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»جناب عالی« فقط کمدی نیست

نگاهیبهسریال»جنابعالی«
قصه ها و غصه های »امیرعلی«

عــادلتبریــزیکــهســالهادســتیار
کارگردانهــایصاحبســبکســینمای
ایرانهمچونمســعودکیمیاییوداریوش
مهرجوییورســولصدرعاملیبودهونخســتینفیلم
ســینماییاشرابانــام»گیــجگاه«دربســترکمدی
دههشصتیساخته،اینکدرنخستینتجربهسریالسازی
براینمایشخانگیبانگاهــیمتفاوتوبالحنیکمدی
بهســراغســوژهایرفتهکهکمتربهآنپرداختهشده.
بهعبارتدیگراینسریالبهعنواننخستیناثرنمایشی
اختصاصــیتلوبیونپــاسبهنمایشدرآمدهاســتو
بانگاهیطنازانهبهمشــکاتومصایبسیســتمهای
اداریکشورکهیکدردمشترکبینطیفهایمختلف
مخاطباستپرداخته؛گرچهبهواســطهتمرکزقصهبر
مسئلهبیکاریوشغل،مخاطباصلیاینسریالجوانان

وخانوادههایشانهستند.
انتخاباینســوژهدرواقعیکظرفیتمخاطبپذیری
پیشانمایشــیداردکهبرآمدهازهوشمندیکارگردانو
تهیهکنندهدرســاختیکســریالبراینمایشخانگی
است.ضمناینکهتازگیوبکربودنآنهممزیدبرعلت
استتاباقصهایمواجهشویمکهیکیازمسائلمبتابه
جامعهرابــهزبانوبیانطنزوالبتــهرویکردیانتقادی

روایتمیکند.
قصهبایکموقعیتاستخدامیآغازمیشودکهدرفرایند
آنانواعوانبوهیازســازوکارهایاداریوبوروکراســی
بهمثابهموقعیتهایدراماتیکبرســاختهشدهوکمدی
قصهدردلآنشکلمیگیرد.درواقعموقعیتامیرعلی
دراینقصهواجــدیکموقعیــتدوگانهدرنســبتبا
ساختاروژانراثراســت؛همقصهبیکاریومصایبآنرا
بازنماییمیکندبهویژهبیکاریاقشارتحصیلکردهوهم
بهواسطهفرایندجستوجویکاربهنقدساختاراداریو
مانعتراشیهاوناکارآمدیهایآندستمیزند.درواقع
یکموقعیتتراژدیبهزبانولحنــیکمدیبازنماییو
روایتمیشود.آنچهشــکلمیگیرددرواقعبامحوریت
کمدیموقعیتصورتبندیشدهکهباطنزهایکامیو
شخصیهمگرهمیخورد.گرچهاینشوخیهاوطنازیها
درنسبتباسیســتماداریکشــورصورتمیگیرداما
بهدلیلربطآنبهســویههایمدیریتیکانمیتوانبه
جرأتاینســریالرااتفاقیمثبتوقدمیروبهجلودر

طنزسیاسیهمدانست.
بااینکه»جنابعالی«ســریالی13قســمتیاســتاما
بهواســطهســاختاروروایتســینماییآن،ازپانهاو
ســکانسهایاضافیپرهیزکــردهوقصهایســادهرا
شستهرفتهروایتمیکند.شایددورازواقعیتنباشدکه
بگوییمتبریزیبانگاهیمینمالیسریالشراساختهتاآن
راازاضافهگوییهایکشداروکسالتبارنجاتدهد.این
تمهیدبهریتموضرباهنگتندترروایتهمکمککرده
کهتناسبيفرمیکنیزباســاختارژانریاثردارد.ازدیگر
ویژگیهایمتمایزاینســریالبایدبهاستفادهازبرخی
بازیگرانقدیمیمثلمنوچهرآذریاشــارهکردکههم
توانمندیهایخاصیمثلبداههپردازیهایکامیدر
نقشهایکمیکداردوهمکارکردینوســتالژیکبرای
مخاطبانیکهسالهاســتاورادریکمجموعهنمایشی
ندیدهاند.اســتفادهازلهجهوظرفیتهایکمیکآنهم
یکیدیگرازتمهیداتفرمیکســریالاستکهدراینجا
ازلهجهمشــهدیبهرهمیبرد.امیرمحاســباتیوجواد
سلطانیکههویتداییخانوادهراشکلمیدهند،لهجه
مشهدیدارندکهمیتواندبهتلطیفزبانیسریالکمک
کند.بهنظرمیرسداستفادهازلهجهمشهدینوعیادای

