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عکس :روابطعمومی سریال
بهرنگ توفیقی (راست) و حامد عنقا در پشت صحنه بر سر دوراهی

توگوی «ایران» با بهرنگ توفیقی و حامد عنقا
گف 
کارگردان ،تهیهکننده و نویسنده مجموعه تلویزیونی «بر سر دوراهی»

بایدسلیقهمخاطبعام را رعایتمیکردیم
مجید سرایی
خبرنگار

شــبکه  ۲ســیما برای نوروز امســال برخالف دیگر شــبکهها که معموالً ســعی در تولید
ســریالی کمدی برای جذب مخاطب بیشــتر دارند ،با ســریالی ملــودرام به خانههای
مردم آمد تا فضای متفاوتی برای مخاطبان ایجاد کند .این بار بهرنگ توفیقی و حامد
عنقا ســریال «بر ســر دوراهی» را برای آنتن نوروزی شــبکه  ۲تولید کردند .ســریالی که
سومین اثر مشترک بهرنگ توفیقی در مقام کارگردان و حامد عنقا در مقام تهیهکننده
و نویســنده محســوب میشــود .قبل از این ،مخاطبان تلویزیون ســریال «پــدر» را در
تابســتان گذشــته از این دو هنرمند تماشــا کرده بودند .اولین همــکاری عنقا و توفیقی
ســریال «انقالب زیبا» بود که چند سال قبل از تلویزیون پخش شــد« .بر سر دوراهی»
ســریالی بود که از ســوی مخاطبان تلویزیون دیده شــد و نقد و نظرهــای متفاوتی را در
پی داشــت .از انتخــاب بازیگــران آن بگیرید تا شــکل روایت قصه که بــرای خیلیها
توگوی حاضــر ،بهرنگ توفیقی درباره این ســریال و تفکرات خود
آشناســت .در گف 
پیرامون ســاخت ســریال با مضامین اجتماعی صحبت میکند .شــاید این توضیح
توگو با حضور بهرنگ توفیقی و حامد عنقا انجام شود،
الزم باشد که قرار بود این گف 
توگو حضور یافت.
اما به علت تراکم کاری عنقا ،او فقط در قسمت کوتاهی از گف 
شــما در ســه مجموعــه تلویزیونــی «انقــاب
زیبا»« ،پــدر» و مجموعه اخیر (بر ســر دوراهی)
بــاآقایعنقــاکارکردید.بــهجز«انقــابزیبا»،
دو ســریال «پدر» و «بر ســر دوراهــی» این نکته
را به ذهن مخاطب میرســاند که اساســاًعالقه
عجیبی بــه مضامیــن اجتماعــی و مخصوصاً
«اخالق»درجامعهامروزدارید؛حتیاینعالقه
در ســریالهای دیگرتــان مثل «زیر پــای مادر» و
«پشــت بام تهران» هم مشهود اســت .آیا این
عالقهازیکاعتقادریشهمیگیردیااحساسخأل
اخالقدرجامعه؟
از هــر دو .یکــی از خــوش شانســیهای من
این اســت که فیلمنامههای پیشــنهادی چه از
طرف آقای عنقا و چه از طرف دیگر نویسندهها
مثل سعید نعمتاهلل به من ،بر محور اخالق
و خصوصــاً خانــواده متمرکــز شــدهاند .قطعاً
بخشــی از ایــن عالقــه از اعتقادم بــه اخالق بر
میآیــد و بخش دیگــر از احســاس خأل عنصر
مهــم انسانســازی بــه نــام اخالق سرچشــمه
میگیــرد .ایــن بدیهــی اســت کــه احســاس
خــأ از چنیــن عنصــری ذهنــم را دغدغهمنــد
میکنــد و اجــازه میدهد تــا دربــارهاش حرف
بزنــم؛ مخصوصــاً کار مــا کــه بیــان تصویــری
دغدغههاســت حتــی اگــر در حــد یــک اشــاره
باشــد .در واقع داشتن چنین دغدغهای و بیان
تصویــری آن ،وظیفه کوچکی اســت که من بر
خــودم فــرض میدانم ایــن وظیفــه را به نحو
احسن انجام دهم.
این حس دغدغه و درک و دریافت خأل اخالق
را از کجا دریافت میکنید؟ تا چه میزان با اقشار
مختلفجامعهدرتماسهستید؟
بحــث جالبــی را بــاز کردیــد کــه مــن برای
اولیــن بــار دربــاره آن حــرف میزنــم .اساســاً
روابــط عمومی مــن از دوران کودکی بــاال بود و
بــه اعتبار همیــن روابط عمومی باال ،دوســتان

