
می رسید را برای آن سکانس پیاده کردم. من 
به این فکر نمی کردم که این ایده مثاًل تئاتری 
است یا تلویزیونی. من فقط فکر می کردم این 
لحظه باید خوب از کار در بیاید و تماشــاگر 
از دیدن آن لذت ببــرد. پیش فرض من این 
بود. حاال یا موفق شــدم یا نشدم. ولی به این 
فکر می کردم که تصویری تریــن حالت این 
صحنه چیست. اما معتقدم که مونولوگ عرصه 
درخشش بازیگر است. البته گاه ممکن است 
یک مونولوگ در دل خودش حرکت داشــته 
باشد. آن وقت برایش حرکت ایجاد می کنیم. از 
این نمونه ها هم در ادامه داریم که دیگر دوربین 
آن حرکات ساده را ندارد اما باز سعی کردیم که 
آن ها را بدون قطع بگیریم. من سعی کردم در 
مونولوگ ها تقطیع نداشته باشم. ولی به فراخور 
آن چه دارد گفته می شود )مثل سکانس رمالی 
یا تک گویی های زنان( دلیلی ندیدم که چند 
تا کات بزنم و مونولــوگ را از زوایای متفاوت 
بگیرم. وقتی بازیگر دارد خوب اجرا می کند و 
من با یک حرکت ساده دوربین می توانم از آن 
حرکت بهتری در بیاورم، چرا باید با کات های 
بیهوده تصور ریتم تند ایجاد کنم؟ ریتم درونی 
آن مونولوگ، شنیدن آن مونولوگ است. پس 
بهتر است با دوربین مزاحمش نشوم و بگذارم 
کارش را بکند. به نظرم این گونه تأثیرگذاری 

بیشتری دارد.
یعنی شما فقط به منطق تأثیرگذار 
دراماتیک آن صحنه فکر می کردید 

و نه هیچ چیز دیگری.
بله. البته با تصور یک ادبیات کلی تصویری 

راجع به کل کار.
اگر موافق باشید به سراغ جمع بندی 
برویم. طبق آن چه در تیتراژ آمده، 
»شــبکه مخفی زنان« قرار است 
در سی قسمت نمایش داده شود. 

درست است؟
بله.

به صورت فصل بندی شده است یا 
یک سره پخش می شود؟

این بستگی به سیاست پلتفرم دارد. ما یک 
نقطه عطف در قصه داریم که می تواند پایان 
فصل باشــد و بعد با یک هفته اختالف، فصل 

دوم را شروع کنیم.
پس اگر هم فصل بندی شده باشد 
فاصله زیادی بین فصل ها نمی افتد. 
این طور نیست که دو، سه ماه فاصله 

بیفتد.
نه. اصاًل.

زمانی که داریم مصاحبه را ضبط می کنیم، 
هفت قسمت از سریال منتشر شده است. قطعاً 
در ادامه بازخوردهای بیشتری خواهید گرفت. 
اما با توجه به بازخوردی که تاکنون گرفتید و 
استقبالی که شــده، فکر می کنید به اهدافی 

که از ساخت سریال در سر داشتید رسیدید؟
بله. فکر می کنم تا این لحظه بازخوردها با 
آن چه تصور داشتم یکی است. همان انتظاری 

که از بازخوردها داشتم اتفاق افتاده است.
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اما معتقدم که 
مونولوگ عرصه 
درخشش بازیگر 
است. البته گاه ممکن 
است یک مونولوگ 
در دل خودش حرکت 
داشته باشد. آن وقت 
برایش حرکت 
ایجاد می کنیم. از 
این نمونه ها هم در 
ادامه داریم که دیگر 
دوربین آن حرکات 
ساده را ندارد اما باز 
سعی کردیم که آن ها 
را بدون قطع بگیریم. 
من سعی کردم در 
مونولوگ ها تقطیع 
نداشته باشم


