهی تاريخﻰ با انتقاد شديد از نمايش صريح و مستقيم
برخﻰ رواب��ط غيراخالقﻰ ،پخش اينگونه موارد در رس��انهی مل��ﻰ را نوعﻰ ترويﺞ
اين روابط و عادی جلوه دادن آن برای مخاطبان و در نهايت قبحش��كنﻰ دانس��ته
است .روابط غيراخالقﻰ ،استعمال مش��روبات الكلﻰ و اختالط زن و مرد در سريال
«كالهپهلوی» ازجمله مواردی بوده كه ش��ورای نظارت ،نيازمن��د اصالح و تذكر
دانسته است .شورای نظارت بر سازمان صداوسيما خواستار اصالح اينگونه موارد
شده است .پس از آن ،احمد سالك ،رئيس كميسيون فرهنگﻰ مجلس در حاشيهی
رونمايﻰ از اولين نرمافزار صحيفهی سجاديه در جمع خبرنگاران ،گفت« :مقام معظم
رهبری دستوراتﻰ مﻰدهند و مسائلﻰ را مطرح مﻰكنند و عدهای هم روی آنها كار
مﻰكنند ،اما يك مرتبه صداوسيما با پخش يك فيلم يا سريال ،تمام اين زحمات را از

بين مﻰبرد ،مثال بدآموزیهايﻰ در سريال «كاله پهلوی» يا قسمت سيزدهم سريال
«دودكش» يا جاهای ديگری وجود داشت كه ما دربارهی اين قضايا نگرانيم ».اين
حاشيهها باعث شد كه موارد ش��بههبرانگيز را با كارگردان سريال «كاله پهلوی»
درميان بگذاريم .از «ضياءالدين دری» پرسيديم مگر سازمان صداوسيما و شورای
نظارت ،بر سرمميزیها باهم وحدتنظر ندارند كه سازمان ،سريال شما را پذيرفته
اما شورای نظارت اينهمه اشكال گرفته است .او در پاسﺦ مﻰگويد« :اينها دو نگاه
متفاوت دارند چراكه اگر مﻰخواستند شبيه هم فكر كنند كه در يك مجموعه قرار
داشتند .من شك ندارم كه اين شورا وظيفهی خطيری دارد و بايد بنا به سليقهی
طيف مختلفﻰ نظر بدهد؛ از مردم پايتختنشين تا ساكنين روستاهای دوردست.
شورایمحترمنظارتاحساسكردهكهممكناستبهواسطهیبرخﻰازصحنههای
سريال ،بدآموزی صورت بگيرد .اين در كنار بيان ارزشهای سريال است نه به اين
معنا كه كل «كاله پهلوی» را زيرسوال بردند ،صرفاً جنبهی هشدارگونه دارد .مث ً
ال
گفتند كه به نظر مﻰرسد مشروبات الكلﻰ زياد در اين مجموعه نشان داده شده ،آن را
تلطيف كنيد و از اين دست هشدارها».
چرا اص ً
ال مطالعهای روی تاريختان نداريد؟
با شنيدن اين حرفها از زبان «دری» اين سوال برايمان پيش مﻰآيد كه مگر
سازمان صداوسيما از خطوط قرمز آگاه نيست و سليقهی شورای نظارت را نمﻰداند و

چرا در مرحلهی خواندن فيلمنامه ،اين تذكرات را اعمال نكرده يا حتﻰ در مرحلهی
آماده ش��دن برای پخش؟ «دری» در پاس��ﺦ مﻰگويد« :ما تمام اين م��وارد را در
فيلمنامه نوشته بوديم و االن سندش موجود است ،بازنويسﻰهای پياپﻰ به واسطهی
مميزیها صورت گرفت .مث ً
ال ما نوشته بوديم كه اين سكانس مربوط به مهمانﻰ
اعيانﻰ طبقهی فالن است و طبيعﻰ است كه در اين مهمانﻰ ،خرما سرو نمﻰشود!
يا مث ً
ال برای خانمﻰ كه فرنگﻰ است يا غربزده ،سيگاركشيدن را در نظر گرفتيم.
