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يادداشـــت
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مهمتريـن نكتـه ای كـه در يـك هنرمنـد بايـد وجود 
داشـته باشد، احسـاس وظيفه در قبال مردم و كشورش 
اسـت. مهم تـر آنكـه يـك هنرمنـد، چنيـن احسـاس 
وظيفـه ای را در آثـارش قرار دهد؛ موضوعـی كه در آثار 
حسن فتحی و مخصوصا سـريال »شهرزاد« به خوبی 

مشـهود است.
متاسـفانه امـروز مردم از هـم دور شـده اند و از هم خبر 
ندارند. درسـت اسـت كه ديوارها بهم چسـبيده و درها 
بهـم نزديـك اسـت اما دل هـا از هم دور شـده اسـت، 
درحاليكـه قديمی ترهـا معتقـد بودنـد كه همسـايه از 
فاميـل نزديك تـر اسـت درحاليكـه امـروز ما حتـی از 
نزديـكان و آشـنايان مان كمتر خبـر داريم. امـا اين امر 
مهم در سـريال »شـهرزاد« به خوبی نمايش داده شده 
اسـت كه چطـور آدم ها برای حل مشـكات دوسـت، 
آشـنا و فاميل شـان تدبيـر می كردنـد و از دل مايـه 
می گذاشـتند. فتحی نمونه واقعی از يك خانواده ايرانی 
بـا همان مشـكات آشـنا را به تصوير كشـيده اسـت 
كه بيشـتر وجه سـادگی و بی آاليشـی آن، مخاطب را 

می كند.  جـذب 
و  خاموشـی«  از  در مجموعه هـای »روشـن تر  مـن 
»پهلوانـان نمی ميرنـد« كـه هركـدام از جملـه آثـار 
ماندگار هنر ايران هسـتند، با حسـن فتحـی كار كردم 
و بـه خوبـی با اخاقش آشـنا هسـتم. مـن او را نمونه 
كاملـی از يـك كارگـردان ايرانـی می دانم كـه با فهم 
و درايـت صحيحـش می داند كه چطور مخاطـب را با 
خـود همـراه كنـد. او بی تفاوت اقـدام به سريال سـازی 

نمی كنـد و ايـن امر از همان احسـاس مسـئوليتش در 
قبـال مردم و كشـور نشـات گرفته اسـت.

فتحی در بيشتر آثارش به وقايع تاريخی می پردازد؛ در واقع 
به مواردی كه در آن زمان ها وجود داشته و امروز از بين 
رفته است. عشق ها و محبت هايی كه امروز ديگر در ميان 
ما وجود ندارد و به همين دليل هم »شهرزاد« توانسته 
مخاطب را به سمت خود بكشاند. عشق، صميميت 
و سادگی حلقه های مفقوده ای هستند كه اين روزها 
نايابند اما در اين مجموعه به خوبی به چشم می خورد و 
مخاطب را با خود درگير می كند كه چرا به چنين روزگاری 

رسيده ايم.
در ايـن مجموعـه اتفاقات ملی شـدن صنعـت نفت و 
هم زمـان كودتـای 28 مـرداد به تصوير كشـيده شـده 
اسـت؛ اتفاقات بسـيار مهمی كه جوانان هيچ وقت اين 
وقايـع را به چشـم نديده اند. اين مجموعـه می تواند به 
آشـنايی آن هـا در اين زمينه كمك كنـد و البته مهم تر 
از آن، در كنار همه اين اتفاقات، مقوله »عشـق« اسـت 
كـه بـه معنـای واقعـی اش در اين مجموعه شـاهد آن 
هسـتيم. برای من جنبه عاشـقانه سـريال بسـيار قابل 
توجـه و مهـم اسـت زيرا خـودم زندگـی ام را با عشـق 

شـروع كردم.
بـه نظـرم بـرای مجموعـه شـهرزاد می تـوان تنديس 
عشـق را بـه حسـن فتحـی داد. بـه جـرات می تـوان 
گفـت كه فصل دوم »شـهرزاد« هم مانند فصل اول از 
جذابيت هـای الزم برخـوردار خواهد بـود و می تواند هر 

هفتـه ميهمـان خانه های ما باشـد.

باید تندیس 
عشق را به 

حسن فتحی 
داد

باید تندیس 
عشق را به 

حسن فتحی 
جمشید مشایخـىداد
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به تقويم رسمی ايرانی مان، چهاردهم تيرماه، روز بزرگداشت »اهل قلم« است، » دلم همچون قلم آمد در 
انگشتان دلداری« كه اين روز را به دل، تبريك بگويم 

جناب آقای حسن فتحی، سركار خانم نغمه ثمينی، 
اگرسريال شهرزاد َسری دارد و ِسری و سروری، بنيانش برقلم توانای شماست

كه حافظ اسرار قلم، فرمود: 
» اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر«                                            

 تبریک تهیه کننده شهرزاد به نویسندگان این سریال به 
مناسب روز قلم

با تمهيدات پيش بينی شده توسط توليدكنندگان شهرزاد و همچنين با همكاری پرديس سينمايی كورش، 
عاقه مندان به اين مجموعه می توانند يكشنبه شب ها و چند ساعت قبل از عرضه رسمی قسمت جديد 
سريال، به تماشای آن در اين سينما بنشينند. خريداری بليت نمايش قسمت های جديد شهرزاد در يكی از 

سالن های پرديس كورش از طريق سايت سينماتيكت امكان پذير است. 
پيش  نمايش محدود قسمت دوم سريال در سالن گراند سينمای اين مجموعه در هفته اخير، با استقبال بسيار 

خوبی روبرو شد. 

نمایش ویژه شهرزاد؛ چند ساعت زودتر

گسترش فضای مجازی علی رغم تمامی مزيت های آن، موجب گسترش بعضی از عادت های نامناسب 
فرهنگی هم شده است. در گذشته، تكثير غيرقانونی لوح فشرده و يا گهگاه فيلمبرداری از روی پرده سينما، 
معضل جدی تهيه كنندگان بود. اكنون نيز لينك های دانلود غيرقانونی محصوالت صوتی و تصويری در 
پيشانی سايت های اينترنتی و اخيرا كانال های تلگرامی كه فايل اچ دی فيلم ها را برای دانلود در اختيار مخاطب 
قرار می دهند، موجب اعتراض تهيه كنندگان شده است. به نظر می رسد اگر تعداد بی شمار افرادی كه حقوق 
مادی و معنوی محصوالت صوتی و تصويری را رعايت می كنند، هر كدام يك بار به مديران اين سايت ها 
و كانال ها تذكر داده و يا دوستان خود را از خريد نسخه های كپی منع كنند، می توانيم انتظار داشته باشيم كه 
تهيه كنندگان سينما، موسيقی و محصوالت نمايش خانگی با اطمينان خاطر بيشتری رو به سرمايه گذاری 

برای توليد آثار باكيفيت بياورند.

بازهم دانلود غیرقانونی
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عاقمندان به سريال »شهرزاد« يكشنبه گذشته در سالن 
گراند سينمای پرديس كورش به تماشای قسمت دوم 
از فصل دوم اين سريال نشستند. پيش نمايش محدود 
»شهرزاد« روی پرده عريض سينما، چند ساعت قبل از 

عرضه رسمی آن با استقبال قابل توجهی روبرو شد. 
عريض  پرده  روی  سريال  جديد  قسمت  ديدن  لذت 
سينما چنان بود كه برخی از مخاطبان پيگير خريد بليت 

قسمت های آينده بودند.
»شهرزاد«،  دوم  فصل  از  دوم  قسمت  نمايش  از  پس 
برخی از حاضران، در نظرسنجی محدود پس از اكران 
شركت كرده و يا نظرات خود را در شبكه های اجتماعی 

به اشتراک گذاشتند:
- تجربه ديدن قسمتی از سريال روی پرده سينما قطعا از 
تجربه ديدن آن در تلويزيون كه به مراتب كوچكتر است، 

جذابيت بسيار بيشتری دارد. 
- تجربه تماشای سريال در سينما بسيار جالب است و فكر 
می كنم اگر تعداد سانس و ساعت نمايش آن بيشتر شود، 
سينما كورش با مشكل كمبود صندلی برای عاقمندان 

روبرو شود.
- به نظرم بايد تعداد سينماهايی كه هر قسمت شهرزاد را 
نمايش می دهند بيشتر باشد تا عاقمندان بيشتری بتوانند 
از اين امكان استفاده كنند. حضور در پرديس كورش برای 

كسانی كه در جنوب، شرق و يا شمال تهران زندگی 
می كنند كمی دشوار است.

- ديدن فيلم ها روی پرده سينما تفاوت خيلی زيادی با 
زمانی دارد كه دی وی دی آن را در تلويزيون خانه ببينی؛ 
تماشای شهرزاد كه تصاويرش خيلی خوش رنگ و لعاب 

است در سينما و در كنار همسر كه جای خود دارد. 
- فكر می كردم كه عوامل هم به برای اولين نمايش 
بيايند.  به سينما كورش  فصل دوم شهرزاد در سينما، 
اميدوارم اين اتفاق برای هفته های بعدی بيفتد چون ديدن 

فيلم در كنار عوامل، خيلی جذاب تر است. 
- قرعه برنامه خانوادگی اين بار به نام شهرزاد ديدن در 
سينما افتاد؛ شب خوبی بود مخصوصا اينكه پدر مجبور 

شود بابت شرطی كه باخته، به همه شام بدهد!
- نمی شود كاری كرد كه كيفيت صدای تلويزيون خانه 
هم مثل صدای فيلم در سينما بشود؟ احتماال نه! وگرنه 

سينما تعطيل می شد!
- خوشحالم كه در سفر تابستانی به تهران، توانستم تجربه 
ديدن سريال مورد عاقه ام را در سينما به دست بياورم. 
البته بهتر است شرايطی فراهم شود كه در شهرستان ها 
تعداد  قطعا  چون  باشد؛  داشته  وجود  امكان  اين  هم 
مخاطبان شهرستانی شهرزاد از مخاطبان تهرانی بيشتر 

است.  