زیادی از ســطوح مختلف جامعه پیدا کردهام.
خــودم در تهران به دنیا آمــدم و از محله فالح
بگیرید تا نیــاوران ،دوســتانی دارم کــه دائماً با
آنهــا معاشــرت میکنم .شــما در میــان تمام
دوســتان مــن ،هــم ثروتمنــد میبینیــد و هــم
کارگر ،هم کشــتیگیر میبینید و هم کسانی که
با ســختی کار میکنند .خالصه با اقشــار زیادی
از جامعــه در ارتباط هســتم و مــدام در جریان
دغدغههایشــان قــرار میگیــرم .بــه هیچ وجه
خــودم را جــدا از جامعــه نمیدانم و ایــن را از
روی ادا درآوردن و شــو آف نمیگویــم .شــاید
باورتان نشود که من ماشین ندارم .مثل خیلی
از شــهروندان با آژانس سفر میکنم و با راننده
آژانــس حــرف میزنم ،با تاکســی رفــت و آمد
میکنــم و به درد دلهای راننده تاکســی گوش
میدهم ،با اتوبوس و مترو سفرهای شهریام
را انجــام میدهم و بــا آدمهای مختلف گپ و
گفت میکنم .کمی خبــر میخوانم و مطالب
روزنامهها را رصد میکنم .به هر شــکل در این
شــهر باال و پایین مــیروم و در جریان جزئیات
درگیریهــای ذهنی آدمهایی که در این شــهر
زندگی میکنند قرار میگیرم .اصوالً گوشــه گیر
نیستم و عالقهای به انزوا ندارم.
از طرح این پرســش و پاسخی که شــما دادید،
وارد ســریال اخیرتــان میشــویم .شــما عالقــه
عجیبــیبهقصــهدارید.حــداقلایــنعالقهدر
ســریال «بــر ســر دوراهی» کــه در ایــام نــوروز از
شبکه  ۲پخش شــد و ســریال «پدر» که تابستان
گذشــته از این شــبکه به روی آنتن رفت و حتی
کارهــای دیگرتــان مثــل «زیر پــای مــادر» کامالً
هویداســت .اما در «بر سر دوراهی» از قصههای
ی مجــات قدیمــی مثــل «زن روز» الهام
پاورق 
گرفتید و خود شــما و آقای عنقــا به این موضوع
در مصاحبههایــی کــه دربــاره این ســریال بود،
اشــاره کردید .میتوانیــم این نتیجــه را بگیریم

