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آقای خردمندان!  به تازگی فصل چهارم سریال »از سرنوشت« 
نیز به پایان رسید و طبق آمار صداوسیما این مجموعه تبدیل به یکی 
از پرمخاطب ترین سریال های تاریخ تلویزیون شد. انتظار چنین 

بازخوردی را از مخاطب داشتید؟
باتوجه به بازخوردی که از پخش فصل های پیشین مجموعه گرفته بودیم، 
انتظار پربیننده شدن این فصل را داشتیم، اما نکته جالب برایم این بود که فصل 
چهارم سریال، نسبت به دیگر فصل ها حدود چهار برابر مخاطب بیشتری پیدا 
کرد؛ یعنی بسیاری از افراد بدون تماشای فصل های قبلی جذب مجموعه شدند. 

این اتفاق برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

این مجموعه درباره زندگی، مســائل و بحران های نسل جوان 
صحبت می کند. دوربین به فضای بهزیستی سرک کشیده و مسایل 
بچه های بهزیستی را روایت می کند. به نظر شما پرداختن به مشکالت 
و مسایل این قشر از جامعه می تواند علتی برای پربیننده شدن اثرتان 

باشد؟
سریال »از سرنوشت« قصه مردمان واقعی جامعه است و انسان های باورپذیر 
با دغدغه های واقعی و عینی و آرزوها و اشــتباهات واقعی را نشان می دهد. 
دوربین، قشر نوجوان و جوان جامعه را نشانه می رود و حقایق و مسائل زندگی 
این افراد را روایت می کند. البته تالش ما هم بر این بود که هر کدام از کاراکترها، 
نماینده بخشی از جامعه باشند و بحران ها و مسائل قشر جوان از دل حقایق 
جامعه انتخاب شود و نگاه آسیب شناسانه ای به مسائلی چون عشق، شکست، 
جوانی، رفاقت، ازدواج، اشتغال، خانواده و... داشته باشیم. در سریال ما درباره هر 
موضوعی که صحبت می شد مابه ازای بیرونی آن هم در جامعه و در میان جوانان 
دیده می شد و این نکته ای بود که به همراه شدن بیننده با سریال کمک می کرد. 
حتی در حوزه میانساالن هم شخصیت خندان و مهتاب را داشتیم که آن هم 
مخاطبان خود را داشت. سعی ما این بود که در فصل چهارم از فضای بهزیستی 
و پرداخت مسائل مربوط به آن تا اندازه ای فاصله بگیریم. در واقع من این فصل 

را بیشتر یک ملودرام جوانانه می دانم.

وقتی سریالی پرمخاطب می شود اغلب درباره ساخته شدن 
فصل های بعدی آن مجموعه نیز زمزمه هایی شنیده می شود، 

اما ساختن فصل تازه از یک سریال پرمخاطب 
ماجرایی پرریسک است. اگر فصل بعدی 

به خوبی فصل های پیشــین نباشد 
مخاطب دلسرد شده و حتی زحمات 
قبلی هم به باد مــی رود. هنگام 
ساخت فصل چهارم از این بابت 

نگرانی نداشتید؟
به نظرم وقتی مردم با داستان زندگی 
یک خانواده در یک درام تلویزیونی درگیر 

می شوند و ارتباط می گیرند، مسائل مربوط 
به شــخصیت های قصه و درام، به نوعی تبدیل 

به مسئله مردم می شود و شــروع به برقراری ارتباطی 
بسیار نزدیک با تک تک کاراکترهای محوری درام می کنند که چنین جریانی 
باعث پیگیری بیش از پیش مخاطب نسبت به مجموعه می شود. از نمونه های 

موفق این چنینی نیز می توان به سریال های 
»پایتخت« و »نون -خ« اشاره کرد. در 
این مواقع وقتی فصل بعدی سریال 

ساخته می شــود باتوجه به بستر 
قصه، مسائل جدیدی در دل درام 
مطرح می شود و در این نقطه اگر 
مخاطب را بتــوان درگیر کرد، 

می شود گفت که فصل تازه 
سریال موفق شده است. 
ما برای دستیابی به این 

هدف از همه ظرفیت های 
موجود استفاده کردیم و 

سعی مان بر این بود 
کــه ضمن 

حفظ طراوت و تازگی داستان، به شیوه ای پخته تر قصه را روایت کنیم.

سریال از جانب مخاطب که با اقبال همراه شد، اما خود 
شما سطح کیفی اثر خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ از نتیجه 

کار راضی هستید؟
فکر نمی کنم کارگردانی وجود داشته باشد که از نتیجه کار خودش صد در 
صد راضی باشد. مخصوصا این روزها تولید اثر تلویزیونی بسیار سخت شده است. 
فشار جسمی و روانی فراوانی که به کارگردان و تیم تولید وارد می شود گاه آدم را 
تا مرز ناامیدی و خستگی مطلق پیش می برد. به خصوص که این فشار حتی در 
پس تولید هم ادامه دارد. باور کنید این که کار روی آنتن باشد و شما همزمان 
درگیر تدوین و صداگذاری و موسیقی و اصالحات پخش باشید، نشان از 
هنرمندی فیلمساز ندارد. فاجعه آن جا است که می بینیم سریالی همزمان 
روی آنتن است و کارگردان تا روزهای آخر همچنان در حال ضبط و 
فیلمبرداری است. در چنین شرایطی کارگردان کی فرصت می کند 
روی پس تولید کارش نظارت داشته باشد؟ کی فرصت می کند ایده های 
صوتی را که در حین ضبط به آن فکر کرده در صداگذاری اجرا کند؟ 
به هر حال ما تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا با توجه به امکاناتی که 
در اختیارمان بود بیشترین بهره برداری را داشته باشیم. االن من خودم 
بهتر از هر کسی می دانم کار چه نقطه ضعف هایی دارد و دلیل آن ها چه 

بوده است اما این ها چیزهایی نیست که بشود برای مردم توضیح داد. 

