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اینستاگرام خلق می شود که تا کمدین های رسمی 
بخواهند به آن برسند سوژه ی بعدی آمده است. 
اما من کماکان نقش تحصیالت آکادمیک، وقت 
گذاشتن خیلی جدی و رویکرد حرفه ای را بی تاثیر 
نمی دانم. دوست دارم از کاری که خودم می کنم 
دفاع کنم، به نظر من جناب خــان کماکان دارد 
کار خودش را می کند و من وقتی که به عنوان یک 
مخاطب به او نگاه می کنــم از مجموع کار راضی 
هستم. شاید بیش از دویست قسمت کار کردیم و 
هنوز نمی شود برچسب افت جدی به جناب خان 
زد و هنوز خیلی شب ها بکر بوده است. چون بداهه 
بوده برای خودمان هم بکر اســت. خیلی شب ها 
وقتی که کار را ضبط می کنیم من، مهدی برقعی 
و حامد ذبیحی، عروسک گردان جناب خان، به او 
می خندیم چون نمی دانستیم که قرار است چه 
چیزی خلق شود. این را هم تاکید کنم که هنوز 
و هر روز داریم بــا محدودیت هایی که وجود دارد 

می جنگیم.

در این فصل کرونایی خندوانه که جناب 
خان خیلی پررنگ تر شده، سختی کار 

بیشتر شد؟ 
بله، خیلی سخت تر شــده بود. جناب خان در 
یک بخشی از کاراکترش یک کمدین است که 
کمدی به مخاطب نیــاز دارد. یعنی برای مثال 
زمانی که صد نفر بتوانند در کنار هم بنشینند 
و شلوغ باشد و لبخندشان را ببینی حتما خلق 
یک کمدی کار ساده تری است به نسبت زمانی 
که ده، پانزده نفر نشسته اند و همه تا زیر چشم 
ماسک دارند و متوجه نمی شــوی که آیا االن 
دارند می خندند یا ناراحت هسند و این مساله 
کار ما را خیلی با چالش مواجه کرد. اما در این 
فصل تالش مضاعف کردیم تا این شــخصیت 
افت نکنــد. درباره ی بخش هــای جناب خان 
که به من مربوط است حرف می زنم. من فقط 
نظر خودم را می گویــم و از نظر من افت نکرده 
و شــاید حتی یک مقدار از فصل های قبل پر و 
پیمان تر بوده، موزیک هــای جدیدتر، کمدی 
ُبرنده تر و شاید موضوعات بکرتر. فشار بیشتری 
به ما آمده اما سعی کردیم در خروجی تاثیری 

نداشته باشد.

با جناب خان تا کجا پیش می روید؟
من فکر می کنم اگر در یک کشوری بودیم که به 
لحاظ فرهنگی ساز و کار دقیق تر و سازمان یافته تری 
وجود داشت احتماال االن جناب خان می بایست 
یک بنیادی می داشــت که فعالیت های مختلفی 

می کرد؛ فعالیت های مختلف تجاری، فرهنگی، 
خیریه، شهربازی و... . چرا که همه ی جهان سعی 
می کنند یک کاراکتری بسازند که محبوب باشد، 
حرف بزند، پویا باشد و بر اساس آن شروع به کار 
کنند. نمونه ی بسیار عالی آن که در دسترس ما 
نیســت کاراکترهای دیزنی و دیزنی لند است و 
همه ی اتفاقاتی که در حاشیه شان می افتد؛ درواقع 
انواع و اقسام کارهای موزیکال، رویداد های فیزیکی، 
غذا و غیره با آن ها اتفاق می افتد. آرزوی من این بود 
که می شد با جناب خان چنین کارهایی کرد اما 
آنقدر موانع اداری و قوانین ُکند و بروکراتیک وجود 
دارد که شــاید تا زمان مرگ من هم این به شکل 
یک آرزو باقی بماند. همچنان دارم تالش می کنم 
تا شاید بتوانم به درصدی از این اتفاق نزدیک شوم. 
جناب خان تا زمانی زنده خواهد بود که حرفی برای 
گفتن داشته باشــد. روزی که حرف هایش تمام 
شود حتما جمع می کند می رود جنوب به دنبال 

لبو فروشی اش یا پاریس البته! 

