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»از سرنوشت«، اولین سریال شما بود 
که در پخش هم با استقبال مواجه شد؛ 
ســختی های کار در کدام مدیوم برای 
شما بیشتر است ؟ چقدر تفاوت در این 

پروسه وجود دارد؟
در ساخت یک ســریال چون زمان طوالنی تری را 
درگیر پروسه  ساخت هســتید و حجم اطالعات 
بیشتری در آن نسبت به سینما وجود دارد و از طرفی 
به خاطر محدودیت زمانی تلویزیون و فشاری که به 
شــما می آورد تا کار را به موقع برسانید و از طرف 
دیگر بحث کمبود بودجه  کــه در تلویزیون وجود 
دارد سختی های کار سریال بیشتر از کار کردن در 
سینماست. اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که 
این ســریال برای من یک تجربه  شروع بود. من از 
فضای فیلِم کوتاه می آیم و چون در آن فضا فشــار 
زیادی را متحمل شده ام و یاد گرفته ام تا کمبودها 
را  با خالقیت  برطرف کنم، آن تجربه ها به من کمک 
کرد تا در ســاخت ســریال هم بتوانم هر جا که با 
کمبودها مواجه شدم برای جبران از خالقیت بهره 

ببرم و همین موضوع باعث شد تا رشد کنم. 
در مجمــوع تالش کردم تــا در آن مــدت زمان 

اندکی که در اختیار داشتم و به لحاظ کیفی طبق 
استانداردی که الزم بود، کاری بسازم که مخاطب 
را هم درگیر کند و از این جهت به نظرم اثر خوبی 

شده  است.
باتوجه بــه اینکــه در مدیوم های 
مختلفــی کار کرده ایــد، می توانید 
بگویید که به عنوان یک کارگردان، 
کار کردن در کدام مدیوم برای شما 

جذاب تر بوده است؟
از روز اولی که کار حرفه ای را در فضای سینما شروع 
کردم، هیچ محدودیت و قاعده  خاصی برای این که 
در یک مدیوم مشخص کار کنم نداشتم. اگر کارنامه  
کاری من را مشاهده کنید؛ مستند، انیمیشن، کار 
کوتاه داستانی و ســینمایی را تجربه کرده ام و در 
حال حاضر سریال کار می کنم. سعی کرده ام از همه 
مدیوم هایی که می شود با آن ها  کار کرد بهره ببرم. 
اما این که چه می شود به سراغ انیمیشن، مستند و 
یا فیلم کوتاه می روم بستگی به ایده و فکری دارد که 
می خواهم راجع به آن حرف بزنم و یا دغدغه ای  که 
ذهن مرا به خود مشغول کرده است. مثال اگر نتوانم 
حرفی را در فضای رئال بزنم، به ســراغ انیمیشن 

اینکه چه می شود 
به سراغ انیمیشن، 
مستند و یا فیلم کوتاه 
می روم بستگی به 
ایده و فکری دارد 
که میخواهم راجع 
به آن حرف بزنم و یا 
دغدغه ای که ذهن 
مرا به خود مشغول 
کرده است. مثال اگر 
نتوانم حرفی را در 
فضای رئال بزنم، به 
ســراغ انیمیشن 
میروم

می روم. نمی توانم به طور مشخص بگویم که کدام 
مدیوم برای من جذاب تر اســت؛ بــرای من همه  
مدیوم ها جذابیت های خاص خودشــان را دارند و 
بســته به فکر، حرف و آن مدلی که می خواهم یک 
ماجرایی را روایت کنم به سراغ این مدیوم ها می روم. 
تولید یک ســریال آن هم با شرایط 
مالی فعلی سازمان کار سختی است. 
چطور مجاب شدید که این ریسک را 
برای ساخت یک سریال طوالنی برای 

اولین بار در سازمان داشته باشید؟
اولین چیزی که در این کار مرا جذب کرد، قصه ای 
بود که با آن مواجه شــدم. به خصــوص اینکه »از 
سرنوشت« یک فضای نوجوانانه  خیلی جدی داشت 
که من فکر می کنم سال هاست در فضای تلویزیون 
چنین فضایی تجربه نشــده  و یا حداقل خیلی کم 
تجربه  شده اســت. یک تم رفاقتی در این قصه بود 
که من خیلی آن را دوست داشتم، یعنی تمی بود 
که در »بیســت و یک روز بعد« هــم آن را در یک 
اندازه کوچک تری اجرا کرده بودم و عالقه داشــتم 
بتوانم آن را در بستر زمانی طوالنی تری هم روایت 
کنم. بحث دوم امکانات مالی بود که به خصوص در 
سال های گذشته در تلویزیون محدود شده است. بله 
این مساله خیلی خیلی جدی است و ما از این نظر 
بارها و بارها با مشکالت عجیب و غریبی مواجه  شدیم 
ولی نکته ای که وجود دارد این است که من خودم را 
برای مواجه شدن با مشکالت آماده می کنم. یا باید 
تسلیم آن شوم یا بتوانم با خالقیت های دیگری آن 
را جبران کنم. این در نهایت به رشد خود فیلم ساز 

 گروه تلویزیون:  محمدرضا خردمندان از کارگردانان جوانی است که 
چند سال قبل با فیلم تحسین شده  »بیست و یک روز بعد« بر پرده  
»از  تلویزیونی  سریال  با  پیش  مدتی  و  شد  حاضر  سینما  نقره ای 
سرنوشت« باز هم به سراغ دغدغه های نوجوانان رفت و همین باعث شد تا با او 
با  سینما  مدیوم  تفاوت های  تلویزیون،  در  سریال  تولید  فعلی  مشکالت  درباره  

تلویزیون و... صحبت کنیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

گفت وگو با سید محمدرضا خردمندان؛ کارگردان

بازیگران تئاتر همراه هستند و ادا و اصول ندارند!

مشکالت مالی، 
پروژه های تلویزیون 

را تحت تاثیر قرار 
داده است