دینکارگردانبهزادگاهخودهمباشد.
سریالجنابعالیگرچهقراراستدریککمدیموقعیت
بهنقدیــکوضعیتاجتماعیبپردازدامــادرعینحال
میتوانآنراقصهایشخصیتمحورهمدانستکهحول
محورامیرعلیبابازیخوبامیرحســینرستمیپیش
میرود.سامتاخاقیوپاکدستیوسادگیامیرعلیبا
خاقیتهایطنازانهایکهدرشیوهبازیرستمیبهویژه
زبانبدنومیمیکصورتشدرهمتنیدهشدهوبرجاذبه

شخصیتامیرعلیکهقهرمانقصهاست،افزودهاست.
نوعشخصیتپردازیامیرعلیباویژگیهاییکهازبازیگر
آنبرشمردیمحسهمدلی،صمیمیتوهمذاتپنداری
عمیقیرانسبتبهاودرمخاطبایجادمیکندومخاطب
رانسبتبهوضعیتاونگرانوپیگیرمیسازد.شخصیتی
کهانگارمعصومیتازدسترفتهانسانامروزرادرگذشته
بهیادمــیآوردودرالیههایدرونــیومعناییخودبر
جذابیتانسانهایشــریفیتأکیدمیکندکهدرجامعه

کنونیچهموقعیتدشواریراتجربهمیکنند.
بهطورکلیشخصیتپردازیسریال،سویههایرئالیستی
داشتهوازدلواقعیتهایاجتماعیبیرونآمدهچنانکه
بهعنوانبینندهحــسمیکنیآنهارامیشناســیودر
زندگیواقعیپیرامونخوددیدهای.ســریالجنابعالی
بهواســطهلحــنطنازانهوکمــدیخودواجــدقدرت
ســرگرمکنندگیاســتاماآنچهدرپسآنمهماست
آگاهیبخشــیآندرپسرویکردانتقادیبهسوژهخود
استکهقراراستســویههایکمیکقصهرادرخدمت
بهبودواصاحجامعهازطریقبیانانتقادیبهسیســتم

ناکارآمداداریصورتبندیکند.

بازنگری در »عشق جامگان«
محمدمتوســانی،تهیهکنندهفیلم»عشــق
جامگان«کــهبهتازگیپروانهســاختخودرا
کسبکردهاســتدرگفتوگوییدربارهروند
تولیداینفیلمتوضیــحداد:»درپیشتولیدبه
ســرمیبریمالبتهبهعنوانتهیهکنندهایناثر
معتقدمکهفیلمنامهنوشتهشدهتوسطرویینتن
نیازبهبازنگریوتاملبیشتریدارد.هماکنون
بیشترینتأکیدمایناستکهفیلمنامهباحوصله
کافیکاملشودتانتیجهنهایینیزخوبازآب
دربیاید«.بهگفتهمتوســانیدرایــنفیلمما
بازیگر،چهرهنیســتوازبازیگرانتئاتردعوت
بههمکاریمیشــود.اینفیلمجزوفیلمهای
ســینمایبدنهنیســتودرحقیقتمربوطو
متعلقبهعاشقانسینماست.ازهمینحاالنیز
توقعاکرانخــاصوآنچنانینداریم.قطعااین
فیلممخاطبخاصخــودرادارد،البتهاینبه
اینمعنینیستکهمخاطبعامنمیتواندباآن
ارتباطبرقرارکند.مــادرایناثربهدنبالعوامل
تجاریوپولسازنبودیموتماماتفاقاتباتوجهبه
خواستههاواولویتبندیماصورتگرفتهاست.

