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لباس خودمــان و همچنیــن گرته برداري از 
فرهنگ شــمال، در نهایت چیزي ابداع شــد 
که درحال حاضر تماشــاچي شاهد آن است. 
مهم ترین علت این موضوع هم این اســت که 
این کار بتواند نه تنها بــا مردمي که در خطه  
شمال زندگي مي کنند، بلکه با همه  مردم ایران 
و تمام ایراني هاي خارج از کشور و حتي کساني 
که ایراني نبوده و جزو این فرهنگ نیســتند، 
اما ممکن است بیننده  این کار باشند، ارتباط 

خودش را حفظ کند.
پيش بردن يک قصــه در چند زمان 
مختلف از نظر توليد و کارگرداني کار 
بسيار سختي اســت. سخت ترين 
مرحله  کار براي شما مربوط به کدام 
بخش بود؟ و چه مانعي بيشتر از همه 

شما را اذيت کرد؟
اینکه ما مجبور شدیم به ضرورت روایت قصه 
از بازیگــران متفاوتي اســتفاده کنیم، بخش 
ســخت ماجرا بود؛که هم مــا را در انتخاب ها 
دچار چالش کرد و هــم مخاطبین حداقل دو، 
سه قســمت دچار چالش شــدند تا بتوانند با 
آدم هــاي جدید ارتباط برقــرار کنند. در یک 
سریال سي قسمتي که مبناي آن بر تغییر زمان 
است و نصف سریال با آدم هایي جلو مي رود و 
بعد زمان تغییر مي کند، قطعا با ســختي ها و 
مشکالت زیادي در بخش صحنه، لباس، گریم، 
تدارکات، تولید و همه  بخش هاي دیگر مواجه 
مي شویم ولي این که بخواهیم کال بازیگرهاي 
فصلي را که تماشــاچي با آن ها ارتباط کامل 
برقرار کرده است، کنار بگذاریم و از بازیگرهاي 
جدید استفاده کنیم، ممکن است ارتباط کار را 

با مخاطب قطع کند. 
اين سريال درست در زماني پخش 
شــد که در يک ســال اخير دو، سه 
سريال از شبکه ســه با حال و هواي 
گذشــته و خارج از تهران و حتي در 
شمال داشتيم. پيدا کردن مخاطب 
بــراي کاري که فضــاي آن جديد 
نيست، کار سختي بود و شما سعي 
کرديد با جا انداختن قصه از پس آن 
بربياييد و تعداد قســمت هاي باالي 
اين کار براي شــما يک حسن  بود، 

درست است؟
بله. با اینکه چند کار مشابه از نظر فضاي 
جغرافیایي یا حتي تاریخي و با آن شمایل 
و ترکیب فضــاي قدیمــي در تلویزیون 
نمایش داده شده بود، نوع نگاه ما به عنوان 
بخش ســازنده و متفاوت بودن قصه  وجوه 
تمایز ما با کارهاي دیگر شد. قصه این توانایي و 
این اجازه را به ما مي داد که بتوانیم با این 
داستان به شــکل ملموس تري 
روبــه رو شــویم. وجــود 
تضادهــاي بیرونــي در 
فضاي قصه و پرداخت 
به جزئیات در اجراي 
این تضــاد خیلي به 
ما کمک کــرد که 

تماشاچي بتواند در قســمت اول و دوم با این 
کار ارتباط برقرار کند و همین طور هم شد. به 
همین خاطر از این بابت که ممکن است این کار 
با کارهاي دیگر مقایسه شود، نگراني نداشتیم. 
ما خیلي از فضاها را خودمان از پایه ســاختیم. 
در واقع لوکیشن ها را ایجاد کردیم و کاراکترها 
را خلق کردیم و نوع پوشش را به شکلي تغییر 
دادیم که متفاوت تــر از بقیــه ي کارها جلوه 
کند، به همین دلیل مطمئن بودم که این کار 
مي تواند ارتباط خودش را با تماشــاچي برقرار 
کند، اما توقع نداشــتم در قســمت دو، تمام 

تماشاچي ها جذب این کار شوند.  
کارگرداني اين کار سنگين بود که به 
شما اجازه نداد در آن بازي هم بکنيد؟
یک علت این است که در این کار نقشي وجود 
نداشــت که احســاس کنم براي اجراي آن 
توانایي بیشتري نســبت به بچه هایي که االن 
انتخاب شده اند داشته باشــم. دلیل دیگرش 
این بود که در حین کار مشــغول باز نویســي 
فیلمنامه بودیم و من باید نسخه  نهایي را براي 
اجرا باز نویســي مي کردم و از نظــر زماني در 
این خصوص نگراني داشــتم و احساس کردم 
حجم زیاد کارهایم ممکن اســت به بخشي از 
کار لطمه بزند. البته با اینکه در این کار بازي 
نکردم، باز هم براي باز نویســي و کارگرداني 
آن زماني بیشــتر از زمان منطقي و استاندارد 

صرف کردم.
روي شخصيت هاي خانم اين قصه، 
شــخصيت پردازي خاصي صورت 
گرفته و گويا تالش کرديد که از زنان 
اين داستان تصويري تک بعدي ارائه 
ندهيد؛ خصوصا اينکه در شمال کشور 
زنان خيلي زحمت کــش و خانواده 

