
نگاه خاصسینمای ایران

پلیس»متریشیشونیم«
رادوستدارماما...

سپیــده عالم پناه| سریال »ترور خاموش« 
امسال  که  است  امنیتی  مجموعه  دومین 
در تلویزیون مورد استقبال قرار گرفت و 
بیننده های زیادی را پای تلویزیون نگه داشت. نمایش 
پلیس و نیروی امنیتی در این گونه سریال ها و تفاوت های 
آن با مجموعه های خارجی و حتی فیلم هایی که در سینما 
به نمایش درمی آیند حاوی نکات قابل تاملی است که 
سعی کردیم در گفت وگو با احمد معظمی آن را هم در میان 
پرسش هایمان مطرح کنیم. معظمی پیش از این تجربه 
دیگری در این ژانر و گونه با سریال »سارق روح« داشت 
که نسبتا موفق بود و حاال »ترور خاموش« با همان گروه 
پشت صحنه اما گروه بازیگران متفاوت تر، توانست نگاه 
بیننده های تلویزیون را به خود جلب کند که به این بهانه 

گفت وگوی ما با کارگردان این مجموعه را می خوانید. 

ایران کشوری اســت که به لحاظ امنیت 
در رتبه باالی جهانی قــرار دارد و ورود به 
مباحث امنیتی در حوزه نمایشی، قطعا کار 
سختی است. برای دادن اطالعات از جانب 
وزارت اطالعــات و دیگر نهاد های درگیر 

این ماجرا، چقدر همراهی صورت گرفت؟
این پروژه، همکاری دوباره و مشترکی است 
که با مرتضی اصفهانی داشتیم و ایشان طراح 
اصلی فیلمنامه است و به واسطه حیطه ای که 
سال ها در آن کار کرده، شناخت دقیقی در 
حوزه های جاسوسی و امنیتی دارد که در این 
پروژه و همچنین سریال »سارق روح« بسیار 
کمک کرد و راهگشا بود. مرتضی اصفهانی 
طرح این فیلمنامه را نوشته و در این زمینه 
تحقیق و پژوهش کرده و مشاور ما در جهت 
نگاشتن درست فیلمنامه و حوادث بوده است. 
درواقع فیلمنامه خیلی درست و دقیق با تیم 
نویسندگان که کار را به نگارش درآوردند به 
یک شکل نهایی و صحیح رسیده است. این 
برای هر کارگردانی موهبت است که مشاوری 
کنارش باشد که اطالعات باالیی در حوزه های 
تخصصی داشته باشد و در جهت بهتر شدن 
اثرش کمک کند. مرتضی اصفهانی، حسین 
تراب نژاد و هومان فاضل نیز جزو نویسندگانی 
هستند که تبحر دارند و در هر زمینه ای تحقیق 
می کنند و بعد دست به قلم می شوند. درنهایت 
این ها را گفتم که مشخص شود ما برای »ترور 
خاموش« کامال با اطالعات و آگاهی جلو رفتیم 
و این به دلیل حضــور مرتضی اصفهانی در 

پروژه بود. 

در زمینــه موضوعات امنیتــی پیش از 
ســریال »ترور خاموش«، شاهد پخش 
»گاندو« بودیم که با همراهی مستقیم سپاه 
پاسداران و وزارت اطالعات ساخته شد. 
دوست داریم بدانیم این میزان از همراهی 
با شــما برای »ترور خاموش« هم اتفاق 
افتاد؟ چراکه سریال شــما هم در زمینه 
امنیتی و یکی از موضوع های مهم جامعه 

