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طراح گرافیـــــــک: علی شکوری
عکس جلد: محمد اسماعیلی

عکس های داخل: نوشین جعفری

:شهرزاد در فضای مجازی
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www.lotusplay.ir :تماشای آنالین و قانونی
instagram.com/shahrzadseries :اینستاگرام
http://telegram.me/shahrzadseason2 :کانال تلگرام

هفته نامه مجازی شهرزاد را هر جمعه از کانال تلگرامی و سایت سریال دریافت کنید.

درج مطالب با ذکر منبع بالمانع است.

نظرات خود را به آدرس تلگرامی ShahrzadContact@ ارسال کنید

با عوامل شهرزاد در ارتباط باشید
هر شماره یکی از عوامل سریال شهرزاد پاسخگوی مخاطبان خواهد بود.

سواالت خود را به آدرس تلگرامي http://t.me/shahrzadcontact ارسال 
کنید و در شماره های بعد پاسخ خود را در مجله بخوانید )روي همین لینک کلیک کنید( گالره عباســی
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خارج کشور را به خود مشغول کند که داستان عشقی را با 
روایت تاریخی بیان کند.

»شهرزاد« در سریال سازی جایگاهی دارد که اگر تاریخ 
بخواهد سریال ها را بررسی و تاریخ نویسان بخواهند به 
پدیده های نمایشی که مقاطعی توانستند اثرگذار باشند، 

بپردازند به طور قطع »شهرزاد« جایگاه رفیعی دارد.
حسن فتحی کارش را با سریال سازی شروع کرده و 
بیشتر از اینکه در فیلمسازی به عنوان فیلمساز در سینما 
شناخته شده باشد، به عنوان سریال ساز موفق شناخته 
شده است. سریال عاشقانه »شب دهم« توانست تبدیل 
به یک سریال تاثیرگذار شود، »مدار صفر درجه« و سریال 
تاثیرگذار »میوه ممنوعه« هم به تلویزیون رونق بخشیدند 
و همه در مقاطعی ساخته شدند که تلویزیون اجازه داده بود 
درام ها وارد فضای ملتهبی شوند و آن فضاهای ملتهب را 

به تصویر بکشند.
فیلم های سینمایی »کیفر« و »پستچی سه بار در نمی زند« 
از جانب منتقدان مورد تایید قرار گرفت تا آنجا که می توان 
گفت فتحی در فیلمسازی ناموفق نبوده است و فیلم هایش 
هم موثر و تاثیرگذار بودند اما بیشتر به عنوان سریال ساز 
معروف است؛ همانطور که میرباقری هم در سریال سازی 

مطرح است.
در »شهرزاد« مجموعه خوبی در کنار هم قرار گرفتند و به 
فتحی امکان تولید سریال موفقی بنام »شهرزاد« را دادند. 
در این سریال عشق بر بستر تاریخ مطرح می شود و قرار 
است تاریخ بهانه ای باشد تا عشق جلوه کند و به عشق 
بیشتر پرداخته شود چرا که زمان حال محدودیت هایی 

ایجاد می کند و بستر تاریخی این محدودیت ها را کمتر.

سریــال »شهرزاد« در مقطع زمانــی 
ساخته شد که سریال های تلویزیون دچار 
مشکالت فکری و ذهنی شده بودند و به 
دلیل فشارهایی که بر تلویزیون اعمال 
می شد و حساسیت های بیش از حد، 
درام های تلویزیون التهاب و جذابیتی نداشتند تا بتوانند 
ارتباطی که سال های قبل با مخاطب داشتند را مجددا 
بدست آورند؛ به ویژه اینکه تلویزیون از یک مقطع زمانی به 
بعد محبوبیت قبلی را از دست داد و مانند سابق نفوذ و بیننده 
نداشت. از دست دادن بیننده و موقعیت به یک شرایط 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ربط داشت و احساس شد که 

جامعه باید در جای دیگری به آن بپردازند.
البته سریال »قلب یخی« به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی که در دو فصل اول و دوم عرضه شد باب تازه 
سریال سازی در شبکه نمایش خانگی را باز کرد و چون 
در این مدیوم محدودیت کمتری نسبت به تلویزیون بود، 
موجب شد مردم متوجه سریال هایی شوند که در شبکه 

نمایش خانگی ساخته می شود.
به جرات می توان گفت »شهرزاد« تحول ایجاد کرد؛ 
تحولی غیرقابل انکار. زیرا موضوع عشق را با مضمون 
سیاسی درآمیخت و مقطع تاریخی را انتخاب کرد و به 
اتفاق نوشته بسیار منسجم و درست، انتخاب بازیگرانی که 
سرجای خودشان قرار گرفتند و سرانجام کارگردانی پخته 
و دقیق، موجب شد تا »شهرزاد« تبدیل به یک پدیده شود. 
اینکه گفته می شود پدیده یعنی فراتر از یک سریال. یعنی 
تبدیل به جریانی که حتی در فضای مجازی هم توانست 
بینندگان زیادی را به خود جذب کند و تا به امروز سریالی 

مانند »شهرزاد« نداشتیم که تا این اندازه ایرانیان داخل و 

یادداشــت

»شهرزاد«
عشق وسیاست 

را درهم آمیخت
فریدون جیرانی/ نویسنده و کارگردان سینما
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پرویز فالحی پور بازیگر نقش نصرت در سریال »شهرزاد«، هفته گذشته و هنگام ورود به لوکیشن سریال 
تلویزیونی در جستجوی آرامش، دچار عارضه قلبی شد. از آنجایی که لوکیشن این سریال در بیمارستان نفت 
تهران بود، با پیش آمدن این عارضه، تیم پزشکی بیمارستان وارد عمل شدند و حال این بازیگر اکنون رو به 

بهبود است.
تیم تولید سریال شهرزاد برای این بازیگر توانمند آرزوی سالمتی دارد.

پرویز فالحی پور در بیمارستان

سایت جشنواره ترابیکا ضمن انتخاب بازی ترانه علیدوستی به عنوان یکی از 10 بازی برتر بازیگران زن در 
سال  ۲01۷ در کنار بازیگرانی مانند کریستین اســتوارت،  نوشته است که در »فروشنده«، ترانه علیدوستی 
بازی خیره کننده ای ارائه داده که تحسین بسیاری دریافت کرده است، هم برای کارهایی که انجام داد و هم 

کارهایی که انجام نداده بود.
در ادامه این مطلب که بازتاب وسیعی در رسانه های ایرانی داشت، ایفای نقش رعنا در فیلم »فروشنده« توسط 

ترانه علیدوستی مورد واکاوی قرار گرفته است.
شهرزادی ها موفقیت همکارشان در این سریال را تبریک می گویند و برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتر دارند. 

ترانه علیدوستی؛ بازیگری در کالس جهانی

کلیپ »هوام دوباره پَسه« با صدای محسن چاوشی و ساخته مسعود رفیع زاده همزمان با عرضه قسمت پنجم 
سریال )دوشنبه، دوم مردادماه( منتشر می شود.

محسن چاوشی این قطعه را با شعری از حسین صفاآماده کرده است. آهنگسازی این قطعه را چاوشی انجام 
داده و تنظیم آن برعهده شهاب اکبری بوده است.

قطعه »هوام دوباره پَسه« سومین قطعه موسیقي محسن چاوشي براي فصل دوم شهرزاد است.

دومین کلیپ محسن چاوشی برای
 فصل دوم شهرزاد
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عالوه بر رسانه های رسمی، نظرات ابوالفضل جلیلی، 
سیروس الوند، تینا پاکروان و مرجان اشرفی زاده در 
میان نظرات کارگردان ها، به صورت مجزا در تعدادی از 
کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مرتبط با سینما 

بازنشر داده شده بود. 
 از دیگر خبرهای پر بازخورد این مجموعه، می توان 
به انتشار تیزر آن اشاره کرد که در بسیاری از کانال های 
تلگرامی و صفحات اینستاگرامی منتشر شد. عالوه بر این، 
خبر انتشار قسمت چهارم سریال و ورود آتنه فقیه نصیری 
در نقش ثریا و همسر رضا 
کیانیان بازتاب گسترده ای در 

رسانه ها داشت. 
 مصاحبه با ژاله زکی زاده 
طراح لباس ســـــریال و 
همچنین گفت وگو با حسن 
روح پــــروری طراح صحنه 
»شــــهرزاد«، نیز در هفته 
گذشته در رسانه ها منتشر شد. 
گفت وگـــــــوی زکی زاده 
با تیتر »تقاضای مخاطبان 
برای لباس های شـهرزاد« 
در رسانــــه های مختلف و 
روزنامه های سینمایی و هنری 
بازتاب داشت و خبرگزاری 
ایســـنا در گفت وگویـــی 
اختصــاصی با روح پــروری 
دربـــاره چالش های تطابق 
زمانـــی لوکیشن ها با دوره 

تاریـــخی، تاثیرات رنگ آمیزی و... را منتشر کرده بود. 
  سومین شماره از مجله مجازی شهرزاد در کانال فیلم 
نیوز که عضوهای آن را عالقمندان سینما تشکیل می دهند، 
بازتاب زیادی داشت. این شماره در این کانال بیش از 30 

هزار بار دیده شده است.
 مرتضی میرباقری معاون سیما در اظهارنظری که با 
واکنش های جالبی در شبکه های اجتماعی روبرو شد، درباره 
دو سریال  »شهرزاد« و »عاشقانه« که در شبکه نمایش 
خانگی عرضه می شود، گفته است: این دو سریال در قبال 
ده ها سریال دیگر تلویزیون، چیزی محسوب نمی شوند. 
نمی خواهم رد کنم و بگویم این سریال ها بازخورد نداشته اند 
اما این را می گویم که آن سریال ها یک قلم در عرض 

کاالهای دیگر محسوب می شوند.

