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 بیژن بیرنگ در گفت وگو با »شهروند«:     

چرا ما از عشق صحبت نمی کنیم؟ 
نام بیژن بیرنگ با خودش خاطرات زی��ادی را برای 
نسل های مختلف زنده می کند؛ خاطراتی از سریال  های 
»خانه سبز«، »همسران«، »دنیای شیرین دریا«، »این 
خانه دور است« تا سریال عروسکی »چاق و الغر«. البته 
پیشترها نام مسعود رس��ام هم با نام او پیوند می خورد 
اما بعد از درگذش��ت همراه قدیم��ی، بیرنگ باز هم به 
راهش ادامه داد. او این  روزها درحال س��اخت س��ریال 
»عش��ق تعطیل نیست« برای ش��بکه نمایش خانگی 
است. سریالی که دغدغه های عاش��قانه بیرنگ باعث 
ش��کل گیری آن ش��ده و توانس��ته گروهی متفاوت از 
بازیگران ایرانی را کنار ه��م جمع کند. همین موضوع 
باعث ش��د تا در یکی از روزهای سرد سری به گروه که 
در یکی از سوله های ش��هرک سینمایی غزالی درحال 
تصویربرداری بودند بزنیم و با بیژن بیرنگ گپ وگفتی 
داشته باشیم. او نگران نس��ل امروز و روابطشان است، 
خودش می گوید می خواهد تعریفی دوباره از عشق در 
این سریال برای نسل جوان ارایه دهد. می خواهد با آنها از 
»عشق« حرف بزند، عشقی که تعطیل شده اما می شود 
که تعطیل نباش��د. این که او تصمیم گرفته تا س��ریال 
جدیدش را برای ش��بکه  نمایش خانگی بسازد، مسأله 
جدیدی نیست. مدت هاست که کارگردانان پیشکسوت 
به دالیل متفاوتی از فضای صداوسیما فاصله گرفته اند. 
بیرنگ پیش از این سریال، فضای شبکه نمایش خانگی 
را با سری اول برنامه »شام ایرانی« تجربه کرده بود. البته 
او معتقد است با تلویزیون قهر نکرده، اما دلخوری هایش 
هم از صداوسیما کم نیس��ت. در ادامه می توانید شرح 

کامل گفت وگوی او را بخوانید.
بیایید از این جا شروع کنیم که چه اتفاقی افتاد 
که شما به سراغ »عشق« رفتید؟ و می خواهید از 

چه عشقی در این سریال صحبت کنید؟
برای من همیشه سوال بوده که چطور می شود کسی 
به لحاظ اجتماعی، ش��غلی و مالی موفق باش��د اما در 
ارتباط عاشقانه اش موفق نباشد و نتواند از آن لذت ببرد؟ 
همین جاست که آسیب ها آغاز می ش��وند، ارتباطات 
موازی، خیانت و نگاه مادی به عشق شکل می گیرد. به 
همین دلیل است که وظیفه خودم می دانم تا درباره همه 

این مشکالت و آسیب ها صحبت کنم. 
متاسفانه مقوله»عشق« بعد از انقالب اسالمی جزو 
خط قرمزهای ما ق��رار گرفته و ما دیگر درب��اره آن به 
روشنی و به حد کفایت صحبت نمی کنیم. کافی است 
نگاهی به آثاری که ام��روزه در تلویزیون و س��ینمای 
ما نش��ان داده می ش��وند بیندازی��د، به راحتی متوجه 
می ش��وید که در آنها صحبتی از عش��ق نیست. انگار 
هیچ کس، دیگری را دوس��ت ن��دارد. چند وقت پیش 
خانم افشار حرف جالبی به من زد، او گفت: »این روزها 
هر فیلمنامه ای را که می خوانم درمورد خیانت است.« 
واقعا کسی عالقه ندارد یک قصه عاشقانه تعریف کند؟ 
توجه کنید این اتفاقات در مملکتی درحال افتادن است 
که در پیشینه   تاریخی، عرفانی و ادبیاتش از »عشق« بارها 
و بارها سخن رفته است. حاال چه بالیی سرمان آمده که 

