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تلویزیون

نگاه منتقد

کيميا؛
روایتی نادقیق
از انقالب اسالمي

  حسين سلطانمحمدي
عضو انجمن منتقدان و نويسندگان
سينمايي ايران

حدود يک سوم از سريال 100قسمتي کيميا تاکنون پخش شده است .سريالي که از منظر
زندگي دختر جواني به نام کيميا ،پيروزي انقالب اسالمي را روايت ميکند .در اين سريال
مهراوه ش�ريفي نيا ،آزيتا حاجيان ،حسن پورشيرازي ،عاطفه رضوي ،مهدي پاکدل ،پوريا
پورسرخ ،مهدي سلطاني و ...به ایفای نقش میپردازند .کيميا به تهيه کنندگي محمدرضا
ش�فيعي نخس�تين سريال  100قس�متي تلويزيون اس�ت که کارگرداني آن را جواد افشار

ب�ر عه�ده دارد .مادرانه ،گل يا پ�وچ ،روزهاي زيبا ،کلبه ،رايزن عش�ق و ...در کارنامه اين
کارگردان به چشم ميخورد.در اين مدتي که از پخش اين سريال ميگذرد ،نظرات متفاوتي
نس�بت به آن از سوي کارشناسان و مخاطبين مطرح شده است .برخي داستان را دوست
توگوي
دارند و برخي هم داستان اين سريال را غيرقابل باور ميدانند .آنچه ميخوانيد گف 
ما با جواد افشار در يک عصر باراني درباره کيميا و انتقادهاي وارد به اين سريال است.

عکس :علی حسن پور < /ایران>

تاري��خ منب��ع خوب��ي براي
داس��تانپردازي اس��ت؛ اما اين
داستانپردازي نبايد به تحريف
تاريخ بينجامد .نبايد با دستکاري
در تاري��خ شناس��نامهدار ،براي
کساني که به هر دليل دسترسي
به منب��ع تاريخي براي کش��ف
صح��ت رويدادها ندارند ،جريان
ديگري را س��اخت .اين موضوع
حتي در ساخت آثار نمايشي از
موضوعات تاريخي نيز ،يک اصل
متقن و تثبيتشده است .يعني
حتي به بهانه درام هم نميتوان،
تاريخ را عوض کرد.
درس��ت اس��ت که تماشاگر
خيلي در بن��د جزئيات تاريخي
نميمان��د و داس��تان را دنب��ال
ميکند ،ام��ا اين نميتواند براي
رسانه ،توجيهي بر سهلانگاشتن
س��اخت اثر تاريخي باشد؛ آنهم
براي رسانه متمرکز يا انحصاري
س��يماي جمهوري اسالمي که
انباشته از برنامههاي تاريخمحور
يا متکي بر تاريخ است .حال اگر
اين تاريخ ،تاريخ انقالب اسالمي
باشد که اين حساسيت از سوي
سيما بايد بيشتر هم بروز کند.
بخصوص هنگامي که حمايت
انجمن س��ينماي دفاع مقدس و
انقالب اس�لامي را ه��م همراه
خود داشته باش��د ،انجمني که
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي
مديريت ميکند .مجموعه همه
اينها باي��د در «کيميا» بهعنوان
دس��تاورد تاري��خ معاصرنم��اي
س��يما و انجمن يادش��ده ،بروز
پيدا کن��د که متأس��فانه ،آنچه
تاکنون به نمايش درآمده ،بسيار
قابل نقد است و پر خطا.
مجموع��ه «کيمي��ا» ،از
ارديبهش��ت  1357آغاز شده و
قرار اس��ت رويدادهاي معاصر را
برايمان به تصوير بکش��د .تاريخ
آغازي��ن رواي��ت ،از رويدادهايي
حکاي��ت دارد ک��ه بتدري��ج به
پيروزي انقالب اسالمي با حضور
مردم��ي انجامي��د .ام��ا در اين
مجموع��ه ،ما بتدري��ج در حال
چرخش از ن��گاه مردمي انقالب
اسالمي به نگاه نظامي و ساواکي
و شاهنشاهي محور به اين رويداد
هستيم .بتدريج قهرمانان حرکت
مردمي از مرکزي��ت روايت دور
شده و عناصر رژيم شاهنشاهي
صحنهگردان شدهاند.
در اي��ن ن��گاه ،اگ��ر انقالب
رخ نم��يداد ،عناص��ر س��اواک
قصد فرار از کش��ور نميداشتند
و اگ��ر پس��رعمه کيمي��ا عض��و
گروهکه��اي مس��لح مخالف با
ش��اه نبود که گرفت��ار زندان و
حکم اعدام ش��ود ،پ��در کيميا
معامله با عنصر س��اواک را براي
نج��ات خواه��رزادهاش قب��ول
نميکرد که در ادامهاش س��ر از
کويت درآورد و موضوع کش��تن
ساواکي و محکوم به اعدامشدن
م��ادر کيمي��ا پيش آي��د و الی
آخر.
البته هنگام��ي که اين وقايع
برايمان نمايش داده ميش��ود؛
م��ردم انقالبي مح��ل بتدريج از
مرکزي��ت رواي��ت فاصل��ه داده
ش��ده و حت��ي برخ�لاف آنچه
در زم��ان انقالب وجود داش��ت
که مث ً
ال هم��ه در اعتصابات آن
زمان ،ي��اور همس��ايگان بودند،
در اينج��ا وقتي مغ��ازهدار محل
مقداري کمک به اين س��ه بچه
ج��دا از پدر و م��ادر ميکند ،با
واکنشي نامعقول از سوي کيميا
روبهرو ميش��ود ،ان��گار اينها به
عن��وان انقالبي��ون مقص��ر همه
اين حوادث فروپاش��نده خانواده
کيميا هستند.
کمکم با وقوع اين رويدادها،
در ه��ر گام��ي ک��ه رواي��ت به
جل��و م��يرود ،حت��ي پيمان و
خان��وادهاش از کيمي��ا دور نگه
داشته ش��ده و عنصري ناپسند
ش��دهاند ت��ا آنجا ک��ه حتي اگر
کيوان بخواهد باالي س��ر برادر
پيم��ان در بيمارس��تان ب��رود،
کيميا به او پرخاش ميکند.