کــه عالقهمندی شــما به قصــه و در عیــن حال
دغدغههایجامعهیکپیوندناگسستنیدارند.
آیاخودتانباایناستنباطموافقید؟
کامالً! قصه گویی از قصه شنوی برمیآید.
اگــر عالقه به قصه شــنیدن داشــته باشــی ،به
قصهگویی هــم عالقهمند میشــوی .طبیعی
اســت وقتــی از شــنیدن قصــه لــذت میبری،
وقتــی خــودت آن قصــه را تعریــف میکنــی،
لذتت دوچندان میشود .اگر عالقه شخصیام
را در نظر نگیرم ،معتقدم مردم به قصه عالقه
زیادی دارند و همین احساس من و آقای عنقا
را به سمت بهرهگیری از این فرم سوق داد.
در چــه شــرایطی ایــن قصــه را در قالب یک
سریالروایتکردید؟
صادقانه بگویم ،این کار را در شرایط خیلی
ســختی تولید کردیم .حــدوداً  ۴۰یــا  ۴۵روز به
عید مانده بــود که کار را شــروع کردیم و وقتی
آماده پخش شــد ،احساس کردم یک معجزه
رخ داده؛ چون تولید یک ســریال در عرض ۴۵
روز واقعاً کار آســانی نیســت .اگر از همان ابتدا
مدل خودمان را داشــتیم ،قطعــاً تکلیفمان
روشــن بود .مدتی طول کشید تا به این نتیجه
برســیم که میخواهیم با چنین لحنی قصه را
روایتکنیم.
ظاهراًعنوانمتناولیه«سادهدالن»بود؟
ســاده دالن یــک قصــه کمــدی بــود کــه
متــن اصلــی آن ،عشــق یــک خانم مســن به
پســر جــوان را روایــت میکــرد .اما در «بر ســر
دوراهــی» موضــوع آن قصــه بــا تغییراتی در
لحن روایت ،یکی از اجزای متن ســریال شــد و
عمــاً موضوعات دیگر را پر رنگ کردیم .مثالً
موضــوع دالر از ابتــدا مطــرح نبود؛ امــا زمانی
که وارد قصه شــد ،فضای نویی بــه روایت داد.
از آنجــا که بخــش اعظــم کار در مرحله پیش
تولیدساختهمیشود،بیشترینزمانتفکرمان
را در آن مرحلــه متمرکز کردیم .مدام با آقای
عنقــا حــرف زدیــم و حــرف زدیــم تــا باالخره
لحــن کارمــان را پیــدا کردیــم و فهمیدیم چه
باید بکنیم .بعد از آن موتورمان روشــن شــد و
کار ریتم تندی گرفت .این موضوع را سرلوحه
کارمــان قــرار دادیــم کــه زمانمان کم اســت.
بــا وجود مــدت زمان کــم ،نباید اجــازه دهیم
کارمان شبیه ساختههای قبلیمان تولید شود؛
باید به شــکل نویی برســیم و همه اجــزای کار
از چیدمــان بازیگــران گرفته تا روایــت و تیتراژ
موســیقی نو باشــند؛ حداقل برای ما کــه کار را
تولیــد میکنیم .در واقع لحنی که در کار جاری
اســت ،حــرف اول را میزنــد .وقتــی مخاطب
ســریال را تماشا میکند ،هنگامی که موسیقی
کار را میشــنود یــا لوکیشــن را میبیند که یک

جــوان ســاکن پاییــن شــهر را نشــان میدهد،
احســاس ارتبــاط مســتقیم بــا فضــای روایت
قصه میکند .شــما تصور کنید ما صحنههای
مربوط به محالت قدیمی را در لوکیشــنهای
واقع در امامزاده یحیی یا ســه راه امین حضور
گرفتیم .گرفتن این صحنهها در ســه راه امین
حضــور آن هــم اســفند مــاه میدانیــد یعنی
چه؟ یعنــی در میان شــلوغیهای بازار شــب
عید تصویربرداری مجموعه سریالی را انجام
دهی که قرار است ایام عید به روی آنتن برود.
واقعاً کار ســختی بود .هر پالنی که میخواهی
بگیری ۲۰۰ ،موتورسیکلت از مقابل دوربینت
رد میشود یا عدهای اطراف گروه تصویر بردار
جمع میشوند .با اینکه امسال به علت گرانی
بــازار فروغ چندانی نداشــت و از حــال و هوای
عیــد فاصلــه گرفته بــود ،اما خالی از شــلوغی
نبود.
وقتیسریالهایقبلیشمامثل«پدر»یا«زیر
پای مادر» را اجماالً در ذهن مرور میکنیم ،این
اســتنباط را نداریم کــه آقای توفیقــی کارگردان
خاطره بــازی اســت ،امــا در «بر ســر دوراهی»
آقای توفیقی خاطــره بازی کــرد؛ مخصوصاً در
عنوانبندی ابتدای فیلم .آیا واقعاً نگاه خاطره
بــاز دارید یا صرفــاً برای این ســریال به ســمت
خاطرهبازیرفتید؟
ایــن از همــان نکتــهای برمیآیــد کــه قبالً
اشــاره کردم .وقتی قرار اســت قصــهات مدلی
الهام گرفته از قصههــای پاورقیهای مجالت
قدیمــی باشــد ،باید تمــام عناصــر کارت را در
آن فضــا بچینــی .نمیشــود قصــهای کــه نوع
روایت آن یادآور خاطرات گذشته است ،محور
فیلمنامهات باشد ،اما مثالً همان عنوانبندی
که شما اشــاره کردید در فضایی مدرن ساخته
شــود .اما این را میتوانــم اظهار کنم که قطعاً
کار بعــدی مــا چنین فضایی نخواهد داشــت.
مــن و آقــای عنقا تصمیــم گرفتیم بــرای این
سریال فضای خاطرهساز درست کنیم.
قطعاًچنینفضایینیازبهقهرمانداشت.
بله! البته من در ســریالی مثل «پشــت بام
تهران» که با سعید نعمتاهلل کار کردم ،ضد
قهرمان داشتم ،اما «بر سر دوراهی» با فضایی
که داشت ،باید قهرمان داشته باشد.
آیــا از ابتدا به حمید گــودرزی بهعنوان ایفاگر
نقش قهرمــان ســریالتان فکــر کــرده بودید؟
شفافتر میپرســم :از زمانی که با آقای عنقا در
انتخاب این روایت به اشتراک رسیدید ،حمید
گــودرزیرابراینقشحامددرذهنداشــتیدیا
بعداًبه این رســیدید که حمید گودرزی بهترین
گزینهبرایایننقشاست؟
ایــن هم از نکاتــی بود کــه در مرحله پیش

