
جایگاه ویژه

 به نظر شما سریال »هيوال« مى خواهد 
افرادی امثال »هوشــنگ شرافت« را 
در جامعه به چالش بکشد یا یک گروه 
اجتماعى را نقد کند؟! در این ســریال 

خطاب مورد نقد، فرد است یا گروه؟!
خطاب گروهی هستند که برایشان مهم هم نیست! 
مثال گروهی که ما در قالب هیات مدیره نقدشان 
می کنیم تماس می گیرند و تشکر هم می کنند که 
ممنون چقدر خوب نقد می کنیــد. »بابا ما داریم 
خودتان را نقد می کنیم!« یکی از همکاران ما یک 
بحث طوالنی درخصوص مقایسه سریال »برکینگ 
بد« و »هیوال« انجام داد که خودشــان هم به این 
نتیجه رسید که این دو ســریال شباهتی به هم 
ندارند! ولی در هر دو ســریال یک موقعیت درام 
وجود دارد. در سریال »برکینگ بد« هم با دالیل 
مختلف در مورد سقوط یک آدم می نویسند و ما هم 
همین کار را می کنیم. به نظر من دلیل این که هم 
آن ها در سریال شــخصیت معلم را دارند و هم ما، 
این است که شما اگر سقوط یک دالل حقه باز را 
بنویسید یا سقوط یک فرد خرده شیشه دار را هیچ 
جذابیتی ندارد! اما زمانی که شما داستان سقوط 
یک انسان بســیار باشرف و درســت را بنویسید 
آنجاســت که موقعیت هایتان خیلــی جذاب تر 
می شود. یکی از شریف ترین شغل هایی که وجود 
دارد معلمی است و اساســا به همین علت ما این 
شــغل را انتخاب کردیم. معلمان قشــر شریفی 
هستند و چیزی که این داســتان را جذاب کرده 
این است که یک فرد شریف در حال سقوط است. 

 به نظر شما ســریال »هيوال« در کدام 
گونه نمایشى قرار مى گيرد؟! ابسورد، 

کمدی سياه یا طنز اجتماعى؟! 
ســریال »هیــوال« در دســته بندی ها یک طنز 
اجتماعی-سیاسی و کمدی سیاه است. ما سعی 
نمی کنیم پشت کمدی ســیاه قایم شویم و فکر 
می کنیم هیچ کــس به اندازه آقــای مدیری این 
سبک کمدی ســیاه را کار نکرده است و »هیوال« 

قطعا یکی از درست ترین کمدی های سیاهی است 
که ایشان تا به االن انجام داده اند.  

به نظر شما سریال »هيوال« در مقایسه 
با سایر آثار آقای مدیری چقدر جلوتر و 
یا عقب تر است؟ »هيوال« کجای کارنامه 

مهران مدیری ایستاده است؟ 
به نظرم باید از خود آقای مدیری و مردم پرســید. 
معتقدم هر کاری را در زمان خودش باید سنجید، 
ما خودمان بیننده و طرفدار آثار آقای مدیری مثل 
»شب های برره«، »قهوه تلخ« و... بودیم. »هیوال« 
هم در موقعیت خودش سریال خوبی است و چیزی 
که می توانم بگویم این اســت که از خیلی جهات 
با ســایر کارهای آقای مدیری متفاوت است. اما 
این طور نیســت که بگویم چون من نویسنده این 

کار هستم این کار جلوتر از سایر آثار است.  

چه تغييراتى در بازیگــران کار اتفاق 
افتاد؟! 

تا به حال جایی گفته نشده اما خود آقای مدیری 
در ابتدا قرار بود نقش »آقای شرافت« را بازی کنند 
که با تشخیص خودشــان این کا را نکردند، یکی 
این که نمی خواســتند اذهان به طرف شخصیت 
»شــصتچی« »مرد هزارچهره« برود، دوم این که 
چون »هوشنگ شرافت« نقش اول سریال بود و 
ایشان می خواســتند کارگردانی هم کنند انرژی 
زیادی از ایشان گرفته می شد. ضمن این که فرهاد 
اصالنی آنقدر برای ایفای این نقش انگیزه داشت و 
آماده بود که آقای مدیری تردید نکردند و نقش را 

با اطیمنان به فرهاد اصالنی سپردند. 