هفته گذشته و پس از توزیع قسمت چهارم از سریال 
»شهرزاد«، رفته رفته فضای گفت  وگو و نقد حرفه ای 
سریال در میان رسانه های خبری ایجاد شد و رسانه های 
مختلف عالوه بر بازتاب اخبار رسمی سریال، گزارش ها 

و نقدهایی را درباره این مجله نوشتند.

 روزنامه صنعت، معدن تجارت در گزارشی تحت عنوان 
»چرا شهرزاد توانسته به اقتصاد شبکه نمایش خانگی 
کمک کند؟« به این سریال پرداخته بود و استقبال مخاطب 

از شهرزاد را موشکافی کرده 
بود. روزنامه شروع نیز با تیتر 
»شهرزاد مخاطبان را از صدا 
و سیما گرفت«، این گزارش 

را بازنشر داد. 
 گزارش »شهرزاد موفق تر 
است یا عاشقانه؟« عنوان 
گزارش دیگری بود که به قلم 
نژال پیکانیان در خبرگزاری 
خبرآنالین منتشر شده بود و 
از زوایای مختلف به بررسی 
این دو سریال شبکه نمایش 

خانگی پرداخت. 
صبح  هفت  روزنامه   
هم در گزارشی مفصل به 
اتومبیل هایی که در شهرزاد 
مورد استفاده قرار گرفته بودند، 
پرداخته است. این روزنامه 
تیتر »هفت ستاره پنهان در 

شهرزاد« را برای این مطلب خود انتخاب کرده بود. البته 
پیش از این گزارش و در هفته نامه شماره سوم شهرزاد، 
اینفوگرافیکی از ماشین های این مجموعه منتشر شده 
بود که در کانال های عالقمندان به خودرو، بازتاب جالبی 

داشت. 
 کانال سینما به عنوان یکی از کانال های پرمخاطب و 
مرجع سینمایی نیز این هفته در مطلبی با عنوان »سایه 
سنگین بزرگ آقا«، نقدی را درباره قسمت سوم از فصل 

دوم سریال شهرزاد منتشر کرده است.
 یکی از مطالب دیگری که در رسانه های مکتوب، 
مجازی، سایت های خبری، خبرگزاری ها و روزنامه ها 
با استقبال قابل توجهی روبرو شد، نظرات فیلمسازان 

نسل های مختلف درباره شهرزاد بود.

بازتــــاب
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کیفیت و منزلت 
»شهرزاد«

 از برخی فیلم های 
سینمایی
 باالتر است

شراره داودی

مهدی سلطانی، بازیگر نقش »هاشم خان دماوندی«؛

»مهدی ســلطانی سروســتانی« که اکنون در نیمه 
دهه پنجم زندگی اش قرار دارد، از دهه ۷0 وارد دنیای 
بازیگری شده است. او کار حرفه ای را با بازی در تئاتر 
شروع کرد و سپس در تلویزیون و سینما حضور قابل 
توجهی داشت. او در مجموعه »شهرزاد« پدر فرهاد 
دماوندی، روزنامه نگاِر عاشــقی اســت که حاال در 
فصل دوم به عشقش رسیده و هاشم خان که در تمام 
روزهای سخِت پســر کنارش بود،  حاال هم بعد از 
رفتن »بزرگ آقا« و »جمشید«، حواسش به زندگی 
پسر و عروسش هست. هاشــم همیشه در رکاب 
بزرگ آقا بوده و یک دهنه مغازه فرش فروشــی 
دارد. او آنقدر لوطی اســت که اگر کسی دستش 

تنگ باشد، با او کمتر حساب کند. 

در شماره چهارم هفته نامه مجازی شهرزاد، 
مهدی سلطانی از بازی اش در »شهرزاد« 
و نگاهــش به دنیــای بازیگــری در 
مدیوم های مختلف، سخن می گوید: 

گفت و گو با عوامل
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چهارم ممکن است شاخصه های فیزیکی و رفتاری مثل 
طنین صدا و یا استیل، تمایل پیشنهاد دهنده ها به دعوت 
از یک بازیگر در یک نقش خاص را بیشتر کند. اما، دلیل 
انتخاب نقش توسط من، به طور قطع کیفیت آن به لحاظ 

شخصیت پردازی بوده است. 
من هیچکدام از نقش هایم را از سر اجبار و نیاز انتخاب 
نکرده ام. البته نقش های همسن خودم هم پیشنهاد 
می شوند و گاهی با توجه به کیفیت نقش و سلیقه خودم 
آن ها را پذیرفته ام. مانند سرگرد کامفر در سریال کیمیا، 
سرگرد امجد در فیلم سینمایی ملکه، محسن پدیده در 
سریال هفت سنگ، فیلم سینمایی سایه روشن در نقش 

دودکار و... .

  هاشم خان در سریال »شهرزاد« شخصیت 
آرامی است که برای رسیدن به جایگاه 
امروزش تالش کرده و البته گاهی تردیدهایی 
هم نسبت به شرایط و اوضاع بزرگ آقا دارد. 
چقدر کاراکتر هاشم با وجود روایت داستان 
در دهه های گذشته در جامعه ما به ازای بیرونی 

دارند؟ 
افرادی مانند هاشم خان در هر دوره ای وجود دارند، ممکن 
است سبک زندگی شان فرق کنند ولی وجود دارند. اما 
اینکه من از کسی که ما به ازای خارجی دارد تقلید کرده 
باشم، خیر اینگونه نیست. من اصوال برای  ارایه نقش هایم 
از قوه تخّیلم استفاده می کنم. شرایط محیطِی مفروِض 

  آقای سلطانی با اینکه شما سن زیادی 
ندارید و تقریبا هم نسل بازیگرانی چون شهاب 
حسینی هستید، تصویر غالبی که از شما در 
سریال ها دیده ایم، نقش های سن و سال دار 
بوده است. چطور می شود که این نقش ها 
را قبول می کنید؟ عالقه خودتان هم در این 

فضاست؟ 
قطعا انتخاب نقش های مسن، تنها عالقه من نیست. 
البته بازیگری، یعنی ویژگی هایی از یک شخصیت را ارایه 
دهی که ممکن است با خودت تفاوت هایی داشته باشد 
و »سن« هم یکی از آن شاخصه هاست. اما اینکه یک 
بازیگر ممکن است بارها نقش مسن تر از خودش را بازی 
کند، ممکن است دالیل متعددی داشته باشد. اول اینکه 
پیشنهاد دهنده هایی که بازیگر را نمی شناسند ممکن است 
با دیدن نقشی از او با گریم مسن تر، او را مسن تصور کنند. 
دوم ممکن است بازیگری در یک نقش قابل قبول عمل 
کرده باشد و چون پیشنهاد دهنده از طریق همان نقش با 
بازیگر آشنا شده است و از رزومه، سابقه و یا توانایی های 
دیگر او آگاهی ندارد، پیشنهاد همسان و مشابه می دهد. 
سوم ممکن است نقشی نیاز به توانایی های جسمانی 
داشته باشد که برای افراد مسن دشوار است. این مورد 
بیشتر در تئاتر ممکن است رخ دهد، زیرا تئاتر به دلیل دارا 
بودن ویژگی های خاص، نیاز بیشتری به توانایی های 
جسمانی بازیگر دارد، برای همین شما در تئاتر بیشتر شاهد 
نقش های مسنی هستید که جوانترها بازی می کنند. 

گفت و گو با عوامل
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را فراموش کنند، ولی زندگی نقش را هرگز! آن ها اینگونه 
تعلیم دیده اند. بسیاری از بازیگرها دو سال که سهل است، 
۲0 سال هم وقفه بیفتد محال است که یک دستیِ آن 
را فراموش کنند، زیرا آن را آفریده اند و با آن ماه ها بلکه 

سال ها زندگی کرده اند. 

  در این مدت بازخوردهایی از مردم درباره 
شهرزاد گرفتید؟ 

خوشبختانه بازخوردها خوب بوده اند و مردم لطف زیادی 
به مجموعه داشته اند. استقبال زیاد از این سریال نشانه 
رضایت باالی مردم از آن است که قطعا باعث افتخار 
سازندگانش هست. البته گاهی نقدهایی هم در رابطه با 
بخش های مختلف وجود داشته است که بعضا درست 
و بجا بوده اند که دست اندرکاران فصل دوم از جمله 
بازیگران و کارگردان قطعا به آن توجه خواهند کرد تا در 

فصل دوم بر کیفیت کار افزوده شود.

 آقای سلطانی شما در بعضی از مجموعه هایی 
که بازی کرده اید، تکه کالم هایی را در ذهن 
مخاطب باقی گذاشتید. از »بگو، خب« در 
مادرانه تا »شعر تحویل من نده« در شهرزاد. 
این ها تکه کالم های مهدی سلطانی 
هستند یا در روند کار و با کارگردان 

شکل می گیرد؟
هر دو یا بهتره بگم هر 
سه! یعنی تعامل یا داد و 
ستدی است بین نویسنده، 
کارگردان و بازیگر. اما 
آن چیزی که در رابطه با 
اهمیت  بسیار  تکه کالم 
دارد، این است که خوب انتخاب شود 
و درست و به اندازه و در زمان مناسب نیز ارائه 
گردد. در غیر این صورت ممکن است به یک واژه لوس و 

نچسب تبدیل شود.