تولید به آن فکر کردیم .ببینید قهرمان قصه بار
عاطفی و عاشــقانه درام را به دوش میکشــد.
یعنی بــا تغییراتی که در ابتدا بــا آقای عنقا به
اشتراک رسیدیم ،قرار شد بار فضای عاشقانه
قصه بیشــتر شــود .خب حمید گودرزی گزینه
خوبــی بــرای ایــن کار بود .حــاال شــاید عدهای
انتقــاد کنند که حمیــد برای ایفــای نقشهای
عاشق پیشه یا جوان بامرام تکراری و کلیشهای
شــده؛ مشــکل چیســت؟ مگــر کلیشــه شــدن
همیشه بد است؟ اتفاقاً احساس ما این بود که
حتی اگر حمید برای این نقش کلیشــه به نظر
میرسد ،در عوض کلیشه خاک خورده جذاب
اســت .اآلن بعد از پایان سریال وقتی در ذهنم
قصه را مرور میکنم ،این احســاس را دارم که
حمید چــه خوب از عهــده این نقــش برآمده
و اگــر برخــی منتقدان احســاس کلیشــه بودن
میکننــد ،ایــن را منکر نمیشــوند کــه انتخاب
حمید انتخاب درســتی برای نقش حامد بود.
همان روز اول وقتی حمید سه قسمت از قصه
را خوانــد ،بــا تعجب گفــت« :همه ایــن کار که
منــم!» گفتیم بلــه .او هم برگشــت و گفت که
نمیتواند روزی  ۱۴ســاعت بــرای این کار وقت
بگــذارد .ما هم قبــول کردیم ،اما واقعــاً هر ۱۴
ســاعت نگهــش داشــتیم .میخواهــم بگویم
حمیــد خیلی بــرای این نقش زحمت کشــید
و همیــن نکتــه ،دلیل دیگری بر تأیید درســتی
انتخــاب ماســت .ایــن را هــم بگویم کــه بقیه
بچهها هم واقعاً زحمت شبانه روزی کشیدند
تا این سریال آماده شد.
البتهمااینکلیشــههارافقطدرانتخاببازیگر
نمیبینیم .روایت قصه هم کلیشــهای اســت.
مثالً عشق جاودان مریم به حامد حتی وقتی که
حامد از او روی برگردانده بود و اسیر عشق فریناز
شــده بود .آیــا واقعــاًمیتــوان مصادیق چنین
عشقیرادرعصرحاضرپیداکرد؟
مــن معتقــدم گرچــه کــم ،امــا واقعــاً پیدا
میشود؛ مخصوصاًدر شهرستانها نمونههای

