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سال  1380باقر صحرارودی در فیلمی تاریخی به نویسندگی و کارگردانی مجتبی راعی بازی کرد .این فیلم وقایعی که بعد از انقالب مشروطیت تا روی کار آمدن رژیم پهلوی و
شروع جنگ جهانی اول اتفاق افتاده بود را به تصویر کشید .در این مقطع تاریخی با پیشروی ارتش روسیه به مناطق مرکزی ایران آشوبهایی در این مناطق حاکم میشود.
فیلم «صنوبر» راعی هم همین داستان را به تصویر میکشد.

 3رمضان ١٤٣5

با اين همه كانال مخالفم

گزارشي از سريال جاده قديم

قرار نيست
مخاطب را بخندانيم

اين روزها رويكرد تلويزيون به سريالهاي طنز بيشتر شده است .يكي از سريالهاي
طنزي كه در دستور كار اين رسانه قرار دارد ســريال جاده قديم است .براي اطالع از
روند توليد جديدترين سريال بهرام بهراميان سري به يكي از ارتفاعات تهران زديم.
گروه در يك رستوران كوهستاني مشغول كار هستند .بهراميان با حساسيت خاص
خودش مشغول ضبط اين سكانس است .گريم بازيگران سريال خاص است و نشان از
فضاي متفاوت اثر ميدهد .پس از ديدن يك سكانس با بازي حميدرضا آذرنگ و حبيب
دهقاننسب با شهرام حقيقتدوست كه مشغول استراحت است ،به گفتگو مينشينم.
اصراري به متفاوت بودن ندارم

او ميگويد« :اين سريال فضاي طنز دارد .اميد
سهرابي از دوستانم فيلمنامه را نوشته و بهرام
بهراميان هم كارگردان است .يكي ،دوبار هم
قرار بود با آقاي بهراميان كار كنيم اما متأسفانه
شرايط مهيا نشــد .من بسيار دوست داشتم با
او همكاري كنم چون جزو كســاني است كه
كارش را خوب بلد است و كارگردان باهوشي
است .خوشبختانه اين فرصت در سريال جاده
قديم فراهم شد».
حقيقت دوســت درباره اينكه چقدر روحيه
خودش به آثار طنز نزديك اســت كه پس از
سريال شــاهگوش اثر داوود ميرباقري دوباره
مشغول يك اثر طنز شــده ،تصريح ميكند:
«به نظــرم روحيه در انتخاب دخيل نيســت
اينكه بازيگر چون روحيه طنز دارد كار طنز را
انتخاب كند .هميشه گفتهام براي من اولويت
فيلمنامه خوب و كارگردان خوب است .وقتي
فيلمنامه متن جذابي داشــته باشد و درست
نوشته شده باشد و بتوان خوب اجرايش كرد،
طبعاً استقبال ميكنم و كار را ميپذيرم .آقاي
ميرباقري كه مثال زديــد ،تجربه قبلي خوبي
با ايشان در سريال مختارنامه داشتم .انسانی
بسيار دوستداشتني هستند و وقتي شاهگوش
پيشــنهاد شــد ،اص ً
ال فكر نكردم بــه اينكه
نخواهم رفت .چون ميدانســتم مايلم دوباره
با آقاي ميرباقري كار كنــم .در كنار فليمنامه
و كارگردان خوب ســريال جاده قديم ،برخي
از اعضاي تيم اين سريال را از قبل ميشناختم
و همه اينها داليلي بود كه باعث شد اين كار
را بپذيرم».
اين بازيگر درباره اينكه براي آثار طنز چقدر
بايد خالقيــت در بازيگر باشــد و خودش چه
ميزان تالش كرد تا كاراكترهاي متفاوتي ارائه
دهد ،ميگويد« :من هيچ وقت اصرار به متفاوت