کشمکش 
قباد، فرهاد، 

شهرزاد و 
شیرین روی 

پرده سینما
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استقبال گسـترده از شــماره 
اول هفتـــــه نامه شهرزاد

هفته نامــه مجــازی شــهرزاد در شــماره نخســت خــود 
بــا اســتقبال قابــل توجــه و دور از انتظــاری روبــرو شــد. 
اوليــن شــماره مجلــه شــهرزاد كــه جمعــه نهــم تيرماه 
در كانــال رســمی تلگرامی و ســايت مجموعه شــهرزاد 
عرضــه شــد، عــاوه بــر اســتقبال توســط مخاطبــان با 
ــينماگران  ــدان و س ــوی هنرمن ــی از س ــتقبال خوب اس

روبــرو شــده اســت.
بازديــد از شــماره نخســت هفته نامــه مجــازی شــهرزاد 
در كانــال رســمی تلگرامــی ايــن ســريال بــه بيــش از 
21 هــزار بازديــد رســيده اســت. همچنيــن نســخه ای 
از ايــن مجلــه كــه روی ســايت رســمی شــهرزاد بــه 
ــود  آدرسwww.shahrzadseries.com آپل
ــود  ــش از 7100 دانل ــه بي ــه روز، ب ــول س ــد، در ط ش

رســيد.
ايــن هفته نامــه، اوليــن مجلــه مجــازی در حوزه ســينما 
ــای  ــده نمونه ه ــا در آين ــه قطع ــت ك ــون اس و تلويزي

ــينما و  ــا س ــط ب ــای مرتب ــادی از آن را در حوزه ه زي
تلويزيــون خواهيــم ديــد. اســتقبال از اين مجلــه از آنجا 
حائــز اهميــت اســت كــه هزينه هــای چــاپ و توزيــع و 
همچنيــن مجلــدات مرجوعــی كامــا حــذف و امــكان 

ــد.  ــم می كن ــی را فراه ــع گســترده و بين الملل توزي
ــه  ــان ب ــی آس ــن دسترس ــترده و همچني ــع گس توزي
ــراه، باعــث  ــای هم ــه و تلفن ه ــق رايان ــه از طري مجل
ــه  ــهرزاد« در فاصل ــازی »ش ــه مج ــه هفته نام ــد ك ش
چنــد ســاعت پــس از انتشــار بــا واكنش هــای مثبتــی 
ــوان  ــای می ت ــن واكنش ه ــه اي ــود. از جمل ــرو ش روب
بــه اســتقبال محمدمهــدی دادگــو تهيه كننــده ســاكن 
ــار«  ــليقه و پرب ــه آن را »باس ــرد ك ــاره ك ــادا اش كان

دانســته بــود. 
ــان  ــش مخاطب ــماره، بخ ــتين ش ــن در نخس همچني
خــاص كــه بــه نظــرات اهالــی رســانه های ســينمايی 
اختصــاص داشــت، در رســانه ها بازتــاب وســيعی پيــدا 

كــرد. اســتقبال از ايــن بخــش بــه انــدازه ای بــود كــه 
ــی رســانه«  ــا اهال ــوان »ب ــا عن ــرر شــد بخشــی ب مق
بــه هفته نامــه اضافــه و از ايــن پــس، نظــرات اهالــی 

ــود. ــت ش ــف درياف ــای مختل ــانه در حوزه ه رس
هفته نامـه مجازی شـهرزاد قرار اسـت هـر هفته جمعه 
منتشـر شـود و مخاطبـان می توانند عاوه بـر اطاع از 
نظـرات تخصصـی، نقدهـا و بازتاب های قسـمت قبل، 
درباره قسـمت بعدی سـريال كه سـه روز بعد از انتشـار 

مجلـه عرضه می شـود، مطلع شـوند. 
بــا  ايــن مجلــه شــامل بخش هــای گفت وگــو 
بازيگــران و عوامــل ســريال، گزارش هــای ويــژه، 
نــگاه منتقــدان بــه شــهرزاد، فضــای مجــازی، نظــرات 
مخاطبــان اعــم از ســينماگران، اهالــی رســانه، منتقدان 
ــن  ــمت و همچني ــر قس ــت از ه ــردم، عكس نوش و م
ــد  ــمت بع ــت صحنه قس ــه و پش ــای صحن عكس ه

ــت.  ــريال اس س
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بازتاب های هفته گذشته مجموعه »شهرزاد« با نظرات 
اهالی رسانه و روزنامه نگاران حوزه سينما و تلويزيون آغاز 

شد. 
ميزان،  پانا،  برنا،  ايرنا،  ايسنا،  ايلنا،  خبرگزاری های 
سايت های خبری عصر ايران، سوره سينما، سينمای نو، 
سايت روزنامه بانی فيلم و چند خبرگزاری و روزنامه ديگر، 
اين گزارش را منتشر كردند. همچنين بخش هايی از اين 
گزارش در كانال های تلگرامی محمد تاجيك / خبرنگار 
سينمايی، علی زادمهر، فرانك آرتا، اخبار فرهنگی ايرنا و... 

بازنشر داده شد. 
خبرگزاری پانا تيتر »”شهرزاد 2” مانند قهرمانيست كه 
بايد از مقام خود دفاع كن« را برای اين گزارش انتخاب 
كرده بودند. روزنامه هنرمند نيز در دو صفحه و به طور 
كامل، نظرات اصحاب رسانه را با تيتر »روايتی باوقار و 

باورپذير از »عشق« بازتاب داده بود. 
همچنين انتشار اولين شماره از هفته نامه مجازی شهرزاد 
عاوه بر بازتاب در خبرگزاری ايرنا و كانال رسمی اين 
خبرگزاری، در ميان كانال های هواداری بازيگران سريال 
هم بازنشر گسترده ای داشت. اكثر عاقمندان طرح جلد 
شماره اول كه مربوط به ترانه عليدوستی بود 

را برای انتشار انتخاب كرده  بودند.
بامداد  سريال  دوم  قسمت  تيزر 
كانال های  در  و  منتشر  شنبه 
پرمخاطب زيادی بازنشر شد. 
كانال سينما نخستين رسانه ای 
بود كه پس از انتشار رسمی، 
شنبه  شب  نيمه  را  تيزر  اين 
فيلم  كانال های  داد.  بازنشر 
سينمامخاطب،  فيلم نت،  نيوز، 
مجله  ايران،  روزنامه  كانال 
خبری فرهنگی هنری، 
پرديس  سينما يك، 
چارسو،  سينمايی 
فيلم  سينماتيكت، 
خبرگزاری  و  خبر 
ديگر  از  نيز  صبا 
منتشر  كانال های 
كننده اين تيزر بودند.
در ميان خبرگزاری ها 

هم خبرگزاری مهر با تيتر »بزرگ آقا به شهرزاد برگشت« 
اين تيزر را بازنشر داد كه البته اين تيتر با استقبال خوبی 
در ميان سايت ها، روزنامه ها و فضای مجازی روبرو شد. 

خبر  سريال  دوم  فصل  از  دوم  قسمت  فروش  پيش 
ديگر اين هفته شهرزاد بود. اين خبر نيز بازتاب فراوانی 
داشت.  مجازی  صفحات  و  سايت ها  خبرگزاری ها،  در 
خبرگزاری های فارس، ايرنا، ميزان، دانشجو، برنا، كانال 
عصر  سينماپرس،  ايسكا،  كورش،  سينمايی  پرديس 
ايران، سينماسينما، روزنامه شهروند، روزنامه بهار، روزنامه 

مردم ساالری و... در اين باره مطالبی را منتشر كردند. 
همچنين خبر عرضه قسمت دوم سريال در خبرگزاری های 
ميزان، ايسنا، ايسكا، برنا، آنا، ايلنا، ايرنا، نسيم، دانشجو، پانا، 
هنرآناين و سايت های خبری سينماپرس، فيلم نت نيوز، 

ديباچه، سوره سينما و تحريرنو بازتاب داشت. 
خبرگزاری خبرآناين نيز تيتر »تصاويری تازه از سريال 
شهرزاد« را برای خبر عرضه قسمت دوم سريال در نظر 
گرفته بود كه اين مطلب، در چند رسانه ديگر بازنشر شد.

در هفته گذشته، روزنامه وقايع اتفاقيه در گزارشی تحليلی 
با عنوان »شهرزاد؛ آشتی كنان تماشاگر ايرانی با سريال 
ايرانی« به قلم نگار باباخانی به توليد و عرضه فصل اول و 

دوم اين مجموعه پرداخت.
روزنامه وقايع اتفاقيه در اين گزارش تحليلی، عاوه بر 
بازيگران متبحر،  به داستان متفاوت و قدرتمند،  اشاره 
كارگردانی خوب، عوامل پشت دوربين حرفه ای، موسيقی 
و كليپ های ماندگار و...، شرايط متفاوت شبكه نمايش 
خانگی به نسبت تلويزيون را از جمله داليل موفقيت اين 
اثر دانسته و آن را با يكی دو سريال پرهزينه تلويزيون 

مقايسه كرده است.  

بازتاب های 
گسترده شهرزاد 

در رسانه ها

خبرگزاری، در ميان كانال های هواداری بازيگران سريال 
هم بازنشر گسترده ای داشت. اكثر عاقمندان طرح جلد 
شماره اول كه مربوط به ترانه عليدوستی بود 

را برای انتشار انتخاب كرده  بودند.
بامداد  سريال  دوم  قسمت  تيزر 
كانال های  در  و  منتشر  شنبه 
پرمخاطب زيادی بازنشر شد. 
كانال سينما نخستين رسانه ای 
بود كه پس از انتشار رسمی، 
شنبه  شب  نيمه  را  تيزر  اين 
فيلم  كانال های  داد.  بازنشر 
سينمامخاطب،  فيلم نت،  نيوز، 
مجله  ايران،  روزنامه  كانال 
خبری فرهنگی هنری، 
پرديس  سينما يك، 
چارسو،  سينمايی 
فيلم  سينماتيكت، 
خبرگزاری  و  خبر 
ديگر  از  نيز  صبا 
منتشر  كانال های 
كننده اين تيزر بودند.

