
زیر ذره بین

دیگری، در حاشــیه است و چندان 
محور ســریال ها قرار نمی گیرد. اما 
یکی از نکاتی کــه در »جناب عالی« 
برای من جالب بود این بود که انگار 
شما مسیر عکس را در پیش گرفتید. 
یعنــی در قســمت های اول  به طور 
خاص تا جایی که پــای امیرعلی به 
وزارتخانه باز می شود  نقش روابط 
خانوادگی پررنگ تر است. ما زمان 
قابل توجهی با حضــور امیرعلی در 
کنار خانواده اش یا در کنار دختر مورد 
عالقه اش روبه روییم. نقشی که این 
روابط دارند بیشتر در حد انگیزه دادن 
به امیرعلی برای پیدا کردن کار است. 
ولی وقتــی پای وزارتخانه وســط 
می آید، نقش این روابط کم رنگ تر 
می شود. یعنی این تغییری که وجود 
داشت و پررنگ تر شدن روابط کاری 
در وزارتخانه، نکته ای بود که با عمده 
کمدی های تلویزیونی تفاوت داشت.

کاماًل همین است. اواًل زاویه نگاه برای من 
مهم بود. فکر می کنم از وقتی کاراکترمحوری و 
قهرمان از تلویزیون – و حتی از سینمای ایران 
– رخت بربسته، ساخت فیلم ها و سریال های 
شلوغ با زوایای دید مختلف مد شده است. من 
اآلن کاری به درســت یا غلط این امر ندارم. اما 
حتی در فیلم های اجتماعی می بینیم که یک 
خانواده به چالش کشیده می شود. همین طور 
در فیلم های کمدی و سریال تلویزیون. در این 
موارد دوربین درون یــک خانواده می چرخد. 
اما برای من به چالش کشیدن یک انسان)یک 
کاراکتر محوری(  مهم بود: چه در بستر خانواده، 

چه در بستر رابطه شــخصی اش و حاال چه در 
بستر سیاســت. شــاید با کاراکترهای متعدد 
می شد کمدی بهتری هم خلق کرد. اما از این 
قضیه فرار کردم. ســعی من بر ایــن بود که با 
امیرعلی عالی به عنوان یک انســان سالمت، 

خالق و با ایده همراه شویم.

آیــا در مرحله طراحی داســتان یا 
نوشــتن فیلمنامه، ایده ای بود که در 
ذهن داشته باشید - چه در فیلمنامه 
آمده باشد و چه قبل از آن حذف شده 
باشــد - و به هر دلیلی مجبور شده 
باشید یا تصمیم گرفته باشید آن را 
کنار بگذارید؟ منظور من در حد یک یا 
دو سکانس نیست. منظورم یک ایده 
داستانی به طور کامل است. موردی 
بوده که - مثاًل - خودتان به احتمال 
حساسیت زا بودِن آن فکر کنید و به 

این دلیل کنارش بگذارید؟
صد در صد. البته اواًل باید واقعًا تشــکری 
از آقای رضوانی داشته باشم. در همان مرحله 
نوشتن فیلمنامه »جناب عالی« خیلی از ایده ها 
را که با تهیه کننده مطرح می کردم پیش خودم 
می گفتم اآلن می گوید این سکانس را ننویسم 
چون حساسیت زا است. اما آن قدر تهیه کننده 
پشت نگاه من ایستاد و از من حمایت کرد که 
می توانم بگویم از لحاظ ذهنــی خیلی به من 
کمک کرد تا بتوانم )تا جایی که می شد(  کمی 
جسورانه در این ســریال حرف بزنم. اما قطعًا 
محدودیت داشتیم. اگر می شد با نگاه بازتری 
کار کرد، هم این امکان وجود داشت که کمدی 
بهتری شکل بگیرد و هم چالشی تر شود. قطعًا 

در این شــکل از فیلمنامه ها، محدودیت هایی 
وجود دارد که گریبان گیر فیلمساز می شود.

یعنی اآلن قسمتی از سریال هست 
که خودتان فکر کنیــد به خاطر این 

تغییرات ضربه خورده است؟
در حذفیاتــی کــه بعد از ســاخت انجام 

گرفته؟

چه در مورد آن حذفیات و چه مواردی 
که در مرحله نگارش فیلمنامه حذف 

کردید.
حذفیات بعد از ساخت را که کنار بگذاریم، 
اواًل این نکته خیلی مهم است )چون به نگارش 
و تولید ربط مستقیم دارد( که »جناب عالی« با 
بودجه بسیار محدودی ساخته شد. کل بودجه 
»جناب عالی« شاید به اندازه پول یک قسمت از 
برخی از سریال های نمایش خانگی ساخته شد. 
کل سریال را در 49 یا 50 قسمت فیلمبرداری 
کردیم – آن هم تک دوربینه. اما با پتانســیلی 
که از لحاظ مادی داشتیم و با توجه به شرایط 
فکری و روحی خودم، فکــر می کنم به عنوان 
شروع یک کمدی سیاسی – اجتماعی، خودم 
از کار راضی هستم. این طوری نیست که خیلی 
ناراحت باشم و بگویم »کاش می توانستم فالن 
کار را بکنم«. فکر می کنم استارت خوبی است 
که کاری تولید کنیم که بــدون جناح گیری 
سیاســی حرف مردم را بزنیم. شــاید اگر یک 
مسئول این سریال را ببیند، جور دیگری تلنگر 
بخورد. شاید حسرت من یک سری از حذفیاتی 
باشد که بعد از تولید رخ داد نه مواردی که در 

هنگام تولید اتفاق افتاد.
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