دیگر از عشق صحبت نمی کنیم؟
گاهی می ش��نوم که از کلمه »دلبس��تگی« به جای 
»عشق« اس��تفاده می کنند. دل بستن، عشق نیست. 
نمی تواند باش��د. اگر من به اموالم، خانه ام یا ماش��ینم 
دلبس��تگی دارم، آیا به این معنی است که عاشق آنها 
هستم؟ از نظر من عش��ق تنها می تواند در روابط مرد و 
زن تجلی پیدا کند. آدم ها ممکن است به خاطر کسی 
که دوستش دارند، جانش��ان را هم از دست بدهند، اما 
مگر می شود کسی به خاطر ماشین یا خانه اش جانش 

را بدهد؟ 
می خواهم عش��ق در س��ال 93 را در سریال»عشق 
تعطیل نیس��ت« نش��ان ده��م. عش��ق در زمانی که 
دهه شصتی ها، هفتادی ها و هشتادی ها همدیگر را به 
نوعی قبول ندارند و تنوع فرهنگی زیادی بین نسل های 
مختلف به وجود آمده اس��ت. فکر می کن��م زمان آن 
رسیده تا برای نس��ل های جدید عشق را تعریف کنیم 
و از چند و چون آن حرف بزنی��م. باید صدمات دنیایی 
که عش��ق در آن جایی ندارد را نش��ان دهیم، خصوصا 
آسیب های نبودن عش��ق در زندگی زناش��ویی. البته 
عشق تنها به زندگی خانوادگی محدود نمی شود، عشق 
می تواند در حوزه اقتصاد و سیاست هم تاثیرگذار باشد.  
امروز، من می خواهم تعریف جدیدی از عش��ق را ارایه 
کنم، عشق؛ یعنی ارتباط درست. درواقع ما قصد داریم 
در سریال »عشق تعطیل نیست« عشق را نشان دهیم 
و یاد بگیریم چطور می ش��ود یک ارتباط زیبا و درست 
داشت و رضایتمندی میان زن و مرد به وجود آورد. برای 
این منظور ما 26 قس��مت وقت داریم تا بگوییم عشق 
تعطیل نیست! درواقع هس��ت، اما چطور می شود که 

تعطیل   نباشد؟! 
به نظر شما چرا »عشق« در جامعه به این نقطه 

رسیده و راه حل آن چیست؟
هرکس به نوبه خ��ود در به وجود آم��دن هر معضل 
اجتماعی سهمی دارد؛ پدر و مادر، مدرسه، مسئوالن، 
رسانه ها و... بنابراین در حل کردن آن معضل اجتماعی 
نیز همه می توانند نقشی ایفا کنند. البته فکر نمی کنم 
تنها نوشتن درباره این معضالت کار درستی باشد، بله 
من هم می توانم قلمم را بردارم و بنویسم جامعه ما این 
مشکالت را دارد، نسل جدید ما، بچه های ما این طوری و 
آن طوری هستند، ببینید ارتباطات شان چقدر بد است، 
اما اینها چه کمکی به حل آن می کند؟ این واکنش شبیه 
به کتک زدن بچه هاست تا راهنمایی آنها. بهتر است به 
جای این کار، به آنها عشق واقعی و درست را نشان دهیم 
و بگوییم آنها هم می توانند این عشق را تجربه کنند، واقعا 

عاشق شوند و فداکاری کنند.
من نقش اقتصاد را در این مسأله بسیار مهم می دانم، 
اقتصاد مریض حتما می توان��د روی ارتباطات ما تاثیر 
گذارد و باعث شود تا ما دیگر نتوانیم به عشق و ارتباط 
درس��ت فکر کنیم. ش��اید اگر ما بتوانیم شیرینی یک 
ارتباط درس��ت را به فرزندانمان نشان دهیم و آنها را در 
انتخاب معیارها و مالک های درست راهنمایی کنیم، 

این مشکل کم کم حل شود. 
در حال حاضر بخش��ی از جامعه از ارتباطات موازی و 
خیانت رنج می کش��ند و در عذاب هس��تند. قشرهای 
معتقد جامعه ما هم از این مشکالت درامان نمانده اند. 
عدم احس��اس امنی��ت در ارتباط��ات، درحال حاضر 
بزرگترین مشکلی است که بچه های ما را آزار می دهد. 
این عدم امنیت از بین نمی رود تا زمانی که همه ما برای 
درست کردن این فرهنگ غلط تالش کنیم. اصال معلوم 
نیست این فرهنگ غلط از کجا آمده و چرا ارزش های ما 
را تا این حد پایین آورده که ارزش یک انس��ان را قیمت 

