
فصل اول سریال »ستایش« بســیار پرکشش بود و مخاطبان 
بی شــماری را با خود همراه کرد اما در فصل دوم شاهد افتی 
نسبی در روایت و کشش داستان بودیم و اکنون که فصل سوم 
در حال پخش است می توان گفت »ستایش« به دوران اوج خود 
بازگشته است. از نظر خودتان آیا این افت وخیز در سریال وجود 

دارد و اگر هست چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
من اعتقادی به این تقسیم بندی که شما مطرح می کنید، ندارم. 
فصل اول سریال »ستایش« شکل و شمایل خودش را داشت 
فصل دوم پس از بیست سال، گذری بر آدم های داستان بود که 
دچار تغییراتی شده بودند و بالطبع موضوعات و ریشه ای را برای 
فصل سوم طراحی می کرد. باید شکل قصه گویی که در فصل 
اول داشتیم در فصل دوم تغییراتی می کرد تا فصل سوم برای 
مخاطب درگیرکننده تر واقع شود و تقسیم بندی از این معنا و 

جهت را قبول دارم.
به طول معمول سریال هایی که به اتفاقات جامعه نزدیک ترند در 
جذب مخاطب موفق تر عمل کرده اند و یکی از ویژگی های مثبت 
سریال »ستایش«، همراهی با وقایع روز جامعه و ارتباط نزدیکی 
است که با مخاطب دارد. آیا می توان گفت سعید سلطانی مایل 

بوده سریال »ستایش« را از جنس مردم بسازد؟
مگر می شود در رســانه ای که مخاطبانش عامه مردم هستند 
برای مردم کار نکرد؟ فکر نمی کنم تاکنون مجموعه ای ساخته 
شده باشد که مسائل مردم در آن مطرح نشده باشد و تصویری از 
زندگی مردم در آن به تصویر کشیده نشود. بخش های نمایشی 
در شبکه های مختلف تلویزیون، تعاریف و موضوعات مختلفی 
برای مجموعه سازی دارند و ضرورت هایی در جامعه وجود دارد 
که بر مبنای آن قصه  می نویسند و با این نگاه مجموعه ها ساخته 
می شوند. آنچه شما می پرسید نیز تابع همین وضعیت است، ما 
سعی کردیم قصه همین آدم ها را بگوییم که در جامعه و سراسر 
کشور زندگی می کنند. کاراکترهای سریال »ستایش« آدم های 
دور از دسترسی نیستند بلکه حقیقی هستند و شرایط واقعی در 
داستان بر آن ها اعمال می شود و آن ها با توجه شرایط خودشان 

دست به انتخاب هایی می زنند.
در همه جای دنیا ســریال های چندفصلــی و مجموعه ای در 
ژانرهای مختلف وجود دارند، اما در ایران این اتفاق بیشتر برای 
سریال های کمدی رخ می دهد؛ نظرتان درباره ساخت سریال 
در چند فصل چیست و آیا »ســتایش« از همه جهات ویژگی 

پرداخت در چند فصل را داشته است؟
مردم کشور ما فهیم هستند؛ مردم با دقت به آنچه در تلویزیون 
به عنوان اثر هنری پخش می شود نگاه می کنند، درگیر مسائل 
این آدم ها و کاراکترها می شوند حتی نقد هم بر اتفاقات دارند. 
این که چرا سریال های اجتماعی چندفصلی در تلویزیون اتفاق 
نیفتاده را باید از ساختار کلی برنامه سازی تلویزیون سوال کرد 
اما این بضاعت در نویسندگان، کارگردانان و بخش های اجرایی 
ما وجود دارد، درنتیجه این اتفاق می تواند در کشور ما هم بیفتد 
این موضوع مانند خودروسازی نیست که بگوییم فالن قطعه را 
احتیاج داریم و چون در ایران موجود نیست نمی توانیم تولید 
کنیم. بضاعت این که در ایران مجموعه هایی بسازیم که از تعداد 
قسمت باالتری برخوردار باشند و قصه ها در سطوح باالتری از 