حرف من اين است باالخره فرقﻰ بايد بين اين خانمها با خانمهای باحجاب و خوب
سريال باشد .نوجوانﻰ كه دارد اين سريال را مﻰبيند ممكن است از مادرش بپرسد
كه اين غربزدهها كه ما بسته به شرايط تلويزيون حتﻰ يك تار مويشان را هم بيرون
نياورديم كه از بدحجابهای ما بهتر هستند ،خب من
به عنوان كارگردان بايد پاسخﻰ برای اين سوال داشته
باش��م .به همين خاطر گفتم كه اين خانم سيگاری
است ،يا گفتم كه اين خانم مش��روب مﻰخورد .ما با
رعايت تمام احتياطها پيش رفتيم اما نظر ش��ورای
محترم اين اس��ت كه بايد در بعضﻰ موارد بيشتر از
اين رعايت مﻰكرديم« ».دری» دربارهی مميزیها
و هش��دارهای ديگر مﻰگويد« :برخﻰ مﻰگويند
كه چرا اينها اينقدر ترياك مﻰكش��ند ،چرا اص ً
ال
مطالعهای روی تاريﺦتان نداريد؟ در زمان رضاشاه،
كشيدن ترياك آزاد بوده ،قهوهخانهها ،وافور دولتﻰ
مﻰگرفتند ،اين جريان تاريخﻰ ماس��ت من كه
نمﻰتوانم چشمم را روی حقيقت ببندم .جوانﻰ
كه االن به همه چيز دسترس��ﻰ دارد مﻰخواهد
با 3ثانيه نمايش ترياككشيدن ،معتاد شود؟! اين خيلﻰ نظر غيرمنطقﻰ است».
بهمنچهربطیداردكههمزمانباپخش«كالهپهلوی»ساپورتمدشده؟
يكﻰ از اش��كاالت ش��ورای نظارت باتوجه به آنچه كه در س��ايتها خوانديم،
لباس تنگ بازيگران سريال است« .دری» در توجيه اين موضوع مﻰگويد« :توليد
«كالهپهلوی» قرار بود در نهايت 3سال طول بكش��د اما شد  10سال .اين بندگان
خدا به عنوان انسان ممكن است چاق و الغر بشوند ،اينكه دست من نيست و من
نمﻰتوانم تذكر بدهم .به همين خاطر ممكن اس��ت برخﻰ لباسها تنگ يا گشاد
بشود و ما نمﻰتوانستيم كاری كنيم چون آن پارچهای كه استفاده كرده بوديم ديگر
در بازار نبود .يا اشكال ديگری كه بعضﻰ گرفتند خيلﻰ ناجوانمردانه بود .مﻰگفتند
«دری» با سريالش جوراب «س��اپورت» را مد كرده .جوراب در تاريﺦ تمدن بشر،
قدمتﻰ 4هزارساله داشته و از يكجايﻰ به بعد ،صنعت جوراب به صورت مكانيزه
شده و در ايران هم كارخانههايﻰ درست شد .من كه سازندهی جوراب نبودم .برای
دامنهای سهربع بازيگران فرنگﻰ بايد از جوراب ضخيم استفاده مﻰكرديم حاال به
من چه ربطﻰ دارد كه همزمان با پخش «كاله پهلوی» ساپورت مد شده؟ من كه در
سريالم تمام اين غربزدگﻰها را نهﻰ كردم حاال اينكه خانمهای بدحجاب ما دارند
ساپورت مﻰپوشند ،مقصرش سيدضياءالدين دری است؟ من با انتقاد مشكلﻰ ندارم
اما حرفم اين است كه تمام هدف «كالهپهلوی» ،زيرسوال بردن فرهنگ غربﻰ است
و افتخار به ايران و اسالم است و خواهشم اين است كه اگر مﻰخواهيد انتقاد كنيد،
منصفانه اين كار را انجام بدهيد».