هدیه ای که برایش می  آوریم تعیین کند.
زمانی جمله »من هس��تم، چون فک��ر می کنم.« در 
جهان روانشناس��ی مطرح بود اما ام��روزه جمله »من 
هس��تم، چون انتخاب می کنم.« جایگزین شده است. 
درواقع این انتخاب های ما هس��تند که اجازه می دهند 
بگوییم ما هستیم و صد البته که این انتخاب به مالک 
و معیار احتیاج دارد. زمانی که ما جهان بینی درست و 
چشم اندازی برای تعیین مالک ها و معیارهایمان نداریم، 
حتما در انتخاب هایمان هم دچار اش��تباه می ش��ویم. 
بنابراین ما امروز تنه��ا دو راه حل داری��م، یا می توانیم 
قلم برداریم و درباره عش��ق و بچه های امروز بنویسیم، 
نصیحت شان کنیم، یا این که برای نسل امروز از احواالت 
امروزشان بنویس��یم. ما دلمان می خواهد این اتفاق در 

سریال »عشق تعطیل نیست« بیفتد. 
آیا جنس عش�ق در این س�ریال، شباهتی به 
کارهای محبوب قبلی تان یعنی »همس�ران«  و 

»خانه سبز«  دارد؟
خیر. یادمان باشد ما آن سریال ها را حدود  17 یا 18  
سال پیش برای نس��ل آن موقع و در شرایط آن روزگار 
ساختیم. ممکن اس��ت هنوز مخاطبان بنشینند و آن 
سریال ها را تماشا کنند، اما آن سریال ها برایشان بیشتر 
نوستالژی هایش��ان را زنده می کن��د. درحالی که ما در 

سریال »عشق تعطیل نیست« درباره 
عشق در این زمان حرف می زنیم.

محمدرض�ا گل�زار و مهن�از 
افشار س�تاره هایی هستند که 
تاکن�ون در 6 فیل�م به عن�وان 
زوج هن�ری با هم ب�ازی کردند. 
چرا از س�تار ه های س�ینما در 
این س�ریال اس�تفاده کردید؟ 
به نظرتان حض�ور این دو نفر در 
کنار ه�م هنوز ب�رای مخاطب 

جذابیت دارد؟
این ط��ور نیس��ت. ای��ن قضاوت 

غیرمنصفانه ای درم��ورد من و تیم ما اس��ت. آن وقت 
برای انتخاب خسرو ش��کیبایی در سریال »خانه سبز« 
هم می ش��ود چنین دلیلی آورد، درحالی که من از روز 
اول نگارش فیلمنامه این س��ریال تنها تص��ورم برای 
بازیگر نقش »نفس«، دختر بیست وچند ساله سریال 
خانم مهناز افشار بود. حتی درمورد بازیگر نقش »رها« 
هم به آقای گلزار فکر می کردم. شاید باور نکنید اما در 
میان سوپراس��تارهای خودمان نگاهم به کس دیگری 
نبود، ممکن است به آنها هم پیشنهادی داده باشم؛ اما 
مورد تأیید من نبود. زانیار خس��روی هم در این سریال 
بازی می کند چون یک ش��خصیت موزیسین داریم و 
من فکر می کردم کسی باید این نقش را بازی کند که با 
حال وهوای موسیقی آشنایی داشته باشد. بقیه بازیگران 

هم به نظرم انتخاب های درستی بودند. 
در حال حاضر ش�ما و بس�یاری از کارگردانان 
قدیمی مثل کمال تبری�زی، داوود میرباقری و... 
دیگر در تلویزی�ون کار نمی کنید. فکر می کنید 
با عوض ش�دن رئیس صداوس�یما، می ش�ود به 
بازگشت کارگردانان قدیمی و موفق به تلویزیون 

امیدوار بود؟
من جایی نرفتم که حاال بخواهم برگردم. اصال این فکر 
غلطی است که ما سریال و تله فیلم را متعلق به تلویزیون 
بدانیم. این نگاه تفرقه اندازی است که شما خبرنگار ها 
ایجاد می کنید و ما را درمقابل تلویزیون قرار می دهید. 
درحالی که این طوری نیست و ما قهر نکرده ایم. تنها نکته 
این اس��ت که ما برای کار کردن دو بخش خصوصی و 
دولتی داریم یعنی شبکه نمایش خانگی- که خودش 
به نوعی س��ینمای خانگی هم محس��وب می شود- و 
تلویزیون. ما از هم دور نیستیم، شاید اثری که ما تولید 
می کنیم، بعدها در تلویزیون هم پخش شود. کما این که 