براي سؤال ابتدايي ميخواهم بدانم
مهم ترين انتقاداتي که به کيميا تا به
حال شده ،چیست؟
به هر حال هر کاري داراي نقاط ضعف
و قوتي است و س��ريال ما نيز از اين قاعده
کلی مستثني نيس��ت .این در حالی است
که ما تمام تالشمان را کرديم که به بهترين
شکل عمل کنيم و با کم ترين نقطه ضعف
سريال را بسازيم.
آن زمان��ي ک��ه درحين کار هس��تيم،
تصور ميکنيم بهترين موقعيت و لحظه را
خلق ميکنيم اما ممکن است بعداً متوجه
شويم که ضعفي هم در کار بوده ،در چنين
ش��رايطي ،بيش��تر از همه خودم��ان اذيت
ميشويم و احساس ميکنيم کهاي کاش
ش��رايط بهتري را رقم ميزديم .اگر شما از
بزرگترين فيلمس��ازان جهان نيز اين سؤال
را بکني��د که اگر فيلمت��ان را يک بار ديگر
بس��ازيد چه اتفاقي ميافتد؟ قطعاً خواهيد
ش��نيد که اتفاق بهتري ميافتد .اگر براي
خلق هر اثري فرصت بيشتر و يا تکرار و يا
شرايط بهتر داشته باشيد ،طبيعتاً ميتوانيد
بهتر عمل کنيد .اگر به يک نقاش بوم نقاشي
و قلم و مواد را بدهيد تا يک نقاشي ترسيم
کند ،کشيدن يک نقاش��ي خوب ،به زمان
و ان��واع رنگ و قلم هاي��ي که در اختيارش
ق��رار ميدهيد ،بس��تگي دارد ام��ا نگاه آن
نقاش ش��ايد خيلي تغيير نکن��د .نگاه هر
نقاشي با ابزاري که در اختيار دارد متفاوت
منتقل ميشود .يک فيلمساز زماني اثرش
متفاوت ميش��ود که ابزارهاي مناسبي هم
در اختيار داشته باشد .ما با توجه به بضاعت
و ظرفيتها و بودجه و امکانات محدودي که
در اختيار داشتيم ،اين سريال را ساختيم.
در بازخوردهايي که داش��تيم از بخش
صحنه آرايي و فضاس��ازي صحنه و لباس
شايد بيشترين انتقادها شد .يک بخشي از
اين موضوع را بايد پاي حساب اين گذاشت
که در شرايط کنوني ساختن دوران معاصر
و س��ه يا چهار دهه گذشته ديگر واقعاً غير
ممکن است مگر اينکه دکور بسازيد .شايد
ميتوانس��تيم فش��ار بياوري��م و يک دکور
محدود و کوچکي را مهيا کنيم مث ً
ال ساخت
يک کوچه.بارها نيز اين موضوع را اتود زديم
ولي وفتي قرار اس��ت ،يک سريال در 110
قسمت در اين حجم از پراکندگي لوکيشن
توليد شود ،با يک کوچه و دو خيابان کار جلو
نميرود .ضمن اينکه درصد کمي از فضاي
دهه  50در خيابانها و ش��هرهاي ما ديده
ميشود .شايد به جرأت بتوانيم بگوييم کم
تر از 20درصد ،حاال ممکن است چيزهايي
هم از دست ما به قول معروف در رفته باشد
مث ً
ال لولههاي گاز را ميپوشانديم حاال شايد