قسمتی داشتیم ،آن را روایت کردیم.
این درست ،اما در استفاده از روشهای از بین
بردنقهرمانبهکلیشهاعتیادروآوردید.
استفاده از این کلیشهها تعمدی بود .قطعاً
شما در سریال بعدی من چنین بدمنی با کاله
و پالتو وعصا نمیبینید .اما به اقتضای قصه ما
تعمداًبه سراغ موضوع اعتیاد رفتیم.
از این نترسیدید که مخاطب در همان ابتدای
قصهدستتانرابخواند؟
مــن از کار بیخاصیت بدم میآید .از اینکه
مخاطب بعد از تماشای قسمتهای ابتدایی
یک سریال واکنشی از خودش نشان ندهد ،فرار
میکنم .به نظر من ذات هنر تشنه دیده شدن
اســت .هر کــس کار هنری میکنــد ،عالقهمند
اســت کارش را ببیننــد و دربــارهاش صحبــت
کنند .اتفاقاً خیلیها به من نکاتی را میگفتند
و بعضی هم بر این نکته تأکید میکردند که از
همان ابتدا آخر قصه را فهمیدند ،اما اینها برای
من اهمیت ندارد .مهم این است که مخاطب
ســریال را دیــده و اصالً از اول ،انتهــای ماجرا را
حدس زده است .همین که وقت گذاشته و این
کار را دیــده بــرای من مهم اســت؛ حتی اگر به
قیمت رو شدن دست در آغاز ماجرا تمام شود،
امــا قطعاً این اتفاق در ســریال بعدی نخواهد
افتاد که مخاطب بسرعت دستمان را بخواند.
احساس میکنم اتفاقی باید برای یک سریال
دوماهــه میافتــاد ،حداقل در مســیری که من
انتخاب کردم ،افتاد .از اینکه کارم بیخاصیت
نبود و مخاطبان زیادی برای تماشای آن وقت
گذاشــتند ،احساس خوبی داشتم و این سریال
را برای خودم یک نوع تجربه میدانم حتی اگر
جایی به ضررم تمام میشــد .من این ریسک
را قبول کردم.
برگردیم به یکــی از اجزای قصه کــه در ابتدای
صحبتهایتــان به آن اشــاره کردیــد .موضوع
درخواســت ازدواج عزتالملوک سالخورده از
حامد جوان .اساساًعشق پیرانه سری در ادبیات

این موضوع را سرلوحه کارمان قرار دادیم که زمانمان کم
است ،اما با وجود مدت زمان کم ،نباید اجازه دهیم کارمان
شبیه ساختههای قبلیمان تولید شود؛ باید به شکل نویی
برسیم و همه اجزای کار از چیدمان بازیگران گرفته تا روایت
و تیتراژ موسیقی نو باشند؛ حداقل برای ما که کار را تولید
میکنیم .از همین رو لحنی که در کار جاری است ،حرف اول
را میزند

زیــادی را میتــوان پیــدا کــرد؛ حتــی در همین
تهران هم نمیتوانیــم به قطعیت بگوییم که
چنین عشقی وجود ندارد .حد اقل آرزو میکنم
مصادیــق زیادی از این عشــقها که به نظر من
عشقهای واقعی هستند ،پیدا کنیم.
بــا ایــن حــال مــا مــوارد دیگــری میبینیم که
کلیشهایست .حتماً یک عده خالفکار هستند
که یک نیروی قوی آنهــا را هدایت میکند و این
نیروی قوی بــا بازی عنایت بخشــی با همکاری
یک بدمن دیگر با بازی مجید مشــیری ،از همان
راه تکراری به اعتیاد کشــاندن قهرمان قصه ،کار
خودراپیشمیبرندتااوراســربهنیســتکنند.
آیا اســتفاده از ایــن روش کلیشــهای نابود کردن
قهرمانتعمدیبود؟
بــه هر حــال خیر و شــر عناصــر اصلی یک
درام هســتند .در صورتــی کــه مــا تصمیــم بــه
ساختن سریال  ۳۰قسمتی میگرفتیم ،قطعاً
به ســراغ ابعاد مختلف شخصیتی مثالً بدمن
قصه میرفتیم .وقتی قرار شــد با آقای بخشی
درباره نقش جالل صحبت کنیم ،به ایشان این
نکته را مطرح کردیم که سریالمان  ۱۵قسمتی
اســت و نمیتوانیــم جزئیــات زندگی جــال را
روایت کنیم .شــاید این نکات با استانداردهای
فیلمنامهنویسی مغایر باشــد ،اما ما بر اساس
نیــازی که به نقشــی مثل جالل در ســریالی ۱۵