سیما

نــوا

پردهنقرهاي

یادداشت

»برف بی صدا می بارد« متوقف شد
شبکه3ســیمادرحالیازآغازپخشســریال»حکمرشد«خبر
دادهکهپخشسریال»برفبیصدامیبارد«راپساز2ماهوقفه،
متوقفکردهاست.فصلاولبرفبیصدامیباردبهکارگردانیپوریا
آذربایجانیوتهیهکنندگیمحمدرضاشفیعیدر1۰۰قسمتتولید
شدهوتاکنون۶۸قسمتازآناسفند1۴۰۰بهپخشرسیدهاست.
قرارگرفتناینسریالدردومناسبتنوروزورمضانپخشآنرابا
تأخیرمواجهکرد،اماجایگزینشدنسریالدیگرونیمهکارهماندن
پخشاینسریالحکایتازاینداردکهشبکه3بهپخشادامهاین
سریالرضایتندادهاست.پخشبرفبیصدامیباردکهبهعنوان
سریالبلندتلویزیونازآنیادمیشود،قراربودپسازایامرمضاناز
سرگرفتهشودامابهنظرمیرسدبهدلیلمشکاتتولید،سرنوشت
پخشوتولیدادامهاینســریالباچالشمواجهشــدهاست.این
سریالکهبهنویسندگیمرحوممسعودبهبهانینیابهرشتهتحریر
درآمده،شامل2فصلبودهکهداستانفصلاولآندر1۰۰قسمت
ازسالهای۶۵تا۶۹روایتمیشودوفصلدومآندر1۵۰قسمت
درزمانحالروایتشدهاســت.درحالیکهکمتراز3۰قسمتبه
پایانپخشفصلاولباقینمانده،خبریازساختفصلدوممنتشر
نشدهاســت.فرهادآییش،الیکاعبدالرزاقی،پوریاپورسرخ،مائده
طهماسبی،پاشارستمی،پوریاشــکیبایی،پانتهآسیروس،فریبا

متخصص،امیدروحانیو...ازجملهبازیگراناینسریالهستند.

هلیا نصیریگفتوگو
روزنامهنگار

اصالحاتی که به »جناب عالي« خورد
یکیازنویسندگانسریال»جنابعالي«دربارهسانسور
اینســریالمیگوید:»اصاحاتیکهانجامدادیم،به
سریالضربهزد.»جنابعالي«اثریانتقادیتربوداما
چارهاینداشتیم؛البتهباتماماصاحاتبازهمبهپخشتلویزیوننرسید.«
رویاخسرونجدی،رماننویسکهنگارشفیلمنامهسریالجنابعاليرا
همراهباعادلتبریزیپیشبردهاست،درگفتوگوییبااشارهبهاینکه
جنابعالينخستیناثریکمدیاومحسوبمیشود،گفت:بایدبگویم
تاکنوندستبهنگارشفیلمنامهایدرژانرکمدینزدهبودم.بیشتردر
حوزهملودرامتخصصدارمالبتهطنزموقعیتکارکردهبودماماتاپیشاز

اینسریال،اثریصرفاطنزبهنگارشدرنیاوردهبودم.
ویدرادامهتوضیحمیدهد:»چیزیکهبرایمجالبوجذاببودکهآنرا
تجربهکنم،طنزسیاسیبودیعنیقرارمانبراینبودکهیکطنزسیاسی
بنویسیموهمینمسئلهباعثشــدبهسمتنوشتنجنابعالیهمراه
باعادلتبریزیکشیدهشوم.«ایننویســنده،بااشارهبهاینکهنزدیک
به1۶سالاستکهدرحوزهفیلمنامهنویســیفعالیتمیکند،یادآور
میشود:»نگارش2۵تلهفیلموبیشاز12سریالدرکارنامهکاریمن
ثبتشدهاستاماهمچنانبهاینعقیدهپایبندهستمکهپنجرمانیکه