يکي از اي��ن لولههاي گاز ه��م در کادر ما
ديده شده باشد يا مث ً
ال آن زمان خانه هايي
وجود داشت که خيلي از خانههاي امروزي،
شيک تر بود مث ً
ال در خانه منوچهر و مهتاب.
حاال درب��اره همين خانه منوچهر و مهتاب
انتقادي به ما ميش��ود که مگر در آن زمان
آش��پزخانه اپن بوده اس��ت .خب ،بله بوده
اس��ت .اپن به معناي امروزي که ديوار بين
سالن و آشپزخانه را بردارند ،نبوده است اما
آشپزخانه اپن به معناي اپن بودن فضا وجود
داش��ت اتفاقاً آن آشپزخانه اپنش روبه اتاق
اس��ت و آشپزخانه اش در دارد و باز و بسته
ميش��ود .ما خان��هاي را انتخاب کرديم که
براي  40سال پيش بود .يک خانه اشرافي و
شيک براي سال .1354
انتقاداتي به طراحي لباس هم وجود
دارد.
در خصوص لباسها يک بحث کلي وجود
دارد مث ً
ال نقدي به ما شده بود که شلوارهاي
آن زمان دمپاگشاد بوده است خب چگونه
بايد گفت براي همه در آن زمان اين موضوع
صدق نميکرد و همه آدمها آن زمان شلوار
دمپاگشادنميپوشيدند.
چقدر در انتخاب نوع لباس و پوشش
شخصیتها محدودیت داشتید؟
م��د تعريفش مش��خص اس��ت و يک
قش��ري از جامعه سمت مد ميروند و همه
مردم که س��مت مد نميروند البته موافقم
که نميت��وان با توجه به وجود مميزيها و
محدوديتها در پوشش زنان بيش از اندازه
دخل و تصرف کرد.
براي نمايش دادن ي��ک زن بيحجاب
در س��ال  1357چگونه باي��د عمل کنيم؟
اتودهاي مختلفي را زديم .مث ً
ال درباره کيميا
و دخت��ران همکالس��ياش ،همه ميدانيم
کسي روي روسري تل نميگذارد ،اما اينها
يک نشانه بود ،ميخواهيم بگوييم که اينها
مدل مو است.در کالس درس چند دختر را
با روسري نش��ان ميدهيم و تعداد ديگري
را مانن��د کيميا با آن ش��کل و ش��مايل با
محدوديت هايي که داشتيم ،سعي کرديم
تف��اوت هايي را ايجاد کنيم.مث ً
ال پوش��ش
شخصيت مهتاب با پوش��ش مهري کام ً
ال
متفاوت اس��ت و کيميا را با نرگس متفاوت
ميبينيم يعن��ي بين زن با حج��اب و زن
بيحج��اب آن زمان تفاوت ايجاد کرديم يا
درباره آقايان پوشش مهدي پاکدل با پوريا
پورسرخ کام ً
ال متفاوت است.
گذش�ته از داليلي که ش�ما مطرح
کرديد ،حس و حال فضاي 30و اندي
س�ال پيش که در کشور ما حاکم بود،
از طریق این سریال به مخاطب منتقل
نش�د.گويا هم�ه چيز امروزي اس�ت.
بخشي از اين ماجرا به طراحي صحنه
و اکسسوار بستگي دارد اما بخشي هم
به بازيگران و فضاي داس�تان مربوط