آدمهاي واقعي را روايت ميكنيم

پس از اين گفتگو به سراغ يكتا ناصر
و حميدرضا آذرنگ ميروم و با آنها
به گفتگو مينشينم.
آذرنگ درباره كاراكترش ميگويد:
«اين كاراكتــر مانند بســياري از
آدمهاي روزگار ماست كه با سادگي
زندگــي ميكننــد و موقعيتها،
ســادگي آنهــا را دچار خدشــه
ميكنند».
يكنا ناصر درباره اين انتخاب متفاوت
اينگونــه ميگويد« :من بيشــتر از
اينكه چقدر يك نقش با يك نقش
ديگر تفاوت دارد ،فكر ميكنم آيا اين
نقش پرداخت درستي داشته است؟
و اينكه من چقــدر ميتوانم روي
اين كاراكتر كار كنــم .اولين عامل
موفقيت يك كار نمايشي فيلمنامه
آن است .با اينكه ما در اين سريال
فيلمنامه كامل نداريم اما به نظرم آمد
كاراكترها ،آدمهاي واقعي هستند كه
ميتوانند وجود داشته باشند .بيشتر
به اين موضوع فكــر كردم و بعد هم

بودن ،در هيچ كاري نداشتم .اينطور نيست كه
بگويم چون در اين پروژه اينطور بودم ،تالش
كنم در كار بعدي ،مدل ديگري باشم .به نظرم
تحليل درستي نيست چون چيزي را از بيرون
به كار اضافه ميكنيد .متن ،فيلمنامه ،فضاي
كار مســير بازي را به بازيگر ميگويد .جايي
ايجاب ميكند كه بازيگر در فضاي كام ً
ال جدي
قدم بــردارد و در يك اثر ديگــر،اص ً
ال فضا به
گونهاي ديگر است .تعريف يك كار با كار ديگر
فرق دارد».
او ادامــه ميدهــد« :حتي در آثــار طنز هم
تفاوتهايي وجــود دارد .الزم اســت كاري
تيپيكال اجرا شــود ،در كار ديگري موقعيت
كمدي ارجح اســت .فضاي اثر ميگويد بايد
چگونه اجرا شــود .نقش مــن در اين كار يك
فضاي تيپيكال گونهاي دارد و اينجا ميخواهم
از آقاي عبدا ...اســكندري بزرگ ياد كنم كه
گريم ايشان بسيار به من كمك كرد»
حقيقت دوســت ادامه ميدهــد« :من براي
اجراي نقش فكرهاي اوليهاي داشــتم كه اين
فكرها را با آقاي اسكندري در ميان گذاشتم و
ايشان در همين راستا تستهاي مختلفي زد.
مث ً
ال به من ميگفت بر اساس اين تست گريم
فكر ميكني چه لحني مناسب باشد؟ در همين
تمرينهايي كه در تســت گريمهاي مختلف
داشتيم كاراكتري خلق شد كه همان را اجرا
ميكنيم .آقاي بهراميان آنقــدر روي بازي و
موقعيتهاي درســت تســلط دارد كه بسيار
فضاي راحتي را براي پيدا كردن اين نقش در
سريال ايجاد كرد».
حقيقت دوست ســالها تجربه تئاتر دارد .او
در پاسخ به اين ســؤال كه تفاوت بازي تئاتر و
تصوير از نگاه شما چيســت ،ميگويد« :قطعاً
تفاوت دارد ولي نه به آن شــكلي كه در عموم
صحبتهايي در مورد آن ميشــنويم .شايد

گريم و لباس به كمك بازيگر ميآيد
كه شخصيت را حس كند و آن حس
را به بيننده منتقل كند».
آذرنگ نيز درباره گريم متفاوت در
اين سريال معتقد است« :من اصوالً
دوســت دارم بعد از هر تست گريم
با يك چهره متفاوت آشــنا شوم كه
بتوانم آن چهره را با خودم يكي كنم
و براي مخاطب بــه نمايش بگذارم.
دستهاي آقاي عبدا ...اسكندري اين
كار را درست انجام ميدهد و در هر
كاري كه هست خودش اين تفاوتها
را شكل ميدهد».
آنها درباره تجربه يك ســريال
طنز اينگونه ميگويند:
آذرنگ« :جنس نوشــتاري و طرح