داستان تعریف شوند را داریم.
می توان گفت شما، سعید مطلبی و آرمان زرین کوب مثلثی را 
در طی این 10 سال ساخت سریال »ستایش« تشکیل داده اید. 
چطور می شود که سه نفر در تمام این سال ها کار کنند و نظرات 

یکسانی داشته باشند؟
در حرفه ما کار تیمی انجام دادن، دشوار است زیرا سلیقه های 
متنوعی داریم. از نظر من این که آدم ها با سلیقه های متنوع به 
فهم مشترک برسند ضرورت است. هر زمانی که کار موفقی را 
مشــاهده می کنیم قبل از این که حاصل یک دستگاه اجرایی 
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سعید سلطانی؛ کارگردان سریال »ستایش« در گفت وگو با »صبا«:

سعید سلطانی کار خود را از بازیگری در سینما آغاز کرده و فارغ التحصیل سینما از دانشکده هنر است. سلطانی اکنون به یکی از کارگردانان باسابقه 
در حوزه تلویزیون تبدیل شده است. اگر به کارنامه کاری ســلطانی متمرکز شویم نام ســریال های پرمخاطبی مانند »پس از باران«، »خانه ای در 
تاریکی«، »شــکرانه« و »مامور بدرقه« را مشاهده می کنیم. سعید سلطانی در سال88 تولید سریال »ســتایش« را آغاز کرد. فصل دوم این سریال 
هم به دلیل مخاطبان بی شماری که داشت در سال93 ســاخته شد و اکنون شاهد پخش سومین فصل از این ســریال هستیم. سریال »ستایش« 
را سعید مطلبی نگاشــته و آرمان زرین کوب تهیه کنندگی این سه فصل را برعهده داشته است. فصل سوم »ســتایش« از شبکه سوم سیما پخش 
می شود. به بهانه پخش این ســریال با سعید سلطانی درباره ســریال و حاشــیه هایی که برای آن به وجود آمده، گپی زدیم که در ادامه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت و گو

باشد تا به خروجی موفقی برسد، نتیجه انجمن و مجموعه ای از 
آدم هایی است که با فهم مشترک و تعامل، فعالیت کرده اند. اگر 
تعاملی در حرفه ما باشد باید بروز و شهودش در همه کارها به 
شکل پررنگی دیده شود زیرا چنین مجموعه سازی هایی به تفکر 
مشترک احتیاج دارند. در مورد بنده، آقایان زرین کوب و مطلبی 
خوشبختانه این اتفاق افتاده است؛ خصوصا این که سعید مطلبی 
به عنوان نویسنده این مجموعه بسیار انسان خوش  قلب و اهل 
تفکر است، در کنار ایشان کار کردن یک فرصت است. در مورد 
آقای زرین کوب باید بگویم کمتر تهیه کننده ای وجود دارد که با 
حوصله و تعصب با این همه اشکاالت و سلیقه هایی که در حوزه 
اجرایی وجود دارد، سریالی را به خوبی تهیه کند. خوشبختانه 

برای ما این اتفاق افتاده است. 
یکی از ویژگی های چشمگیر فصل سوم مجموعه »ستایش« 
وجود بازیگرانی مانند شــهرام پوراســد، فرهاد جــم، بهزاد 
خداویسی و...  است که ســال ها از تلویزیون دور بوده اند و در 
کنار بازیگران فصول قبلی، چهره های جدید را نیز شاهد هستیم 