در ميان خبرگزاری ها 



گاره عباسـی متولد 1362 در تهران اسـت. او بازيگر سـينما و تلويزيون و فارغ التحصيل تئاتر از دانشـگاه 
هنـر اسـت. او كـه از سـال ها قبل ايفـای نقش در فيلم هـای سـينمايی و مجموعه های تلويزيونـی را آغاز 
كـرده بـود، بـا بازی در فيلم های سـينمايی »اشـياء از آنچـه در آينه می بينيد، به شـما نزديكترند«، »شـيار 
143« و »نفـس« بـه كارگردانی نرگس آبيار بين مخاطبان سـينما و با سـريال »شـهرزاد« بـه كارگردانی 
حسـن فتحـی در ميـان عامه مـردم به عنوان بازيگـری توانمند كـه می تواند در نقش هـای كاما متفاوت 

به بازی گرفته شـود، شـناخته شد. 
گاره عباسـی در فصـل اول سـريال »شـهرزاد« در نقـش »اكـرم« توانسـت از پـس ايفای نقشـی كاما 

متفـاوت بـر بيايـد و نظـر مخاطبـان را به خود جلـب كند. 
او در شماره دوم هفته نامه مجازی »شهرزاد« درباره اين پروژه و مسير حرفه ای سخن گفته است: 

مردم از «اکرم» گله می کنند

شماره دوم- جمعه 16 تیر 1396

گالره عباسی، بازيگر شهرزاد:

گفتگو با عوامل
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 خانـم عباسـي نکتـه ای کـه دربـاره بازی 
شـما وجـود دارد این اسـت که مسـیر خیلی 
خوبـی را در ایـن سـا ل ها طـی کرده ایـد و 
بـا حضـور در ســـــریال  های تلویزیونی و 
فیلم های سـینمایی روز به روز بیشـتر و بهتر 
خودتـان را تعریف کرده اید. اما شـاید شـما 
را بیشـتر بـا سـریال ها بـه خاطـر بیاوریـم، 

برای خودتـــــــان کدام یک اولویت 
بیشــــتری دارد؟

بيشـتر هدفــــــم بيـن كارهايي 
می شـود،  پيشـنهاد  كـه 
انتخـــــاب كار خـــوب 
و كـــــاري اســــــت 
كـه بهتــــــر و پربارتر 
اسـت. مديــــــوم برای 

نـدارد.  فـرق  خيلـي  مـن 
سريال مخاطب زيــــادی دارد و ايــــن 

مخاطـب ميليونــــي و گسـترده، برام بسـيار 
ارزشـمند اسـت. البتـه در سـينما هم تجربيـات خيلي 
خـوب و جذابـي داشـتم و اميدوارم اين رونـد كاري در 

سـينما هم بيشـتر شـود.
 تجربـه حضور در شـبکه نمایـش خانگی 
چطور بـود؟ تفاوتـی با دیگر بخش هـا دارد؟

خوشـبختانه كار در شــــــبكه نمايـش خانگـي را بـا 
سـريال خـوب »شـهرزاد« كـه بسـيار پرمخاطـب بود 
شـروع كـردم. بـه هميـن دليـل »شـهرزاد« بـراي من 
لذت بخـش و پرخاطـره بـود و خيلـي از كار كـردن در 

ايـن رسـانه لذت بـردم.

 تجربـه همـکاری بـا آقـای 
چطـــــور  فتحــــی 
آقــــــای  بـــــود؟ 
فتحی شیوه خاصــــی 
در دیالوگ نویســــی را 
دنبال می کننـــد. چقدر 
ارتبـاط گرفتـن بـا ایـن 
شـیوه برای شـما راحت اسـت و فکر 
می کنیـد چطـور مخاطـب بـا آن ارتبـاط 

برقــــرار می کنـد؟
تجربــــه كار با آقاي فتحي واقعا جـذاب و لذت بخش 

»شهرزاد«
 مخاطب زيادی دارد و اين مخاطب 

ميليوني و گسترده، 
برايم بسيار ارزشمند است

گفتگو با عوامل
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اسـت. به نظرم تسـلط ايشـان به بازي گرفتن و همراه 
كـردن بازيگـر و يـك دسـتي در اجراهـا، واقعـا از نقاط 
برجسـته بـراي بازيگر اسـت. بـراي من هدايت ايشـان 
بـه عنـوان كارگـردان هميشـه خـوب بـوده و تـا حدی 

ايـن شـيوه ديالوگ هـا، چيدمان صحنـه و قصه همه 
بـا هـم همـراه اسـت كـه نمی تـوان مجـزا و 

جداگانـه دربـاره آن صحبـت كرد. 
خوشـبختانه مخاطـب هـم 
خيلــــي بـا كارهـاي آقای 
فتحی همـــــراه مي شـود، 
كاراكترهـا را بـاور مي كنـد و 
هميشـه كارها و سريال هاي 
بسـيار موفقي داشـتند كه در 

جـان و دل مخاطـب اثـر كرده اسـت.

 در زمــــــان پخش ســـــــری اول 
»شـهرزاد« چـه بازخوردهایـــــی گرفتید؟ 
بـه طـور کلــــی چقـدر در فضـای مجازی 
نظرات مــــردم را می خوانیـــــد و دنبال 
می کردیـد؟ بهترین بازخوردی کـه گرفته اید 

چه بـــــوده است؟
بـا دنيـاي مجازي در ارتباط هسـتم. هميشـه تـا جايي 
مـردم  مي خوانـم.  را  كامنت هـا  باشـد،  فرصـت  كـه 
خيلـي بـا كاراكتـر »اكـرم« ارتباط برقـرار كـرده بودند. 
بـا توجـه به نقـش من كه بـه نوعي نقـش منفي 
يـا خاكسـتري بود، تا حـدی مردم بـا قصه و 
كار ارتباط برقـرار كرده بودند 
كـه از مـن گلـه مي كردند! 
آن هـا واقعا بـا قصه همراه و 
نگران كاراكترهاي داسـتان 

بودند.

 فکـــــــر می کنید 
چه چیـــــزی در روایت و داستان 
ایـن سـریال وجـود دارد که تـا این حد 
آن را خواسـتنی می کنـد و مـردم هـم پیگیر 

؟ هستند
نكتـه ايـن اسـت كه مـردم خيلـي قصه هاي عاشـقانه 
و تاريخـي را دوسـت دارنـد. ضمن آنكه در »شـهرزاد« 
بـه شـعور مخاطـب احترام گذاشـته شـده اسـت. براي 

مردم تا حدی با قصه، 
ســــريال و نقش »اکرم« ارتباط 

برقــــرار کرده اند که در کامنت ها از من 
گله مي کنند!

گفتگو با عوامل

10

هفته نامه مجازی

شماره دوم- جمعه 16 تیر 1396



اين كار زحمت كشـيدند و نخواسـتند فقط كاري ساخته 
باشـند. خواسـتند مجموعه ای در شـأن مردم بسـازند و 
مـردم بـه خوبي ايـن اهميت را متوجه می شـوند و براي 

هميـن هم از سـريال حمايـت مي كنند.

  بـا توجه بـه باال رفتـن توقـع مخاطب از 
»شـهرزاد«، فکـر می کنیـد فصـل دوم چقدر 
در بـــرآورده کردن این توقـع موفق خواهد 

بود؟ 
در قسـمت دوم تـاش زيادی شـده و همه گـروه، تمام 
انرژي شـان را بـه كار گرفته انـد. به نظر مـن فصل اول 
يـا دو چندان مهم نيسـت. مهم اين اسـت كه مجموعه 

سـريال خوب و در شـأن مخاطب باشد.

 خانـم عباسـی شـاید اگـر کمـی در روند 
انتخـاب نقش هـای شـما دقـت کنیـم، در 
ابتـدا کاراکترهـای مثبـت بـازی می کردیـد، 
ولـی در سـریال های مدینـه، کیمیـا و حـاال 
هـم »شـهرزاد«، نقش های تـان منفـی بوده 
اسـت. این رونـد خودخواسـته اسـت؟ البته 
نقـش اکـرم در »شـهرزاد« بیشـتر نقـش 
خاکسـتری دارد، چـون بـه خانـواده اش هم 

کمـک می کنـد.
مـن خيلـي خوشـحالم كـه فقـط در نقش مثبـت بازی 
نكـرده ام و توانسـتم ايـن تفاوت هـا را تجربه كنم. نقش 

گفتگو با عوامل
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منفـي و خاكسـتري خيلـي جذاب اسـت و وقتـي با آن 
همـراه مي شـويد، جاي بـازي زيـادی دارد. 

دربـاره اكـرم در »شـهرزاد« هم بايد بگويـم كه من اين 
نقـش را خيلـي دوسـت دارم، چون بُعدهـاي مختلفی و 
پاييـن و باالي زيـادی دارد. به نظرم بـرای يك بازيگر، 

تفـاوت و جذاب بودن نقش بسـيار مهم اسـت.
 

  چـه چیـزی در ایـن مجموعه وجـود دارد 
کـه شـما را راضـی می کند؟

مـن از همراهـي در اين پـروژه خيلی خوشـحالم و از 
سـاخت سـري دوم آن هم خوشـنود و راضي هستم. 
نقشـم را هـم خيلـي دوسـت دارم و از همـكاري بـا 
حسـينِي  شـهاب  ماننـد  سـريال  توانـاي  بازيگـران 
نازنيـن كـه بسـيار همـراه اسـت، اسـتاد نصيريـان، 
ترانـه عزيـز، پرينـاز عزيـزم، خانـم رويـا نونهالـي و 
همـه دوسـتان خوشـحالم. مـا لحظات خيلـی خوبي 

شتم.  دا
الزم می دانـم كـه در پايـان اين گفتگو، باز هـم از آقاي 
فتحـي بـرای ايـن همـه انرژي كـه در پـروژه شـهرزاد 
گذاشـتند، تهيه كننـده و همـكاران خوبـم كه در پشـت 
صحنـه هسـتند و شـايد زيـاد ديـده نشـوند، تشـكر 
كنـم. همـكاران در پشـت دوربيـن، شـبانه روز زحمـت 
مي كشـند و بـراي سـاخت شـهرزادي بـه يادماندني در 

هسـتند. تاش 



- شهرزاد دلت 
لرزيده؟ پشيمونی از 
اين وصل؟ 
+ ديگه اين حرفو 
نزن فرهاد، هيچ وقت. 
چيزايی که از تو توی 
سِر منه، شايد به 
اندازه هزاران کتاب 
باشه ولی چيزايی که 
از تو توی دله منه 
فقط توی يه جمله 
خالصه می شه؛ من 
سعی کردم بدون 
تو زندگی کنم، ولی 
نتونستم.

چشمات و 
قد و باالت به 
بابات نکشيده، 
عيب نداره؛ 
اما جنمت بايد 
بهش کشيده 
باشه. بابات 
خيلی جنم 
داشت، امروز 
هرچی جنم 
داری بريز رو 
دايره.

-گوش کن قباد! بزرگ 
آقا ُمرده، زنت شيرين 
افتاده گوشه تيمارستان، 
چندتا مدعی همه جور 
مدعا افتادن دوره که تو 
خامی، کم تجربه ای، اليق 
جانشينی عموت نيستی. 
تو همچين اوضاعی 
حماقت محضه لِنگ و لقد 
انداختن  به زندگی دختر 
جمشيد و پسر هاشم. 
+من لِنگ و لقد انداختم؟ 
پسر هاشم جفتک 
انداخته زير زندگی من 
عمه جون!