اوليهاي كه دربارهاش با نويســنده
صحبت كرديم ،نويد اين را ميداد كه
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 15يا  20ســال پيش به كســي ميگفتي بيا
تئاتر ببين ،ذهنيتش اين بود ،يكسري آدم با
يكسري لباس يك شــكل كه رو به افق فرياد
ميزنند و دستهايشان را باال ميبرند و جايي
را نشــان ميدهند و حركاتــي اغراقآميز را
انجام ميدهند .چنين فضايــي در ذهن بقيه
نسبت به تئاتر وجود داشــت اما فضاي تئاتر
در ســالهاي اخير اص ً
ال اينگونه نيست .آثار
شــكلهاي متفاوتي دارند ،بازيهايی كامالً
رئاليته وجــود دارد و آنقدر تنــوع در اجراي
تئاتر وجود دارد ،كه االن تفاوت تئاتر و تصوير
بسيار ظريف است .نگاه اينگونه بود كه هر جا
بازي اغراقگونهاي ميديدند ،ميگفتند بازي
تئاتري است .در حالي كه بازي اینچنينی در
تئاتر نيز درست نيست .اگر كساني در تصوير
چنين بازي اغراقگونــهاي دارند ،در تئاتر نيز
یک بازي اینگونه از خود به نمايش ميگذارند.
اين تعريف ،تعريف مصطلح غلطي اســت كه
ميگويند بازي تئاتري و يا بازي ســينمايي.
تفاوت در چيز ديگري است .در كار تصوير بايد
كادر و قاب را به خصوص در سينما بشناسي».
حقيقت دوست ميافزايد« :در تئاتر يك تصوير
محيطي كامل از بازيگر ميبينيد .بازيگر تئاتر
در ديد تماشاچي يك بدن كامل و يك صورت
و ميميك و فيزيك است .در كار تئاتر تقطيع
صورت وجود نــدارد ،دكوپــاژي وجود ندارد

قرار است يك ســريال طنز متفاوت
ساخته شــود و جنس طنازي اثر با
چيزهايي كه خودم تجربه كرده بودم
متفاوت بود .مســير قصه را دوست
داشــتم و اميدوارم نتيجه هم خوب
باشد».
ناصر« :فضاي اثر طنز است اما زماني
شــما در زندگي كاري ميكنيد كه
نشــان دهيد آدم بامزهاي هستيد،
مث ً
ال شــوخي ميكنيد امــا در اين
ســريال قرار نيســت مــا كاري را
انجام دهيم كه مخاطب را بخنداند
خصوصاً كه من هيــچ وقت بازيگر
طنز نبودهام .معتقدم موقعيت طنز
بايد فضاي طنز را به وجود بياورد».
آذرنگ« :ما قرار نيست دليل خنده
و تبسم باشيم بلكه در موقعيتهايي
قرار ميگيريم كــه گاهي خودمان
هم متبسم ميشويم .اميدوارم آنچه
در متن هست ،اتفاق بيافتد و آنچه
قصه ميخواهد روايــت ميكند به
درستي انجام شود .خانم ناصر گفتند
ما تالش نميكنيم مردم را بخندانيم