به فکر کارگردانی و سریال سازی هم 
هستید؟ 

فیلم نت یک وی او دی بود که قبل از فیلیمو و نماوا 
با ایده ای که خودم داشتم در ایران متولد شد. شاید 
این مساله یک مقدار عجیب باشد، من که کارهای 
نمایشی کرده بودم اصال چرا باید به وی اودی فکر 
کنم؟ یک شب به ذهنم رسید که االن اینترنت 
پرسرعت وجود دارد و از طرفی فیلم های بسیاری 
در ویدئوکلوب ها و شبکه ی نمایش خانگی وجود 
دارد که این ها می تواند در یک فضایی قرار بگیرد و 
آدم ها با دستگاه هایشان بروند و ببینند. به همین 
اندازه هم با بی ســوادی کامل فکر می کردم چرا 
که من فنی نمی دانم. یازده شب با دوستم محمد 
صراف تماس گرفتم که در حال حاضر مدیرعامل 
فیلم نت است. صفر ایده را مطرح کردم و او خیلی 
استقبال کرد. هشت صبح روز بعد به سراغ یکی از 
دوستان شبکه ی نمایش خانگی رفتیم و ایشان 
گفت که ایده ی خوبی است. بعدتر فهمیدیم که 
یک شبکه ای مثل نتفلیکس قبال وجود داشته و 
من واقعا نه اسمش را شنیده بودم و نه خبر داشتم 
چون فکر می کنم که این ماجرا  به شش، هفت 
ســال قبل برمی گردد و نتفلیکِس آن موقع هم 
نتفلیکِس حاال نبود و نوپا بود. روند در یک شرکت 
خصوصی شروع شد و فیلم نت به راه افتاد. افت و 
خیزهای زیادی داشت، در شروع در اوج بود و بعد 
دیگر زورمان نرسید و در بازار رقابت عقب و عقب تر 
رفت تا االن که دوباره در این هفت، هشت ماه یک 
پاالیشی شده و خیلی جدی به حوزه ی تولید محتوا 

برگشته است. من در فیلم نت سرپرست و مدیر 
بخش خالقیت به خصوص در حوزه ی برنامه سازی 
هستم. یعنی برنامه هایی که در فیلم نت ساخته 
می شود از کارگاه ما عبور می کند. درواقع یا اصل 
ایده ی آن تولید کارگاه ماســت یا اگر ایده ای از 
بیرون می آید در اینجا هرس می شــود و کارگاه 
گذاشته می شود که در پایان آثاری خلق می شود. 
»بند بازی«، »شباهنگی« و سریال »آنها« شروع 

این اتفاقات است.

از تجربه ي بازی در ســریال »آنها« 
بگویید.

در حال حاضر یک سری بیلبورد در سطح شهر از 
سریالی در ژانر وحشت به نام »آنها« پخش است. 
»آنها« را سروش روحبخش نوشته که سردبیر یکی 
از بهترین دوره های چلچراغ  و مدرس خالقیت و 
نویسنده ی درجه یک است. او این کار را چهار، پنج 
سال پیش برای فیلم نت و در یک کارگاه مشترک 
نوشت که فرصت ساختش پیش نیامد تا این اواخر 
که فیلم نت دوباره زنده شــد و پرویز پرستویی 
تهیه اش را بر عهده گرفت. این ســریال در دفتر 
مصطفی و محسن کیایی تولید شد و آن ها به کار و 
روند تولیدش خیلی کمک کردند و خدا را شکر یک 
تیم کامال حرفه ای باالی سر کار قرار گرفت. »آنها« 
یک تجربه ی جدی در حوزه ی وحشت و به نظر من 
در ایران بی سابقه است. من هم در یک قسمتش 
بازی کردم. آنتولوژی است و هر قسمت داستان های 
جداگانه دارد. بــرای من تجربه ی خیلی جذاب و 
خوبی بود، یک نقش کامال تلِخ جدی است و آن 
قسمتی که من بازی کردم میستری هارر )معمایی 

ترسناک( است که پیشنهاد می کنم آن را ببینید.

در حال حاضر مشــغول چــه کاری 
هستید؟

در حال حاضر به »خندوانه«، »دراکوال« و فیلم نت 
مشغول هستم. یعنی من هفته ای هفت روز فیلم 
نت، هفته ای سه روز »خندوانه« و هفته ای سه یا 
چهار روز »دراکوال« هستم! در حال حاضر تقریبا 
حول و حوش هفته ای بیست روز کار می کنم و این 
اصال الکی نیست! تعطیلی چهارده خرداد، اولین 

روز تعطیل من بعد از هشتاد روز بود. 

باتوجه به اینکه اشتراک  پلتفرم ها گران 
شده و مردم همچنان استقبال می کنند 
آینده   و رقابتی که بین آن ها شکل گرفته 

را چطور می بینید؟
به نظرم رقابت خیلی جذابی است؛ فیلیمو و نماوا 
در این سال ها خیلی جدی، با برنامه و خوب کار 
کردند. من خیلی این کار را دوست دارم و کارگاه 
خالقه ی فیلم نت برایم جای بســیار لذتبخشی 
است. از آن کارگاه های شــبه »کاله قرمزی« و 
شــبه جناب خانی که آدم ها می نشینند و برین 
استورمیگ )طوفان فکری( می کنند و این برای من 
کار لذتبخشی است. آینده ی پلتفرم ها را در حوزه ی 
تولید محتوا جدی می بینم و می توانم بگویم همین 
االن هم شاید با کیفیت ترین سریال ها و برنامه ها در 

پلتفرم های خصوصی تولید می شوند. 

جناب خان در یک 
بخشی از کاراکترش 
یک کمدین است که 
کمدی به مخاطب 
نیاز دارد. یعنی برای 
مثال زمانی که صد 
نفر بتوانند در کنار 
هم بنشینند و شلوغ 
باشد و لبخندشان 
را ببینی حتما خلق 
یک کمدی کار 
ساده تری است به 
نسبت زمانی که ده، 
پانزده نفر نشسته اند 
و همه تا زیر چشم 
ماسک دارند و متوجه 
نمی شوی که آیا االن 
دارند می خندند یا 
ناراحت هسند و این 
مساله کار ما را خیلی 
با چالش مواجه کرد