مريم رضازاده

اجازه نميداد که محدوده کوچه و خيابان
بهاران جلوتر برويم.
س�ريالهاي معم�اي ش�اه ب�ه
کارگردان�ي محمدرض�ا ورزي جمعه
ش�بها در حال پخش است .سريال
ش�ما از يک منظ�ر به انقلاب نگاه
ميکن�د و معماي ش�اه از يک منظر
ديگر .آيا کيميا و معماي ش�اه رقيب
هستند؟
محمدرض��ا ورزي به يک مرز پختگي
خوب رسيده است و ميدانم مخاطبان آن
سريال هم اثر خوبي را خواهند ديد .در کل
هدف ما همه اين است که مخاطبمان را
از سمت شبکههاي به قول معروف آن ور
آبي به سمت شبکههاي خودمان بياوريم،
حتي اگر بتوانيم  10درصد مخاطبمان را
از ش��بکه ماهوارهاي پس بگيريم و آنها را
برگردانيم ،يک دستاورد است.
گفتيد ماهواره ،خاطرم هس�ت در
مصاحبهاي قبل از پخش کيميا گفته
بودي�د ،ما قصد رقابت ب�ا ماهواره را
نداريم.
واقعا قصد رقابت با ماهوارهها را نداريم،
چ��ون آنها را رقيب خودمان نميدانيم اما
وجود دارند و هس��تند .رقي��ب خودمان
نميدانيم نه به اي��ن دليل که ادعا کنيم
کارهاي ما بهتر است بلکه آنها در مسيري
حرکت ميکنند که ما قرار نيست در آن
مس��ير حرکت کنيم .اساس��اً شبکههاي
ماهوارهاي و س��ريال هايشان يک هدفي
را دنبال ميکنند که جزو دستورالعملها
و رويکردهايش��ان اس��ت.آنها متأس��فانه
ي��ک نگاه ضد اخالقي و ض��د خانواده در
کارهاش��ان دارند .در اين حالت ما رقيبي
براي هم نيستيم چون رقابت موقعي شکل
ميگيرد که ما به سمت يک هدف مشترک
برويم .آنها هدفي را دنبال ميکنند که ما
نميتوانيم آن را دنب��ال کنيم و ما دقيقاً

توگو با جواد افشار درباره «کيميا» و همه حواشي آن
گف 

قرار نیست جواب همه را بدهیم

يکفيلمساززماني
اث�رش متف�اوت
ميش�ود ک�ه ابزاره�اي
مناس�بي ه�م در اختي�ار
داشته باشد .ما با توجه به
بضاع�ت و ظرفيته�ا و
بودجه و امکانات محدودي
که در اختيار داشتيم ،اين
سريال را ساختيم

واقعا قصد رقابت
ب�ا ماهوارهه�ا را
نداريم ،چون آنها را رقيب
خودماننميدانيماماوجود
دارن�د و هس�تند .رقي�ب
خودمان نميداني�م نه به
اين دلي�ل که ادع�ا کنيم
کارهاي ما بهتر است بلکه
آنه�ا در مس�يري حرکت
ميکنند که ما قرار نيست
در آن مسير حرکت کنيم