   شما تجربه بازی در سینما، تئاتر، تلویزیون 
و نمایش خانگی را داشته اید. این  مدیوم ها 

چقدر باهم متفاوت هستند؟
در تئاتر، لذت و فایده ای که بازیگر یا اجراکنندگان از اجرا 
می برند بیشتر از تماشاگران است. در سینما و تصویر این 

نقش، که توسط نویسنده و کارگردان پیشنهاد شده است 
را ارزیابی و سپس سعی می کنم دریافت های ذهنی ام را 
بازآفرینی و یا به عینیت تبدیل کنم. هاشم خان هم از این 

قاعده مستثنی نیست.

 با توجه به اینکه در سری اول مجموعه، 
هاشم در بیشتر مواقع یک مرد نگران و پر 

از دغدغه پسر بوده است، با توجه به 
شرایط فصل دوم، چقدر 

فضـــای هاشم خان 
تغییر می کند؟

طبعا در شخصیت او هیچ 
تغییری صورت نمی گیرد. 
شخصیت هیچ کسی تغییر 
نمی کند فقط ممکن است 

به واسطه قرار گرفتن در موقعیت های 
متفاوت، بخش پنهان دیگری از شخصیتش 

آشکار شود. هاشم خان هم با قرارگرفتن در موقعیت های 
جدید رفتارهای متناسب با شخصیتش را بروز می دهد، 
سورپرایزهایی هم ممکن است داشته باشد اما جدا از 

کاراکترش نیست.
   این راکورد برای سریالی که فاصله میان 
فصل اول و دوم آن به چند ماه رسیده، چگونه 

حفظ می شود؟
 بازیگرها ممکن است یک دستِی زندگِی عادِی خودشان 

 

 تکه کالم اگر خوب انتخاب نشــده و 
درست و به اندازه استفاده نشود، به یک 

واژه لوس و نچسب تبدیل می شود

گفت و گو با عوامل
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دوم چیست؟
خوشبختانه سعی و تالش سازندگان برای ارایه یک کار 
خوب و احترام گذاشتن به وقت و شعور بیننده در فصل 
یک، باعث شده متقابال احترام و اعتماد از جانب بیننده 
هم نسبت به این سریال و سازندگانش ایجاد شود. این 
اتفاق بی اهمیتی نیست و به راحتی هم به دست نمی آید 
و قطعا تولیدکنندگان قدر آن را می دانند. اساسا همین 
امر باعث شد تا سازندگان دست به تولید فصل 
دوم بزنند. امیدوارم استمرار توجه به 
کیفیت و احترام به مخاطب 
در فصل دوم نیز باعث شود 
قســمت های بعدی مورد 

استقبال مردم قرار گیرد.

  به نظر شــما چه 
چیــزی در شهرزاد 
آن  که  دارد  وجــود 
بـــرای مخاطب  را 

خواستنی تر می کند؟ 
وقتی یک قصه خوب که توسط نویسندگان 
خوب نوشته شده، توسط کارگردانی خوب ساخته شده 
باشد، همکاران بازیگرم هم به خوبی از پس نقش های  
خود بر آمده باشند و گروه های طراحی، فنی، تولید و 
تبلیغات هم کارشان را به خوبی انجام داده باشند، اگر 
آن کار با موفقیت مواجه نشود، آن وقت است که جای 

تعجب دارد. 

رویداد برعکس است، یعنی لذتی که بیننده می برد بیشتر 
از بازیگران است. مگر زمانی که بازیگر بعد از اتمام کار، 
خود در جایگاه بیننده قرار گیرد و این یکی از مهمترین 
تفاوت های بازیگری در مدیوم تئاتر و سینما و یا تصویر 
است. در قدیم به دلیل اینکه صفحه تلویزیون کوچک 
و صفحه سینما بزرگ بود، شاید ارایه بازی در این دو 
مدیوم تفاوت زیادی با هم داشته باشد، اما امروزه گاهی 
به قدری صفحه های سینما کوچک و صفحه تلویزیون 
بزرگ شده اند که بازیگری در این مدیوم ها تفاوت زیادی 
با هم ندارند. در رابطه با شأن یا رتبه و یا منزلت کاری، 
جایگاه سینما را باالتر از مدیوم های دیگر تعریف و ارزیابی 
می کردند و می کنند. اما امروزه به نظر می رسد که تولیدات 
تلویزیونی یا رسانه ای قصد دارد جایگاه برتری پیدا کند. 
استقبال مردم، بازیگران و کارگردانان مطرح دنیا به 
تلویزیون و رسانه های تصویری و سود حاصله ناشی از آن، 
تهیه کنندگان را بیش از پیش به سوی این صنعت سوق 
داده است. اما برای من محتوا و یا آنچه که قرار است توسط 
دوربین ثبت و ضبط شود، به مراتب مهم تر از مدیوم، اندازه 
و یا قیمت دوربین است. از این رو همیشه نقش، نوشته و 

کارگردان برای من اهمیتش بیشتر از مدیوم بوده است. 
از این رو، به اعتقاد من، کیفیت و منزلت هر قسمت 

از »شهرزاد«، بدون هیچ اغراقی باالتر از برخی 
از فیلم های سینمایی است و این را مردم 

هم متوجه شده اند. قطعا، 
سریـال های خوبی که از 
طریق رسانه های خانگی در 
اختیار مردم قرار می گیرند 
اگـــــــر با حمایت مردم 
مواجه شــوند، می توانند 
تولیدکنندگان را تشویق به 
ساختن آثار با ارزشی کنند 
که لیاقت  مخاطبین شان را 
داشته باشند. از سوی دیگر 

رسانه ها و تولیدکننده های دیگر را هم 
وادار کند که برای ارتقای  کیفیت آثارشان در یک 

رقابت سالم بیش از پیش دست بکار شوند.

  با توجه به کیفیت فصل اول، قطعا سطح 
توقع مخاطب برای فصل دوم باالتر رفته 
است. پیش بینی خودتان از وضعیت فصل 

 

سـعی و تالش سـازندگان »شهرزاد« 
بـرای ارایه یـک کار خـوب و احترام 
گذاشـتن به وقـت و شـعور بیننده، 
باعث شـده متقابال احتـرام و اعتماد 
از جانـب بیننـده هم نسـبت به این 

سـریال و سـازندگانش ایجاد شود

گفت و گو با عوامل
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از نگاه منتقد

در بخش هایی از مجموعه دیدیم که شــهرزاد تمایلی 
به پذیرش قباد ندارد، اما در نهایت به مهر او راه داده و 
حاصل تولد نوزادی اســت که بزرگ آقا بستر تولد وی 
را فراهم آورده اســت. در همین راستا به نظر می رسد 
که توان کنش گری از شخصیت ها دریغ شده و ایشان 
بیشتر در اختیار رویدادها هستند، اما توصیف و برقراری 
ارتباط با رویدادها اتفاقا جزو ویژگی های دراماتیک این 
شکل از آثار محسوب می شود و نویسندگان و کارگردان 
در بخش نخست، توانســته اند نسبت مناسبی را میان 

رویدادها و شخصیت ها برقرار نمایند.
این نگاه تقدیرگرایانه به نظر می رســد در بخش دوم 
بیشتر در چالشی قرار می گیرد که در قرن بیستم به انگاره 
اگزیستانسیالیستی معروف است. اینکه انساِن محکوم به 
آزادی، تحت هر شرایطی سعی می کند شرایط را تغییر 

دهد. در بخش پیشین شخصیتی که غزل 
شــاکری نقش او را بازی می کرد، تا حدی به این نگاه 
اگزیستانس رسید، اما بنای داستان چندان بر تاکید روی 
این نگاه نبود. اما در فصل دوم ازدواج شهرزاد و فرهاد، 
نقش محوری عمه بلقیس در حذف رقیبان فامیلی قباد، 
بازی ای که شخصیت پرویز فالحی پور تدارک دیده و 
حتی در قسمت اخیر ورود شخصیت پلیسی با بازی امیر 
جعفری نشان می دهد انگاره شخصیت های اگزیستانس 
برای نویســندگان و کارگردان اثر مهم تر شده است. 
همین نکته خود نوعی تغییر را در داستان منجر می شود 
که بسیار زیرپوستی است. با اینکه صاحبان اثر فضا را در 
حال و هوای ادامه درام فصل نخست حفظ کرده اند، اما از 
سوی دیگر تغییری را نیز منجر شده اند که می تواند نوعی 
گذار برای زندگی شخصیت ها با مرگ بزرگ آقا باشد. 

