
واقعیتش این 
اســت که ما 
خودمان ســریال 
«شهرزاد« را دیده 
بودیم. من فصل یک 
را دیده بودم، پویا 
ســعیدی ادامه 
اش را هم دیده بود. 
ممکن اســت در 
ضمیر ناخودآگاه ما 
بوده باشد چرا که 
همه ی ما در حافظه 
ی عاطفی و دانشی 
خودمان اطالعاتی 
داریــم که گاهی 
ناخودآگاه میتواند 
تاثیر بگذارد اما این 
بســتر «شهرزاد» 
نیست

شــکل روایــت فیلمنامه فــارغ از 
فانتزی و فرمالیســتی مــدرن و به 
شکل روایت کالسیک است. آیا این 
روایت کالســیک به سبب این است 
که داستان در گذشته و در یک بستر 
تاریخی اتفاق می افتد یا این ســبک 
و نوع روایت برای خود نویسنده ها و 
کارگردان جذاب بوده است؟ درواقع 
دلیل شما از انتخاب چنین فرمی چه 

بوده است؟
انتخاب ســاختار فیلمنامه بر اســاس موضوع، 
مضمون و فرم قصه اســت و وقتــی قصه ی ما 
یک قصه ی عاشــقانه ی ملودرام اســت که در 
دهه ی شــصت می گذرد طبیعی است که نوع 
روایت آن، روایت کالســیکی باشــد. اگر قرار 
بود که ما یــک قصه ی عاشــقانه ی تین ایج در 
ســال 1400 بنویســیم حتما نوع ساختار و 
فرم آن فــرق می کرد، مدرن تر بــود و آنقدر به 
کالسیک نزدیک نمی بود اما می خواهم بگویم 
که شــاید بداعت خیلی عجیبی در قصه نبود. 
یعنی قصه ای بود که آن را در شکل های دیگرش 
دیده بودیم و درواقع ســعی کردیــم تا در نگاه 
و روایت کمی متفاوت باشــد، اگرنه بیس قصه 
طبیعتا بیس نــو و جدیدی نبــود. یک قصه ی 
عاشقانه و اینکه یک شخصی می آید و مانع عشق 
می شــود، دختری که قرار اســت برای پدرش 
کاری کنــد و در موقعیتی قرار می گیرد که بین 
عشــقش و عالقه اش به پدر باید یکی را انتخاب 
کند. در این میان معشوقی آمده تا او را به دست 
بیاورد و چیزهایی می خواهد. درواقع این ها همه 
موتیف تکرار شونده ای است و ما در همه ی این 
ســال ها این قصه را در مدل های متفاوتی دیده 
بودیم. درنتیجه اگر ســاختار کالســیک است 
به دلیل این اســت که جنس، زمــان، جغرافیا 
و جهان قصــه اقتضا می کرد تا مــا یک روایت 
کالسیک داشته باشیم اما این روایت کالسیک 
در چیدمان قسمت و سکانس ها مدرن تر است. 
اینکه می گویم مدرن تر از این جهت اســت که 
برای مثال کمتر در سریال نویسی و در قسمت 
اول این همه اتفاق و خط و ربط داستانی وجود 
دارد و همه چیز تعریف شود. درواقع جهان قصه 
و روابط آدم ها در می آید، قهرمان و ضد قهرمان 
مشخص می شود، گویی تماشاچی بعد از قسمت 
اول تکلیفش روشن است که با چه نوع قصه ای رو 
به رو است، چه می خواهد ببیند و ادامه ی ماجرا 
چیست. طبق سنت سریال نویسی  در تلویزیون 
به قســمت اول ما، حداقل ســه، چهار قسمت 
می پرداختند. اینکه پدری را با پنج کیلو تریاک 
بگیرند، احتماال پس از آن تبعات این ماجرا در 
خانواده ها و واکنش اعضای خانواده را می دیدند 
اما ما بالفاصله از این ها گذشــتیم و رسیدیم به 
شرط پیشــنهاد و حاال باید نامه بنویسد به امیر 
شایگان که این شخصیت را معرفی می کنیم، از 
طرف دیگر و در الین دیگری از قصه  کاوه و مفتاح 
را معرفی می کنیم که همه ی این ها در قسمت 
یک اتفاق می افتد. این نوع پایلوت نویسی و این 
شکل کمی متفاوت بوده و شــاید هم اگر برای 

