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حضور آقای 
قاسم خانى برکتى 
دارد؛ اول این است 
که حرف نسنجيده 
نمى زند و بعد 
روی حرفى هم 
که مى زند اصرار 
مى ورزد. البته آقای 
مدیری به جهت 
تغييری که در شيوه 
ساخت خودشان 
داده بودند بيشتر 
به همه اطمينان 
مى کردند. ضمن 
این که این دو 
شخص بسيار اهل 
تعامل بودند. آقای 
مدیری خودشان 
سرشار از ایده و 
خالقيت هستند. 
سکانس هایى که 
خود آقای مدیری 
خيلى مى خندیدند 
سکانس هایى 
بود که بين مردم 
هم خيلى طرفدار 
داشت

یک جزیره ای تشکیل شــده بود که آدم ها جهان 
خودشان را داشتند و این کمک می کرد که سطح 
فانتزی و تیپ سازی که تخصص آقای مدیری هست 
به بهترین شکل خودش نمود پیدا کند. در سریال 
»هیوال« تماس یک فرد با یک اجتماع اســت و در 
این صورت شما نمی توانید همه اجتماع را به سمت 
فانتری ببرید! برای همین ایشان آمدند شخصیت ها 
و فضا را خیلی رئال تر گرفتند و برای این که به سمت 
تیپ ســازی نروند، تمام بازیگران کارشان را تغییر 
دادند و حتی در گروه فیلمبرداری و شاید چند نفر 
بودیم که در کارهای قبلی هم با ایشــان همکاری 
داشتیم. بنابراین من ضمن ستایش هنر سیامک 
انصاری، نظر بســیار مثبتی در خصــوص فرهاد 

اصالنی در ایفای نقش »هوشنگ شرافت« دارم. 

برخى شوخى ها، شوخى های مجازی 
هستند، چيزی که متاسفانه در طنزهای 
جدید زیاد اســتفاده مى شــود؛ شما 
چقدر در شوخى نویسى سعى کردید 
از شوخى های مجازی فاصله بگيرید و 

چرا گاهى گرفتارش شدید؟ 
بستگی دارد شما از یک شــوخی به چه صورت 
استفاده کنید؛ مثال در قسمت دهم ما به اصطالح 
عامه، با پلنگ های اینســتاگرام شوخی کردیم. 
من یک شــوخی کردم که بله ما همه می دانیم 
اینستاگرام پلنگ دارد و آن را با یک پلنگ واقعی 
اشتباه می گیریم ولی همه این شوخی را می توانند 
انجام بدهنــد! من عالقه ای بــه این که از فضای 

مجازی زیاد اســتفاده کنم نــدارم، همین االن 
در حال نگارش یک فیلم ســینمایی هستم و با 
تهیه کننده کــه صحبت می کــردم گفتم تمام 
مشکل من این است که می خواهم فیلمنامه شبیه 
فیلم های دیگر نشود وگرنه دو ماه پیش این کار 
را نوشــته بودم. اما ما به طور کلی سعی کردیم از 
شوخی های مجازی اســتفاده هدفمند کنیم که 

ذهن مخاطب را به فکر فرو ببرد. 

طنز موقعيت طنزی است که خنده در آن 
بيشتر است ولى احتمال درنيامدنش از 
زمان خلق آن در ذهن نویسنده تا اجرا 
هم به دالیل مختلف، بيشتر است. قبول 
دارید؟ عالقه شما به کدام یک بيشتر 