عکس نوشت
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-هر وری می رم 
هيچ جوری تو َکَتم 

نمی ره که تو ممکنه 
بابای من باشی! 

گيريم از قضا و قدر 
روزگار فعال تو تنها 

کسی هستی که 
می تونم باهاش دو 
کلوم اختالط کنم.

+برای نصرت مادر 
ُمرده همين قدر که 

سنگ صبور تو باشه؛ 
کافيه.

جهان به چه 
کار آيد 

اگر تو را در کنار 
خود نداشته 

باشم
و کلمان چقدر 

بيهوده خواهند 
بود اگر نتوانم 

روبرويت بايستم 
و فرياد بزنم که؛ 

دوستت دارم

عمه، بچه که 
بودی هروقت از 

کرمون می اومدم، 
هيشکی اندازه 

تو خوشحال 
نمی شد؛ عمه 

کلمبه آوردی؟ 
عمه قووتو 

آوردی؟ شيرين... 
شناختی عمه رو. 
منم عمه بلقيس.

عکس نوشت
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پست خاطره حاتمی، بازیگر سینما و تلویزیون 
درباره شهرزاد

عکس نوشت از یکی از صحنه های فیلم

وقتی گفتی شهرزاد برگشته...

تبلیغ خالقانه با کاور قسمت دوم شهرزاد از نگاه 
یک مخاطب

قباد: ایام جوونی عادت داشتم به شعر گفتن. چه 
می دونم شاید دوباره ذوقم گل انداخت. هرچی 

باشه باالخره ما االن محرم همدیگه ایم
شهرزاد: محرمیت که فقط به کاغذ نیست

بازتاب طنز همشهری جوان درباره شهرزاد و صدا و 
سیما در صفحه محمد تاجیک، خبرنگار سینما

فضای مجازی
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چیدمان جالب یک مخاطب با قسمت دوم شهرزاد

دیالـوگ فیلـم سـینمایی »اینجا بدون مـن« روی 
چیدمان مخاطب تبریزی با لوح فشـرده شـهرزاد:

کسـایی که پشـت سـر هم یه فیلمو دو بار تماشـا 
مـی کنـن به نظـر آدمـای عجیبـی میان امـا این 
احساسـیه کـه نمی شـه به همـه توضیحـش داد. 
وقتـی هنوز شـخصیتای یـه فیلم تو ذهنـت زنده 
ان و دارن نفـس مـی کشـن مـی تونـی روی پرده 
بـه چشماشـون خیره بشـی. مـی تونی باهاشـون 
حـرف بزنـی. می تونی سرنوشتشـونو تغییـر بدی. 
اینطـوری مـی تونـی واقعیتـو بـه شـکل خـواب 
و رویـا بازسـازی کنـی. مـی تونـی تـوی صندلـی 
سـینما فـرو بـری. لحظـه ای کـه چراغـا خاموش 
مـي شـن معجزه اتفـاق می افته.درسـت تو لحظه 
ای کـه حـس مـی کنـی هیـچ راهـی بـرای فـرار 
باقـی نمونـده مهـم فقـط اینه کـه با همـه توانت 
بتونـی ادامـه بدی همـه چی درسـت از همین جا 

شـروع میشه...

شعری زیبا که با تصویری از گردنبند مرغ آمین به 
اشتراک گذاشته شده است:

 
جهان به چه کار آید؟
اگر تو را در کنار خود نداشته باشم
و اگر نتوانم رو به روی تو بایستم
و فریاد بزنم که:
دوستت دارم...

دوباره با شهرزاد، مارو منتظر و کنجکاو می ذارن 
تا قسمت بعد!

فضای مجازی
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تمجید یکي از مخاطبان از شهرزاد: 
انگار اصال دوست نداري تموم بشه



سمانه: »من هنوز قسمت دوم را نديدم ولی در كل 
اين سريال را خيلی دوست دارم، بيشتر به خاطر عشق 
و عاشقی. دكور و لباس هايی كه در سريال وجود دارد 
را نيز دوست دارم. البته بخش های سياسی آن برايم 

مهم نيست.«

دارن  عادت  آدم  سری  يه  محشره،  »سريال  ماری: 
الكی ايراد بگيرن... نميدونم چرا ماها اينجوری شديم... 
توان تحسين و تشكر كردن ديگران رو نداريم... فقط 

تخريب رو خوب بلديم.«

باكوداک: »كی می خوايم ياد بگيريم كه زود 
از صحبت های  ميگن  يكسری  نكنيم؟  قضاوت 

عاشقانه فرهاد و شهرزاد بدشون مياد. حاال كه اين 
دو تا بعد كلی مشقت بهم رسيدن االن بايد از چی 
حرف بزنن؟!! اگر عاشقانه حرف نميزدن االن ميگفتين 
چه و چه... ميگين شهرزاد بايد پدر بچه اش رو انتخاب 
می كرد نه عشق اولش رو! تو فصل اول نديدين همين 
از دست  از ترس  بازی درآورد  قباد چطور بی عرضه 
دادن جون و موقعيت؟ حتی يكبار هم جلوی بزرگ آقا 
نايستاد. نميشه كه آدم عاشقم عاشقم راه بندازه ولی از 

هيچيش هم نخواد بگذره«

فرزان: »نه تنها اين قسمت، كه تك تك قسمت های 
فصل اول و اين دو قسمتی كه از فصل جديد توزيع 
شده، حرفه ای بوده. اولين سريالی كه انقدر منو تحت 
تاثير قرار داده. انتخاب بازيگران هوشمندانه و باذكاوت 

بوده. دست مريزاد به تمامی دست اندركاران. شخصا 
به هرنحوی برای حمايت از اين تيم عالی، آماده ام.«

موجی: »رابطه لطيف و شاعرانه شهرزاد و فرهاد بسيار 
با درک محدوديت های  به تصوير كشيده شده  زيبا 
موجود در صنعت فيلمسازی در. ايران خيلی ماهرانه 
به تصوير دراومده و  اين سريال  روابط احساسی در 

خيلی ممنون از زحماتتون.«

 مهدی: »هم قسمت اول و هم دوم خيلی 
قشنگ بود ، در جواب دوستانی كه 

ميگن شعر و شاعری فرهاد خيلی كليشه ای 
كرده فيلمو، بايد بگم باالخره هر كسی با توجه به 

شخصيتش نحوه ابراز عشق و عاقش خاصه.«

عنايت: »آقاي حسن فتحي دمت گرم... هرچه در مي 
آوري حالت... من سريال شهرزاد را مي خرم حتي اگر 
گران تر باشد... شما عاشقانه ترين لحظه ها رو با تمام 
هم  ارزش ها  مراقب  و  مي دهيد  نشان  محدوديت ها 

هستيد... ممنونم«

محمدرضا: »به نظر من كه سريال تا اينجا عالی بود 
ولی چون ما هميشه چيزهايی كليشه ای می خوايم كه 
همش عاشقانه يا بدبختی باشه، نمی تونيم با سرعت به 
اين تغييرات عادت كنيم. خواهش می كنم با صبر و 

حوصله بيشتری سريال رو ببينيد.«

با اينكه فصل تازه »شهرزاد« به قسمت دوم رسيده است، اما نظرات مختلفی درباره اين مجموعه وجود دارد. »شهرزاد« 
هر دوشنبه مهمان خانه های مردم می شود  و از اولين ساعت های توزيع، گفت وگوهای زيادی حول محور آن شكل 

می گيرد. 
در اين شماره، نگاهی داريم به بعضی از نظرات مخاطبان كه در صفحه رسمی اينستاگرام شهرزاد منتشر شده است:

کامـنت
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مجموعـۀ خانگی »شـهرزاد« كه هم اينك به تماشـای 
فصـل دوم آن نشسـته ايم، از معدود مجموعه هايی سـت 
- اعـم از تلويزيونـی يـا شـبكه خانگی - كـه مخاطبان 
بـه خـود جلـب  مختلـف  در طيف هـای  را  بسـياری 
كـرده و هفتـه بـه هفتـه در انتظـار انتشـار قسـمت 
جديـد سـريال نگـه مـی دارد. حسـن فتحی در سـاخت 
فيلم هـا و مجموعه هـای تلويزيونـی تاريخـی مهـارت 
دارد امـا زبردسـتی وی بيـش از آن كـه مرهـون دقـت 
زيـاد در مسـتندنگاری تاريـخ باشـد، در تواناييـاش در 
روح و جـان بخشـيدن بـه يـك دورة تاريخی اسـت. به 
ايـن ترتيـب آثـار وی بيـش از آن كـه روايـت نعـل بـه 
نعـل رويدادهـا باشـد، شـرح زندگـی مـردم، از طبقـات 
مختلـف، در يـك دورة تاريخـی  اسـت و در راه هـر چـه 
واقعی تـر و ملموس تـر كردن وجـوه اجتماعـی، از هيچ 

كوششـی - اعـم از طراحـی صحنـه و لبـاس، 
ديالوگ هـا و مناسـبات بيـن فـردی - 

دريـغ نمـی ورزد. گاهـی ايـن جزئيات 
در يـك فيلـم يـا مجموعـه تاريخـی مهم تر 

اسـت تـا وقايع نـگاری دقيـق تاريـخ. امـا تازگی او 
در ايـن مجموعـه، همراهـِی نغمـه ثمينی - با پيشـينۀ 
پربـاری كـه در ادبيـات نمايشـی و پژوهـش در ادبيـات 
كهـن فارسـی و اسـاطير ايرانـی و امثال و حكـم دارد - 
در نـگارش فيلمنامـۀ مجموعه اسـت. اتفـاق خوبی كه 
نـه تنهـا امـكان ورود به خانه هـا و حضـور در جمع های 
زنانـۀ آن دوران را بـرای بيننـده بـا ظرافتـی زنانه فراهم 
می كنـد بلكـه روحـی زنانه- فـارغ از زمـان و مكان- به 
داسـتان می دمد. به اين ترتيب »شـهرزاد« - چه عنوان 
بـا مسـما و زيبايی وقتـی بدانيم كه ثمينی پژوهشـی در 
”هـزار و يك شـب” دارد كه براسـاس رسـالۀ دكترايش 
تنظيـم و در نشـر مركـز به چاپ رسـيده اسـت - گويی 
دارای دو قطـب قـوی مردانـه و زنانـه اسـت: بـزرگ آقا 
و رقبـا و گماشـته ها و قبـاد و فرهـاد )كـه در جنـگ 
خسـتگی ناپذير قدرت يـادآور »پدرخوانده«هـای كاپوال 