مــا از دیرباز بــوده ،اما درباره مرد ســالخورده .در
قصهشــمااینعشــقازســویزنیمسناظهار
میشود؛ اتفاقی که تا به حال در تلویزیون سابقه
نداشــته و شــاید نوعی خرق عادت یا شکســتن
تابو محســوب شــود .ســؤال من این اســت :با
وجــود ممیزیهــای بیانــدازهای کــه در صدا و
سیماازســویمدیراناعمالمیشودکهعموماً
ی است ،شما چطور توانستید چنین
غیر منطق 
عشقیرانشاندهید؟
شاید ســر و شــکل روایت ما باعث شد این
بخش مورد ممیزی قرار نگیرد .همان طور که
در آغاز گفتم ،قصه اولیه ما کمدی بود و در آن
قصه زن سالخورده از جوان درخواست ازدواج
میکند ،اما با تغییر متن تصمیم گرفتیم این
موضوع را بهعنوان یکی از اجزای قصه در نظر
بگیریــم .عالوه بــر این ،نوعی عمــق در روایت
ایــن بخش بود کــه ذهنهــا را از هر نــوع تفکر
غیرمنطقــی دور میکــرد و آن ،احساســی بود
که عزت الملــوک درباره حامد داشــت .وقتی
دیــد حامــد با وجــود نــداری و بیپولــی او را در
بیمارستان بستری کرد ،به این نتیجه رسید که
این جوان پاک است و میتواند امانتدار خوبی
برای ثــروت او باشــد .ضمن اینکــه از موضوع
خواســتگاری عزت الملوک از مادر حامد برای
ازدواج با او بســرعت گذشتیم .شاید به همین