تلویزیون هم بعد از ساخت سریال یا تله فیلمی آن را در 
شبکه نمایش خانگی خودش)سروش( عرضه می کند. 
پس ما نه رقیب هستیم و نه درمقابل هم. بیژن بیرنگ 
آرزویش این بوده که ب��رای بخش خصوصی کار کند، 
خودش تهیه کننده و س��رمایه گذار کار خودش باشد. 
امروز شما نمی توانید به من بگویید که چرا بیرنگ دیگر 
برای تلویزیون کار نمی کند؟ چون او دیگر نمی خواهد 
از جایی برای کارش دستمزد بگیرد و دلش می خواهد 
خودش بازخورد/ فیدبک س��رمایه گذاری اش را ببیند. 
این که آیا ما به تلویزیون برمی گردیم یا نه، جوابش این 
اس��ت، ما اصال جایی نرفته ایم ک��ه بخواهیم برگردیم. 
درحال حاضر زمان آن رس��یده و دوس��ت دارم شریک 
س��رمایه گذار اثرم باش��م. اگر تلویزیون هم در جایی با 
من ش��ریک ش��ود، حاضرم که با هم یک پ��روژه را در 
شبکه خانگی تولید کنیم و بعد بیاییم آن را در تلویزیون 

پخش کنیم. 
این سوال را به این دلیل مطرح کردم که سریال 
»همچون سرو« شما با دو  سال تأخیر پخش شد و 
سریال »بلندی های بادگیر« هم دوبار به مرحله 
پیش تولید رسید؛ اما در همان مرحله باقی ماند. 
به نظرم آم�د ممکن اس�ت این اتفاقات س�بب 

دلخوری شما از تلویزیون شده باشد.
درست است، مسائلی هم وجود داشته که من منکر 
آنها نمی شوم. این سوال هنوز برایم بی جواب باقی مانده 
که چطور می شود پروژه ای به نام »بلندی های بادگیر« 
که ما 4 سال برایش وقت گذاشتیم و 30 قسمت متن از 
360 قسمت آن را نوشتیم، تنها به خاطر یک بخشنامه بر 
باد رود؟ در این بخشنامه آمده بود که تولیدات تلویزیون 
از این به بعد به سمت کارهای شاد و کمیک خواهد رفت 
و چون سریال ش��ما تراژیک است، درحال حاضر زمان 
مناسبی برای تولید آن نیست. واقعا چرا ساخت سریالی 
که درباره جبهه و جنگ اس��ت، بای��د به خاطر برخورد 
سلیقه ای مس��ئوالن صداوسیما 

دچار مشکل شود؟
این موضوع��ات س��وال ما هم 
هست. مس��أله به همین سادگی 
نیس��ت که ما فقط داریم کارمان 
را انج��ام می دهی��م و قرار اس��ت 
پول آن را بگیری��م، مهم تر از اینها 
عمری است که ما روی کارهایمان 
می گذاریم و درمقابل توقع داریم 
که اثرم��ان دیده ش��ود. بنابراین 
زمانی که می بینم جایی نمی شود 
کار کرد و در آن جا تنها با وقتم بازی 
می شود، می گویم: رسانه ملی! من 26  سال خالصانه در 
خدمتت بودم، حاال اجازه دهید یک مدت هم نباش��م. 
فکر می کنم این جزو حقوق ما اس��ت. ما باید در جایی 
 رفتارهایم��ان را اصالح کنیم، نمی ش��ود ک��ه من در

 63 سالگی هیچ  حقوقی در این مملکت نداشته باشم. 
همین طور که از زمان انقالب، یک سری مدیران  آمدند و 
زمان گذاشتند. بیژن بیرنگ و آدم های دیگری هم بودند 
که یک روز 29 سالشان بود و شروع به فعالیت برای این 
مملکت کردند و عمرشان را گذاشتند. این رسانه فقط 
مال یک عده خاص نیس��ت، متعلق به همه ملت ایران 
است. همه در ساخت این رسانه ملی زحمت کشیده اند، 
به همین دلیل است که من امروز می گویم در این رسانه، 