است.
البته مطلبی را به شما بگویم و آن این است که 
فیلمبرداری »ترور خاموش« را یک ماه ونیم قبل 
از »گاندو« شروع کردیم. اما درباره سوال تان، 
می خواهم بگویم که بهتر است برای هیچ کاری 
ارزش  گذاری صورت نگیرد و بهتر هم می شود 
که هر کاری با خود همان کار یا ساخته های قبلی 
همان کارگردان مقایسه شود. در سیستم سیما 
این طور است که فیلمنامه ها ارسال می شود و 
بعد مدیران آن را پیشنهاد می دهند. در سیما 
و تلویزیون کسانی هســتند که تبحر دارند و 
فیلمنامه ها را می خوانند و نظرشان را می گویند 
و اگر مشکلی باشد آن  را بازگو می کنند و برطرف 
می شود و آن اثر ساخته می شود. درست است 
که آن حمایت ها الزم و خوب اســت اما به نظر 
من مهندسی از طرف سیما در حال انجام است 
که سوژه مهم را به تصویر بکشیم و این موضوع 
یعنی مواد مخدر که هیوال و دشــمن نظام و 

ملت است را از بین ببریم؛ »ترور خاموش« به 
این موضوع پرداخته اســت. ما این سریال را 
مهندسی شده ساختیم و فکر و هدف مهمی 
را چه در ســازمان و چه در گروه، داشتیم. این 
مدل کار ها، کارهای ســاده ای نیستند چون 
عالوه بر این که قصه حساسی دارند پرلوکیشن 
و پربازیگر هستند و... باید زمان گذاشت تا کار 

متفاوتی تحویل داده شود. 

مواد مخدر و اعتیاد موضوع بسیار جذابی 
است که اگر خط قرمز ها در تلویزیون ایران 
راجع به این موضوع کمتر شود این قصه ها 
خیلی جذاب تر می شوند؛ در کدام بخش از 
تولید، این سانسور ها شما را اذیت کرد و 

باعث شد از کوره دربروید؟
مــن آدم آرامــی هســتم، از کــوره 
درنرفتم)می خندد(. از لحاظ فنی ممکن است 
جایی ایراد وجود داشــته باشد که آن را ناظر 
پخش به ما گوشزد می کند که تصحیحش کنیم. 
بعضی مواقع هم از لحاظ محتوایی ایرادهایی 
وجود دارد که باز هم آن را ناظر پخش به ما اطالع 

می دهد. خیلی درگیر سانسور نشدیم. 

در »ترور خاموش« عالوه بر مواد مخدر به 
مسائل دیگری مثل طالق، فضای مجازی و 
چند معضل دیگر هم می پردازید؛ بهتر نبود 
که تمرکزتان را روی یک قصه می گذاشتید 
یا این که احساس کردید این داستانک ها 

الزم و ملزوم یکدیگر در روایت هستند؟
در این مجموعه از هیچ چیز کم نگذاشته ایم. 
مثال در قســمت اول می توانستیم هر کدام از 
داستان ها را یک ســریال سی قسمتی کنیم. 
می توانستیم این سریال را تا پنجاه قسمت هم 
ادامه دهیم اما ترجیح دادیم تا 31قسمت آن را 
تمام کنیم تا برای مخاطب جذاب باشد. ضمن این 
که داستانک هایی که حین ماجرا گفته می شود 
در راستای خط اصلی داستان بوده و گفتن آن 

مهم است.

بحث اصلی که در رابطه با ســریال های 
امنیتی به وجود می آیــد نمایش پلیس 
و نیروی امنیتی در سریال هاســت که با 
واقعیت خیلی منطبق نیست، برای همین 
اســت که در تولیدات خارجی پلیس ها 
جذاب تر بوده و نیروهای ســازمانی مثل 
سیا هم باورپذیرترند. در این سریال چقدر 
سعی کردید این نیروها را واقعی تر نشان 

بدهید؟
 بازخوردی که از مردم عام و مخاطبان سریال 
داشــتم همه متفق القول بر این باور بودند که 
باورپذیر اســت و تفاوت هم در نــوع بازی و 

شخصیت پردازی هست.

به عنوان مخاطب وقتی یک نیروی پلیس را 
در فیلمی مثل »متری شیش ونیم« می بینید و 
با نیروهای انتظامی و امنیتی در سریال های 
تلویزیونی مقایسه می کنید، اگر بخواهید 

گفت وگو با احمد معظمی
درباره معضالت نمایش پلیس و 

صحبت درباره مواد مخدر در تلویزیون 
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