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کمک و همراهی می کنند تا متن نوشــته شود 
و پیش برود. به همین دلیــل طبیعتا در آینده 
باید پایلوت نویســی و قســمت یک نویسی را 
جدی بگیریم و بیننــده را بالفاصله وارد جهان 
قصه، داستان، شــخصیت های مثبت و منفی و 
موقعیت هایشان کنیم و اگر این مسیر را نرویم 

بی شک با شکست رو به رو می شویم.
اگر خودتان می خواســتید کســت 
بچینید و به عنوان تهیه کننده در این 
کار حضور داشــتید از چه بازیگرانی 

استفاده می کردید؟
به هر حال این ترکیب انتخاب شده و همانطور 
که گفتم ترکیبی اســت که چنــد اراده در آن 
تاثیر گذاشــته اند تا انتخاب هــا را انجام دهند. 
آن شــدت و حدتی که محمد شایسته دارد تا 
همه ی نقش هایش را از آدم های چهره استفاده 
کند طبیعتا در من کمتر است و برای بعضی از 
نقش ها حتما از چهره های جدیدتری استفاده 
می کردم اما اجــازه بدهید که ترکیب و اســم 
نگویم. اگر قرار بود که فقط مــن بچینم حتما 
انتخاب هایم یک مقدار کمی تفاوت  داشت اما به 
نظر من در حال حاضر و در مجموع ترکیب قابل 
قبول و قابل دفاعی اســت. ضمن اینکه اگر نگاه 
کنیم شهرام شاه حسینی هم در قیاس با کارهای 
دیگرش در بازی گرفتن چه از بازیگران چهره و 
چه از بازیگران غیر چهره در این سریال زحمت 
مضاعفی کشیده است. بازیگران بازی های نسبتا 
قابل قبولی را جلوی دوربین ارائه دادند و عالوه بر 
اینکه خود بچه ها زحمت کشیده اند حاصل کار 

شهرام شاه حسینی هم هست.

در حــال حاضر مشــغول چه کاری 
هســتید؟ از جزئیات کار جدیدتان 

بگویید.
در حال حاضر سرپرســتی سریال دیگری 
را با یک تیم نویسنده انجام می دهم که آن 
هم به زعم من یک سریال متفاوت، جذاب 
و نوتری است که کمتر شبیه آن را دیده ایم. 
این کار به جنگ بوســنی می گذرد و قرار 
اســت کاراکترهایی از ایران و آنجا باشند و 
یک ماجرای جنگی عاشــقانه که آدم ها در 
قصه، زندگی متفاوتی را تجربه می کنند و 
با دوست نویســنده ای آن را جلو می بریم. 
قرارداد من با فیلیمو اســت که این سریال 
برای آن ها ساخته و پخش خواهد شد. یک 
ســریال را هم از قبل برای شبکه سه پیش 

می برم. 
این مطلب را هم اضافه کنــم که تجربه ی 
تیمــی کار کردن در ســریال و نوشــتن 
مساله ای است که کســانی که در حوزه ی 
سریال نویســی موفق هســتند به شدت 
آن را رعایت می کنند. ســازنده ی ســریال 
»بریکینگ بد« یک نظــری دارد و آن این 
اســت که: حرف غلطی بود که فرانسوی ها 
به ما امریکایی ها به عنــوان نگره ی مولف 
یاد دادند که مولف یک نفر اســت ؛ سریال 
نویسی و سریال سازی جدی تر از آن است 
که بر روی شانه ی یک نفر بتواند سوار شود. 

کار تیمی کــردن در حــوزه ی فیلمنامه و 
فیلمنامه نویسی در سریال موضوع به شدت 
مهمی اســت و راه دیگری وجــود ندارد و 
حتما بایــد این اتفاق بیفتد. ما در ســریال 
»می خواهم زنده بمانم« یک تیم ســه نفره  
بودیم و زحمت دیالوگ نویسی و فضا سازی 
بیشتر برعهده ی پویا سعیدی بود که جوان 
با استعدادی است و من تئاتر »النچر5« را 
از او دیدم که دیالوگ نویســی هایش خیلی 
خوب بود و او را از همان جــا برای این کار 
دعوت کردم. تجربه ی ســریال نویسی از او 
ندیده بودم، خودش هــم در ابتدا گفت که 
اولین سریال من اســت اما همزمان با ما در 
نوشتن سریال »سیاوش« هم کمک کرده 
بود. پوریا کاکاوند که او هم جوان مستعدی 
است که کارهای تئاتری کرده اما در این تیم 
هیچکدام تجربه ی سریال نویسی را نداشتند 
. همانطور که گفتم بار نوشتن بیش از همه 
به گردن پویا ســعیدی افتاد و ما بیشتر در 
طراحی داستان کمک می کردیم. می خواهم 
بگویم که مــا ناچاریم تا به ســمت نگارش 