و شـرح او از سرگذشـت مافيـا در آمريـكا در بسـتر يك 
داسـتان خانوادگـی سـت( از يـك طـرف؛ و شـهرزاد و 
مـادر و خواهـر او، مـادر و خواهر فرهاد، و البته شـيرين و 
عمـۀ شـيرين و مل مـل هم از قـوم بزرگ آقـا از طرف 
ديگـر. امـا تازگی ايـن قطب بندی - برخـاف فيلم ها و 
سـريال های مشـابه ديگـر - ايـن اسـت كه زنـان فيلم 
)اگـر نـه تمامی شـان اما دسـتكم خـوِد شـهرزاد و حتی 
شـيرين و البتـه عمـه خانـم( جـزو دنباله ها يـا متعلقات 
مردها نيسـتند بلكه نقش مهم و موثری در پيشـبرد درام 
دارنـد؛ و همانطور كه گفته شـد اين بخـش از وزنۀ زنانه 
را می گذاريم به حسـاب دسـت طايـی نغمه ثمينی كه 
بـا ظرافـت تمـام، حضور زنانـه را در بطن داسـتان تنيده 
به طـوری كه زِن مادر و زِن همسـر و زِن معشـوق و زِن 
بـزرِگ خانـواده چه بسـا گاهی نقشـی مهم تـر از مردان 
داسـتان پيـدا می كنند. همـان نقـش و وزنه ای 
كـه در حقيقـت زن ايرانـی در داخـل 

خانـواده دارد اما معموال سـينماگران از 
آن غافـل می شـوند يـا دسـتِ كم می گيرند يا 
در نمايـش آن اغـراق می كنند. از ديگر نشـانه های 
غلبۀ زنانه در مجموعه »شـهرزاد«، حركت هايی هسـت 
در ارتبـاط بـا مـردان داسـتان كـه در سـينما و تلويزيون 
مـا كم نظيـر هسـتند؛ از جملـه در فصـل اول، درِ اتـاق 
خوابـی كـه شـهرزاِد نوعروس از شـب های دوم و سـوم 
عروسـِی ناخواسـته اش بـرای قبـاد بـاز می كند تـا به او 
بفهمانـد كـه اجـازه دارد وارد حريم خصوصی او شـود؛ و 
در مقابل دسـتی كه شهرزاد )در فصل دوم، قسمت دوم( 
به سـمت عشـق و همسـر دومش فرهاد دراز می كند تا 

او را دعـوت بـه ورود بـه خلوتـش كند.
مجموعـۀ  موفقيـت  رمزهـای  از  يكـی  گفـت  بايـد 
»شـهرزاد« هميـن توجـه بـه وجـوه زنانـه و پـر رنـگ 
كـردن آن ها در مقابل مناسـبات مردانه سـت كه نتيجۀ 
تركيـب شايسـته و بـه جـای ثمينی/فتحـی در خلـق 

مجموعـه روی كاغـذ اسـت.
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سفر در زمان تا شانزلیزه 
طـهـران

احتمـاال شـده بـا خـود يـا ديگـری دربـاره عصـر مورد 
عاقه تـان بـرای زندگـی بگوييـد و بنويسـيد؛ جايـی 
كـه يكـی همين حـال، عصـر مدرنيته و پسـت مدرن و 
جـان گرفتـن تكنولـوژی را دوسـت  مـی دارد، يكی هم 
آينـده و ماشـين های فضايـی و فضانـوردی را، و البتـه 
كـه در ايـن بيـن ترجيـح يكی هـم زندگی در گذشـته 
داالِن  و  هشـتی  ُپـر  تودرتـوِی  خانه هـای  در  اسـت؛ 
خوش ايـوان يـا زندگـی در خانه هايـی به سـياق قجری 
و پهلـوی، تـا بـه وقت جوانـی يا كم حوصلگی رهسـپار 
كوچه پس كوچه هـای شـانزليزه طهـران شـود. آنجا كه 
بـه خانه هـای قديمـی، رسـتوران ها و كافه هايـی چون 
گراندهتـل و كافه نادری، سـينما تابان، صفحه فروشـی 
و  جواهـری  و  كاسـيك  ماشـين های  بتهـوون، 

فروشـگاه های معتبـر مزين شـده اسـت.

با يادگاری های »شهرزاد«

بـاری؛ خيابان اللـه زار كه از برای وجود سـاختمان هايی 
نزديـك بـه سـبك معمـاری »بـاروک« و نوگرايـی، 
لقـب شـانزليزه طهـران را با خـود داشـت، در روزگار پر 
ماجـرای دهـه 30 از يـك سـو پاتـوق صاحـب دالن و 
عشـاق خوانده می شـد و از سـوی ديگر گاه به گاه مركز 
نشسـت های اجتماعـی و كنش های سياسـی؛ آنجا كه 
يكـی از آن ها نقطه ثقل قصه زندگی شـهرزاد می شـود 

و ديگـری بهانـه ادامه عاشـقانه ای پر فراز و نشـيب...
انـدوه قبـاِد داسـتان، وقتـی پشـت بـه سـينمای نيمـه 
روشـنی تكيـه بـر »دوج كرنـت« خـود زده، يـا آمـد و 
شـدهای به وفـور شـهرزاد و عاشـق سـينه ماالمـال 
دردش، و البتـه بيش از 100 لوكيشـن بازسـازی شـده، 

ذره بيــن
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مجال خوبی برای سـفر در زمان اسـت، سـفر به الله زار 
دهـه 30، بـه كودتـای 28 مـرداد و حكومـت نظامی، و 
احتمـاال عاشـقانه های بسـياری كه زير چكمه اسـتبداد 

آرام و بی سـر و صـدا چـون چراغـی صبـح دم شـدند.
امـا پيـش از اينكـه بيـش از ايـن بـه ماجرای شـهرزاد 
بپردازيـم، نگاهـی به اللـه زار و تغيير و تحـوالت آن به 
بهانـه سـاخت عاشـقانه ترين مجموعـه شـبكه خانگی 
از لطـف نيسـت. مجموعـه ای كـه روايت گـر  خالـی 
درامی در بسـتر تاريخ اسـت، بيشـتر لوكيشـن های خود 
را در شـهرک سـينمايی غزالـی می گذرانـد، شـهركی 
كـه يـادگار كارگـردان فقيد سـينمای ايـران يعنی علی 
حاتمی سـت. كارگردان »هزاردسـتان« به بهانه سـاخت 
سـريال يادشـده ماكتـی از اين شـهرک سـينمايی را با 
الگوبـرداری از »چينه چيتای« ايتاليـا با طرحی از »جانی 
كورتينـا« بـا خود به ايـران آورد تا در سـال 58 بار ديگر 
موقعيت هايی چون توپخانه، سـاختمان های شـهرداری 
و عدليه، خيابان الله زار، خيابان اكباتان، جواهر فروشـی 
قازاريـان، گراندهتل، سـاختمان شـاه آباد، عكاس خانه و 

كافـه پـارس تهـران را در آن زنـده كند.
ايـن يـادگار هنـری – اجتماعـی علـی حاتمـی، افزون 
ديگـری  بسـيار  مجموعه هـای  »هزاردسـتان«،  بـر 
بـه خـود ديـد تـا اينكـه نوبت بـه سـاخت »شـهرزاد« 
رسـيد، سـريالی كـه بی ترديـد به خاطـر حساسـيت ها و 
تميزكاری های حسـن فتحی هم كه شـده بهانه خوبی 
برای بازسـازی شـهرک سـينمايی محسـوب می شد، تا 

دگربـار ايـن يادگار 37 سـاله نفسـی چـاق كند.
... و درسـت، آنچـه رفـت جدی تريـن منظـور گـروه 

ذره بيــن
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توليـد و طراحـی صحنـه  »شـهرزاد« بـود تـا جلوتـر از 
سـاير اعضـای گروه برای سـامان دادن به اين شـهرک 
سـينمايی ميان سـال خود را به آنجا برسـانند، بازسـازی 
وسـيع بخشـی از شـهرک سـينمايی غزالـی بـه بهانـه 
رفتـن تـا دهـه 30، از مغازه ها و خيابان الله زار آغاز شـد 
تـا در ادامـه بـه طراحی دوبـاره برخی از سـاختمان های 
داخـل ايـن خيابـان، از جملـه گراندهتـل، سـينما تابان 
و جواهـری قازاريـان برسـد. امـا تـاش گـروه توليد و 
صحنـه »شـهرزاد« بـه همين جـا ختم نشـد، چـه آنكه 
بعـد از آن، بيـش از 30 مغـازه  جديـد كـه پيش تـر در 
خيابـان اللـه زارِ دهه 30 وجود داشـت را بـه اين خيابان 
پـر نـام و نشـان افزودند. دفتـر روزنامه » باختـر امروز« 
كـه به مدير مسـوولی حسـين فاطمی منتشـر می شـد، 
يكـی از همـان سـاختمان های جمع وجوری سـت كـه 
گروه توليد »شـهرزاد« به بهانه سـاخت اين سـريال در 
شـهرک سـينمايی غزالی به راه انداخت. صفحه فروشـی 
بتهـوون نيز كـه در سـال 1332 توسـط زنده يـاد كريم 
چمـن آرا در اللـه زار شـروع بـه كار كـرد، يكـی ديگر از 
آن مغازه هايی سـت كـه بـه بهانه »شـهرزاد« در خيابان 

الله زار سـاخته شـد.
در دل تمامـی خدمـات تـازه گـروه توليـد و صحنـه 
مجموعـه »شـهرزاد«، از سـاخت و سـازهای نـو گرفته  
تـا بازسـازی های وسـيع، نكتـه مهمـی قـرار گرفته كه 
آن جـز آينده نگـری نيسـت. آينده نگـری كـه دسـت 
كـم در زمينه گسـترش لوكيشـن تاريخـی، ترميم فضا 
و موقعيت سـازی، فردايـی پربارتـر را بـرای سـينما و 

سريال سـازی كشـور رقـم می زنـد. 
امـا همه سـعی گروه يادشـده در بازسـازی ها و سـاخت 
و  سـازهای جديـد در حوالـی آنچـه گفته شـد بـه پايان 
نمی رسـد، چـرا كـه كمـی آن طرف تـر، موقعيت هـای 
تـازه ای چـون كوچه باغ هـا و خانـه وزيـری و ... نيـز به 
بسترسـازی های مجموعه »شـهرزاد« اضافه می شـود.