كه بخواهــي اين تفاوتها را قائل بشــوي كه
حست بيرون نزند و اصطالح اغراقآميز بودن
شكل نگيرد .هر بازيگر تئاتري كافي است يكي
دوبار تجربه تصوير داشــته باشد ،قطعاً آنقدر
باهوش اســت كه چنين نكاتي را رعايت كند.
كساني كه در كار تصوير بازي اغراقگونه دارند،
همانهايي هستند كه احتماالً در تئاتر هم اين
بازي اغراقگونه را ارائه ميدهند».
او در پاسخ به اين سؤال كه همكاري با بهراميان
چه ويژگيهايي داشت ،تصريح ميكند« :آقاي
بهراميان جزو آدمهايي است كه عاشق كارش
است .مثال اول من در اين مورد آقاي ميرباقري
اســت .هيچ كســي را نديدم در لحظاتي كه
سركار است ،به جز كار به چيز ديگري فكر كند.
شاخصه دوم آقاي بهراميان اين است كه بازي
را خوب ميشناسد و بسيار روي آن تأكيد دارد.
عالوه بر اينكه روي كار فني كارگردان مسلط
است ،دكوپاژ خوب ميكند و ميزانسن را خوب
ميچينــد ،بدون اغراق ميگويــم  80درصد
انرژياش براي درآمدن بازي بازيگرانش خرج
ميشود .اين موضوع براي بازيگر دلنشين است
و خيال من را به عنوان بازيگر راحت ميكند كه
بازيام را رصد ميكند».
به او ميگويم پس از سريال موفق «خط قرمز»
ميتوانست بسيار پركارتر باشد ولي اين اتفاق
نيافتاد و او راهش را آهســته و پيوسته پيش

و واقعاً هم تالش ما اين نيست .تالش
ما روايت درســت قصهاي است كه
نويسنده نوشته است تا سادگي اين
شخصيتها به درســتي به تصوير
كشيده شود».
ناصر« :خيلي از لحظاتي كه جلوي
دوربين رفتيم ،براي خودمان تلخ و
دردناك بود اما هيــچ گاه به اينكه
لحظــهاي كاري كنم كــه مخاطب
بيشــتر بخندد ،فكر نكــردم .وقتي
فيلمنامــه را ميخوانــدم و فضا را
متصور ميشدم ممكن بود خندهام
بگيرد ولــي در طــول كار اينگونه
نبود».
آذرنگ« :نوع نوشتار اثر نشانههايي
را براي بازيگر تعريــف ميكند كه
جنس بازياش را در آن مسير قرار
دهد .اينطور نيست كه ما هيچ كمكي
به طنازيها نداشــته باشــيم بلكه
قرار گرفتــن در موقعيت را تكميل
ميكنيم اما قرار نيست تالش كنيم
تا حتماً مخاطــب بخندد .موقعيت
كمدي است و ما بازيگران همگام با

این سریال روایتگر
روزهای آغاز زندگی مشترک
نعمت و زینت است که پس از
عروسیشان همراه با یک گاو که جهیزیه
زینت و تنها دارایی آنهاست به تهران
میآیند .با گم شدن این گاو در بدو
ورودشان به شهر دردسرها آغاز
میشود و...

گرفته اســت که میگوید« :اين حرف را زياد
شنيدم ولي نميدانم ميزان موفقيت يك آدم را
چه چيزي تعيين ميكند .شرايط ،روي بورس
بودن به هر قيمتي ،كار خوب ،انتخاب خوب و...
اصــوالً جزو بازيگراني هســتم كه سياســت
بازيگري برايم اولويت ندارد .نميخواهم بگويم
اين حرف من درست است اما هيچ وقت براي
روي بورس بودن و هميشه كار داشتن ،سياست
به خرج ندادم .شــايد الزم باشد كه اين كار را
انجام بدهم اما من نميتوانم .خوشبختانه در
اين سالها هيچ گاه بيكار نبودهام و در آثاري كه
دوست داشتهام بازي كردهام ،حتي ممكن است
كاري به من پيشــنهاد شده باشد كه به لحاظ
بعد بيروني كار ارزشــمندي براي يك بازيگر
شود اما اگر احساس كنم مورد پسندم نيست
به راحتي آن كار را رد ميكنم .وقتي كاري را
دوست نداشته باشم انجام دهم به راحتي آن را
حذف ميكنم .لذت بــردن از كار از هر چيزي
مهمتر است .بارها پيش آمده كه تئاتر يكي دو
سال اين حس را در من ايجاد ميكرد .تئاتر كار
ميكردم ،حالم خوب بود يا مث ً
ال كار سينمايي
خوب پيشنهاد ميشد ،ســينما يا تلويزيون
ميرفتم .هر وقت كار را دوســت داشته باشم،
آن را ميپذيرم .خيلي به اينكه بايد ســر كار
رفت و بايد كارهايی كنيم تا روي بورس باشيم،
اعتقاد ندارم».