نوشتهامبیشترمنرارماننویسجلوهمیدهدتافیلمنامهنویس.«
خسرونجدیدربارهعاقهخودبهکمدیسیاسیتصریحمیکند:»بهنظر
نمیآمدکهتلویزیونعاقهایبهساختوپخشسریالیمانندجنابعالي
داشتهباشــدالبتهدرنهایتهمازتلویزیونپخشنشدامااینکهکسی
سیستماداریکشوررابهنقدبکشــدوبخواهددربارهآنسریالبسازد
برایمجالببودچراکهتاکنونبهاینمسئلهپرداختهنشدهاست.احساس
میکردمایناثرگامیبهجلوبرایتلویزیونمحسوبمیشودودوست

داشتممندرایننخستینگامسهیمشوم.«

ویدرادامهبااشارهبهاینکهشخصیت»امیرعلیعالی«درجنابعالي
شخصیتهمهماست،اظهارکرد:امیرعلیشخصیتیاستکههمهما
یکباروحتیبارهاتجربهکردهایــم؛بهعنوانمثالیکفرد،وقتیمدیر
ناالیقیرامیبینددرذهنشتصورمیکندبافردیبهاصطاحبیعرضه
طرفاســتوباخودمیگویداگرایننهاد،مدرسه،شــرکتو...رابهاو
میســپردند،میدانســتمباآنهاچهکنموچهکاریانجامبدهم.این
مسئلهایاستکهمابارهاتجربهوتصورکردهایممدیرانالیقتریهستیم
وکارهایبهتریمیتوانیمانجامبدهیم.درحقیقتشخصیت»امیرعلی«

اینگونهشکلگرفت.
ایننویسندهتأکیدمیکند:»البتهانسانهاتاکفشکسیرانپوشند،نباید
اوراقضاوتکنندماهمبهامیرعلیمیداندادیمتاکفشیکوزیررابپوشد
وببیندآیابازهممیتواندقضاوتکندیانه.درحقیقتاوراازمرحلهحرف
بهعملرساندیم.اگرچهامیرعلیتمامتاشاشرامیکندتابابرنامهو
درستپیشبروداماواقعیتقصهایناستکهگاهیمدیرانمیانیحتی
اگرمدیرانارشدهمبخواهند،اجازهنمیدهندکاریپیشرفتکند.درواقع
مشکلبوروکراسیاداریازاینجانشأتمیگیردونشانمیدهدمدیران
میانیماهمکاریندارندوباعثمیشوندآرزوهایامیرعلیبربادبرود.«

خسرونجدیدربخشدیگریازصحبتهایخودبااشارهبهاینکهبهکار
تیمیعادتداردوبهآنعاقهمنداست،دربارههمکاریباعادلتبریزی
درنگارشاینپروژهیادآورمیشــود:»ازنظرمــنکارتیمیبهترازکار
یکنفرهاستوبازخوردیهمکهبهمخاطبمیدهد،همیشهبهتراست.
ازسویدیگرعادلتبریزیکارگردانطنازیاستومیتوانستدربهکار
بردنطنزدرفیلمنامهبهمنکمککند،مابسیارسریعبایکدیگرهمراهو
همدلشدیم.بهعنوانمثالمنقصهراکهمینوشتمایشانبهگونهایمتن
رامیخواندکهبهخندهمیافتادمپسبهایننتیجهرسیدمعادلتبریزی

میتواندطنزمتنیراکهمینویسم،بیشترکند.«
ویادامهمیدهد:»مندراینپروژهعادلتبریزیراکارگردانیپرانرژیو
خستگیناپذیریافتموتجربهکارکردنباایشانبرایمنکهنویسندهای
آرام،اهلسکوتودرونگراهستم،بسیارجالببود.حتیجلساتاول
انرژیایشانبرایمتعجببرانگیزبوداماپسازمدتیازمعاشرتباایشان
لذتبردموبسیارسریعباهمهماهنگشدیمومطمئنشدماگریکنفر
بتواندمتناینسریالرابهاصطاحخوبدربیاورد،عادلتبریزیاست.«