حق آب و گل دارم.
زمانی که یک فرد 40 ساله مرا در خیابان می بیند و 
می گوید:   آقای بیرنگ، ما با کارهای شما بزرگ شدیم. 
من فکر می کنم و می بینم، زمانی که کارم را در تلویزیون 
شروع کردم او حدودا 10 س��ال داشته است. اگر نسلی 
از افراد این جامعه با کارهای من بزرگ ش��دند، من هم 
توقع دارم با من در ش��أن خودم رفتار شود. نه این طور 
که انگار ما هیچ چیز نمی دانیم و هیچ  تجربه ای نداریم. 
نباید حرف آدم هایی ک��ه خیلی دیرتر از م��ا وارد این 
عرصه ش��ده اند، اصل ش��ود. باید یاد بگیریم همه اهل 
یک مملکت هستیم. اگر عنصری به نام قدرشناسی در 
این جامعه از بین برود، به نظرم ناش��کری بزرگی اتفاق 
می افتد و خداوند ناشکری و قدرنشناسی را از هیچ کس 
قبول نمی کند. وضعیت »بلندی های بادگیر« هنوز برای 
من مشخص نیس��ت. البته مدیران جدید صداوسیما 
به من گفته اند انش��ا ءاهلل این پروژه دوباره راه می افتد. 
»بلندی های بادگیر«، کار بزرگی اس��ت و شاید از همه 

آثاری که تاکنون ساخته ام مهم تر باشد.

پس اگر ش�رایط مهیا ش�ود ب�ا تلویزیون هم 
همکاری خواهید داشت؟ 

من آدمی نیستم که در هر شرایطی بخواهم کار کنم،  
همین پروژه  »عشق تعطیل نیست« را که می بینید طی 
3 سال شرایط مختلفی برای ساختش به وجود آمد؛ اما 
من کار نکردم. حاال شرایط ساختش مهیا شده و دارم 
کار می کنم. من اصال آدم حرفه ای به این شکل نیستم 
که برای امرارمعاشم فیلم و سریال بسازم. هیچ وقت هم 
 چنین  آدمی نبودم. زمانی فک��ر می کردم باید »محله 
برو بیا« را بس��ازم، س��اختم. یک موقع فکر کردم »این 
خان��ه دور اس��ت« را باید درباره س��المندان بس��ازم، 
زمانی»همس��ران« را س��اختم و در جای��ی دیگر فکر 
کردم باید نش��ان دهیم یک خانه چطور می تواند سبز 
باش��د یا یک س��رزمین، برای همین »خانه س��بز« و 
»سرزمین سبز« را ساختم، در شرایط جنگ احساس 
کردم باید برای بچه ها ترانه بسازیم تا شاد شوند یا حتی 
بعد از آن »چاق و الغر« را س��اختم و امروز فکر می کنم 
موقع  آن رسیده درباره این که عشق چه چیزی  می تواند 

باشد، صحبت کنیم. 
ش�ما پی�ش از ای�ن گفت�ه بودی�د، ش�بکه 
نمایش  خانگی را برای س�اخت سریال»عش�ق 
تعطی�ل نیس�ت« انتخ�اب کردید؛ چ�ون هم 
مستقیما پولتان را از مخاطبانتان می گیرید و هم 
مخاطبانتان می توانند در هر ساعت از شبانه روز 
که می خواهند سریالتان را تماشا کنند. اما شبکه 
نمایش خانگی درحال حاضر با مش�کلی به اسم 
کپی رایت غیرقانونی روبه روست و فکر نمی کنید 
این موضوع ضرر مال�ی برای پروژه تان داش�ته 

باشد؟
به نظرم این معض��ل بزرگی نیس��ت، در همه جای 
دنیا کپی رایت غیرقانونی وج��ود دارد. باید فرهنگش 
را به وجود آوری��م تا مردم بفهمند که کپی کردن فیلم، 
سریال و... مثل آن است که دست در جیب دیگری کنیم 
یا از خانه کسی چیزی برداریم. همان قدر که معتقدیم 
دزدی کار خوبی نیس��ت، کپی رایت غیرقانونی هم کار 
خوبی نیس��ت. این کار به نوعی س��رقت اموال عده ای  
اس��ت که در یک پروژه فرهنگی سرمایه گذاری کردند 
و انتظار دارند برایشان بازگش��ت مالی داشته باشد. اما 
درحال حاضر روی این فرهنگ کار نمی شود، مخصوصا 