ميش�ودً ،
مثلا در گذش�ته اگر پدر
خان�واده نظامي بود ،اعضاي خانواده
به قول معروف از او حساب ميبردند
اما رابطه فرخ با خانواده اش امروزي
اس�ت .امروزه پدرها سعي ميکنند
بيشتر با فرزندانشان دوست باشند
و مث�ال هاي�ي از اين دس�ت اما در
گذشته اينطور نبوده است؟
اين يک نگاه ت��ک بعدي و تيپيکال و
دور از شخصيت پردازي است .ما ميتوانيم
به طور عام نکتهاي که شما مطرح کرديد
را بگويي��م ول��ي به طور خ��اص اين طور
نيس��ت .هر قدر اين نقد به اين نقش وارد
اس��ت همان قدر نيز ميتوانم ردش کنم.
خان��واده هايي را ديدم که بش��دت از من
تش��کر کردند و گفتند بس��يار عالي این
رابطه را ترسيم کرديد .پدر ما هم نظامي
بود .بيرون مثل شير بود و در خانه يک پدر
مهرب��ان ،منعطف و دموکرات .اين ويژگي
مردان خوب به اصطالح امروزي است اما
در گذش��ته هم چنين خصوصيتي ديده
ميشد.اينکه بايد در جمع خانواده در مقابل
فرزند ،همسر و کودک خودت مهرباني و
پ��دري کني و انعطاف داش��ته باش��ي و
بيرون ب��ا مجرم و قاچاقچي و هرکس��ي
ک��ه در مقابلت ق��رار ميگي��رد ،با عنوان
وظيفه شناس��ي محکم و مستبد برخورد
کني .گذش��ته از اينها يکي از ويژگيهاي
شخصيت پردازي آقاي بهبهاني نويسنده
سريال بود و حسنپور ش��يرازي نيز اين
نقش را بخوبي اجرا کرد و من هم س��عي
کردم که اين وظيفه را بدرستي انجام دهم
که اي��ن پدر در لحظاتي که الزم اس��ت،
منعطف و مهرب��ان و در لحظاتي که الزم
است ،ديکتاتور باشد.
با حسنپور شيرازي در اين باره خيلي
فک��ر کرديم و حرف زديم .اگر دقت کرده
باشيد در مواقعي بچه هايش و همسرش از
او حساب ميبرند و خيلي محکم و جدي
برخورد ميکند اما اين ترديدي که او را در
موقعيتي قرار داده که ش��خصيت داستان

ما متزلزل نمايش داده ش��ود ،ويژگي بود
که نظاميهاي آن موقع با آن مواجه شده
بودند و نميدانس��تند با مردم،مخالفين،
فرمانده و خانواده ش��ان چط��ور برخورد
کنند .اين تزلزل بخوب��ي نمايش دهنده
موقعيت نظاميان آن زمان است.
اين موضوع ترديد در نوع رابطهها
در م�ورد ش�هرام کامفر ني�ز صدق
ميکرد ،مشخص نبود که او به عنوان
ي�ک س�اواکي از چ�ه چي�زي فرار
ميکند؟
اين را نيز جزو نقاط قوت کار ميدانم.
همان چيزهايي ک��ه در مورد فرخ گفتم،
در مورد شخصيت شهرام هم وجود دارد.
تکليفم��ان با او مش��خص نيس��ت ،گاهاً
نميدانيم بايد با او همذات پنداري کنيم،
بايد از او متنفر باشيم ،بايد همراهش باشيم
نقد يا سرزنشش کنيم .خيلي سعي کرديم
که به ابعاد مختلف اين شخصيت نزديک
ش��ويم .اليههاي پنهان اين شخصيت را
ورق زديم.بعد عاطفه احس��اس و خانواده
دوستي شخصيت ش��هرام باالست اما در
موضوع مرتبط با جايگاه شغلي و اجتماعي
و مرتبه سياسي ،تبديل به يک شخصيت
خطرناک ميشود.
شما اين را يک نقطه قوت ميدانيد
اما بس�ياري مخاطبان تکليفش�ان
ب�ا اي�ن نقش مش�خص نب�ود البته
چنين موضوعي به ريتم س�ريال هم
برمي گردد و اينکه ش�ايد الزم بود،
داستان زودتر جلو برود ضمن اينکه
در ريتم روايت داستان با آن هيجان
و شور و سرعت زمان انقالب مواجه
نيستيم .شايد الزم بود همان سرعت
و تکاپوي انقالب به ريتم قصه جان
ببخشد.
ريتم و تکاپو با تمپوي دروني متفاوت
اس��ت.در آنچ��ه مرب��وط ب��ه رويدادهاي
داستان است ،ريتم و تکاپو وجود دارد ولي
شخصيتها را بر اس��اس ويژگي هايشان
پيش برديم .مث ً
ال کيميا پر تحرک اس��ت.