خسرونجدیدرادامهبااشارهبهاینکهتلویزیونتبلیغاتکافیبرایایناثر
درنظرنگرفتهاست،عنوانمیکند:»مخاطبانآنچناناطاعیازپخش
ســریالدرتلوبیونپاسندارندوایکاشباایناثرمهربانتربرخورد
میشدامارضایتمخاطبازایناثرباالوحتیشوکهکنندهاستومن
خوشحالمکهمردمآنچیزیکهمابهدنبالآنبودیم،ازسریالدریافت
کردهاند.ماکهمنظورمهنرمنداناستجرأتنقدکردنخودرانداریماما
واقعیتایناستکهوظیفهمانقدکردنمسائلسیاسیواجتماعیاست
البتهحالکههیچجاچنینفرصتیبرایمانفراهمنمیکند،حداقلش
ایناستکهمؤسســههایدولتیمانندحوزههنریایناختیارراتحت

چارچوبخودبههنرمندانبدهندکهگاهیحرفدلمردمباشند.«

اولویتبندیکردیــم،آنهارارویکاغذنوشــتیمو
مقایسهکردیم.اگرچهذهنمانبسیاربههمنزدیک
بودامایکنفربهذهنمنوامیدنرسیدوعادلایشان
راپیشنهادکردکهآنهممنوچهرآذریبود.منپس
ازسالهاایشانراازنزدیکدیدموبایدبگویمواقعا
انرژیبهقصهتزریقکردند.همچنینبایدبگویمبیژن

بنفشهخواهانتخابواولویتمابود.
از قســمت ششم این ســریال ما با 
امیرعلی عالی متفاوتی به لحــاظ ظاهر و رفتار 
روبه رو می شویم. آیا می توان گفت ما با 2امیرعلی 

در سریال مواجه هستیم؟ 
مادرابتدابایکامیرعلیمواجههستیمکهبهدنبال
کاراستسپسامیرعلیایداریمکهپیکموتوری
اســتوبعــدازآناورادرمقامسرپرســتوزارت
هماهنگیمیبینیم.مــارویتغییراتیکهبرایاین
شخصیترخمیدهدبســیارفکرکردیموخودمان
راجایاوگذاشــتیمتامتوجهشویمآیاامیرعلیکه
سرپرستوزارتخانهمیشود،میتواندکارهاییمشابه
زمانیکهپیکموتوریبودانجامبدهدیانه؛چراکه
امیرعلیدرقالبسرپرستوزارتخانهزیردیدمردم
استوبهعنوانالگوبهاونگاهمیشودپسبسیاری
ازکارهارانمیتواندانجامبدهد.بنابراینبراســاس
برنامهریزیپیشرفتیم،راکوردهایحسیراروی

کاغذمینوشتیموآنرارعایتمیکردیم.
ویژگی مشترک امیرعلی عالی در هر 

سه قالبی که در آن قرار گرفت، چه بود؟
صداقت.

شــخصیت امیرعلی عالــی اگرچه 
می تواند مابه ازایی در جامعه داشته باشد اما شاید 
تعداد آنها به انگشتان دو دست هم نرسد و حتی 
در سال های اخیر آنها را ندیده باشیم. نظر شما 

چیست؟ 
-منقضیهراتاایــناندازهســیاهنمیبینم.ایران
۸۵میلیوننفرجمعیتداردومنحتیبااینسخن
شماکهتعداداینافرادبهاندازهانگشتاندودستهم
نیست،مخالفمونمیپذیرمامابایدبگویمآنقدراین
افراددراقلیتهستندوزورشانکماستکهبهچشم
نمیآیند.البتهاگرکمیانرژیبگذاریموجستوجو
کنیم،دردانشگاههایمانبهامیرعلیعالیهابرخورد
میکنیم؛یعنیاگروارددانشگاهشهیدبهشتیشویم
وازدانشگاههایتهرانوصنعتیشریفبیرونبیاییم،