در شهرستان ها. 
متاس��فانه پخش مویرگ��ی در س��وپرمارکت های 
شهرس��تان ها وجود ن��دارد و آنها محصوالت ش��بکه 
نمایش خانگی را از ویدیوکلوپ ه��ا دریافت می کنند. 
من شاهد بودم در یکی از همین ویدیو کلوپ ها نسخه 
اصلی فیلم را به مردم نمی دادند و آنها را ترغیب به خرید 
کپی  فیلم ها می کردند، چون ارزان تر بود. بنابراین  درصد 
زی��ادی از بی قانونی ها در شهرس��تان ها و منطقه های 
کوچک اتفاق می افتد که قابل جلوگیری است. وزارت 
ارشاد به یک سری افراد خاص مجوز داده تا مسئولیت 
پخش کاالهای فرهنگی را برعهده داشته باشند، اما بعد 
ما می بینیم که آنها این کار را به درستی انجام نمی دهند. 
اگر بتوانیم فرهنگ خرید کاالی فرهنگی را بین مردم 

جابیندازیم، این معضل به راحتی حل می شود.
چرا به جای لوکیشن ترجیح دادید برای سریال 

»عشق تعطیل نیست« دکور بسازید؟
ما وارد س��اخت نوع��ی کمدی ش��دیم ک��ه به آن 
»س��یت کام/ sitcom« ب��ه معن��ی کمدی نشس��ته 
می گوین��د. نمونه ه��ای مش��ابه اش هم س��ریال های 
دوس��تان/friends، من مادرش هس��تم و... اس��ت 
که بین ایرانیان معروف تر هس��تند. ای��ن نوع کمدی 
در فضای دک��ور اتفاق می افتد.جای خوبی اس��ت که 
اش��اره کنم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده از ما می پرسند 
شما می خواهید این س��ریال ها را کپی کنید؟ من هم 
پاس��خ می دهم کمی صبر کنید. باالخ��ره ما باید یک 
ماخذی ب��رای انجام یک کار هنری داش��ته باش��یم. 
یک موقع هس��ت ما درحال کار روی تراژدی هستیم، 
پس به سراغ شکس��پیر می رویم. زمانی که کمدی کار 
می کنیم، ماخذ ما مولیر است. یک موقع هم هست که 
می گویم جنس کمدی ما شبیه به »کمدی سیت کام« 
است که در همه جای دنیا به این عنوان شناخته شده. 
بنابراین معن��ی اش این نیس��ت که م��ا درحال کپی 
هس��تیم، ما تنها نگاه��ی داریم. البته ب��ه نظر من اگر 
ما بتوانیم عین آن را بس��ازیم، خودش افتخار بزرگی 

است. اما بهتر است دوستان عجوالنه قضاوت نکنند. 

گزارش پشت صحنه

ستاره ها در یک عاشقانه ساده

ش��هرک س��ینمایی غزالی بیش��تر ی��ادآور 
س��ریال های تاریخی اس��ت، ب��ا  آن دکورهای 
قدیم��ی ک��ه تنه��ا دیدنش��ان ش��ما را به یاد 
سریال های تاریخی بی ش��ماری که تاکنون در 
شبکه های مختلف سیما دارید، می اندازد. فصل 
سرما شروع شده برای همین این روزها محوطه 
ش��هرک خلوت است و کس��ی حتی به اشتیاق 
بازدید از این دکورها به ش��هرک نیامده اس��ت. 
در کنار بخش اصلی ش��هرک، س��وله ای بزرگ 
قرار دارد که گروه تصویربرداری»عشق تعطیل 
نیست« از اوایل مهرماه امس��ال در آن مشغول 

به کار شده اند. 
البته س��اخت دکورهای این سریال از مدت ها 
قبل ش��روع ش��ده بود، دکورهایی که قرار است 
خان��ه تمام اهالی ای��ن س��ریال را در خود جای 
دهد، در وس��عتی به ان��دازه 2800 مت��ر. امروز 
محمدرضا گلزار، مهناز افشار، مائده طهماسبی 
و علی ش��اه محمدلو در کنار هم ب��ازی خواهند 
داش��ت. زانیار خس��روی، مهران��ه مهین ترابی، 
شهرام حقیقت دوست، علیرضا خمسه، حدیث 
میرامینی و بهنوش بختیاری هم جزو بازیگران 