شهرزاد از نگاه بازيگران:

معجون عشـق و نوستالژی
 فصل اول شهرزاد از نيمه های راه با اقبال قابل توجهی در ميان مخاطبان روبرو شد. در اين ميان، سينماگران 
و فيلمسازان برجسته نيز در گفت وگوهای خود و يا گاه در شبکه های مجازی، درباره »شهرزاد« به عنوان 

اثری باکيفيت ياد کرده و حسن فتحی و تيم توليد آن را تحسين می کردند.
در آغاز فصل دوم و در دومين شماره هفته نامه مجازی شهرزاد، بخش مخاطب خاص به نظرات بازيگران 

درباره شهرزاد اختصاص دارد که در هفته گذشته از آن ها گرفته شده است.

الله اسکندری
»شهرزاد« از ســــــريال های 
بسـيار موفـق نمايـش خانگـی 
اسـت كه البتــــــه بيشـترين 
بـه،  مربـوط  آن  موفقيـــت 
و...  لبـاس  صحنـه،  طراحـی  فيلمبـرداری،  قصـه، 
همگـی در مسـير درسـتی قـرار گرفتند و نبايـد از ياد 
ببريـم كـه حسـن فتحـی در سـال های گذشـته آثار 
موفقـی از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت تـا آنجا كه 
از ميـوه ممنوعـه، شـب دهـم و مـدار صفـر درجه به 

عنـوان سـريال های فاخـر يـاد  می شـود.
در »شـهرزاد« مثلث عشـقی وجـود دارد كه مخاطب 
آن را بسـيار دوسـت دارد و بـه هميـن دليـل هـم آن 
را تـا انتهـا دنبـال می كنـد.  شـهرزاد عـاوه بر قصه 
عاشـقانه اش بـه قسـمت هايی از تاريـخ نيـز پرداخته 
اسـت و از آنجـا كـه فتحـی تسـلط خوبـی بـر تاريخ 

معاصـر دارد آن را بـه خوبـی بـه تصوير می كشـد.
ناگفتـه نمانـد كه اين سـريال عـاوه بـر بازيگران و 
عوامـل خـوب، از گـروه حرفـه ای بـرای تبليغـات به 
ويـژه در فضـای مجازی نيـز برخـوردار و بيلبوردهای 

آن در شـهر نيـز بسـيار ديدنی اسـت.
همـه ايـن عوامـل در كنـار هـم موجـب موفقيـت و 
اسـتقبال خـوب از يـك سـريال می شـود و مخاطـب 
مـورد  سـريال  تـا  می كنـد  هزينـه  هفتـه  هـر  نيـز 

عاقـه اش را ببينـد.

عبدالرضا اکبری
»شـهرزاد« داسـتان خوبی دارد 
دراماتيـك جذابـی  بافـت  از  و 
برخوردار اسـت. نويسندگان آن 
حسـن فتحـی و نغمـه ثمينـی 
داسـتان خوبـی نوشـته اند و فتحـی آن را بـه خوبـی 

اجـرا  و هدايـت كـرده اسـت.
در ايـن مجموعـه، بازيگران درخشـانی حضـور دارند 
كرده انـد.  ايفـا  را  نقش های شـان  درسـتی  بـه  كـه 
خوبـی  بسـيار  اسـتقبال  بـا  اول »شـهرزاد«  فصـل 
همـراه بـود كـه قطعـا فصـل دوم آن هـم مخاطـب 

را بـا خـود همـراه خواهـد كـرد.

مخاطب خاص
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کمند امیرسلیمانی 
زمانيكـه يك اثـــری هنری با 
اســـتقبال خوبــــی مواجـــه 
می شــود، قطعــــا در همــه 
عمـــــل  زمينه هـــــا خوب 
كـرده كـه به ايـن مرحله رسـيده اسـت. متـن، بازيگر، 
كارگردانـی، تصاوير زيبا، طراحـی صحنه و لباس، گريم 
خـوب و... همـه مواردی اسـت كه در سـريال شـهرزاد 
مشـهود بوده و بـه خوبی در كنار هم قرار گرفته اسـت. 
خـوب بـود كه ايـن سـريال در تلويزيـون نمايـش داده 
می شـد اما بـا توجـه بـه محدوديت هايی كه در رسـانه 

سپيده حيدرآبادی



مخاطب خاص
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ملـی وجـود دارد، بـه نظرم نمايش خانگـی برای عرضه 
آن مناسـب تر اسـت. ضمـن اينكـه در ايـن مديـوم، 

صحنه هـا واقعی تـر جلـوه پيـدا می كند. 
در شـــــهرزاد، داســــتان و بازی هـا بسـيار خـوب و 
چشـمگيرند و حرفه ای به آن پرداخته شـده اسـت. دوره 
تاريخـی خوبـی نيز برای سـريال انتخاب شـده اسـت. 
مـن به عنوان يك ايرانی خوشـحال می شـوم قسـمتی 
از دوران تاريخـی كشـورم به تصوير كشـيده شـود، چرا 
كـه ايـن مهم موجب می شـود تا جوانانی هم كـه در آن 
برهـه زمانـی حضور نداشـتند، با تاريخ مان آشـنا شـوند. 
شـهرزاد بـه خوبـی بـه اتفاقـات تاريخی پرداخته اسـت 

كـه بـرای همه مـا جذابيت زيـادی دارد.

سیما تیرانداز 
نمايـش  شـبكه  ســريال های 
از  موفق تـر  بسـيار  خانگـی، 
سـريال هايی كـه در تلويزيـون 
عمـل  می شـوند،  سـاخته 
می كننـد. بـه هـر حـال بـا كمتـر بـودن محدوديت ها، 
بازيگـر بـا فـراق خاطـر بيشـتری در آن حضـور پيـدا 
می كنـد. از ديگـر نـكات مثبـت سـريال های نمايـش 
خانگـی اين اسـت كه هر زمان فرصت داشـته باشـيم، 

می بينيـم. خانـواده  كنـار  در  را  آن 
»شهرزاد« مورد استقبال قرار گرفت چون كارگردان آن 
حسن فتحی است كه سابقه درخشانی در سريال سازی 
نكته سنجی  و  نگاه  زيرا  است  موفق  »شهرزاد«  دارد. 
كارگردانش متفاوت است. فتحی را می تــوان با علی 
حاتمی مقايسه كرد؛ هرچند او عاوه بر ساخت سريال های 

تاريخی، در ژانر اجتماعی هم موفق بوده است.
از ديگر عوامل موفقيت اين سريال بازيگرانی است كه در 
آن حضور دارد. همه اين بازيگران درست انتخاب شده اند 
و در مرحله بعد، داستان سريال و كارگردانی آن است كه 

همه شان به خوبی سرجای خود قرار گرفته اند.
اشاره  نيز  تاريخ كشورمان  از  به دوره ای  در »شهرزاد« 
شده است. گذشته و نوستالژی برای همه ما جذابيت 
دارد و زمانيكه اين گذشته برای متفاوت تر نشان داده 
شود، جذابيت آن بيشتر خواهد بود و اجازه قضاوت را به 
مخاطب می دهد. اين امر نكته بسيار مثبت در آثار حسن 

فتحی و مشخصا سريال »شهرزاد« است.

نفیسه روشن
دليل  به  »شهرزاد«  از  استقبال 
كامل بودن آن است. اينكه هيچ 
نقصی در آن نمی بينيم و مهم تر 
اينكه يك كارگردان حرفه ای و 
خوش نام بنام حسن فتحی سكان آن را در دست دارد. 
همانطور كه شب دهم، مدار صفر درجه، ميوه ممنوعه 
ماندگار شد، »شهرزاد« هم همان اندازه و شايد هم بيشتر 
ماندگار می شود. از ديگر نقاط مثبت اين سريال حضور 
چهره های سينمايی و تلويزيونی در كنار هم است. نور، 
صدا، طراحی صحنه و لباس و گريم و به طور كلی همه 
اين موارد به خوبی در اين سريال رعايت و موجب موفقيت 
آن شده است تا آنجا كه مخاطب حتی از ديدن لباس ها 
و چهره ها كه حال و هوای آن برهه تاريخی را دارد، لذت 
می برد. از ديگر نقاط مثبت »شهرزاد« اين است كه حتی 
در كوتاهترين سكانس ها نيز از بازيگران چهره استفاده 
كرده است و مهم تر اينكه »شهرزاد« قصه عاشقانه ای 
را دنبال می كند كه برای همه ما لذت بخش است، چرا 
كه امروز در زندگی ها عشق كم شده است. درست است 
كه فتحی به موضوعاتی درباره اتفاقات تاريخی هم اشاره 
دارد اما به خوبی می داند از اين موضوعات در فيلم ها و 
تو ذوق مخاطب  تا  كند  استفاده  سريال هايش چگونه 
نزند. از ديدن قسمت اول و دوم فصل دوم اين سريال 
بسيار لذت بردم و برايم همان تازگی فصل اول را داشت. 
در مورد سريال های چند فصلی، اغلب شاهد تغييراتی 
خواهيم بود اما در مورد »شهرزاد« چنين چيزی وجود 
نداشت؛ يعنی زمانيكه فصل جديد را ديدم به نوعی همان 

ادامه فصل اول بود.