وقتی اثری برای تلویزیون ساخته می شود یکی از چالش هایی 
که باید با آن دســت و پنجه نرم کرد، مســئله ممیزی ها و 
اصالحیه ها است. شما نیز به هنگام پخش با این مسئله درگیر 

شدید؟ 
به هرحال ســریال هایی که برای تلویزیون ســاخته می شوند، 
دستخوش ممیزی ها و اصالحیه هایی قرار می گیرند. سریال ما نیز از این 
قاعده مستثنی نبود.  البته در کل می توانم بگویم که این مجموعه با کمترین 
میزان اصالحیه به آنتن رسید و سکانسی که حذف آن به قصه لطمه 

بزند کم داشتیم. اکثر اصالحات، حذف یا دوبله جمالت و کلمه ها بود.

 به هنگام فیلمبرداری، سریال با یک توقف چند هفته ای 

روبه رو شد. این وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا بود؟ شما در طول 
دوران پاندمی برای تولید سریال با چه چالش ها و مشکالتی رو به رو 

بودید؟
به دلیل شیوع ویروس کرونا فیلمبرداری کار یک ماه متوقف شد، اما درست 
یک هفته بعد از شروع مجدد کار خود من مبتال به کرونا شدم ولی به دلیل 
کنداکتور پخشی که داشتیم دیگر امکان توقف فیلمبرداری نبود در نتیجه من 
قرنطینه شدم و به صورت آنالین شروع به کارگردانی سکانس های باقی مانده 
کردم. یعنی تمام مدت با عوامل با تماس تصویری ارتباط گرفته و شروع به 
تعیین جای دوربین در هر پالن و چیدن میزانســن می کردم. دورخوانی با 
بازیگران و جرح و تعدیل فیلمنامه هم از همین طریق انجام می شد. شاید 
باورکردنی نباشد اما یک هفته اول با تب باال همچنان تمام مدت برخط بودم 
و کارم را ادامه می دادم. این ماجرا برای خودم تجربه ای غریب بود. البته باید 
بگویم که وقتی پای میز تدوین نشستم و راش ها را دیدم مجبور شدم بعضی 
از سکانس ها را مجددا تکرار کنم؛ چون به هر حال به صورت برخط نمی توان 

به خوبی بر پالن ها اشراف داشت.

چالش های دیگری هم داشتید؟
بله متاسفانه در همین ایام یکی از بازیگران اصلی مان که نقش دهشت را بازی 
می کرد مبتال به سرطان شد. او اواسط کار برای درمان از کشور رفت و ما مجبور 

فصل چهارم سریال »از سرنوشت«، اخیرا به عنوان یکی از پرمخاطب ترین سریال های تلویزیون، از سوی رسانه ملی معرفی شد. سریالی 
که به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی محمد محمودی سلطانی، روح اله صدیقی و سارا خسرو آبادی در چهار فصل ساخته و 
از شبکه دو سیما پخش شد. کارگردانی فصل اول، سوم و چهارم این سریال بر عهده محمدرضا خردمندان و فصل دو آن بر عهده علیرضا بذرافشان بود و 
بازیگرانی همچون حسین پاکدل، لیال بلوکات، مجید واشقانی، مائده طهماسبی، سید مهرداد ضیایی، در هر چهار فصل آن نقش آفرینی کردند. محوریت 
داستان نیز با شخصیت هایی چون »هاشم« با بازی دارا حیایی، »سهراب« با بازی کیسان دیباج و »نغمه« با هنرمندی فاطمه بهارمست بود که در سه فصل 
پایانی این سریال حضور داشتند و روایت دوستی ها و رفاقت هایی را به تصویر می کشیدند که جوان و نوجوان امروزی عالقه بسیاری به این دست داستان ها 
دارند و به همین دلیل، به عنوان پرمخاطب ترین سریال تلویزیون معرفی شد. »از سرنوشت«، روایت دو پسر بچه ای است که فصل اول را در پرورشگاه 
و سه فصل دیگر را به زندگی مستقل و بیرون از فضای پرورشگاه می گذرانند و روایتی تلخ و شیرین از این استقالل و روی پای خود ایستادن را در قاب 
تلویزیون به تصویر کشیده است. البته بازیگران زیادی چون رضا داودنژاد، پوریا پورسرخ، شبنم فرشادجو، علیرضا استادی، رضا بنفشه خواه و ... نیز در 
فصول مختلف این سریال حضور داشتند. موفقیت این سریال در فصل چهارم، بهانه ای شد که پای صحبت های محمدرضا خردمندان و مجید واشقانی با 

روزنامه صبا  بنشینیم  و  با آنها درباره سرنوشت »ازسرنوشت« صحبت کنیم. 

گفت و گو

ملیکا نصیری

محمدرضا خردمندان: 

از  سرنوشت« قصه مردمان 

واقعی جامعه اسـت