میتوانبهتعدادزیادی»امیرعلیعالی«رسید.
همچنینشــایدبتوانگفتتعداداستادانیکهاین
فرصترادراختیارشاگرداننخبهخودمیگذارندکم
بودهاست؛یعنیامیرعلیاگرتوانستازپیکموتوری
بامدارجعلمی،نمراتدرخشاندرزمانتحصیلو
پایاننامهفرصتسرپرســتیوزارتخانهراپیداکند،
دلیلشاینبودکهاســتادراهنمایشبهیادداشت

دانشجویشچقدرسختیکشیدهاستوشایداین
اتفاقکمتررخبدهد.

اماایرانکشورنخبهپروراستواکثربرندهایغول
دنیاازخودروسازیتاهوافضا،ازدنیایاپلیکیشنهاتا
فضایمجازیامکاننداردیکایرانیحداقلدربین
1۰نفراولسیستم،درساختارخودنداشتهباشند.
بهنظرمیرســدخارجازایرانفرصتاینکهیکفرد
بتواندتواناییهایشرانشــانبدهد،راحتتراستو
بیشتربهمغزانسانتابهظاهرشاحتراممیگذارند.

نمونه خاندان گرجی که در ســریال 
سد راه امیرعلی هستند، در جامعه فراوان است؛ 
همان هایی که می توانند باعث دلسردی هر وزیری 
شوند و او را از انجام هر کاری منصرف کنند. یک 
وزیر تا کجا می توانــد در تصمیمات خود مصمم 

باشد و پیش برود؟ 
تاجاییکهامیرعلیعالیکارشراپیشمیبردوباید
دیدایشاندرنهایتزورشبهخاندانگرجیمیچربد
یانه.هرکسمیتواندمابهازایگرجیهارادرمحیط
کاریخودبیابد،کســانیکهمشغولسنگاندازی
هستندچونهرچهکارهابهسامانورویمدارنباشد،
بهنفعآنهاســت.همانگونهکهدرجنابعاليدیدیم
نخبهوزارتخانهرادرزیرزمینزندانیکردنددرصورتی
کهاومیتوانستبرایوزارتخانهخیالیکارکردداشته
باشد.ناگفتهنماندکهدراینسریالتقابلخیروشر
کهازازلبودهوتاابدهمادامهدارد،بهنمایشگذاشته

شدهاست.
چرا سریال جناب عالي را باید دید؟ 

جنابعاليرابایددیدچونکمدیصرفنیســت،
حرفیبرایگفتندارد؛یعنیحقیقتیراباکمدیتلخ
بازگومیکندکهشایدتاپیشازاینتجربهنشدهباشد.
به نظر تولید ســریال راه دشــواری 
را داشــته و حاال به بخش هــای پایانی پخش 

رسیده ایم؟
الزممیدانــمازمصطفــیرضوانــیتهیهکننده
جنابعاليکهایناثرنخستینتجربهتهیهکنندگی
اودرزمینهسریالبود،تشکرویژهایکنموبگویماگر
همراهیایشــاندررأسکارنبود،شایدجنابعالي
ســاختهنمیشــد.قطعاهنگامســاختســریال
گرجیهاییوجودداشتندتانگذارندایناثرساخته
شوداماایشــانمردانهپایکارایســتادودرنهایت
مثلثعادل،مصطفیوتیمبازیگرانباعثشــدبه
نتیجهایدرجهیکبرســیم.همچنینحســیکه
کارگردانوتهیهکنندهدرهمهمابهوجودآوردندتا
باهمخوشحالوناراحتشویم،واینحسمشترک
توانستهمهموانعرابرطرفکند،قابلاحتراماست
کهبایدازپدیدآورندگانآنتشکرکرد.امیدوارمعادل
تبریزیکهاشتیاقشبهســینماقابلاحتراماستو
روزبهروزبیشترمیشود،کارهایبیشتریتولیدکند.