مجموعه شــهرزاد دارای نکات قابل توجهی است که 
پرداختن آنها با خودآگاهی به عنوان یک الگو می تواند 
دستاویزی باشد برای به دســت آوردن الگویی برای 
موفقیت یک مجموعه خانگی، البته الگویی که طبیعی 
است باید درست اجرا شود و شاید همین الگو با اجرایی بد 
به اثری معکوس بگراید که خوشبختانه در مورد شهرزاد 

چنین اتفاقی رخ نداده است.
یکی از مهمترین ویژگی های »شهرزاد«، نوع فیلمنامه و 
داستانی است که حسن فتحی و نغمه ثمینی برای روایت 
موضوع انتخاب کرده انــد. روایتی که در این مجموعه 
اتفاق می افتد، بر اساس کهن الگوی آشنایی بنام تقدیر 
است که در بســیاری از آثار ادبیات نمایشی، خود را در 

قالب موضوع یا تم نشان می دهد.
این کهن الگو 

در ناخودآگاه هر انسانی جای 
دارد و بنابراین به صورت طبیعی با آن ارتباط 

برقرار می کند، کما اینکــه از منظر خودآگاه نیز همین 
موضوع تاکنون مورد مداقه بســیاری از اندیشمندان 
بوده اســت و نســبت تقدیر همواره با عناصر دیگری 
همچون آزادی انســان، کنش گری او و... مورد بحث 

واقع شده است.
در فصل اول مجموعه شــهرزاد، این نگاه تقدیرگرا بر 
زندگی همه شخصیت ها ســایه افکنده است و رأس 
هرم که بزرگ آقا نام دارد، می کوشد با کنش خود تقدیر 
درونی داستان را برای افراد رقم بزند. طبیعی است که 
در برابر این تقدیر کالن، کنش مندی شخصیت ها در 
دایره همین تقدیر قرار می گیرد. یعنی شــخصیت ها 
توان چندانی برای برهــم زدن بازی ندارند. کما اینکه 

نقطه عطف شهرزاد گذار         
     از تقدیر به کنش است
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به نوعی برای شخصیت ها تدارک می بینند که حسن 
تناسب دراماتیک آن ها حفظ شــود. نویسندگان اسیر 
شیفتگی نگارش گفت وگوها نشــده اند و در بند زبان 
باقی نمی مانند. شــخصیت ها متناســب به وضعیت 
خود وضعیتی از درون به بیرون دارند و آنگونه کلمات 
را بر زبــان می آورند که در حــوزه تحلیل گفت وگو در 
فیلمنامه نویســی و درام از آن به مثابه حســن تناسب 
یاد می شود. بسیاری از نویســندگانی که سعی دارند از 
زبان دوره مشــخص تاریخی و یا زبان آهنگین در کار 
خود استفاده کنند، به سمتی ســوق پیدا می کنند که 
این زبان میان شخصیت ها و مخاطب فاصله انداخته و 
مخاطب آگاهانه با وضعیتی نمایشی رو به رو می شود. 
این درحالیست که در شهرزاد، شخصیت ها گویا همین 

امــروز زندگــی 

می کننــد و کال از 
دهان بازیگران پایین نمی ریزد ، 

بلکه ادا می شود و با ذات آن ها همگون می نماید که تبحر 
بازیگران در ایفای نقش نیز در این راستا بی تاثیر نیست.

حسن فتحی و نغمه ثمینی در طراحی داستان خود سعی 
دارند شخصیت ها را در گذار از یک دوره تاریخی روایت 
کنند و به این ترتیب تفســیر تاریخ بر توصیف تاریخ 
ارجحیت می یابد که نگاهی تازه به بیان تاریخ اســت. 
اگرچه گاهی اشارات مســتقیم به این تاریخ همچون 
گفت وگوهای شــهرزاد و فرهاد در سفر به اصفهان با 
یکی از مبارزان سیاســی وجه دراماتیک پیدا نمی کند، 
اما در نگاه کلی جوشیدن گره اصلی در فصل نخست 
از درون تاریخ می تواند یکــی از موجبات جذاب بودن 

داستان شهرزاد را پدید آورد. 

به نظر می رسد قصد بر این است که قدرت هرمی جای 
خود را به قدرتی شبکه ای در داستان بدهد )البته برای 

قضاوت قطعی هنوز زود است(.
دوم نکته جذاب در مورد مجموعه شهرزاد، تغییر ارگانیک 
مقوله عشق از یک عشق سنتی به عشقی مدرن و در 
این میان بازتعریف دوباره عشــق کالسیک است.در 
مطالعات فرهنگی سه نوع عشق داریم. عشق کالسیک 
که به ادبیات کهن مربوط می شود مثل لیلی و مجنون 
که عشق آرمانی و افالطونی است. نوع دوم عشق مدرن 
است که در قرن بیستم خود را نشان می دهد مانند فیلم 
کازابالنکا و نوع سوم عشق پست مدرن که بیشتر در 
فیلم  عشق هانکه نمود پیدا می کند که هم محبت و هم 

نفرت توأمان وجود دارند 
که اگر مرز بین  

عطوفت و خشونت را جدا 
کنیم این ها موازی با هم جلو می روند.

در فصل نخست شــهرزاد ابتدا میان شهرزاد و فرهاد 
عشقی افالطونی و کالســیک جریان دارد. اما با ورود 
قباد، عالقه شــهرزاد به او تبدیل به عشــقی مدرن 
می شود؛ عشقی که در آن شخص عالیق خود را به نفع 
»دیگری« کنار می گذارد. در ادامه و با بازگشت شهرزاد 
به سمت فرهاد، دوباره عشــق به سمت همان عشق 
افالطونی ادامه می یابد که همین تغییرات نیز ناشی از 
حرکت آرام درام در بستر داستان است و باعث می شود 

درام دچار رکود نشود.
نکته قابل توجه دیگر در این ســریال، زبان دراماتیزه 
شده آن است. فتحی و ثمینی اگرچه داستان خود را در 
یک بازه تاریخی مشخص روایت می کنند، اما کالم را 
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نقش فرهاد در ادامه بیشتر بشــه و باز هم با جریانات 
سیاسی همراه بشه که در فصل اول خیلی به جذابیت 
سریال افزود. به نظرم تغییر رفتار شهرزاد نسبت به فصل 

اول هم کامال منطقی و قابل قبوله.
 سامان: در حال حاضر ســریال در این چهار قسمت 
داره شخصیت های تازه واردش رو معرفی می کنه و طبعا 
نویسنده ها فعال دارن دنیای سریال رو گسترش می دن. 
باید صبر کرد و دید که بعد از مرحله معرفی کاراکترها، 
سریال چی توی آســتینش برای نمایش داره. شخصا 
از اینکه روند فیلمنامه به ســمت عمیق تر 
شدن پیش بره خیلی بیشتر لذت 
می برم تا نمایش داستان عاشقانه 

شهرزاد و فرهاد. 
 فهیمــه: آقــای فتحی 
همیشه به نظر مخاطب 
عام احترام می ذاره و سعی 
می کنه توجهشــو جلب کنه، 
ولی هیچ وقت به مخاطب 
باج نمیده؛ یعنی خواست 
خودش و اون چیزی که 
فکر می کنه درسته رو به 
خاطر پسند مخاطب تغییر 
نمی ده. ایشون می دونه با 
رسوندن شهرزاد به فرهاد 

 کوئین: بعضی ها توقعشون از یک شخصیت خیلی 
باالست! شهرزاد حق داره که عوض بشه! اون مظلوم 
بود ولی با اتفاقاتی که افتاد، معلوم بود که عوض میشود، 
چون خیلی سختی کشــید! به زور از عشقش جدایش 
کردند و سر سفره عقد نشــاندنش، آن هم با کسی که 
دوستش نداشت! بچه دار شــد ولی وقتی تازه کم کم 
داشت به زندگی اش عادت می کرد، هم طالقشو گرفتند 
و هم بچه اش رو ازش گرفتند و تازه پدرش هم همون 
موقع فوت کرد! شــیرین کلی اذیتش کرد و حاال هم 

که با فرهاد ازدواج کرده، باز هم می ترسه که 
مبادا قباد بخواد زندگیشــو نابود کنه 
یا دیگه نذاره بچشو ببینه! وقتی آدم 
انقدر سختی بکشه معلومه که عوض 
می شه و دیگه نمی تونه مظلوم باشه 

و آروم.
 نــگار: فکــر می کنم هر 
قســمت داره بــه هیجان 
فصل دوم اضافه می شه. 
بر خالف نظــر برخی از 
دوستان، فکر می کنم 

شخصیت پردازی ها 
به همــون خوبی 
فصل اول هست 
که البته امیدوارم 

بـا توجه بـه اینکه تعداد نظرات ارسـال شـده برای صفحه رسـمی »شـهرزاد« در اینسـتاگرام 
افزایـش قابـل توجهـی پیدا کـرده، از این پس، یـک صفحه بـه کامنت های کاربـران در صفحه 
رسـمی شـهرزاد در اینسـتاگرام اختصاص پیدا کرده اسـت. همچنین در یک صفحه هم نظرات 

کاربرانی که به آی دی                                 در تلگرام پیغــام داده اند منعکس می شود.