بعضی ها جذاب بوده به علت همین تفاوت است. 
اما درست می گویید ساختارمان همان ساختار 
کالسیک معمول است که طبیعتا این قصه در 
زمان و جغرافیایش همین را می طلبیده  و به این 

دلیل انتخاب شده است.
شــخصیت های هما و شــایگان در 
فیلمنامه ناخودآگاه ما را به یاد شهرزاد 
و قباد می اندازد. نه صرفا به این خاطر 
که یک مثلث عشقی صورت گرفته، 
به این دلیل که شــکل رابطه و شکل 
جلو رفتن بــار دراماتیک بین این دو 
نفر ما را بیشتر به سریال »شهرزاد« 
ارجاع می دهد تا به مثلث های عشقی 
تاریخی و غیــر تاریخی دیگری که 
دیده ایم. چقدر موفقیت و درخشش 
قباد و شهرزاد نزد مخاطب این فرمول 
را برای تیم نویســندگان ایجاد کرد 
که به ســمت این فرم از گریز و فرار 

دراماتیک در مثلث عشقی بروید؟
واقعیتش این اســت که ما خودمان ســریال 
»شهرزاد« را دیده بودیم. من فصل یک را دیده 
بودم، پویا ســعیدی ادامه اش را هم دیده بود. 
ممکن اســت در ضمیر ناخودآگاه ما بوده باشد 
چرا که همه ی ما در حافظه ی عاطفی و دانشی  
خودمان اطالعاتی داریــم که گاهی ناخودآگاه 
می تواند تاثیر بگذارد اما این بســتر »شهرزاد« 
نیست و بستر خیلی قبل تر از آن  است. بسیاری 
از رمان ها و داســتان های عاشقانه که در طول 
تاریخ تعریف شــده اند تقریبا این کانســپت را 
دارند که یک عاشــق و معشــوقی وجود دارد 
و یک آدم قدرتمندی به میــان می آید و مانع 
وصال این عشــق می شــود. این آدم قدرتمند 
با هر انگیزه ای می خواهد تا خودش به ســمت 
معشــوق آن شــخص برود و تقاضاهایی دارد. 
درنتیجه این ماجرا از »شــهرزاد« نیســت و از 
هزاران قصه ی قبل تر وجود دارد. کمااینکه در 
قصه ی عاشقانه ای که ما در مورد شهریار شاعر 
تبریزی تعریف می کنیم هم این مســاله وجود 
دارد. قصه ی شخصی او این است: یک پزشک 
که عالقمند به کســی است و وصال می خواهد 
صورت بگیرد اما در اوج این ماجرا ناگهان یک 
آدم قدرتمند نظامی می آید و معشوق را از آن 
خودش کرده و بــا او ازدواج می کنــد. هزاران 
داســتان دیگر هم می توان مثال زد که بگوییم 
این فرم و این مدل در آن ها وجود دارد اما اگر در 
آن قصه بزرگ آقا به عنوان فرد قدرتمند وجود 
دارد و مانع ازدواج فرهاد و شهرزاد می شود و او را 
برای قباد می خواهد، در اینجا یک امیر شایگانی 
وجود دارد که معشوق را برای کسی نمی خواهد 
و با قدرتــش توصیه یا ســفارش نمی کند که 
دختری نصیب شــخص دیگری شــود، بلکه 
خودش به دالیلی عالقمند است تا این وصلت 
شکل بگیرد. اگر هم شــباهتی وجود داشته در 
ضمیر ناخودآگاه بوده و اینطور نیســت که ما 
بگوییم چون در آن اثر جواب داده ما هم آن را 
تکرار کنیم. درنتیجه شباهت هایی هم ممکن 
است وجود داشته باشــد و یا ذهن مخاطب را 