گروهی برویم.
 در حال حاضر در کار جدیدی هم که دارد 
انجام می شود باز من به اتفاق یک نویسنده 
که او هم تا به حال تجربه ی سریال نویسی 
نداشته اما در حوزه ی سینما تجربه دارد 
همکاری داریم و به نظر من در این ترکیب 
گروهی نتیجه ی بهتــری حاصل خواهد 
شد و باید به این سمت و سو رفت. اگرچه 
متاســفانه ما ایرانی ها بــرای کار گروهی 

تربیت نشده ایم.
به نظر شــما این کارهایی که در حال 
حاضر در شــبکه نمایش خانگی مد 
شــده، برای مثال مســائلی از قبیل 
لوکیشــن های تجمالتــی، تعقیب و 
گریزهای عشــقی و ... چقدر جواب 
می دهد و مخاطب دارد؟ خود شما در 
شبکه نمایش خانگی به سمت و سوی 

این کارها می روید؟ 

 اگر ما یک مقدار اجــازه دهیم تا بــازار قواعد 
خودش را تعریف کند به نظر می آید که کم کم 
متوجه شویم تا این بازار، پلتفرم ها و مخاطبین 
ســلیقه های متفاوت و متنوعی دارنــد. به نظر 
من سریال »قورباغه« یک قشــری از آدم هایی 
که ســریال های ایرانی را جــدی نمی گرفتند و 
مخاطب سریال ایرانی نبودند را وارد این چرخه 
کرد تا ســریال های نمایش خانگــی را ببینند. 
یعنی به دلیل فرم و ســاختار متفاوت و مدرنی 
که هومن سیدی در این سریال با وجود همه ی 
نقص ها و باگ هایی که در فیلمنامه نویسی اش 
داشت به کار برد باعث شــد تا  قشر جدیدی از  
مخاطب به سریال های ایرانی رو بیاورد و از این 
بابت باید از او تشــکر کرد. از طرفی ما در حال 
حاضر می بینیم سریال هایی که االن در پلتفرم 
بارگذاری می شود، تمام این مســائلی که شما 
گفتید را هم دارد اما نتوانســته ارتباط زیادی با 
مخاطب بگیرد. ما ســریالی داریم که فصل دوم 

در حال حاضر در کار 
جدیدی هم که دارد 
انجام میشود باز من 
به اتفاق یک نویسنده 
که او هم تا به حال 
تجربه ی سریال 
نویسی نداشــته 
اما در حوزه ی سینما 
تجربه دارد همکاری 
داریم و به نظر من در 
این ترکیب گروهی 
نتیجه ی بهتــری 
حاصل خواهد شد 
و باید به این سمت 
و سو رفت. اگرچه 
متاســفانه ما 
ایرانی ها بــرای کار 
 گروهی تربیت 
نشده ایم.

است، سوپراســتار دارد اما در آمار تقریبا در کف 
جدول قرار گرفته و همه ی آن الکچری بازی ها و 
مواردی که نام بردید درش وجود دارد. تصور من 
این است که با تجربه ای که نتفلیکس و شبکه های 
دیگر دارنــد، در آینده این قصه ها هســتند که 
جغرافیا و شرایط را در می نوردند و آن ها هستند 
که تعیین تکلیف می کنند. یعنی بازیگر درست 
است، کارگردان درست اســت، فضای الکچری 
یا غیر الکچری اجتماعی، جنوب شهری شمال 
شهری و همه ی این ها بیس ها و بسترهای قصه 
هستند اما در سریال سازی و سریال نویسی و در 
ارتباط مخاطب با ســریال به نظر من قصه است 
که حرف اول و آخر را در آینده خواهد زد. الاقل 
آینده ی پلتفرم های ایران اینطوررقم می خورد. ما 
در حال حاضر با تعداد زیادی اسم رو به رو هستیم 
که سال آینده یا همین امســال سریال هایشان 
می آید و کسانی هســتند که در سینما کارهای 
موفقی انجام داده اند. این  افراد ســریال سازی را 
تجربه می کنند و ما نتایج این تجربیات را خواهیم 
دید. گاها تجربیات موفقی خواهند بود و بعضی 
از آن ها هم ممکن اســت ناموفق باشند. آن وقت 
همه به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه باعث 
می شود تا مخاطب انبوه با یک ســریال ارتباط 
برقرار  کند یا نکند دیگر بازیگر، کارگردان، فضای 
الکچری یا جنوب شهر نیست، بلکه قصه و بافت 
درام، شخصیت پردازی متنوع، کمتر دیده شده 
و خالقانه ی درام است که تعیین کننده است. من 
فکر می کنم که سریال ســازی ما در سال هزار 
و چهارصد و یــک در همــه ی پلتفرم ها اینطور 
پیش می رود که حاکمیت قصه نسبت به بقیه ی 

فاکتورها در صدر خواهد نشست. 