کامنت های اینستاگرام:

کاراکتر شهرزاد زیر 
ذره بین مخاطبان

(@ShahrzadContact) 
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پی داشته باشه. 
 فاطمه: فصل دوم شهرزاد هم مثل فصل اول جذاب 
و دیدنی ست. خوشحالم که هنوز هم میشه به ساخت 

سریال های جذاب و سطح باال امیدوار بود. 
 نرگس: کاش شهرزاد هفته ای دو بار میومد، انتظار 
کشیدن چقدر برای شهرزاد طوالنی و زیاد است. دلم 
برای شیرین خیلی سوخت، ولی خب اون هم در حق 
کسانی بد کرده بود دیگه و ای کاش بزرگ آقا بود در 

این فصل تا همه چیز درست می شد.
 معصومه: این ســریال بی نظیره. من با شــهرزاد 
زندگی می کنم، با ســکانس های احساسیش اشک 
می ریزم و آرزوی عشقی مثل عشق شهرزاد و فرهاد 

واسه خودم دارم.
 فاطمه طاهری: فصل دوم شــهرزاد از همون ثانیه 
شروع قسمت اول نشــون داد اینبار تم عاشقانه تري 
داره. مثلث عشقي شهرزاد، فرهاد و قباد در فصل دوم 
کامال سوار بر داستانه... شهرزاد و فرهاد بهم رسیدن و 
نمونه یه زوج کامال عاشقند. قباد هم که در نبود بزرگ 
آقا و با وجود عمه بلقیس روز به روز پر قدرت تر میشه و 
همین شاید باعث بشه بزرگ آقاي دوم بشه و براي به 
دست آوردن عشق واقعیش هرکاري بکنه، هرکاري...!
امیدوارم داســتان جوري پیش بره که تم عاشــقانه 
واقعي پررنگ تر از همیشه بشه و در واقع حق به حق 

دار اصلي برسه...
شــخصیتهاي فرعي هم مثل اکرم، نصرت و شربت 
قسمت به قسمت پر رنگ تر و مرموزتر میشن که این 

در کنار داستان شخصیت هاي اصلي جذابه.
 ســمیرا: فصل اول احساســی تر و روابط عاشقانه 
بیشتری به چشم می خورد ولی در فصل دوم چیزی که 

می بینیم استرس و اضطرابه!
درباره قباد هم باید بگم که اون تنهاترین شــخصیت 
ســریاله. قباد در مراحل زندگیش همیشه تنها بود و 
زندگی اون جز تلخی و تنهایی و امر و دســتور بزرگ 
آقا معنی ای نداشته. ولی از زمانی که شهرزاد باالجبار 
وارد زندگیش شد، زندگی براش معنی و مفهوم گرفت 
که البته ترس باعث شــد اون رو هم از دست بده. من 
منتظر به واقعیت رسیدن حرف شهرزاد به قباد هستم، 
همونجایی که میگه: »امیدوارم ترســاتو کنار بذاری، 
همونی بشی که خودت میخوای همونجوری که دوست 

داری زندگی کنی«.

 احسان: روندی که داســتان تا امروز تعریف کرده 
و شخصیت های جدید هم به داستان اضافه شده اند، 
خیلی خوب اســت؛ مخصوصا اینکه قســمت چهارم 
هم بسیار قوی بود. همچنین لحظه های عاشقانه بین 

شهرزاد و فرهاد عالی هستند.  
 محمدعلی: بــازی آقای کیانیــان و آقای جعفری 
در اولین حضــور پررنگ خودشــون در نوع خودش 

بی نظیر بود.
 امین: فصل دوم داره موتورش گرم می شه و قسمت 
چهارم هم خوب بود. کم کم داره عالی میشــه. فقط 

امیدوارم به بهترین شکل تموم بشه. 
 اِف: نه فقط مقوله فیلم و فیلمســازی، که هرکاری 
که ساخته دست و فکر بشر اســت محاسن و معایبی 
دارد. سریال شهرزاد هم از این قاعده مستثنی نیست. 
با وجود قصه روان و جذاب نقاط ضعفی هم دارد. ولی 
در کل برای قضاوت کمی زوده. قسمت چهارم خوب 
بود و ورود بازیگران و ماجراهای جدید ایجاب می کرد 
که سکانس های بیشتری به آن ها اختصاص داده شود 
تا مخاطب در ادامه قصــه و در برخورد این ماجراها با 
قصه اصلی سردرگم نشود. امیدوارم به هرشکلی که 
قصه پیش میره در پایان رضایتمندی مخاطب رو در 

و اضافه کردن سکانس های شــاعرانه، ممکنه یه عده 
از طرفدارای قباد بهش اعتــراض کنن اما آگاهانه این 

کارو انجام داده. 
 نگین: االن با این وضعیت فعلی شیرین، کاش میشد 
براش دلسوزی بیشتر کرد... من اینطور حس نمی کنم که 
قباد داره شیرین رو طالق میده چون نفرتش بیش از  حده 
و می خواد اموال رو باال بکشه. بلکه به نظر من قباد فقط 
یه فرصت میبینه برای طالق دادن شیرین فرصتی که 

هیچ وقت نداشته!
 مرضیه: کاراکتــر فرهاد براي مــن و تمام اعضاي 
خانواده ام بسیار دلنشینه. منش و رفتار فرهاد نمونه یک 
انسان کامل و روشنفکر هست و تقابل بین فرهاد و قباد 
مخصوصا در فصل دوم سریال، ما را بیشتر با صفات نیک 
و برگزیده کاراکتر فرهاد آشنا میکنه که البته بازي زیباي 
مصطفي زماني این کاراکتر را بسیار دوست داشتني و 
شیرین تر کرده. البته کاراکتر شاپور که در قسمت چهارم 

به سریال اضافه شد هم بسیار جالب بود.

نظرات ارسالی مخاطبان به تلگرام:
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عکس حسن فتحی از یک لوکیشن زیبا در شهرزاد نقاشی جالب یک شهرزادی از کاراکترهای سریال

عکسی از گالره عباسی و پانته آ پناهی ها در صفحه 
بازیگر نقش اکرم

پریناز ایزدیار تیزر قسمت چهارم را با تصاویری از 
ایفای نقش شیرین به اشتراک گذاشت

چینش یک شهرزادی با قسمت چهارم و هشتگ 
#شهرزاد_را_حالل_ببینیم

پست یک مخاطب پس از پخش قسمت چهارم سریال: 
هیچ چیز سخت تر از، از دست دادن کسی نیست که 

برای از دست ندادنش، باید با جون و دل میجنگیدین

فضای مجازی
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عکس نوشت یکی از صفحات طرفداران شهرزاد: 
بی پناهی یعنی زیر آور کسی بمانی که قرار بود، 
تکیه گاهت باشد.

تبریکي به مناسب تولد ٣٤ سالگي گالره عباسي 
که نقش اکرم را در سریال ایفا مي کند

چینشی زیبا با قسمت چهارم سریال شهرزاد

انگور، رضا کیانیان، قسمت چهارم شهرزاد و 
هشتگ دوشنبه _شهرزادی ها در اینستاگرام 
یک مخاطب

نقاشی یک مخاطب نوجوان از عمه بلقیس و 
شیرین

تاکسي شهرزادي جالب

فضای مجازی
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ذره بیـــن

و تاثیرگذار در سینما و تلویزیون بوده است. این موفقیت 
یک ســیر قابل قبول با منحنی صعودی داشته است. او 
از اوایل دهه هفتاد خود را در میان مخاطبان ســینما و در 
ادامه مخاطبان انبوه تلویزیون دیــد و در قاب تلویزیون 
با درخشــش در نقش یک معلم جوان و دلسوز با لحن 
و چهره ای معصومانه در دل ها نفــوذ و خود را در عرصه 
تلویزیون شناسنامه دار کرد. خاله سارای اوایل دهه هفتاد 

از متر و معیارهای اساسی و رایج برای سنجش موفقیت 
یک بازیگر در طول فعالیت حرفه ای او، توجه و سنجیدن 
فاکتورهایی چون همکاری با کارگردانان بزرگ، حضور در 
نقش های متفاوت و تداوم حضور در مدیوم های گوناگون 
و همچنین مورد استقبال واقع شدن از سوی مخاطبان را 
می توان نام برد. آتنه فقیه نصیری با کارنامه ای که از خود 
ثبت کرده است، بدون اغماض یکی از بازیگران زن موفق 

آتنه فقیه نصیری با حضور مقدماتی در قسمت چهارم شهرزاد در نقش همسر رضا کیانیان، چهره ای 
متفاوت و کاراکتری با ابعاد پیچیده را معرفی می کند که می تواند نقطه عطف دیگری در دوران 

میانسالی این بازیگر بی حاشیه باشد.