علت این قسمت ممیزی نشــد .اما اگر برخی
به این فکر میکنند وجود پارتی باعث شده ما
از ممیزی در امان بمانیم ،اشتباه میکنند .من
شــخصاً هیچ پارتیای در سازمان ندارم .من و
آقــای عنقا واقعاً به این فکــر کردیم که روایت
این بخش از قصه در این قالب هیچ مشــکلی
ندارد و اتفاقاً به جذابیت آن میافزاید .اصالً به
این فکر نکردیم که ممکن است ممیزی شود.
عنقــا :صادقانه بگویم که اصــاً به این فکر
نکردیم که ممکن است این بخش از قصه خط
قرمز محسوب شود و مورد ممیزی قرار بگیرد.
نیازی هم بــه پرداختن بیش از آن ظرفیت در
قصــه نبود و وجود آن فقط برای پیشــبرد درام
بود .شــاید اگر قرار میشــد قصه عشق یک زن
ســالخورده به یک جوان را روایت کنیم ،قطعاً
به این فکر میکردیم که ممکن اســت به خط
قرمز برخورد کنیم و ممیزی شویم.
درجاهایــیازقصــه،مــرزتیپوشــخصیت
تاریــک اســت و مخاطــب نمیدانــد بــا تیپ
قهرمان طرف است یا شخصیتی به نام حامد.
آیا فکــر نمیکنید این نامعلوم بــودن مرز تیپ
ازشــخصیتگسســتیدرکاراکترحامــدایجاد
کرده؟
احســاس کــردم در ایــن کار میتوانــم در
جایــی از تیــپ عبور کنــم .فرامــوش نکنیم که
ایــن کار بــرای تلویزیــون که مخاطب گســترده
دارد ســاخته شده اســت .اگر قرار بود من کاری
ســلیقهای بــا ســرمایه خــودم بســازم ،قطعــاً
بیتوجــه به موافقتهــا و مخالفتهــا کارم را
میســاختم و به این فکر نمیکــردم که آن کار
دیده میشــود یا نه ،اما وقتی صحبت از تولید
ســریال برای تلویزیونی که مخاطــب عام دارد
مطرحمیشود،داستانفرقمیکند.آنجاست
که باید ســلیقه مخاطب عام را در نظر بگیری
که حد اقل به طــور جدی وقت بگذارد و کارت
را ببینــد .در جایــی بــه ایــن رســیدم کــه حامد
نیازمند داشــتن استرس است .احساس کردم
این تغییر در ماهیت کاراکتر حامد خللی ایجاد
نمیکند.
عنقا :به نظر من هیچ گسستی در استحکام
کاراکتــر به وجــود نیامده .وقتی شــما بهعنوان
مخاطــب با یک اثر همراه میشــوی ،بهدنبال
یافتــن درســت و غلطهــای آن هســتی تــا در
نهایــت اثر را تحلیل کنی ،ولی وقتی در مســیر
خلق اثر قــرار میگیــری این اتفــاق نمیافتد.
ی است که
حامد تیپ نیســت ،بلکه شــخصیت 
بعضــی از المانهایــش بواســطه درام چنــان
غلیظ نمود پیدا میکند که کارکرد تیپیکال پیدا
میکند؛برایاینکهسرعتدراموارتباطگرفتن
با مخاطــب را افزایش دهد .این خیلی با تیپ
و شــخصیت فــرق دارد .اصوالً در جهــان درام
تیپ و شــخصیت منفک از هم نیســتند ،بلکه
هم عرض یکدیگرند .یعنی یک تیپ میتواند
در مسیر درام تبدیل به شخصیت بشود که به
همان واسطه با اســترس و تردید مواجه شود؛
چنانکه ما در نقــش حامد میدیدیم .در عین
حــال میتواند در درامی تبدیل به شــخصیت
نشود .موضوع مهمتر اینکه در بعضی درامها
بواســطه درجه اهمیت شــخصیت و اقتضای
ی اســت.
قصه ،عبور تیپ از شــخصیت منطق 
ضمنــاً روایــت قصــه «بر ســر دوراهــی» کامالً
پســتیک اســت .چون جنس قصــهاش از نوع
قصههــای مجــات دهههــای ســی و چهــل
اســت ،اما کامالً آگاهانه در جهان امروز روایت
میشــود .بنابراین شاید برخی قوانین و قواعد
داستاننویسی مثل گذشته چندان رایج نباشد.
آیا با ســاخت ســریال برای یک مناسبت ،نه
سریالمناسبتی،موافقید؟
بلــه! مــن کارم را از ســال  ۷۴بــا دســتیاری
کارگــردان شــروع کــردم .از همــان ابتــدا هــم
برخــاف خیلیهــا کــه دوســت دارنــد بازیگر
شــوند ،آرزو داشــتم کارگــردان شــوم .باالخــره
ایــن موقعیــت پیش آمــد که بتوانــم چند تله
فیلم بسازم .تجربههایی که در آن تله فیلمها
داشــتم به من خیلــی کمک کردنــد .اآلن هم
ایــن آرزو را دارم کــه در  ۵۰ســالگی بــه جــای
تــرک این کار ،کارگردانی مجرب شــوم .به نظر
من ســاختن ســریال برای یک مناســبت مثل
ماه رمضان اتفــاق خوبی برای یــک کارگردان
محسوب میشود .حداقل در مورد من که این
طور اســت .چون ســریال من در ماه رمضان از
سوی طیف عظیمی از بینندهها دیده میشود.
گرچه به این هم اعتقاد دارم که یک اثر هنری
مخاطب خودش را در هر زمان و موقعیت پیدا
میکنــد ،اما بــرای من که دوســت دارم درصد
زیــادی از مخاطبــان تلویزیــون کارم را ببینند،
ساختن سریال برای یک مناسبت مهم و اتفاق
خوبی است.

توگوی فرهنگها» به زبان سینما
تصویری روشن از «گف 
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« ëëیــه وا» از جمله فیلمهایی اســت که حرف
از موج تــازه در توجــه دادن به تمایالت انســان
به فردگرایی میدهد که در این مســیر بیشــک
عنصرانتخابهای فردی و احترام به آنها نمود
عینیپیداکردهاست.
اولین مصاحبهای اســت کــه در آن بحث حق
انتخاب و احترام به آن مطرح میشــود .طرح
موضوع حق انتخــاب و گرفتن این حق فردی
از شــرایطی کــه انســان در آن زندگــی میکند،