امیرحسینرستمیازحضورشدرسریال»جنابعالی«میگوید

همایون شجریان 
روی صحنه می رود

کنســرتگروهموســیقی»ســیاوش«بهسرپرســتیو
خوانندگیهمایونشــجریاندرحالیدردبیبرگزارشد
کهاینخوانندهبهزودیدرتهرانرویصحنهخواهدرفت.

همایونشجریان،پیشازاینوهمزمانباآغازقرنجدید
درکشــورهایبلژیک،فرانســهوهلندبهاجــرایبرنامه
پرداختــهبود.مهیارطریحی)نوازندهســنتور(،حســین
رضایینیا)نوازندهدف(،آیینمشــکاتیان)نوازندهتنبک(،
مهرزاداعظمیکیا)نوازندهکمانچه(وآزادمیرزاپور)نوازنده
تاروعود(ازجملههنرمندانیهســتندکهدراینمجموعه
کنسرتها،شجریانراهمراهیمیکردند.گروهسیاوشبه
سرپرستیهمایونشجریانازجملهگروههایشناختهشده
موسیقیایرانیطیسالهایگذشتهاستکهدرسالهای
آغازیندهه۹۰اجراهاوبرنامههایزندهزیادیراپیشروی
مخاطبانقراردادندکهازآنجملــهمیتوانبهمجموعه
کنســرتهایآیینههابهآهنگســازیکیخسرووسهراب

پورناظریاشارهکرد.

رضا صائمی؛ منتقد

گــپ

حضورش در ســریال های طنز آنقدر هســت که 
تماشــاگران او را به عنوان بازیگر طنز بشناسند؛  
بازیگــری کــه این روزهــا در ســریال کمدی 
»جناب عالي« حضور دارد. رستمی متولد دهه50 است و فعالیتش را از دهه80 شروع کرده و با کارگردانان 
تلویزیونی قابل قبولی کار کرده است. البته در کارنامه سینمایی هم بازیگر تقریبا پرکاری بوده و در صحنه 
تئاتر هم حضور داشته. امیرحسین رستمی درباره حضورش در »جناب عالي« می گوید هرکس می تواند 
مابه ازای »گرجی« ها را در محیط کاری خود بیاید؛ کسانی که مشغول سنگ اندازی هستند چون هرچه کارها 
به سامان و روی مدار نباشد، به نفع آنهاست. قطعا هنگام ساخت سریال »گرجی« هایی وجود داشتند تا 
نگذارند این اثر ساخته شود. رستمی در گفت وگویش از نقش اش هم می گوید و اینکه »امیرعلی من را برای 
حضور در این سریال جذب نکرد بلکه عادل تبریزی باعث شد در این سریال حضور پیدا کنم. من شیفته 
کار با عادل بودم نه بازی در نقش امیرعلی عالی.« این جمالت را امیرحسین رستمی در گفت وگو با ما بیان 
کرده است؛ بازیگری که اثر کمدی در کارنامه اش کم ندارد و در ماه رمضان نیز با سریال کمدی- سیاسی 
جناب عالي میزبان مخاطبان خود در تلوبیون پالس بود. همزمان با قسمت های پایانی این اثر با این بازیگر 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

آقای رستمی! تعداد آثار کمدی ای که 
شما در آن بازی داشته اید، بیشتر از حضور شما در 
تولیداتی غیر از این ژانر بوده است. انتخاب شما 

نتیجه چنین اتفاقی بوده است؟ 
اساساًآنچیزیکهدرنقشهایپیشنهادیبرایم
اولویتدارد،فیلمنامه،کارگردانوخودنقشاست
وژانردراولویتهایبعدیقــرارمیگیردپساین
انتخابمننبودهاســتبلکهعواملدیگریدراین
اتفاقدخیلبودهاند.درسالهایاخیرحضورمندر
تلویزیونتنهامنوطبهفصلهایمختلف»دودکش«
و»لیسانسهها«بودهوایناتفاقهمبدیندلیلبوده
استکهقصههامنراراضیبهحضوردردیگرپروژهها