گزیده کاری در سه دهه 
بازیگریِ بی حاشیه

میثم محمدی

نگاهی به کارنامه کاری آتنه فقیه نصیری؛
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در واقع به نوعی فقیه نصیری یک حضور متداوم و متعادل 
در ســینما و تلویزیون داشــته و دور از هیاهوهای رایج 
رسانه ای، خود را در مسیر پرتالطم بازیگری حفظ کرده 
است. حتی جریان ابتالی او به بیماری ام اس نیز او را به 
خروج از این مسیر وادار نکرده و بار دیگر با مدیریت شرایط 

و بدون حاشیه به راه خود ادامه می دهد.
یکی از نتایج این پشتکار و مدیریت حرفه ای نیز تنوع ژانری 
است که در کارنامه کاری آتنه فقیه نصیری دیده می شود و 
این نیز یکی از نقاط قابل اتکا برای صحه گذاشتن بر توانایی 
این بازیگر سینما و تلویزیون است که گونه های مختلف 
سینمایی را با کارگردانانی از جنس های گوناگون تجربه 
کرده و همیشه در یک منحنی قابل قبول قرار داشته است. 
رسول مالقلی پور، محمدعلی سجادی، علیرضا داودنژاد، 
ساموئل خاچیکیان، یداهلل صمدی، ابولحسن داودی، امیر 
قویدل، سیامک شایقی از جمله کارگردانانی هستند که 
بی تردید تنوع دیدگاه و ژانر و سبک کاری در میان آن ها 
مشهود است. از کمدی های استاندارد و ژانر دفاع مقدس 
تا مضامین اجتماعی مختلف که بي شک در بستر هر کدام 
کاراکتری با ابعاد منحصر به خود وجود دارد که فقیه نصیری 

در آن ها ایفای نقش کرده است.
حضور فعال در دهه های فعالیت این بازیگر گواه محکمی 
بر توانایی و موفقیــت او در دوران حرفه ای اش در زمینه 
بازیگری است که بی تردید همین نکاتی که به آن ها اشاره 
شد، مهر تاییدی برای حضور فعال وی در نیمه دوم دهه ٩0 
و در یکی از پرمخاطب ترین سریال های این روزهای شبکه 
نمایش خانگی، یعنی فصل دوم سریال »شهرزاد« است. 
جایی که پس از تجربه موفق او با حسن فتحی در سریال 
»مدار صفر درجه« و با توجه به حضور جمعی از بزرگان 
سینما و تلویزیون در آنجا، اثری درخشان را برای مخاطب 

به جای خواهد گذاشت. 
فقیه نصیری با قسمت چهارم فصل دوم شهرزاد بار دیگر 
وارد خانه های مردم شــده و این بار نیز با همان حضور 
مقدماتی که در این قسمت دارد، به نظر در نقش همسر 
شاپور بهبودی با بازی رضا کیانیان، چهره ای متفاوت و 
کاراکتری با ابعاد پیچیده را به ما معرفی می کند. اتفاقی که 
می تواند در این دوره کاری و در مدیوم جدید نمایش خانگی 
که مخاطبان خاص خود را دارد، نقطه عطف دیگری در 
دوران میانسالی این بازیگر باشد تا همچنان او را بعنوان 
یک بازیگر و هنرمند بی حاشیه و تاثیرگذار در عرصه های 

مختلف به یاد داشته باشیم و به تماشای آثارش بنشینیم.

که در جایگاه آن دوران تلویزیون که مانند امروز تشتت و 
تکثر برنامه نداشت، وارد قاب جادویی شد و توانست با یک 
سریال و البته تکیه به توانایی خود پیشبردی امیدوارکننده در 
مسیر خود داشته باشد. اما حفظ اعتبار این شناسنامه هنری 
که حضور در سینما و تلویزیون در آن تا حدود زیادی پایاپای 
بود، کمی دشوار به نظر می رسید، اما گویی دختر جوان آن 
روزهای سینما و تلویزیون با افقی روشن، هم اقبال خوبی 
داشته و هم هوشــمندانه آثاری را انتخاب می کند تا هم 
محبوبیت تلویزیون و هم پرستیژ حضور در سینما را از دست 
ندهد. او یکی از نمایندگان خاطره ساز برای متولدان دهه 
٥0 و ٦0 بود و در آن سنین مسئولیت بازنمایی تصاویری 
چون معلمی صمیمی، یک دختر جوان و دلسوز، یک معلم 
زحمتکش و باوجدان و دختری وفادار را به دوش مي کشید. 
این درخشــش باز هم او را از چشم پرده نقره ای سینما و 

هدایتگران خوش نام آن دور نکرد. 
یکی از نقاط تمایز بازیگرانــی چون فقیه نصیری حفظ 
تعادل میان دو مدیوم پرمخاطب سینما و تلویزیون است. 
او همچنان که در تلویزیون مورد استقبال مخاطب قرار 
می گیرد، هوشمندانه در سینما نیز جای پای خود را محکم 
می کند و  برخالف عمده بازیگرانی که پس از رویت شدن 
روی پرده سینما به تلویزیون پشت کرده و خود را در انحصار 
پرده نقره ای قرار می دهند،  فقیه نصیری مخاطب میلیونی 
قاب جادویی را نادیده نگرفته و کماکان با هوشــمندی 
در سریال های درخشــان و موفقی چون »خانه سبز«، 
»شلیک نهایی«، »داستان یک شهر«، »کت جادویی«، 
»گمگشته«، »جراحت«، »شــمعدانی«، »حیرانی« و 
»شیدایی« حضور پیدا می کند و در دهه های مختلف عمر 
حرفه ای خود با تنوع کاراکترهایی که ایفای آن ها را به عهده 
می گیرد، تصویری متفاوت تر از گذشته خود را ثبت می کند 

و آثار قابل توجهی را از خود بر جای می گذارد.
 از طرفی هم آتنه فقیه نصیــری حضوری قابل تأمل 
در تله فیلم ها داشته و در ســینما نیز توانسته آثاری به 
یادماندنی و با وزنی قابل توجــه در هنر هفتم را از خود 
بر جای بگذارد. او در فیلم های سینمایی »جیب برها به 
بهشت نمی روند« به کارگردانی ابولحسن داودی، »دو 
نفر و نصفی« بعنوان اثری دلنشین از یداهلل صمدی در 
کنار فرامرز قریبیان و علیرضا خمسه، »بندر مه آلود«، 
»من زمین را دوست دارم« و همچنین »مزرعه پدری« 
و »قارچ سمی« از رســول مالقلی پور نقشی فراموش 

نشدنی در سینمای ایران دارد.
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عکس نوشت

نصرت: خانومی تو 
فقط بگو دلت با 
منه، باقیش عینا 
همونی می شه که تو 
می خوای. 
شربت: اگه دِل 
الکردارم با تو اینجا 
نبود، چه غلطی 
می کردم این همه 
وقت اینجا با این 
کاله گیس تلخکی و 
قیافه عنتری؟

عمه بلقیس: 
شیرین دیوان ساالر! 
این اسم رو که 
همین جوری 
بدون  پیشوند 
و پسوند روونه 
زبونتون می کنید، 
صاحب تمام دارایی 
دیوان ساالره. 
دکتر: خانم وقتی 
عقل در بدن نباشه، 
بگو مالک دنیا، بگو 
مالک یه تیکه نون 
بیات؛ فرقی نمی کنه

شاپور: حضرت 
اشرف منو به یه 
والس ملس مهمون 
می کنن؟ 
ثریا: سرم خیلی 
درد می کنه!

قسمت چهارم
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عمه بلقیس: تو و 
شیرین تا آخر عمر 
وصله همید، زن و 

شوهری همینه. همین 
که فکر می کنی یکی 

کنارته، تا آخر عمر وبال 
ریشته. فیتیله عاشقی 
می سوزه و پایین میاد. 

اون شهرزاد هم اگه 
سقفش راس راستی با 
تو یکی می شد، تهش 
همین بود. می فهمی؟ 

پس هر خیال باطلی که 
توی سرته.... پَر! 

قباد: نه! نه عمه جون. 
این دفعه دیگه نه!

شاپور: نمی خوام 
شماها رو بُُکشم! 

خیالتون راحت 
باشه. ولی خب یه 

شرط داره. 
یه سیگار روشن 

می کنم، شروع 
می کنم کشیدن تا 
زمانی که به تهش 

برسه. تو این فاصله 
شما دو تا، باید 

یکیتون اون یکی 
رو بکشه، ولی 

اونی که زنده بمونه 
رو... من نمی کشم! 
قول می دم. قبول؟

فرهاد: از اصول 
اولیه آزادی این 

است که هرکسی 
را با خودش 

بشناسند و نه 
با پدرش که اگر 

این طور نباشد 
جناب دکتر 

مصدق به واسطه 
تبار قجری اش 

متهم ردیف 
اول محسوب 

می شود.
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فیلمنامـه  برجسـته  نکتـه 
شـهرزاد ایـن اسـت کـه رگ 
خـواب تماشـاگر را از ابتـدا در 
دسـت می گیـرد. در ایـن مجموعـه انتظـار نداریـم 
بـه همـه شـخصیت ها خـوب پرداخته شـده باشـند 
و یـا طراحـی صحنـه و دکـور خیلـی عالی باشـد و... 
چـون از همـان ابتـدا قالبـش بـه تماشـاگر می افتد. 
ضمن اینکـه شـهرزاد بـه خاطر فـرم داسـتان گویی 
کالسـیکی کـه دارد، به روز شـده اسـت. نکتـه مهم 
دیگر در مـورد سـریال این اسـت که خـودش را زیاد 
درگیـر تاریخ نکرده اسـت. حسـن فتحی در سـریال 
شـهرزاد بیشـتر حـال و هـوای تاریخـی را منتقـل 
می کنـد و صرفـا بـه تاریـخ نمی پـردازد. بـه همیـن 
دلیـل هـم مـا زیـاد لوکیشـن شـهری نمی بینیـم و 

بیشـتر خانـه شـخصیت ها را مشـاهده می کنیـم. 
در شـهرزاد شـخصیت های سـاخته پرداختـه شـده، 
جذاب هسـتند. به عنـوان مثـال، قباد که ابتـدا تصور 
می شد شـخصیتی خاکسـتری دارد، اما هرچه جلوتر 
می رویـم دل مـان بیشـتر بـرای او می سـوزد و البته 
شـهاب حسـینی بسـیار خوب آنـرا ایفـا کرده اسـت. 
نقـش شـهرزاد هـم کـه محـور داسـتان محسـوب 
می شـود، دختـری اسـت در جامعـه ای کـه درحـال 
مـدرن شـدن اسـت امـا بـه خاطـر مصلحت هـای 
پدرش بـه واسـطه روابطی کـه با بـزرگ آقا داشـته، 
به خواسـته های او تـن می دهـد. می تـوان گفت این 

شـخصیت نیـز کاریزماتیـک و جـذاب اسـت.
خانم هـا با شـخصیت شـهرزاد ارتبـاط خوبـی برقرار 
کرده انـد و ایـن مزیـت بزرگی اسـت که شـخصیت 

خشایار الوند

پس از عرضه قسمت چهارم سریال شهرزاد و ورود بازیگران جدید به این مجموعه، نظرات بیشتری 
حول محور شهرزاد شکل گرفته است. 