چطور به این چینش در انتخاب بازیگران رسیدید؟
به دلیل این که »ستایش« مجموعه چندفصلی و ادامه دار است 
ضرورتا کاراکترهای اصلی در داســتان وجود دارند. دوســت 
داشتیم برای نقش هایی که در داستان اضافه می شوند و شکل 
می گیرند از بازیگران خوب استفاده کنیم. همه بازیگرانی که در 
سریال حضور دارند را به عنوان یک اتفاق خوب یاد می کنم و همه 
بازیگران جدید فصل سوم با نگاه مثبتی به مجموعه ما اضافه 
شده اند؛ البته که کارنامه های درخشــانی هم داشته اند اینکه 
چرا کم کار شــده اند یا احتماال مورد بی مهری قرار گرفته اند 
را نمی دانم اما حضور آن ها در »ستایش« برای ما به مثابه یک 
فرصت تلقی شــد؛ امیدوارم باز هم این اتفاق بیفتد و در سایر 
مجموعه های دیگر حضور داشته باشند؛ به هرحال این بازیگران 

سرمایه های تلویزیون ما هستند. 
از زمان پخش فصل سوم نقدهای فراوانی درباره گریم کاراکتر 
»ستایش« شده است، نظر شما در مورد این هجمه و انتقادات 

چیست؟
زمانی که فصل دوم سریال »ستایش« پخش می شد بسیاری 
از دوستان که اکنون منتقد گریم »ستایش« هستند می گفتند 
مگر می  شود با عینک و کمی خط و خطوط یک زن چهل ساله را 
نشان داد؟ مگر یک زن چهل ساله چقدر چهره اش  تغییر می کند 
که او را اینگونه نشان داده اید؟ ما به کیفیت کار فکر کردم؛ باید 
به مسیر و روابطی که آدم های داســتان در آن درگیر هستند 
توجه کنید. ضمن این که آقای زرین کوب توضیحات مفصلی 

در این باره داده اند.
»ستایش« در این فصل تمام می شود؟ جای کار برای ادامه دادن 

آن وجود ندارد؟
ساخت فصل سوم برای ما هم غافلگیرکننده بود؛ هرچند آقای 
مطلبی در انتهای فصل دوم به این نظر رسیده بودند که این قصه 
ادامه دارد و در تلویزیون هم سال ها پیگیر بودند که کار را ادامه 
می دهیم. پیش از ساخت فصل سوم می دانستیم که این داستان 
ادامه  خواهد داشت و درباره روند کلی داستان با آقای مطلبی 
گپ وگفتی داشتیم اما این که سریال پس از فصل سوم نیز ادامه 
دارد یا خیر، باید اجازه دهید این سوال را در فرصتی مناسب از 

آقای مطلبی بپرسم و پس از آن توضیحاتی ارایه دهیم.
اگر صحبت پایانی مانده است بفرمایید.

امیدوارم حاصل کار بنده و همه عوامل سازنده سریال و دوستان 
ما در شبکه سوم سیما در شان مخاطب فهیم و دقیق کشورمان 

قرار بگیرد.

رامسین کبریتی این اواخر در گفت وگویی اظهار کرده بود که اگر فصل سوم »ستایش« زودتر ساخته می شد از 
ایران نمی رفتم؛ این امکان وجود نداشت که او در فصل سوم سریال حضور داشته باشد؟

زمانی که می خواستیم ساخت فصل سوم را شروع کنیم، با او تماس گرفتم و دوست داشتم که در سریال حضور داشته باشد 
حتی به او گفتم اگر دوست داری تا در فصل سوم در مجموعه حضور داشته باشی باید با تلویزیون رایزنی شود  اما با وجود لطف و 
محبتی که به این کار داشت برای آینده زندگی اش تصمیم گرفته بود و می خواست برای اقامتش اقدام کند درنتیجه عذرخواهی 
کرد و گفت »اگر بیایم از برنامه ریزی عادی ام دور می مانم«؛ از این جهت بود که نتوانست در این سریال کنار ما باشد. رامسین 
کبریتی آدم بسیار شریف و بازیگر خوبی است. در تمام مدتی که در خدمتشان بودم غیر از لطف، صفا و دقتی که از یک بازیگر 

انتظار داشتیم مورد دیگری از او ندیدیم. 

زوم

رامسین کربیتی برای آینده زندگی اش تصمیم گرفته بود

مگر می شود 
 برا  ی   مردم  کار نکرد   ؟