بگذاريد اينگونه بگويم ،در سال  57يک
نوجوان ب��ودم و در اي��ن جريانها حاضر
بودم.آن زمان يک موجي وجود داش��ت.
ببينيد وسط يک رودخانه يک موج وجود
دارد و کنار رودخانه آرام است .ما در برخي
از جريانات در اين س��ريال وسط رودخانه
ايس��تاديم و ريتم تندتري داش��تيم ولي
در برخي موارد الزم بود که کنار س��احل
باشيم .س��ريال کيميا قصد ندارد خودش
را غرق در سيل کند ،اتفاقاً در لب ساحل
ايستادهايم و يک نگاه تحليلي به جريانات
داريم و نميخواهيم مخاطب در جريانات
گم شود .نميخواهيم مخاطب و ديالوگ
هايي که در قصه داريم ،غرق در جريانات
فيزيکي قضيه ش��ود و نميخواهيم نگاه
تحليلي را از دس��ت بدهيم .م��ا در قصه
در س��کون و آرام��ش حرکت ميکنيم تا
بتوانيم موضوع��ي را مطرح کنيم ،ضمن
اينکه دوس��ت داش��تيم صداهاي مخالف
شنيده شود مثل شخصيت هايي که نيکي
کريم��ي ،پوريا پورس��رخ و ...بازي کردند.
سالها بود که اين اجازه را به شخصيتهاي
مخالف نميداديم و مخاطب هميشه بايد
ديالوگهاي شعاري شخصيتهاي مثبت
را ميشنيد در حالي که در داستان کيميا
شخصيت هايي مثل شهرام ،منوچهر،آرش
و ...ب��ه فراخور موقعي��ت تالش ميکنند،
واکنشهاي منطقي داشته باشند.
ش�خصيت هايي ک�ه ن�ام برديد،
ميتوانند نماد افرادمنفعت طلب آن
زمان هم باشند؟
بله مث ً
ال شهرام تا يک جايي همراه رژيم
است و از جايي ساز مخالف ميزند ،از يک
جايي تصميم ميگيرد که خودش و آينده
اش را نجات دهد و شخصيتهاي ديگري
که رضا توکلي و کورش زارعي آنها را بازي
کردند .ميخواستم به اين نکته برسم که
ما ريتم را از منظر فيزيکي و ظاهر قضيه
نميخواس��تيم .قصد نداش��تيم هياهوي
کاذب ايجاد کني��م و جريانات قصه ما را
با خودش غرق کند و ببرد .ميخواس��تيم

اين تأمل و س��کون وجود داشته باشد تا
به نگاه تحليلي برسيم .االن انتقاد هايي به
ما هست چرا اجازه ميدهيد مخالف ،رک
و طلبکارانه حرف بزن��د و چرا جوابش را
نداديد .ما قرار نيست جواب همه را بدهيم
بلکه قرار است فقط صداها را بشنويم.
خانواده فرخ پارس�ا از خرمش�هر
ميآيند تهران و در محلهاي سکونت
ميکنند و ماجراهايي برايشان پيش
ميآيد .مث ً
ال اينکه فرزندانش درگير
مبارزه انقالبي ميش�وند و ...سريال
ش�ما قص�هاي را در بس�تر پيروزي
انقالب اسلامي رواي�ت ميکند اما
گوي�ي هم�ه انقلاب در آن کوچه و
محل سکونت انها رخ ميدهد و اين
از باورپذيري داستان کم ميکند.
در همان کوچه که اشاره کرديد ،نمونه
هايي از اقش��ار مختلف و گوناگون که در
انقالب نقش داش��تهاند را گذاشتيم .مث ً
ال
قش��ر مذهبي مؤم��ن انقالبي مخلص که
همان خانواده نکونام هستند .شخصيتي
داريم به نام فرشيد که عطا عمراني آن را
بازي کرده است.او آدمي است خودسر که
ميخواس��ت شهرام را ترور کند و او نماد
يک قشر خودس��ر و معتقد به درگيري و
شورش مسلحانه است .همچنين آدمهاي
منفعت طلبي که از هر طرف باد بيايد به
همان طرف ميروند ،نيز در محله مشاهده
ميکنيم که فرج گلس��فيدي و آقاي نبي
پير هادي نق��ش آنها را ب��ازي کردند.از
ديگر اقش��ار نيز نمونه هايي در داس��تان
داريم اما اص ً
ال فق��ط قصدمان اين نبوده
اس��ت که به طور مطلق به مسائل انقالب
بپردازيم .ما م��وارد و قصههاي مربوط به
کيمي��ا و پيرامون کيمي��ا را جلو ميبريم
و نميخواهي��م از اين دايره بيرون بياييم.
اگر انق�لاب را ميبينم انقالب را پيرامون
خانواده و شخصيت کيميا دنبال ميکنيم.
چون وظيفه ما نيست و قرار ما اين نيست
ک��ه ابعاد ش��کلگيري انق�لاب را مطرح
کنيم .بنابراين حوصل��ه و دايره اين قصه