هفته نامه مجازی شهرزاد پس از نظرخواهی از اهالی رسانه، کارگردان ها، بازیـــگران، این بار نظرات
10 فیلمنامه نویس را درباره این مجموعه جویا شده است:

فیلمنامه نویسان از شهرزاد می گویند:

سپیده حیدرآبادی

رگ خواب 
تماشاگر 
در دست 

شهرزاد

مخاطب خاص
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هـر بـار کـه مـردم بـرای 
کسـب پیروزی هـای فوتبالی 
بـه خیابان هـا می آمدنـد و 
شـادی و هیجان شـان را ابـراز می کردنـد  بـا خـودم 
فکـر می کـردم آیـا ممکـن اسـت چنیـن هیجانـات 
گسـترده ای بـرای هنـر و ادبیـات هـم پیـش بیاید؟ 
اینکـه یـک رخـداد فرهنگـی پیروزمندانـه بتوانـد 
باعث شـادی اکثریـت مردم و ابـراز احساسات شـان 
بشـود تنها یک خیالپـردازی بـه نظر می رسـید. البته 
جالب توجه اسـت کـه این اتفـاق بـرای ورزش های 
دیگـر حتـی فوتبـال سـاحلی یـا والیبـال نمی افتـد 
کـه پیروزی های شـان خیلـی بیشـتر از فوتبـال 
چمنی سـت و بیشـتر بـرای رده بنـدی و قهرمانـی 

بسـیار  فیلمنامـه  شـهرزاد 
جذابـی دارد تـا آنجـا کـه 
مخاطـب را هـر هفتـه پیگیر 
خـود می کنـد. معمـوال در سـریال ها از ابتـدا کـه 

معصومه بیات

سیروس تسلیمی

جهـان بـه میـدان می رونـد. بعـد یـک روز »ماریـو 
بـارگاس یوسـا« بعـد از ایـن همـه سـال جایـزه ی 
نوبـل را بـرد و ایـن اتفاق بـرای ما شـیفتگان یوسـا، 
شـبیه رفتن به جام جهانی و بـردن از اسـترالیا بود. با 
اینکـه هیچ کـس بـه خیابان هـا نریخت و بـوق بوق 
نکـرد، اما یک جـور هیجان و شـادی مشـترک میان 
دوسـتداران ادبیـات جریـان پیـدا کـرده بود کـه اگر 
می توانسـتند همدیگـر را پیـدا کننـد، حتمـا در ایـن 

احسـاس پیـروزی بـا هـم شـریک می شـدند.
چنـد سـال بعـد کـه مجموعه شـهرزاد سـاخته شـد 
و عکس هـا و ترانه هـای جـذاب اش ایـن طـرف 
و آن طـرف میـان مـردم رد و بـدل می شـد، بـه 
نظـر می رسـید یـک اتفـاق هیجان انگیـز در عالـم 
مجموعه سـازی در حـال رخـداد اسـت. گفت وگوها 
رنگی از شـهرزاد به خـود گرفـت و هموطنـان دور و 
نزدیـک از همه جـای دنیـا، شـروع کردند بـه اینکه  
شـهرزاد را پیگیرانه تماشـا کننـد. موجـب افتخار بود 
کـه یـک مجموعـه ایرانـی، دل ایرانی هـا را ببـرد. 
مجموعـه ای کـه این بـار پسـند عـام و خاص شـده 
بـود و آنقـدر شـرافت داشـت کـه از برنـده شـدنش 
خوشـحال و راضـی باشـی. همـان طـور کـه اصغـر 
فرهـادی و فروشـنده اش یـک روز صبح خیلـی زود 
)کـه نمی توانسـتیم همگـی بـا هـم بـه خیابان هـا 
برویم( بـا جایزه اسـکارش مـا را به هـم پیونـد داد و 

هیجـان زده کـرد.
نـد بـه  تفاقـات جهـان فیلمسـازی می توا  آیـا ا
توفیقـات ملی واقعـی تبدیل شـود؟ اتفاقـی پربیننده 
بودنـش، توفیـق بـا تحمیـق تماشـاگر نباشـد و 
سـلیقه تماشـاگران را بـاال ببـرد؟ توفیقی کـه با خود 
سـیاهه ای از صرف هزینه هـای بیت المـال را همراه 
نداشـته باشـد و بر سـرمایه ای از تبعیض و بی قانونی 
و رفیق بـازی اسـتوار نباشـد؟ زنده بـاد شـفافیت، 

زنده بـاد زیبایـی و دقـت، زنده بـاد شـهرزاد.

محوری با تماشـاگر ارتباط گرفتـه و مخاطب نگران 
اتفاقاتی باشـد کـه بـرای او می افتـد. این هـا همگی 
دسـتاوردهای این سـریالی چند هزار دقیقه ای است. 
در دوره ای کـه مخاطـب، سـریال ها و فیلم هـای 
مـورد عالقـه اش را دانلـود می کنـد، اینکـه بـرای 
سـریالی هزینـه کنـد، موفقیـت بزرگـی محسـوب 
می شـود و لذت بخـش اسـت. سـریال شـهرزاد 
توانسـته با قشـرهای مختلف جامعـه ارتبـاط برقرار 
کنـد، مخصوصـا بـا جمـع خانواده ها. چـرا کـه اکثرا 
شـاهدیم کـه ایـن سـریال در خانواده هـا بـه طـور 
جمعی دیده می شـود کـه این امـر نشـان از موفقیت 

یـک اثـر دارد.
این نکتـه را هـم باید اضافه کـرد که امـروز مخاطب 
می توانـد داسـتان و نتیجـه فیلم هـا و سـریال ها 
را حـدس بزنـد امـا در مـورد سـریال شـهرزاد بدین 
شـکل نیسـت. بارها سـعی کـردم حـدس بزنـم که 
بـرای شـخصیت ها چـه اتفاقـی می افتد و ماجـرا چه 
می شـود اما رودسـت خوردم و متوجه شـدم حدسـم 
اشـتباه بوده اسـت! یعنی نغمه ثمینی و حسـن فتحی 
بـه درسـتی کارشـان را انجـام داده انـد. درکل مـدل 
قصه گویـی شـهرزاد بـه گونه ای اسـت که تماشـاگر 
را حتـی در قسـمت هایی کـه نقطـه عطفـی نـدارد و 

اتفاقـی نمی افتـد هـم مشـتاق نگه مـی دارد.

مخاطب خاص
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مهمترین آثارحسـن فتحی در 
قالـب سـریال های تلویزیونی 
خلق شـده اسـت و مهمترین 
اثـر او شـهرزاد اسـت کـه درون مایـه آن بـا عشـق 
همراه شـده اسـت به همیـن دلیل هـم  آثـار او تداوم 
دارد و مخاطب را بـه همراه خود می کشـاند. به نظرم 
آنچه که در سـریال شـهرزاد بـر روی آن تاکید شـده 
اسـت، پـرورش رابطـه عاشـقانه بین دو شـخصیت 
اسـت. به طور مشـخص در فصل اول ایـن مجموعه 
رویگردانی شـهرزاد از فرهاد از روی عشق است زیرا 
او همچنـان فرهـاد را دوسـت دارد و به خاطـر اینکه 
نمی خواهـد آسـیبی بـه او برسـد، رهایـش کـرد. به 
جرات می تـوان گفـت کـه حسـن فتحـی در روایت 

شـروع بـه دیـدن می کنیـم تـا انتهـا، بایـد منتظـر 
باشـیم تا متوجه اتفاقی شـویم اما در سـریال شهرزاد 
هر قسـمتش ابتدا و انتها دارد و شـاهد اتفاق جدیدی 
هسـتیم. از نکات بسـیار مهـم دیگر در مورد سـریال 
شـهرزاد ایـن اسـت کـه بـا اینکـه مخاطـب بـرای 
دیدن آن هزینـه می دهـد امـا او را نیز با خـود همراه 

. می کنـد
حسـن فتحی برای آثارش چارچوب خاصـی دارد که 
عشـق و تاریـخ بهم تنیده شـده اسـت. ایـن موضوع 
زمانـی اهمیت بیشـتری پیـدا می کنـد کـه بدانیم در 
سـریال ها و فیلم هـای مـا مقولـه عشـق تکـراری 
شـده اسـت و مردم اغلب به سـراغ فیلم های کمدی 
می رونـد و شـهرزاد از ایـن رویـه تبعیـت نمی کنـد. 
فتحـی در سـریال شـهرزاد بـه برهـه ای از زندگـی 
آدم هـا توجـه دارد کـه در طـول سـال های گذشـته 

کمتـر بـه آن پرداخته شـده اسـت. 
شـهرزاد از سـریال های آبرومند و پرقدرتی اسـت که 
بـرای مخاطـب جـذاب بـوده و بازی هـا آنقـدر قوی 
هسـتند که برای بیننـده تکراری نشـده اسـت. البته 
معموال ایـن نـوع سـریال ها در فصل های بعـدی به 
ورطه تکـرار می افتـد اما امیـدوارم در مورد شـهرزاد، 
شـاهد اتفاقـات خوبـی در فصـل دوم باشـیم، زیـرا 
شـهرزاد از معدود سـریال هایی بود کـه مخاطب را با 

خود همـراه کرده اسـت.