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ﺳﺨﻨﮕوﻯ ﻛمیﺴیوﻥ فﺮﻫﻨﮕی ﻣﺠلﺲ
از «ﻛﻼﻩ ﭘﻬلوﻯ» ﻣیﮔویﺪ

ﻗﺒﺢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ
شورای نظارت بر صدا و سيما اشراف كاملﻰ بر
برنامههايﻰ كه پخش مﻰش��ود ،دارد .كارشناسان
خبره،تمامﻰبرنامههایپخششدهازصداوسيمارابه
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼﻡ
صورت دقيق رصد و نظرات خود را به صورت دقيق و
ﺳیﺪﻋلی
مستندارائهمﻰكنند.ازطرفمجلسشورایاسالمﻰ
ﻃاﻫﺮﻯ
ﺳﺨﻨﮕوﻯ
نيز دو نفر از نمايندگان به عنوان نمايندهی خانهی
ﻛمیﺴیوﻥ
ملت در اين شورا حضور دارند و كار نظارت را انجام
فﺮﻫﻨﮕی
ﻣﺠلﺲ
مﻰدهند .قبل از اين كه به نكات ضعف مجموعهی
تاريخﻰ «كاله پهلوی» اشاره كنم بايد بگويم كه اين مجموعه ،نكات مثبت زيادی دارد و
يكﻰازكارهایارزشمندیاستكهدرخصوصتاريﺦكشورمانساختهشدهوبهاقدامات
رژيمپهلویمﻰپردازدكهمشكالتزيادیرادرطﻰحكومتخودبرایكشورمانومردم
به وجود آوردند .ساخت اين سريالها مﻰتواند ،ديد نسل جوان كه آن دورانها را درك
نكردهاند ،روش��ن كند .اما در كنار اين نكات مثبت ،نقاط ضعفﻰ هم هست كه بايد در
هنگام نوشتن فيلمنامه و ساخت به آن توجه بيشتری مﻰشد .برخﻰ از ضعفهايﻰ كه
بهخصوص در قسمتهای اخير پخش اين سريال ،شاهد آنها بودهايم مواردی است كه
اگر نظارت بيشتری بر فيلمنامه مﻰشد شايد االن شاهد اين اعتراضات نبوديم .مواردی
مثل استفادهی مكرر از مشروبات الكلﻰ توسط بازيگران خانم و آقا يا نشان دادن روابط
غير اخالقﻰ زن و مرد در اين سريال يا اختالط زنان و مردان از مهمترين مواردی است
كه شورای نظارت هم بر آن ايراد وارد كرده و اين ايراد هم بجاست و جا دارد در هفتههای
آتﻰ پخش اين سريال ،اين موارد اصالح شود .البته اين موارد كه در سريال چندان زياد
ِ
هم نيست اما همين مقدار كم هم نبايد در سريال گنجانده مﻰشد چراكه همانطور كه
همكارانمان در شورای نظارت بر صدا وسيما برای اين مسائل ارزش قائل هستند ،پخش
اينگونه موارد از روابط زن و مرد و اس��تعمال مشروبات الكلﻰ و ...برای بينندگان عادی
مﻰشودوقبحاينمسائلبرایبينندگانصداوسيماكهازهمهقشریهستند،شكسته
مﻰشود.آنچهمسلماستاينكهدرقانونفعلﻰصداوسيما،ماشاهدضعفهايﻰهستيم
كه متاسفانه خروجﻰ آنها همين مشكالتﻰ مﻰشود كه در سريالهايﻰ همچون «كاله
پهلوی» شاهد آن هستيم اما نمايندگان مردم در خانهی ملت ،طرح خط مشﻰ ادارهی
صدا و سيما و نظارت بر آن را در دست بررسﻰ دارند كه به ضعفهايﻰ كه در قانون فعلﻰ
وجود دارد ،پرداخته شده و اميدواريم با دقت هر چه بيشتر نمايندگان مردم در خانهی
ملت ،اين ضعفها نيز برطرف شود .با توجه به اينكه در سريال «كاله پهلوی» به ماهيت
رژيم پهلوی اشاره شده ،مﻰبايس��ت ظرافتهای هنرمندانه را در ساخت فيلم رعايت
مﻰكردند كه پخش اين سريال برای افراد بدآموزی نداشته باشد .اميدواريم در ساخت
سريالهایمشابه«كالهپهلوی»كهظاهرايكسريالديگرهمباتوجهبهدورانسلطنت
رژيم پهلوی در حال ساخت است ،ظرافتهايﻰ كه مدنظر ناظران شورای نظارت هست،
دقتبيشتریشودوديگرشاهداينگونهضعفهادرسريالهانباشيم.