است؟ 
کامال درست اســت. من طنز موقعیت را خیلی 
بیشتر دوســت دارم اما طنز کالمی ام بهتر است. 
مثال در سریال شــما باید تعدادی موقعیت خلق 
کنید اما در هر سکانس باید شوخی داشته باشید 
که آن ســکانس افت نکند. درست است احتمال 
درنیامدن سکانس ها و خوب اجرا نشدن شوخی ها 
واقعا وجود دارد. در طول این ســال ها متن هایی 
نوشــتم که خیلی زیاد شــوخی و طنز کالمی 
مرتبط با بدنه داستان نوشتم و بازیگران رفتند و 
با بداهه گویی سکانس را نابود کردند و نقطه قالب 
به سکانس بعدی را کال از بین بردند. یک دفعه سر 
یک پروژه ای یک سوم صفحه سکانس نوشتم که 
از تناقض شوخی درمی آمد و یک سوم صفحه را 

در مدت زمان هفت دقیقــه بازیگران بداهه گفته 
بودند و کلیدواژه ای که اتصال به سکانس بعد بود 
را از بین برده بودند. در سریال »هیوال« با تک تک 
سلول هایم از یک چیز لذت می بردم و آن این بود 
که مهران مدیری هم به شدت محبت کرد و به متن 
وفاداری کرد و هم تمام بازیگران تمام تالششان 
را کردند که در کار کمدی دیالوگ و شــوخی را 
درست بازی و ادا کنند. از نظر من چیزی که به کار 
کمدی کمک می کند این است که وفادار به متن 
پیش بروند. تجربه ام می گوید کسانی که متن را 
قشنگ می خوانند و برایش زمان صرف می کنند 
کمترین خطا را در بیان دیالوگ ها و ادای شوخی ها 
دارند اما در مقابل بازیگرانی داریم که دوســوم از 

شوخی  هایشان را بد ادا می کنند. 

در روند کار اتفاق افتــاده که اختالف 
نظری بين مهران مدیــری و پيمان 
قاسم خانى پيش بياید و این اختالف 
نظر روی نگارش فيلمنامه تاثير منفى 

بگذارد؟! 
نه واقعا. حضور آقای قاسم خانی برکتی دارد؛ اول 
این است که حرف نسنجیده نمی زند و بعد روی 
حرفی هم که می زند اصــرار می ورزد. البته آقای 
مدیری به جهت تغییری که در شــیوه ســاخت 
خودشــان داده بودند بیشــتر به همه اطمینان 
می کردند. ضمن این که این دو شخص بسیار اهل 
تعامل بودند. آقای مدیری خودشان سرشار از ایده 
و خالقیت هستند. ســکانس هایی که خود آقای 
مدیری خیلی می خندیدند سکانس هایی بود که 

بین مردم هم خیلی طرفدار داشت. 

موقعيت هــای طنز ســریال »هيوال« 
را چه کســى طراحى مى کرد؟ پيمان 
قاسم خانى، شما یا مشورت تيمى بود؟ 
پیمان قاســم خانی یک خط داســتانی و کلیت 
سکانس ها را ارایه می داد و من دیالوگ نویسی و 

سکانس بندی را انجام می دادم. 

در ســریال »هيــوال« با یک ســری 
کليدواژه روبه رو مى شویم مثل وجدان، 
درست کاری، شرافت، آقازاده و... این 
کليدواژه ها از ابتدا در ذهن شما بود که 
روی آن ها مانــور داده اید یا در جریان 
شکل گيری قصه توسط مهران مدیری 

پررنگ شد؟ 
اســتفاده های مختلف از »شــرافت« که عالقه 
شخصی خود من است. اما ســایر کلیدواژه ها به 
مقتضیات قصه شــکل گرفت. چیزی که در این 
ســریال برای من خیلی مهم است و ما می توانیم 
به آن افتخار کنیم این اســت که مــا با تلخ ترین 
اتفاق عالم بشریت ســریال طنز می سازیم و آن 
سقوط انسانیت است! در این مسیر به هر حال با 
توجه به موقعیت داستان یک سری واژه ها بیشتر 
استفاده می شود اما یک سری کلمات هم هست 
که سلیقه ای است. مثال اصطالح »چم و خم کار« 
را یک بار نوشته بودم اما دو بار دیگر هم استفاده 

کردند چون در بین مردم جا افتاده بود. 