به آن سو ببرد. بر این مساله که ذهن مخاطب 
به آن ســمت گرایش پیدا نکند خیلی اصراری 
نداریم. این یک قصه اســت، »شــهرزاد« هم 
قصه ی دیگری است. ده ها قصه ی دیگر هم بعد 
از ایــن می تواند با همین کانســپت و با همین 
مثلث، با نگاه ها، مدل ها و رویکردهای متفاوت تر 

اتفاق بیفتد. 
خود شــما چقدر در انتخاب نقش ها 
تاثیر داشته اید و چقدر انتخاب ها بر 
اساس پیشنهادات شما شکل گرفته 

و جلو رفته است؟
طبیعتا ما یک تیم بودیم که هم با شــهرام شاه 
حســینی و هم محمد شایســته صحبت می 
کردیم اما تصمیم گیری نهایی با ما نبوده است. 
ما فقط به عنوان کسانی که در حوزه ی فیلمنامه 
بیشتر نقش داریم و آن را جلو برده ایم مشورت 
می دادیم. انتخاب بازیگران یــک برآیند چند 
اراده ای اســت. درواقع فیلیمو که سرمایه گذار 
این ســریال بوده یک ســری نظــرات از نگاه 
مارکتینگ و بازار برای بازیگرها داشته اســت. 
محمد شایســته تهیــه کننده ای اســت که 
معموال با چهره ها، سوپراســتارها و بازیگرانی 
که محبوب تر هستند بیشــتر کار می کند و به 
شــدت عالقمند بود که انتخاب ها از این تیپ 
آدم ها باشند و شهرام شاه حســینی به عنوان 
کارگردان در انتخاب ها نقش کلیدی داشت. ما 
بیشتر جنبه ی مشورتی داشتیم و ممکن است 
بعضی هاشــان نظرات ما نبوده باشد، یعنی اگر 
ما می خواســتیم انتخاب کنیم شخص دیگری 
را انتخاب می کردیم و در فرآیند این اراده  های 
متفاوت این ترکیب شکل گرفت. در حال حاضر 
خیلی از کسانی که کامنت می گذارند شاید برای 
مثال بگویند که ممکن است سحر دولتشاهی 
برای نقش هما حقی کمی سنش بیشتر باشد و 
در آن دهه ازدواج ها معموال در سنین پایین تری 
اتفاق می افتاد و یا پارتنر او پدرام شریفی از نظر 
سن و سال خیلی مناسبش نیست. اینطور نبوده 
که ما به این اتفاق ها توجهی نداشــته باشیم و 
یا به آن فکر نکرده و متوجه اش نشــده باشیم 
اما همانطــور که گفتم اراده هــای متفاوتی در 
آن دخیل اســت. وقتی بحث مارکتینگ و بازار 
مطرح است و زمانی که فیلیمو باالخره قرار است 
یک حجم زیادی بیلبورد در شهر پخش و برای 
سریالش تبلیغ کند این مساله برایش مهم است 
و دغدغه اش این اســت که تصاویری که روی 
بیلبورد می روند چهره باشــند. از طرفی شاید 
در آن سن و سال چهره ای که به آن شکل برای 
آقایان ســرمایه گذار رضایت بخش باشد وجود 
نداشت و یا سر کار بودند. در مجموع این نقطه 
نظرات به این ترکیب رسیدند و ما هم از این بابت 
خیلی خوشحال هســتیم و به نظر من ترکیب 
قابل قبولی است. به نظر من سحر دولتشاهی هم 
خیلی تالش می کند تا با بازی  و با حس و حالی 
که در مقابل دوربین از خودش ارائه می دهد این 
تفاوت سنی را تا جایی که می تواند پوشش دهد 
تا خیلی به چشم نیاید. اینکه چقدر موفق شده 

یا نه را باید به نظر مخاطبین سپرد. 

جایگاه ویژه