در سایر بازیگران چطور؟ 
ما برای نقش »شهره« هم دو کاندیدای بی نظیر 
داشتیم و هر دو اولویت اول ما بودند، خانم ها ژاله 
صامتی و مقدمی که به خاطر مشــغله کاری ژاله 
صامتی افتخار داشتیم با شبنم مقدمی کار کنیم و 

نقش »شهره« را به ایشان سپردیم. 

ما برای نقش 
»شهره« هم دو 
کاندیدای بى نظير 
داشتيم و هر دو 
اولویت اول ما 
بودند، خانم ها ژاله 
صامتى و مقدمى 
که به خاطر مشغله 
کاری ژاله صامتى 
افتخار داشتيم 
با شبنم مقدمى 
کار کنيم و نقش 
»شهره« را به 
ایشان سپردیم

نمایش 
زامبی های درون!

دنیا خمامی|پیوند کمدی با تلخی های 
اجتماعی، هنری اســت که در تلویزیون 
ایران ســال ها رضا عطاران با بیان رئال و 
واقع گرایانه آن را انجــام می داد و مهران 
مدیری بــا نگاهی فانتزی به ســراغ آن 
می رفــت؛ محتوایی که بعدها توســط 
هم نسالن این دو هنرمند هم در شکل های 
دیگر تکرار شد که شاید هیچ طنازی در آن 
مدیوم به تبحر و قدرتمندی و در عین حال 
محبوبیت این دو نفر نرسید. مهران مدیری 
چند سالی است که نگاه فانتزی بی مکان و 
بی زمانش را در محصوالت شبکه نمایش 
خانگی و تلویزیون ارایــه داده پررنگ تر 
کرده و اوج بدبختی یک نفر و گیر کردن 
در موقعیت های عجیــب و غریب که با 
»مرد هزارچهره« شروع شــده بود را در 
»ســاعت پنج عصر« به اوج رساند. یک 
بلبشوی اجتماعی که با بازی خیره کننده 
ســیامک انصاری در اکــران هم موفق 
بود و توانســت در اولین قدم سینمایی 
رکورد بزند. حاال اما بــرای چندمین بار 
مدیری در مدیوم شبکه نمایش خانگی، 
محصول جدیدش که ســریال »هیوال« 
باشــد را ارایه داد و از هیوالی درونی هر 
انسانی صحبت کرد که می تواند در زمان 
خیلی کم یک انسان را با تمام شرافتش 
ببلعد. حرص و آز و پول حرام که می تواند 
آســایش را فراهم کند و روزبه روز انسان 
را به کام عقده و ســقوط بکشــاند. حاال 
دیگر مدیری از یک اشتباه و یک سهوی 
که منجر به خراب شدن یک سرانجام و 
تغییر یک سرنوشت است حرف نمی زند، 
حاال از تعمد و خودآگاه انسان که کشش 
غیرارادی و حتی ارادی به سمت جاه طلبی 
و رفاه به هر قیمتی دارد، صحبت می کند. 
نمایش تلخی تمام نشدنی که شریف ترین 
شخص این شهر هم از آن در امان نیست، 
دست و پا زدن در یک باتالق اجتماعی که 
»بخور تا خورده نشی« شعارش می شود؛ 
واقعیتی که رنگ فانتزی همیشگی را دارد 
اما آن قدر واقعیتش گزنده و پررنگ است 
که خنده از ته دل برای مخاطب نمی آورد 
که یک خنده هیستریک و تلخ همراه او 
می کند که منتهی بــه تامل برانگیز ترین 
اثر کارگردانش می شــود. مانیفستی که 
مدیری صادر می کند هیچ راه حلی ندارد، 
او نمایش می دهد تا شــاید به خودمان 

بیاییم. اما آیا به خودمان می آییم؟!