نگه دار هستند. 
بله، اتفاقا همــه  کاراکترهــاي زن در این اثر، 
شخصیت هاي متفاوتي داشته و هر کدام رنگ 
خودشــان را دارند. یعني حتي وارش ها که دو 
وارش هســتند، بعد از گذشت زمان یک رنگ 
و شــکلي پیدا مي کنند که احساس مي کنیم 
نسبت به همدیگر یک مقداري متفاوت هستند. 
آن زن ساکت و آرام و صبور و پرجنب و جوشي 
که کار مي کــرد تا زندگــي اش را حفظ کند، 
بعد تبدیل به کسي مي شــود که با وقار شروع 
مي کند به نصیحت گویي و تــالش مي کند تا 
حریم خانواده را حفظ کند. گیالن جان نمونه  
زني معتقد به عشــق و وفاداري است. شکوفه   
نوجوان، شکوفه  جوان، بعد شیوا و بعد نوبري که 
االن وارد قصه شده  است، همگي از این قاعده 
پیروي مي کنند. همه  خانم ها براي خودشــان 
یک رنگي دارند که شبیه به هم نیست. بازیگرها 
هم با توجه به این نگاه و زمینه اي که خود قصه 
به آن ها داده اســت، خیلي خوب توانسته اند 
از پس این شــخصیت ها و لحظاتشان برآیند. 
خوشــبختانه اتفاقي که افتاده همین است که 
االن شــما به عنوان یک بیننده و یک منتقد 
آگاه نسبت به فضاي نمایشي مي گویید که این 

شخصیت ها تک بعدي نیستند. 

مهم ترين علت 
اين موضوع هم 
اين است که اين 
کار بتواند نه تنها 
با مردمي که در 
خطه  شمال زندگي 
مي کنند، بلکه با 
همه  مردم ايران و 
تمام ايراني هاي 
خارج از کشور و 
حتي کساني که 
ايراني نبوده و 
جزو اين فرهنگ 
نيستند، اما ممکن 
است بيننده  اين 
کار باشند، ارتباط 
خودش را حفظ کند

قطعا نویســنده  رمان کاراکترهــا را پرورانده 
و بعد در یک بستر مشــخص قرار داده است. 
ما فضاي خارجي این رمــان را به روز کردیم، 
چرا که آن فضا هیچ گونه ســنخیتي با جامعه  
ما نداشــت. نویســنده   کار یعني آقاي جابر 
قاســمعلي که خودش اصالتا از اهالي شمال 
است، این داستان را در فضاي شمال طراحي 
کرده است. در اجرا نیز، هم براي بخش شمال 
و هم براي بخش سیســتان و بلوچســتان از 
مشــاوراني اســتفاده کردیم تا بتوانیم نحوه 
استفاده از پوشــش، لهجه، بیان، زبان، رفتار 
و... را تا اندازه اي بــه بازیگرانمان تعلیم دهند 
که بتوانند فضایي قابل بــاور را براي مخاطب 
ایجــاد کنند. ما بایــد در همه  ایــن فصل ها، 
یک مسئله را مد نظر داشــته باشیم و آن این 
اســت: شــمالي که در قصه  ما به عنوان یک 
سرزمین ســبز سرشــار از آباداني نشان داده 
شــده و در نهایت مهاجراني واردش مي شوند 
تا بتوانند زندگي سعادتمندتري در آن داشته 
باشند، نقطه اي از جغرافیاي خاصي در شمال 
نیست که بخواهیم بگوییم تمام قصه مان را با 
ویژگي هاي جغرافیایي و فرهنگي آن منطقه 
تطبیق داده ایم. شــمال به شکل کلي شمال 
است، جایي که سرسبز است، جایي که آباداني 
در آن اســت و جایي که مي تواند پناه و مأمن 
شخصیت ما باشــد که از قحطي و گرسنگي 
گریخته و به آن پناه آورده اســت. بنابراین ما 
خودمان یک جغرافیا تعریف کرده ایم. خیلي ها 
به من گفتنــد که قاضیان اصال کوهســتاني 
نیســت، عده اي دیگر گفتند که در شــمال، 
جلگه و کوهپایه با دریا نزدیکي  ندارد و این ها 
هرکدامشــان یک جغرافیاي خاص خودشان 
را دارند؛ ولي ما با جلوه هــاي ویژه منطقه اي 
را تعریف کردیم که از کوهســتان شروع شده 
و بعد از کوهســتان به کوهپایه و از کوهپایه 
به جلگه و از جلگــه به دریا ختم مي شــود؛ 
یعني فضایي که تنوع اقلیمي دارد. به همین 
خاطر براي بعضي دوســتان سوء تفاهم هایي 
در رابطه با چگونگي نشان دادن شمال پیش 
آمد. این برداشــت ما از یک مــکان و از یک 
پناهگاه است که سرسبزي و آباداني در آن به 
عنوان ویژگي هاي اصلي وجود دارد و ما از آن 
آباداني استفاده کرده ایم تا بتوانیم کاراکترها 
را در این فضا تعریف کنیــم. به همین خاطر 
در قصــه  اصلي مــا کاراکترها ممکن اســت 
رفتارهایي از خودشان نشــان دهند و یا مثال 
نوع پوشش شان جوري باشــد که با بخشي از 
جغرافیاي شمال اصال همخواني نداشته باشد. 

ما به همراه طــراح صحنه، طراح لباس، 
و کمک بقیه  دوســتان ســعي 

کردیم یک هارموني در فضا 
ایجاد کنیم، نــه اینکه به 

واقعیت ها وفادار باشیم. 
درواقع با کمک روایت، 

نگاه متفــاوت، هنر 
طراحــي صحنه و 
فضا و هنر طراحي 