دیگر این سریال هستند. 
دکورهای ساخته ش��ده معرف محل زندگی، 
کار و قسمتی از محله ای است که شخصیت های 
اصلی سریال در آن بازی می کنند. از کیبوردها و 
وسایل موسیقی که در یکی از اتاق ها وجود دارد 
می ش��ود حدس زد که این جا اتاق ش��خصیتی 
اس��ت که زانی��ار خس��روی نق��ش آن را بازی 
می کن��د. در محله کوچکی که ای��ن خانواده ها 
زندگی می کنند، دو خیابان با نام گذاری جالبی 
یعنی »علی حاتمی« و »خس��رو ش��کیبایی« 
وجود دارد که در آنها مغ��ازه لوازم خانگی، یک 
کافی ش��اپ، بانک، ام��الک خانه س��بز و... هم 

ساخته شده است. 
محمدرضا گلزار و مهناز افشار نقش زوجی به 
نام های »رها« و »نفس« را بازی می کنند که در 
آستانه هفتمین س��الگرد ازدواجشان با اتفاقاتی 
روبه رو می شوند که زندگی خود و اطرافیانشان 
را تحت تأثیر قرار می دهد. مائده طهماس��بی و 
علی ش��اه محمدلو نقش پدر و م��ادر نفس را در 
این س��ریال برعهده دارند.  این قسمت که گروه 
قصد آغاز تصویربرداری آن را دارد، فالش بکی به 
گذشته رها و نفس است، زمانی که رها به تازگی 
با نفس آشنا ش��ده و می خواهد عشق خود را به 

او ابراز کند. 
مائده طهماس��بی و محمدرضا گلزار از اولین 

بازیگرانی هستند که سر صحنه حاضر می شوند 
و گریم ش��ده و لب��اس می پوش��ند. هرک��دام از 
بازیگران به گوش��ه ای رفته و تا آماده شدن بیژن 
بیرنگ متن دیالوگ هایش��ان را ب��ار دیگر مرور 
می کنند. گروه صحنه هم درحال آماده س��ازی 
خانه مادر و پدر رها هس��تند. از آن جایی که این 
دکورها در سوله قرار دارند، گروه دیگر درگیری 
با نور ندارند و هر زمانی ک��ه بخواهند می توانند 

صحنه ای از شب یا روز را تصویربرداری کنند. 
از آن جای��ی که تصویرب��رداری این س��ریال 
س��ه دوربین انجام می ش��ود، اتاق کنترلی برای 
کارگ��ردان به ن��ام ات��اق اژه  ای وج��ود دارد که 
کارگ��ردان به همراه یکی از دس��تیارانش آن جا 
می نش��یند و بر همه دوربین ها مسلط می شود. 
بیرنگ با بیس��یمی نظ��رات و خواس��ته هایش 
را با دس��تیار کارگردان دیگ��رش که در صحنه 
حضور دارد در میان می گ��ذارد تا او به بازیگران 
منتقل کن��د. البته خود بیرنگ ه��م قبل از آغاز 
تصویرب��رداری با همه بازیگ��ران صحبت کرده 
و چندب��اری با آنه��ا صحنه را تمری��ن می کند. 
گاهی تنه��ا به علت ی��ک صدا یا س��ایه مزاحم 
برداشت خراب می ش��ود و اعضای گروه مجبور 
هس��تند آن را تک��رار کنند. محمدرض��ا گلزار 
روحیه شوخ طبعی دارد، بعد از پایان هر برداشت 
می گوید: »خسته نباش��ید. برویم ناهار!« و همه 