سروش صحت
ــری  ــری هن ــك اث ــه ي زمانيك
ــت  ــوان گف ــرات می تــ ــه ج ب
اگــر اثــــــری حســاب شــده 
ــده  ــاخته ش ــت ســـــ و درس
و گروهــی قــوی داشــته باشــد، از آن اســتقبال 
ــم ســاختن ســريال ســخت  می شــود. همــه می داني
ــام و  ــه ع ــورد توج ــه م ــری ك ــاخت اث ــت و س اس
ــود.  ــد ب ــرد بســيار ســخت تر خواه ــرار گي خــاص ق
خــوش بــه حــال تمــام عوامــل »شــهرزاد« كــه هــم 



ــورد  ــيار م ــل دوم بس ــم در فص ــل اول و ه در فص
ــز  ــل دوم ني ــدوارم فص ــد. امي ــرار گرفتن ــتقبال ق اس
ــا خــود  ــدازه فصــل اول مخاطــب را ب ــه همــان ان ب

ــد. ــراه كن هم

پوالد کیمیایی 
از زمانيكــه تلويزيــون افــت 
كــرد و نتوانســت در زمينــه 
ســـــريال ها بــا قصه هــای 
ــل  ــقيت قاب ــی موفــــ طوالن
ــی  ــش خانگ ــبكه نماي ــد، ش ــب كن ــی كس توجه
ــه  ــوع ســريال ها شــد ك ــن ن ــه اي ــرای ارائ ــی ب جاي
ــا  ــت؛ ت ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــم م ــی ه ــه خوب ب
ــن  ــه اي ــم ب ــينما ه ــران س ــی بازيگ ــه حت ــا ك آنج
مديــوم اطمينــان كردنــد. البتــه در كشــورهای ديگــر 
ــن  ــادا، بخــش خصوصــی چني ــكا و كان ــد آمري مانن
ســريال های باكيفيتــی را می ســازند كــه بســيار 
هــم مــورد اســتقبال قــرار می گيــرد و در واقــع 
ــينما  ــه س ــك ب ــری نزدي ــه هن ــل ب ــريال تبدي س

می شــود. 
امــروز در تلويزيــون مــا از ايــن نظــر حفــره ای 
ــردم  ــل هــم م ــن دلي ــه همي ايجــاد شــده اســت. ب
ــدا  ــش پي ــی گراي ــش خانگ ــريال های نماي ــه س ب
ــت.  ــهرزاد« اس ــا، »ش ــی از آن ه ــه يك ــد ك كرده ان
ــه نظــرم يكــی از داليــل موفقيــت شــهرزاد ايــن  ب
اســت كــه در مســير درســتی قــرار گرفتــه و كيفيــت 
خــوب آن موجــب شــده تــا نمونــه كاملــی از يــك 
ســريال موفــق ايرانــی باشــد. البتــه عوامــل زيــادی 
ــده شــدن  ــد بازيگــران، قصــه، نظــم و... در دي مانن
آن تاثيرگــذار اســت و شــهرزاد توانســته بــه خوبــی 
ــور  ــات عب ــن موضوع ــه اي ــوط ب ــكات مرب از مش
كــرده و جــای خوبــی در دل  مخاطبــان پيــدا كنــد. از 
ديگــر نــكات قابــل توجــه در ايــن مجموعــه فاخــر 
ــه آن  ــخصيت پردازی ها و قص ــه ش ــت ك ــن اس اي
بســيار جــذاب اســت و عــاوه بــر آن صحنــه بســيار 

ــزی دارد.  تمي

ــاق  ــهرزاد اتف ــريال ش ــاخت س ــا س ــرم ب ــه نظ ب
ــران  ــريال سازی اي ــه ســـ ــی در عرص خوبـــــــ
افتـــــــاده اســت كــه اميــدوارم به ســرانجام برســد 
و شــهرزاد ايــن روال خــوب را تــا انتهــا ادامــه دهــد. 
ــا  اميــدوارم فصــل دوم ايــن ســــريال پرطرفــدار ب
همــان نقــاط قــوت فصــل اول مخاطــب را بــا خــود 

همـــــراه كنـــــــد.

مرجانه گلچین 
طبيعــی اســت زمانيكــه از 
ــتقبال  ــريالی اس ــا س ــم ي فيل
بــر  دليــل  شــود،  زيــادی 
در  اســت.  آن  موفقيــت 
از  بعضــی  موفقيــت  شــاهد  اخيــر  ســال های 
فيلم هــای ســينمايی بوديــم كــه مــردم بيشــتر 
ــد امــا در  بــرای ســرگرمی آن هــا را تماشــا می كردن
مــورد مجموعــه شــهرزاد شــرايط بديــن شــكل نبود 
و ايــن موفقيــت مربــوط بــه كارگردانــی، بازی هــای 

خــوب و... بــود.
ــح  ــل درســت و صحي ــه عوام ــريال، هم ــن س در اي
ــی  ــه خوب ــه ب ــد. قص ــرار گرفته ان ــود ق ــای خ در ج
پرداخــت شــده و مهم تــر اينكــه شــهرزاد بــا 
ــای  ــتالژی زيب ــس نوس ــته و ح ــه گذش ــی ب رجعت
ــرم  ــه نظ ــت. ب ــايند اس ــب خوش ــرای مخاط آن، ب
ــقانه ای  ــنی عاش ــه چاش ــی ك ــريال های اينچنين س
ــت بيشــتری  ــد، از جذابي ــال خــود دارن ــه دنب هــم ب

ــتند. ــوردار هس ــب برخ ــرای مخاط ب
ــوده  ــق ب ــی موف ــه كارگردان ــی هميش ــن فتح حس
فيلم هــا و  بــوده،  زمانيكــه جــوان  از  او  اســت. 
می گرفتنــد  قــرار  توجــه  مــورد  ســريال هايش 
ــزان  ــت، مي ــيده اس ــی رس ــه پختگ ــه ب ــال ك و ح
ــده  ــتر ش ــيار بيش ــان بس ــای ايش ــتقبال از كاره اس
اســت. در واقــع می تــوان گفــت، آقــای حســن 
ــای  ــانی در حوزه ه ــيار درخش ــه بس ــی كارنام فتح
ــل  ــد و هميــن موضــوع يكــی از دالي ــف دارن مختل
ــان  ــن مخاطب ــهرزاد در بي ــه ش ــت مجموع موفقي

ــت.  ــاد آن اس ــيار زي بس
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مجید مظفری 
ــار  ــه آث ــی در هم ــن فتح حس
موفــق  تئاتــر  و  تصويــری 
ــم  ــه قل ــر اينك ــوده و مهم ت ب
بــا  او  دارد.  خوبــی  بســيار 
ــارش دارد،  ــه آث ــه ب ــتی ك ــگاه درس ــه ن ــه ب توج
ــل دوم  ــد. فص ــراه می كن ــود هم ــا خ ــب را ب مخاط
ــل از  ــه قب ــی ك ــه بی مهری هاي ــا هم ــهرزاد« ب »ش
شــروع نســبت بــه آن شــد )همــه گــروه ايســتادگی 
ــا  ــم حتم ــل ه ــن دلي ــه همي ــه  دارد. ب ــد( ادام كردن
اثــر خوبــی خواهــد شــد. آنچــه مشــخص و واضــح 
اســت عوامــل شــهرزاد كــه همــه حرفــه ای هســتند، 
ــا حســن فتحــی همــراه  ــی ب در ايــن مجموعــه، دل
شــدند. البتــه ناگفتــه نمانــد كــه حســن فتحــی هــم 
ــن  ــد و اي ــت می كن ــش حماي ــه از بازيگران هميش

ــت.  ــيار زيباس ــری بس ام
نبايــد از يــاد ببريــم كــه مــا در دهه هايــی در 
ــردم  ــم، م ــی بودي ــد فرهنگ ــاهد رش ــورمان ش كش
بيشــتر بــه يكديگــر نزديــك بودنــد، بــه هــم احتــرام 
ــا  ــرار ب ــول و ق ــا حــرف و ق ــی ب می گذاشــتند و حت
هــم همــراه می شــدند و بــه نوعــی چــك و ســفته 
ــن  ــی اي ــن فتح ــت. حس ــود نداش ــان وج ميان ش
موضــوع را بــه خوبــی در مجموعــه شــهرزاد نشــان 
ــای  ــريال ها و فيلم ه ــه در س ــزی ك ــت؛ چي داده اس

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر ب ــر كمت ديگ
بــه نظــرم شــهرزاد بــا نقــاط مثبــت زيــادی كــه دارد 
بــه يــك مجموعــه فاخــر تبديــل شــده اســت. بــه 
ــود  ــا خ ــادی را ب ــان زي ــم مخاطب ــل ه ــن دلي همي
ــت  ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــت. ب ــرده اس ــراه ك هم
ــی در  ــد فرهنگ ــب رش ــر موج ــر فاخ ــك اث ــه ي ك

جامعــه می شــود.
از ويژگی هــای بســيار خــوب ســريال شــهرزاد ايــن 
اســت كــه مخاطــب آن را در كنــار خانــواده می بينــد 
ــی را رد و  ــف آن، نظرات ــات مختل ــاره موضوع و درب
ــاره شــهرزاد، بيشــتر  ــه درب ــه البت ــد ك ــدل می كنن ب
ــی  ــع م ــت. در واق ــوده اس ــت ب ــرات مثب ــن نظ اي
تــوان گفــت شــهرزاد دورهمــی خانواده هاســت 
ــه در  ــی ك ــت و مختلف ــات مثب ــا خصوصي ــه ب ك

ــگاه مــردم  ــد ن شــخصيت ها برجــا گذاشــته، می توان
ــه  ــن مجموع ــدوارم اي ــد. امي ــر ده ــه را تغيي جامع

ــه دار باشــد. فاخــر ادام
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ناصر ملک مطیعی  
ــم و ســريالی  معتقــدم هــر فيل
كــه مــورد اســتقبال مــردم 
ــص  ــب و نق ــرد، عي ــرار گي ق
بيــن مــی رود. مــردم  از  آن 
ــی  ــون زندگ ــد چ ــت دارن ــهرزاد« را دوس ــا »ش م
خودشــان اســت و اتفاقــات آن مربــوط بــه زندگــی 
ــه خاطــر ســادگی و  ــردم ب ــره شــان اســت. م روزم
بی آاليشــی كــه قصــه »شــهرزاد« دارد، بــا آن همــراه 
شــده اند. حســن فتحــی كارگــردان باتجربــه ای اســت 
ــی اســتفاده  ــه خوب ــار خــود ب كــه از تجربياتــش در آث
ــه  ــه دارد هم ــرافی ك ــه اش ــه ب ــا توج ــد و ب می كن

ــد. ــهيم می كن ــر س ــك اث ــوب را در ي ــل خ عوام
ــز  ــی ني ــع تاريخ ــی از وقاي ــه بعض ــريال ب ــن س در اي
ــع  ــن وقاي ــه اي ــت هم ــن اس ــود. ممك ــاره می ش اش
دلچســب نباشــد امــا طــرز بيــان بســيار مهــم خواهــد 
بــود كــه فتحــی بــه خوبــی از عهــده آن برآمــده و اين 

ــا صداقــت و واضــح بيــان كــرده اســت. وقايــع را ب
موضوعاتــی كــه ايــن كارگــردان در آثــارش بــه آن هــا 
ــه روزگاری  ــتند ك ــردم هس ــای م ــردازد، آرزوه می پ
ــه  ــد. در حاليك ــی می كردن ــاده زندگ ــن س ــن چني اي
ــه  ــرو هســتيم، ب ــا مشــكاتی روب ــا ب ــروز همــه م ام
ــی  ــه خوب ــهرزاد« ب ــد »ش ــل كاری مانن ــن دلي همي
ــه  ــر اينك ــه ديگ ــت. نكت ــته اس ــا نشس ــر دل آن ه ب
طبيعــی اســت مخاطــب دوســت دارد قهرمــان خــود را 
روی پــرده ســينما و يــا صفحــه تلويزيــون ببينــد. در 
ــده  ــی پروران ــه خوب ــم ب ــا ه ــريال، قهرمان ه ــن س اي