هم جلو ميرويم».
آنها از همكاري با بهرام بهراميان
اينگونه ميگويند:
ناصر« :خوشحالم با كارگرداني مثل

بهراميان كار ميكنم كه روي كارش
حساسيت دارد .او كارش را بلد است
و در مقام بازيگــر برايم اين همكاري
اتفاق خوبي است .او دنبال نتيجه خوب
است .ما دغددغه كار خوب را داريم و
اميدوارم شــرايط به گونهاي باشد كه
از همه تواناييهايمان استفاده كنيم».
آذرنگ« :بهراميان كســي است با
كارش به عنوان شغل و حرفه برخورد
نميكند ،اينكه وظيفهاش را انجام
بدهد و برود .او دغدغــه دارد و من
بسيار دوســت دارم با او در شرايط
ديگري كار كنم به طوري كه مجبور
نباشد شتابزده كار كند و آنقدر زمان

داشته باشد تا كام ً
ال بهرام بهراميان
باشد».
يكتا ناصر در تئاتــر «دختر يانكي»
بازي كرده است و اين در حالي است
كه دو همبازي ديگرش يعني آذرنگ
و حقيقت دوست سالها تجربه تئاتر
دارند .از اين همكاری ميپرســم و
اينكه اين دو همبازي چقدر او را به
كار تئاتر ترغيب كردند.
آذرنگ« :آنقدر توانايــي در خانم
ناصر وجــود دارد كه آدم حســرت
ميخورد چرا در اين سالها در تئاتر
نبود».
ناصر« :بازيگري برايم جدي است.
برايم تئاتر ،سينما و تلويزيون فرقي
نميكنــد .چندان در تئاتر ســابقه
ندارم اما مايلم در تئاتر كار كنم .من
معتقدم يك انســان يا بازيگر خوبي
هست يا بازيگر خوبي نيست و نبايد
تقســيم كنيم فالن بازيگر در تئاتر
خوب اســت و ...وقتي شرايط مهيا
باشد و بازيگر هم توانمند باشد در هر
بستر هنري ميتواند فعاليت كند».