عوامل به شوخی هایش می خندند. 
بیرنگ مدام ب��ه دس��تیارانش تأکید می کند 
ک��ه ب��ا الفاظی همچ��ون »تش��کر ک��ردن« یا 
»خواهش می کنم« با بازیگرانش صحبت کنند 
و حرف هایش را انتقال دهند. او برای بازیگرانش 
احت��رام زی��ادی قایل اس��ت، حت��ی زمانی که 
محمدرضا گلزار صحن��ه ای را واقعا خوب بازی 
می کند ام��ا به دلیل فن��ی آن برداش��ت ضبط 
نمی ش��ود، از اتاقک اژه ای خارج شده، از او برای 
بازی اش تش��کر و خواهش می کند یک بار دیگر 
آن را تکرار کنند. زمانی که مهناز افشار به خاطر 
جواب دادن به تماسی مدتی از سر صحنه غایب 
می شود، محمدرضا گلزار با صدای بلند می گوید: 
»اگر خانم مهناز افش��ار نمی  آین��د، برویم خانم 
ضیغمی را بیاوریم.« باز هم عوامل می خندند تا 
این که باالخره مهناز افشار به صحنه بازمی گردد. 
گاهی بی��ژن بیرنگ ک��ه خ��ودش فیلمنامه 
این س��ریال را نگاش��ته، قس��مت هایی از آن را 
اصالح یا حذف می کند و به ش��وخی می گوید:  
»غلط  کردم، این قس��مت را حذف کنید.« علی  
 شاه محمدلو در صحنه بسیار ساکت است، گاهی 
میان برداش��ت های متفاوت، در اتاق اژه  ای همه 
از هم می پرس��ند او چرا حرکتی نمی کند، نکند 
دوربین ها خراب ش��ده اند و تصوی��ر نمی دهند. 
درواق��ع دوربین ها حت��ی درمیان برداش��ت ها 
خاموش نمی ش��وند و آقای کارگردان می تواند 
ببین��د بازیگرانش چه می کنن��د. برعکس علی 
شاه محمدلو، محمدرضا گلزار بسیار سرحال و پر 
جنب وجوش است. مهناز افشار هم فرصتی پیدا 
کرده و میوه ای می خورد،  حتی گاهی دور تا دور 

دکورها را پیاده روی می کند. 
هنگام تصویربرداری همه س��اکت هس��تند، 
حتی به خدماتی های سریال هم گفته می شود 
پم��پ آب را خاموش کنن��د. گریموره��ا دایم 
مواظ��ب گریم بازیگران هس��تند و دس��تیاران 
کارگ��ردان راکوردها را حف��ظ می کنند. در این 
قسمت مهناز افش��ار یک دیالوگ طوالنی دارد 
که به صورت تک شات تصویربرداری می شود، او 
در برداش��ت اول خوب متن را بی��ان می کند اما 
پس از آن چندباری در نیمه جمالت را فراموش 

می کند. 
بیرنگ به تمامی س��واالت بازیگرانش پاسخ 
می دهد و پیشنهادات ش��ان را گ��وش می کند، 
اما از آن کارگردان هایی نیست که به راحتی در 
تصمیماتش تغییر ایج��اد کند. در صحنه ای که 
قرار اس��ت مهناز افش��ار با عجله از در خانه وارد 

ش��ود، یک بار تلوتلو می خورد و پس از آن رو به 
بیژن بیرنگ می گوید: »این برداش��ت را ضبط 
نکنید!« بعد به خاطره ای از سر فیلم »چه خوبه 
که برگشتی« به کارگردانی داریوش مهرجویی 
اش��اره می کند و توضی��ح می ده��د: »در یک 
صحنه می خواستم س��ر یک صندلی بنشینم، 
پایه صندلی شکس��ت و من افت��ادم. بعد آقای 
مهرجویی گفت، همان خوب است. بامزه شده!« 
بیرنگ هم از فرصت استفاده کرده، با او شوخی 
می کند. محمدرضا گلزار در این فالش بک، یک 
مرد تازه عاشق شده است. درواقع او به تازگی با 
نفس آشنا ش��ده و می خواهد این عالقه را ابراز 
کند و آن طور که از دیالوگ ها مش��خص است، 
او برای ابراز این عالقه کافی ش��اپی را به صورت 
کامل اج��اره کرده ت��ا بتواند ب��ا نفس صحبت 
کن��د. حاال پ��ای پدر و م��ادر نفس ک��ه به نظر 
آدم های منطقی هم هس��تند به ماجرا باز شده 
و آنها می خواهند حرف های نفس را بش��نوند. 
این طوری است که محمدرضا گلزار در آخرین 
صحنه ای که قبل از شام تصویربرداری می شود 
مانند یک ج��وان عاشق پیش��ه دیالوگ های پر 
احساسی را به نفس می گوید که او در برابر آنها 
مغلوب می ش��ود. باید منتظر مان��د و ادامه این 
قصه عاش��قانه را در دی وی دی های این سریال 
که اوایل زمستان به بازار خواهد آمد، دنبال کرد. 

 فکر می کنم زمان آن رسیده 
تا برای نسل های جدید عشق 
را تعریف کنیم و از چند و چون 
آن حرف بزنیم. باید صدمات 
دنیایی که عشق در آن جایی 
ندارد را نشان دهیم، خصوصا 
آسیب های نبودن عشق در 
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