شــده اند.
ــی  ــا اســتقبال خوب ــا فصــل دوم شــهرزاد هــم ب قطع
همــراه مــی شــود چــون بازيگــران و عوامــل خوبــی در 
آن حضــور دارنــد. البتــه جــای علــی نصيريــان )بــزرگ 

آقــا( در فصــل دوم خالــی اســت.
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ریحانه جاویدی 

سـريال تاريخي براي خبرنگاران 
ميراث فرهنگي هميشـه كشش 
خاصي دارد و در فصل دوم سـريال شـهرزاد و گشـت و 
گـذار شـخصيت هاي اصلـي داسـتان در ميـان ميراث 
باقـي مانده از تاريـخ ايران، جذابيت دو چندان مي شـود. 
پيونـد زيبايي شـهرزاد قصه گوي داسـتان از نگاه فرهاد 
بي مثال شـان  وصـف  و  ايـران  تاريخـي  بناهـاي  بـا 
حكايـت نگاهي نـو به تاريـخ و ميراث فرهنگي اسـت. 
ميراثـي قـاب گرفته شـده كه حـاال مخاطـب مي تواند 
پـا به پـاي شـخصيت هاي سـريال محبـوب اين روزها 
در آن قـدم بزنـد. انتخـاب اصفهـان براي شـروع فصل 
دوم، انتخابـي خوشـحال كننـده ای براي اهالـي ميراث 
فرهنگي بود.”شـهري كـه آدم باورش نمي شـود واقعي 
باشـد. انـگار افتـاده اي وسـط يـك حجـم بي پايـان از 
نقـش و نـگار فيـروزه اي رنگ كه هر گوشـه اش، در هر 

زاويـه يـك تكه از بهشـت را جاگذاشـته اند.”
هيجـان فصـل يك سـريال بـه هياهـوي زيباي بـازار 
قلمزنـي و نقـش جهـان اصفهـان رسـيد و شـهرزاد و 
فرهـاد بـه نمايندگـي از تمـام عشـاقي كـه روزي ايـن 
ميدان وعده گاهشـان بـود در آن قدم مي زننـد و روايت 
بناهـاي تاريخـي را دوره مي كننـد. بناهـاي تاريخـي 
اصفهـان در فصـل دوم شـهرزاد ميزبان عشـق شـدند.

معصومه دیودار 

جملـه  از  شـهرزاد  مجموعـه 
سـريال های موفقـی اسـت كـه 
طی سـال های گذشـته در شبكه نمايش خانگی توليد و 
منتشـر شده  اسـت. پر واضح اسـت كه از چنين سريالی 
انتظـار مـی رود كـه بـا در نظـر گرفتـن ميزانس هـای 
مختلـف، بيننـده را بـا رنگ هـا و زيبايی هـای صحنه  و 
لوكيشـن مـورد نظـر همـراه سـازد. هرچند ايـن امر در 
فصـل نخسـت بيشـتر در گرانـد هتـل و خيابان هـای 
اللـه زار همـراه بـود و بيننـده را بـرای بازديـد از تهـران 
قديـم در شـهرک سـينمايی غزالی ترغيب می كـرد اما 
بيننده در نخسـتين قسـمت از فصل دوم با لوكيش های 

جديـد روبه رو شـد.
سـفر شـهرزاد و فرهاد بـه اصفهان و قـرار گرفتن آن ها 
در ميـدان نقـش جهان از جملـه پان هـای زيبای اين 
قسـمت به شـمار مـی رود. بازديـد از عالی قاپو، مسـجد 
شـيخ لطـف اهلل و تعريـف از آجرهـای رنگـی و زيبايی 
بی حـد و انـدازه اين بنای تاريخی از جمله رسـالت هايی 
اسـت كـه از رسـانه  سـينما انتظـار مـی رود و سـريال 
شـهرزاد موفـق شـد در نخسـتين قسـمت های فصـل 

جديـد خـود اين رسـالت را بـه خوبی محقق سـازد. 
نمايش جاذبه هـای گردشـگری در مجموعه های وزين 
و پـر بيننده می تواند يكی از بهتريـن روش های معرفی 

سـفر و گردشـگری به عموم جامعه باشد.

خبرنگاران گردشگری و ميراث فرهنگی  از شهرزاد گفتند:

عاشقی از کوچه های الله زار
تا نقش جهان
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احسان رستمی پور

دومش  فصل  عاشقانه  شهرزاد 
از  پر  آغاز كرد كه  را در ميدانی 
قصه های عاشقانه است. رد عشق بر تاريخ ميدان نقش 
نمايان است. چه بسياری عشاقی كه در نقش  جهان 
جهان به وصال رسيد ه اند و چه نگاه هايی كه روبروی آن 
گنبد بی نظير شيخ لطف اهلل به هم گره خورده است... و چه 
خاطره های عاشقانه ای كه در نقش جهان قاب شده اند. 
نقش جهان اصفهان هنوز هم ميعادگاه عشق است. ميان 
معماری اش، بازار شلوغش، ميان نقاشی های عالی قاپو 
و سقف اعجاب انگيز مسجد شيخ لطف اهلل اش و ميان 
مردمانش و گردشگرانی كه پا به اين ميدان می گذارند 
می توان عشق را دنبال كرد. نقش جهان همان جايی بود 

كه بايد عاشقانه شهرزاد پی گرفته می شد.
سريال شهرزاد از ابتدا برای برخی جاذبه ويژه ای داشت. 
بازنمايی تهران اواسط دوره پهلوی. نقص های كوچك را 
اگر كنار بگذاريم، تماشای رونق در الله زار و ميدان مشق 
می داد. حسن  غلغلك  را  تهرانی ها  خاطره  در شهرزاد، 
فتحی با حساسيتی كه در لوكشين های تاريخی دارد در 
فصل نخست، نمايشی از طهران فراموش شده را پيش 
چشم بينندگان گذاشت. جای زرق و برق آن روزهای 
الله زار، حاال ويترين های پر نور عمده فروشان وسائل 
الكتريكی در الله زار خودنمايی می كنند و آنقدر بر اين 
جداره ارزشمند كلنگ تخريب كوبيده اند تا سريال سازها 
مجبور شوند در شهرک سينمايی پنهان شوند اما الله زاِر 
برای  با قصه هايی كه درونش شكل می گيرد  شهرزاد 
بسياری خاطره انگيز و برای بسياری حسرت برانگيز است.

شهرزاد اما قفل ميدان تاريخی مشق را هم شكسته است. 
بسياری از تصاوير داخل شهر تهران در فصل نخست اين 
سريال در محوطه تاريخی ميدان مشق كه - سالهاست 
در حصر است- تصويربرداری شده. اين ميدان كه كمتر 
بين پايتخت نشين ها شناخته شده، نگين ميراث فرهنگی 
تهران است كه عموما درش به روی  بازديدكنندگان بسته 
است. كاخ شهربانی فراموش شده ميدان مشق در فصل 
نخست محل بسياری از گره ها و حتی در تضاد با كاركرد 

اين كاخ، محل عاشقانه های شهرزاد بود.
حاال در نخستين قدم فصل دوم شهرزاد قرعه به نام شهر 
ديدنی و تاريخی اصفهان است. چه جايی بهتر از زير 

پرستو فخاریان

تاريخ  دل  به  را  ما  »شهرزاد« 
كه  تاريخی  نه  می برد؛  روزمره 
در كتاب ها می خوانيم، بلكه تاريخی كه مردم زندگی اش 
ايجاد  بيننده  در  نوستالژيك  »شهرزاد« حس  كرده اند. 
می كند؛ ما را به بافت تاريخی تهران می برد و خانه های 
قديمی و معماری منحصر بفرد ايرانی را در چشم ما زنده 
می كند؛ معماری ای كه حاال به فراموشی سپرده شده 
است. »شهرزاد« ما را به اصفهان قديم هم می برد؛ به 
»نقش جهان« در دهه 30 و به بازار سنتی اين شهر. 
همين جاست كه سريال حتی رسالت به نمايش كشيدن 
صنايع دستی اصيل اصفهان و سوغات خوراكی اين شهر 
را عهده دار می شود؛ و اين يعنی تعهدی نانوشته برای 
حمايت از هنرهای دستی و نمايش جاذبه های گردشگری 
بر پرده نقره ای. نمايش جاذبه های گردشگری در فيلم ها و 
سريال ها البته يكی از تكنيك های جذب گردشگر در دنيا 
به شمار می آيد و حاال حسن فتحی توانسته كم و بيش 

اين تكنيك را نيز در سريال خود به كار بگيرد.

گنبد مسجد شيخ لطف اهلل برای تماشای ادامه عاشقی 
فرهاد و شهرزاد بود. بخشی از ديدنی های اصفهان در 
ابتدای فصل دوم شهرزاد به نمايش گذاشته شد و حاال 
مخاطبان اين سريال همچنان منتظر سفر شهرزاد و 
فرهاد به شيراز هستند. شهرزاد پر از بناهای تاريخی 
شناخته شده و كمتر شناخته شده است. فارغ از برخی 
كاستی ها در نحوه به كارگيری آن ها و دكور مربوط 
نمايشی،  عاشقانه ای  قالب  در  شهرزاد  دوره،  آن  به 
است.  گذاشته  نمايش  به  را  تهران  تاريخ  از  بخش 
نام سريال  با  تهران  تاريخی  برخی خانه های  حاال 
شهرزاد می شناسند، مانند آن خانه عجيب فراموش 
شده در محله پيروزی كه حاال خانه بزرگ آقا شده 
است و اين نام گذاری، آدم را ياد خانه ای در خيابان 
نام  يك  به  همه  سال هاست  كه  می اندازد  الله زار 
می شناسندش؛ خانه دايی جان ناپلئون. اين جادوی 
فرهنگی  ميراث  كمك  به  كه  است  تصوير  و  قصه 
آن ها جای می گذارد.  برای  را  ميراث خود  و  می آيد 
اتفاقی كه می تواند خاک فراموشی را از ميراث شهرها 

پاک كند و آن ها را دوباره زنده سازد.
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قاب آينده
قسمت سوم شهرزاد

ش شاپور وارد می شود
رضا کیانیان در نق

ت صحنه
حسن فتحی و ترانه علیدوستی در پش

رویا نونهالی و ترانه علیدوستی
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