باژانرکمدینکرد.
این نقش آفرینی هــای متعدد باعث 
شده است مخاطبان از شما به عنوان بازیگر طنز 

یاد کنند...
بله.مخاطببراســاسچیزیکهازیکبازیگردر
ذهنشنقشمیبندد،اورابهیادمیآوردوچونبرای
منایناتفاقباسریالکمدیرخدادهاست،قطعااین
ذهنیتوجودداردوحتیمخاطبانبهمنمیگویند
چرادرسریالهایکمدیکهساختهمیشود،حضور
ندارمواینمسئلهنشــانمیدهدمخاطباندوست
دارندکارکمدیازمنببینند.ناگفتهنماندکهژانر
کمدیهمژانرپرطرفداریمیانمخاطبانتلویزیون
استوشایدتماشــاگرانبازیگراناینآثاررابیشتر

بهخاطربسپارند.
پس می توان گفت کارگردان ها برای 
پیشنهاد حضور در آثار طنز به سراغ شما می آیند؟
ســالهاحضوردرکارهایموفقکمدیوجدیدر
حوزهتئاتروتصویرباعثشــدهاستکهاینمرحله
راکهکارگردانهافقطدریکژانربهمنفکرکنند،

پشتسرگذاشتهباشم.
این روزها شاهد نقش آفرینی شما در 

سریال جناب عالي هســتیم. امیرعلی عالی چه 
ویژگی هایی داشت که باعث شد پیشنهاد ایفای 

این نقش را بپذیرید؟ 
واقعیتایناستکهامیرعلیمنرابرایحضوردراین
سریالجذبنکردبلکهعادلتبریزیباعثشددراین
سریالحضورپیداکنم.منشیفتهکارباعادلبودمنه
بازیدرنقشامیرعلیعالیچراکهباسلیقهوشورو

شوقیکهبرایکاردارد،آشناهستم.
شــنیده ام که برای انتخاب بازیگران 
اصلی همفکری میان شما و عادل تبریزی صورت 

گرفته است...
بله.امااگربخواهمماجرایحضورمدرایناثرراازابتدا
تعریفکنمبایدبگویمکهعادلروزیبامنتماس
گرفتوگفتکــهقصهایبرایکاربهاوپیشــنهاد
شدهاســتوآنرابرایمنفرستادتابخوانم.زمانی
کهمطالعهکردم،بهعادلگفتمداستانمنراوسوسه
نمیکند.ناگفتهنماندکهقصهپیشنهادی،براساس
ایدهایازسریالانگلیسی»سامآقاینخستوزیر«
نوشتهرؤیاخســرونجدیبود.پسازمدتیقرارشد
عادلتبریزیبانگاهطنزخودشازقسمتاولتاآخر
رابازنویسیکند.عادلازهمانابتدابهمنگفتاگر
درجنابعاليبازیکنم،آنرامیســازدورویاین
تصمیممصممبود.زمانیکه۴قسمتابتداییکاررا
برایمنفرستاد،متوجهشدمقصهرابهسمتیبرده
کهسلیقهمنوخودشاســت.اوشبهاسکانسبه
سکانسمینوشتوبرایمنمیفرستادتاجاییکه
بهاوگفتمقصهجایکارداردوعالیاستوپیشنهاد
بازیدرایناثرراکهبهکارگردانشایمانداشــتم،
پذیرفتمچراکهخروجیفیلمنامهتوسطعادلتبریزی

ورؤیاخسرونجدیبرایمدرستبود.
وامابایدبگویممن،عادلوامیــدرادکهبرنامهریز
کاربود،بازیگراناصلیرابراســاسهمفکریباهم
انتخابکردیم؛یعنینقشهارادرآوردیم،درذهنمان