حبيب دهقان نســب در ســكانس
بعدي بازي دارد و مشــغول تمرين
ديالوگهايش است .او ميگويد« :من
نقش سروان سخايي را دارم كه يك
افســر نيروي انتظامي اســت .وقتي
قهرمانهاي قصه يعني طينت زينت و
نعمت گاوشان گم ميشود ،براي پيدا
كردن گاوشان متوســل به كالنتري
منطقه ميشوند و افسر نگهبان آن كه
سروان سخايي اســت .اين كاراكتر در طول داستان به آنها براي پيدا كردن
گاو كمك ميكند».
او در پاسخ به اين سؤال كه نگاه شما به توليدات تلويزيوني چيست ،ميگويد:
«سازمان صدا و سيما تشكيالتي با تعداد زيادي شبكه است ،البته من مخالف
اين همه كانال هستم .علتش هم اين اســت كه وقتي نتوانيم تعداد اندكي از
شبكهها را تغذيه كنيم ،طبيعي است كه اين همه کانال را هم نتوانيم .به تكرار
ميافتيم و بارها و بارها فيلم و سريالهايي پخش ميكنيم كه قب ً
ال روي آنتن
رفته است .شايد پخش برخي از اين آثار براي نسلي كه آنها را نديده ،جذاب
باشد اما اينكه يك سريال قديمي و كهنه را كانال به كانال بچرخانيم به نظرم
جذابيتي ندارد .پس بهتر اين بود كه تعداد كانالها را كمتر ميكرديم و به جاي
آن سريالهاي متنوع و جذابتري ميساختيم».
او ميافزايد« :مورد بعدي هم اين اســت كه نميدانم چرا كفگير به ته ديگ
خورده و تلويزيون دچار كمبود بودجه شــده است .به همين دليل تلويزيون
پيشنهاد ميدهد هر كسي ميخواهد سريال بســازد با يك نهاد و سازمان يا
تشكيالت مشاركت كند و در برخي برنامهها ديديم كه برخي از اين حاميان
مالي ،به اثر ،تحميل ميشوند .به جاي اينكه قصه بر اسپانسر حاكم شود ،بر
عكس شد و اسپانسر بر قصه حاكم شد .اين به كارها لطمه ميزند .اگر تلويزيون
بودجهاي ندارد ،بودجه در اختيارش بگذارند .دائم صحبت از تهاجم فرهنگي
ميكنيم و مردم ما به سريالهاي كانالهاي فارسيزبان ماهواره روي آوردند،
پس ما هم بايد آثاري بسازيم كه براي تماشاگر جذاب باشد تا به جاي اينكه
آن كارها را ببيند ،سريالهاي خودمان را ببيند ».اين بازيگر ادامه ميدهد« :در
همين راستا بايد به قول معروف دست هنرمندان از جمله كارگردان ،نويسنده
و ...را باز بگذاريم تا مسائل گوناگون جامعه را مطرح كنند .در هر جامعهاي غم
و شادي ،تلخي و شيريني وجود دارد ،هم فراز دارد و هم فرود پستي و بلندي
دارد .همه اينها با هم و در كنار هم قرار دارد ،اگر فقط بخواهيم خوشيها را
نشان دهيم تماشاچي باور نميكند .او چيزي را باور ميكند كه در اطرافش و در
زندگي خودش ميبيند .او وقتي كاري را باور نكند ،پس ميزند و در اين صورت
دستاندركاران يك فيلم و سريال كه زحمت ميكشند ،تالششان بيهوده
است .چون مخاطب كار آنها را باور نميكند .اگر تلويزيون اين نكات را رعايت
كند ،طبيعتا تماشاگر به آثار خودمان روي ميآورد».

علی تقیپور،تهیهکننده سریال جاده قدیم:

جادهقدیم،راهمتفاوتیرادرکمدیمیرود
تولید ســریال از جمله کارهایی است که به
نظر میرســد میتواند جزو مشــاغل سخت
قرار بگیرد! پروسه تهیه و تولید گرچه به نظر
پروسه خالقانهای نمیآید اما یک تهیهکننده
(به معنای درست کلمه) باید دست به کارهای
خالقانهای بزند تا بتواند یک گروه کثیر تولید را
در مسیر درست تولید یک محصول فرهنگی
قرار بدهد و نقطه اتکای او همواره باید ترغیب
ً
گروه به همــکاری جمعی باشــد .اتفاقی که
خصوصــ
ا
در
آثاری که قرار اســت در
یک فشردگی زمانی به پخش برســد
بیشــتر
اهمیت
پیدا
م
ی
کند.
هر
چند با همه
خالقیتهایی که یک تهیهکننده دست به آن میزند ،گاه ممکن است ناهمواریهای
غیر قابل پیشبینی هم به وجود بیاید.
به هر جهت در تهیه و تولید سریال «جاده قدیم» آنچه به لحاظ تولیدی گفتنی است
این اســت که ما کار را در  31فروردین ماه در تهران و در یک لوکیشن خیابانی کلید
زدیم .در حالی که شخصاً به عنوان تهیهکننده به متن سریال که توسط امید سهرابی
نگاشته شده ایمان داشــتم و به تمام انتخابهایی که برای تولید این سریال صورت
گرفته است .متن دارای جذابیت داســتانی باالیی است و فضای کمدی متفاوتی در
این کار وجود دارد .بازیگران توانایی برای نقشها انتخاب شدهاند و خوشبختانه آقای
عبدا ...اسکندری طراحی گریم را به عهده داشتند که حتماً تماشاگران در این سریال با
یکی از معدود سریالهایی روبهرو خواهند شد که گریم به عنوان یک هنر خود را در آن
نشان خواهد داد .به نظرم کار جذابیتهای جانبی دیگری هم دارد که در موقع پخش
خود تماشاگران آن را خواهند دید .بهرام بهرامیان که کارگردانی کار را به عهده دارد با
حوصله و دقت کار را جلو میبرد و با اینکه گروه روزی  16ساعت کار میکنند اما همه
توان خود را گذاشتهاند که کار پر نشاطی تولید شود .این سریال محصول سیما فیلم
است و با مشارکت شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تولید میشود .از این رو
یکی از اهداف این سریال این است که به صورت غیر مستقیم اهمیت تولید ملی و بحث
صرفهجویی در انرژی را مطرح کند .تدوین ،صداگذاری و ساخت موسیقی این سریال
به صورت همزمان در حال انجام است و گروه همه تالششان این است که کیفیت کار
تحت تأثیر فشــردگی تولید قرار نگیرد .مخاطب در این سریال با یک قصه پر کشش
جستجوگرانه در موقعیت کمدی روبهرو خواهد بود که همین موضوع باعث جذابیتش
خواهد شد ما در این سریال با تعدد لوکیشن روبهرو هســتیم و به جهت نوع روایت
قصه ،همانطور که اشاره کردم جستجوگرانه است ،نزدیک به  50درصد لوکیشنهای
ما خارجی است .مطمئن هستم همین باعث متفاوت بودن کار خواهد شد .جدا از این
لوکیشنهای داخلی ما هم تنوع باالیی دارد .از همین رو کار تولیدی سختی را پیش رو
داشتیم و داریم .ما از کالنتری تا پمپ بنزین و قالیشویی و روستا و خیابانهای مختلف
تهران و بیمارستان و ...را در این سریال خواهیم دید که به فراخور داستان ،بازیگران
در آن داســتان خود را دنبال میکنند .امیدواریم که موقع پخش رضایت مخاطب
خستگی ما را هم رفع کند.

اميد سهرابي نويسنده سريال:

متن بايد گويا باشد
در ابتدا قرار بود اين ســريال براي
عيد نوروز با كارگردان ديگري كار
شــود كه بنابه داليلي ايــن اتفاق
نيافتاد .مــن هيچ وقت خــودم را
نويســنده كمدي نميدانم ،حتي
مخاطب خوبي بــراي كمدي هم
نيستم .چون براي عيد بود ترجيح
دادم كه فضاي اثر كمدي باشد اما
وقتي زمانش براي بعد از عيد شد،
همان فضايي را خودم دوست داشتم ،به كار تزريق كردم .فضاي مفرحي
كه بخش دراماتيك هم دارد و به همين دليل كمدي صرف نيست .معتقدم
كمدي فقط در موقعيت شكل ميگيرد ،كمدي كالم ،فكاهي است .بازيگر
كمدي يا كمدين داريم اما شــخصيت كمدي نداريم .هر شخصيتي در
موقعيت طنز قرار بگيرد ميتواند كمدي باشد حاال در اين موقعيت كمدي
از شوخيهاي كالمي هم استفاده ميشود .خوشبختانه با كارگردان و گروه
هم تعامل خوبي دارم البته من معتقدم متن نويسنده كام ً
ال بايد گويا باشد.