از ابتــدا جزئی از دغدغــه در فیلمنامه «یه وا»
بــود .در همــه جلســات دورخوانــی فیلمنامه
شــخصیتها را موشــکافی میکردیــم و در
مباحثی که مطرح میکردم حق انتخاب برای
«یــه وا» از مهمترین نکاتی بود که بر آن تأکید
داشتم .البته مسأله حق انتخاب تنها برای «یه
وا» مطــرح نبود بلکه کاراکترهــای دیگر مانند
«شــاهن» هم از آن محروم بودند .اساساً یکی
از حــق و حقوقهایی کــه دریافت آن هم برای
زن و هم برای مرد ســخت اســت همواره حق
انتخاب بوده است و این مورد یکی از مهمترین

نــکات بــود که ســعی کــردم بــدون شــعار و با
ظرافت در قاب سینما به تصویر بکشم.
 ëëانسان در مسیر زندگی به شکل ناخودآگاه در
شــرایطیقرارمیگیردکهدیگــرانبدوندرنظر
گرفتن شــرایطی که بر فرد گذشته به خود اجازه
میدهند یکدیگر را قضاوت بکنند و «یه وا» هم
در همین شــرایط قرار داشــت با ایــن تفاوت که
در مسیر منتظر قضاوتها نمیایستاد و یا توجه
نمیکردبههمیندلیلافراددربارهاوکنجکاوی
میکردنــداماکمترکســیبودکهبهخــوداجازه
میداد«یهوا»راقضاوتکند.

حق انتخاب بیشــک فرآیند احترام به حریم
خصوصی را هم موجب میشود .بنابراین اگر
در «یه وا» حق انتخاب را مطرح میکنم قطعاً
مســأله حریم خصوصی نیز بــرای من مطرح
میشود .به اعتقاد من حریم خصوصی فقط
حفظ اخالقیات نیست بلکه روح ،سلیقه ،روان
و نوع نگاه به هســتی را نیز شامل میشود .این
دنیا عین یک منشــور اســت و امکان نــدارد دو
نفــر از یک زاویه به دنیا نگاه کننــد و در «یه وا»
هــم برای من مهم بود که هریــک از کاراکترها
از نــگاه خود به منشــور زندگی بنگرنــد .و یکی

از ســختیهایی کــه در فیلمنامه و شــخصیت
پــردازی داشــتم رســیدن بــه ایــن نکته بــود تا
«یــه وا» قصــه در دام قضــاوت نیفتد اما خطر
نیز باالی ســرش باشــد .چــون اگر در ایــن دام
میافتادم دیگر نمیتوانســتم مسائل مهمتر
دربــاره زندگــی «یه وا» که همــان حفظ حریم
خصوصی و صیانت از حق انتخاب بود را طرح
کنم.
ëëالبتهاحتمالقضاتکردناحساسمیشد.
درســت گفتید میخواســتم احتمال قضاوت
وجود داشته باشد اما محرکه اصلی مسیر قصه

نشود و یا اینگونه بگویم که خود قضاوت مثل
تشت آبی میماند که وقتی از پشت بام پایین
انداخته میشود صدای زیادی دارد و طنین آن
حریمخصوصیوحقانتخابراتحتالشعاع
یدهد.
قرار م 
 ëëنگاهها بیشــتر از اینکه قضاوت داشته باشند
کنجکاو بود.
بله دقیقاً .مهم بود که ســؤال ایجاد شود و این
اتفاق رخ داد .وقتی مدیر مدرسه پیش کدخدا
میآید درباره اینکه «یه وا» کی هست و از کجا
آمده ســؤال دارد و از ســابقه و گذشته حرفهای

او میپرســد چون «یه وا» به بچههای مدرســه
درس میدهد و نگران بچههای مدرسه است
و بــا زندگــی شــخصی او کار نــدارد و در نهایت
پاســخ مدیر را نمیشــنویم و میبینیــم که به
اداره پلیــس رفت تــا از مجرای قانونی پاســخ
ســؤاالت خــود را بگیــرد .در واقع ســعی کردم
تــا جایی که ممکن اســت در فیلــم قضاوت را
نبینیم .بله دغدغه من قضاوت نکردن بود.
ëëحرفآخر....
امیــدوارم فیلم با مخاطب ارتبــاط برقرار کند
چون نظر مردم برای من مهم است.