ضد آن هدف و رويکرد را دنبال ميکنيم.
بنابراين ميگوييم شما تالش خودتان را
بکنيد و ما هم تالش خودمان را ميکنيم.
حاال ش��ايد آنها موفق تر باشند ،به دليل
در اختيار داش��تن ابزار گسترده تر .ما در
اين ش��رايط تالش ميکنيم که مخاطب
را ب��ه خودش بياوري��م و لحظاتي او را به
ي��اد خان��واده اش ،خداي��ش ،ارزشها و
آرمانهايش بيندازيم.
در موفقيت س�ريال هايي همچون
کيمي�ا بودجه خوب داش�تن چقدر
مهم است؟
ش��ک نکنيد حرف اول را فقط بودجه
ميزند چون کار ما يک کار گروهي وابسته
با ابزار و امکانات است .مثالي ميزنم .براي
ساخت يک برج مس��کوني بيست طبقه
چق��در امکانات الزم اس��ت؟ ح��ال براي
س��اخت ي��ک آپارتمان  4طبق��ه چقدر
امکانات الزم اس��ت؟ زماني که شما يک
آپارتمان  4طبقه ميسازيد ميزان امکاناتي
که داريد مش��خص است و هيچ وقت نياز
به يک جرثقيل مرتفع پيدا نميکنيد ولي
براي س��اخت يک برج بايد يک جرثقيل
مرتفع باشد که مصالحتان را به طبقات باال
برساند.پس براي ساخت يک اثر نمايشي
ب��ا اين ابعاد احتياج ب��ه امکانات و بودجه
بيشتري داريم .متأسفانه بودجه و امکانات
ما زياد نبود .در ش��رايط سخت اقتصادي
نيز قرار گرفتيم و در چالش مسائل مالي
و تحريمها اين سريال ساخته شد .با توجه
به اين محدوديتها فشار به گروه ميآمد
و ما باي��د اين بخش از قضي��ه را جبران
ميکرديم حاال با فداکاري هايمان ،تحمل
سختيهاي بيشتر ،فشردگي زمان بيشتر
و استراحت کمتر و گذشتن از برخي ريزه
کاري ها.
کام ً
ال معتقد هس��تم که بودجه حرف
اول را ميزند و هرچ��ه امکانات و بودجه
بيش��تري داشته باش��يد ميتوانيد به اثر
بهتري دس��ت پيدا کنيد .به عنوان مثال
اگر پول زيادي داش��تيم ،پ��ول فراوان به
س��اکنين يک کوچه ميدادي��م و اجازه
ميگرفتيم ،در و ديوارشان را تغيير دهيم،
يا ماش��ينهاي بيشتري را به صحنه وارد
ميکرديم و هنرورهاي بيش��تري را وارد
صحنه ميکرديم .آيا يک صحنه تظاهرات
با کمتر از  1000نفر معقول اس��ت اما ما
اين صحنه را بايد با  100نفر ميگرفتيم
و سعي ميکرديم با داشتن  100يا 150
هن��رور ط��وري القا کنيم که ان��گار اينها
 1000نفر هستند.
آقاي افش�ار به عن�وان کارگردان
یک س�ريال  100قسمتي ،نامتان به
نوعي در تاريخ تلويزيون ثبت ش�د.
چه احساسي داريد؟
اگر اين موضوع را به عنوان يک ويژگي
و امتياز ببينيم ،خدا را ش��اکرم که چنين
اتفاق��ي براي م��ن افتاد و اي��ن توفيق و
س��عادت برايم حاصل شد و اين را چيزي
جز لطف و رحمت خدا نميدانم.