مهمتریـن ویژگـی سـریال 
شـهرزاد ایـن اسـت کـه برای 
ِمدیا نوشـته شـده اسـت یعنی 
از ابتـدا پیش بینـی شـده کـه فـردی کـه قرار اسـت 
آن را ببیند به قدرت انتخاب او احترام گذاشـته شـود. 
این موضـوع از جمله تفاوت هـای بارز این سـریال با 
تلویزیـون اسـت. تلویزیـون سـریال ها و برنامه ها را 
رأس سـاعت خاصی پخـش می کند، بـه همین دلیل 
هم قـدرت انتخـاب مخاطب کم اسـت امـا زمانیکه 
وارد عرضـه رقابت می شـود، قدرت انتخاب بیشـتر و 

عرصه رقابـت نیـز باالتر مـی رود.
شـهرزاد قصه را خـوب و زود بنـا می کنـد و بحران ها 
را به تصویـر می کشـد و از همـان ابتدا نیـز مخاطب 
بـا شـخصیت ها آشـنا می شـود و بـرای مخاطـب 
مشـخص می شـود کـه شـخصیت ها در مواجـه بـا 
حوادث چـه واکنش هایـی دارند کـه این امـر یکی از 

بهتریـن شـیوه ها در سریال سـازی اسـت.
در شـهرزاد، مخاطـب درگیر قصه اشـخاص اسـت و 
کارگردان و نویسـنده توانسـتند با اِلمان های ظاهری 
تیپ سـازی، شـخصیت ها را بـرای بیننـده از هـم 
متفـاوت و مخاطـب را با خـود همـراه کنند کـه این 
دسـتاورد 30 سـاله کار حسـن فتحـی و فعالیت های 
نغمه ثمینی بوده اسـت. یکی دیگـر از امتیازات مثبت 
شـهرزاد زبان گویشـی آن اسـت که مرز باریک بین 
یـک اثـر سـینمایی و تلویزیونـی را به خوبـی رعایت 
کرده اسـت. شـاید مجموعـه پی رنـگ ثابتی داشـته 
باشـد اما هر قسـمت آن داسـتان هـزار و یک شـبی 
اسـت که بـرای بیننـده ایرانی بسـیار جذاب اسـت و 
جای چنین مجموعـه ای با چنیـن خصوصیاتی خالی 
بـود. در قیاسـی بـه شـدت دور بـا سـریال هایی کـه 

فرهاد توحیدی

شادمهر راستین

داسـتان هایش بـه انـدازه ای پیشـرفت کـرده که به 
آسـانی می توانـد مخاطـب را بـا خـود همـراه کنـد. 
فصـل دوم مجموعه شـهرزاد هم درسـت بـه همان 
اندازه فصـل اول جذابیت الزم را بـرای همراه کردن 

مخاطـب دارد.

مخاطب خاص
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در طراحـی روایـت شـهرزاد 
نـکات و ظرائفـی وجـود دارد 
که آن را برای مخاطـب عام و 

خـاص، جـذاب و متفـاوت کرده اسـت. 
تقریبـًا تمامـی مؤلفه هـای سـاختار روائِی شـهرزاد، 
هنرمندانـه و خالقانـه طراحـی شـده اند. در ایـن 
فیلمنامـه چـه در سـطح مهندسـی سـاختار و چه در 
سـطِح معماری روایت، شـاهد تسـلط فنی نویسـنده 
زیبائی شناسـی  سـطح  نتیجـه اش  کـه  هسـتیم 
کم نظیـری در آن اسـت کـه مخاطـب خـاص و عام 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. از دیالـوگ شـروع 
می کنـم کـه اولیـن سـطح برخـورد مسـتقیم اثـر 
اسـت بـا مخاطـب. دیالـوگ در ایـن سـریال بسـیار 
خـوب طراحـی شـده. نویسـنده بـه جـای آنکـه دل 
بـه دیالوگ هـای قشـنگ بسـپارد کـه نتیجـه اش، 
یکسـانی گویـش در کاراکترهـای مختلـف اسـت، 
تمـام تالشـش را بـرای دیالوگ هـای مناسـب بـه 
کار بـرده و لـذا همـه ی شـخصیت ها، متکـی بـر 
شـخصیت پردازی منحصـر بفـرد خـود گویـش 
می کننـد و دیالـوگ می گوینـد و ایـن امـر، هارمونی 
جذابـی را در دیالوگ نویسـی شـخصیت های متعـدد 
سـریال سـبب شـده اسـت. می دانیم کـه در طراحی 
یک دیالـوگ خـوب، درسـت حـرف زدن مهمتـر از 
خـوب حـرف زدن اسـت و ایـن نکتـه ای اسـت کـه 
در دیالوگ نویسـی ایـن سـریال، کامال رعایت شـده 

برخـی فیلمنامه ها هدفشـان 
جـذب مخاطـب عام اسـت و 
برخی دیگـر جـذب مخاطب 
خـاص. فیلمنامه شـهرزاد از ویژگی جـذب مخاطب 
عام برخوردار اسـت. نوشـتن فیلمنامـه ای همچون 

سیدسعید رحمانی

بهتاش صناعی ها

اسـت. تردید نـدارم اگـر در متـن فیلم نامه شـهرزاد، 
اسـامی کاراکترهـا را هنـگام دیالـوگ گفتـن پـاک 
کنیـم، از متـن دیالـوگ، می تـوان شـخصیت را پیدا 
کـرد! و ایـن امـر هنـر بی بدیل حسـن فتحی اسـت.
هر چنـد شـهرزاد، سـریالی اسـت تخیلی با سـاختار 
کالسـیک کـه تـالش می کنـد بـه بهتریـن شـکل 
ممکـن قصـه اش را روایـت کنـد ولـی بـا تبحـر 
فیلم نامه نویـس، نقبی هم بـه مقطع خـاص تاریخی 
می زنـد و بـه ایـن بهانـه بی آنکه قصـد فیلتـر کردن 
رخدادهـای تاریخـی را داشـته باشـد، در الیه هـای 
زیریـن روایـت سـعی می کنـد همچـون منشـوری، 
تابـش اصلـی رخدادهـای تاریخـی را جـذب کرده، 
به گسـتره ای از انـوار و طیف هـای مؤثـر تبدیل کند؛ 
آنهم به مـدد طراحی خطـوط فرعی و جـذاب روایت 
که ایـن هـم بـه نـگاه دقیـق و هوشـمندانه  حسـن 

فتحـی برمی گـردد. 
نکتـه مهـم دیگـر، رنگ آمیـزی شـخصیت های 
اصلی و فرعی اسـت. معمـوال در درام هـای اینگونه، 
تعـدد شـخصیت های فرعی سبب سـاز می شـود که 
نویسـنده، آن هـا را به شـکل مجـزا، فقط بـه عنوان 
کار راه انـداِز شـخصیت اصلـی در خـط اصلـی درام 
بـه کار بگیـرد امـا در ایـن سـریال شـاهدیم که تک 
تـک شـخصیت های فرعـی، نـه تنهـا نقشـی مؤثر 
در پیشـبرد خـط اصلـی روایـت دارنـد کـه تمامـی 
گسـتره  شـخصیت های فرعی نیز، در کنـار هم، یک 
هم افزائـی دراماتیک را بـه نمایـش می گذارند. یعنی 
شـخصیت های فرعـی، نـه تنهـا کارکـردی تعریف 
شـده در خـط روایـت اصلـی و در برابـر شـخصیت 
اصلـی دارنـد کـه در کنـار هـم نیـز، سـازنده ی یک 
فانکـِش دراماتیـک هسـتند کـه تعبیر من بـرای آن 

یـک صـورت فلکـی دراماتیک اسـت.

تلویزیون نشـان می دهـد، می توان گفـت تلویزیون 
آثـارش را بـا دیـدگاه بیان می کنـد اما حسـن فتحی 
به جای اینکـه تاریخ را بیان کند، نوعی بازشناسـایی 
جامعـه ایرانـی را نشـان می دهـد، اینکـه تاریـخ چه 
اثراتـی در زندگـی ایرانی هـا داشـته بـرای او مهم تر 
اسـت؛ ضمن اینکه فتحـی نگاهش اجتماعی اسـت 

نه سیاسـی.
بـه جـرات مـی تـوان گفـت شـهرزاد سـطح توقـع 
را بـاال بـرده اسـت و امیـدوارم از ایـن پـس شـاهد 

مجموعه هـای بـا کیفیـت بهتـری باشـیم.

مخاطب خاص
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از  فتحـی  شـهرزاد حسـن 
چنـد منظـر قابـل بررسـی و 
نقـد اسـت. پیرنـگ، روایـت، 
شـخصیت پردازی و سـاختار فیلم هر یک بـه تنهایی 
قابل بررسـی اسـت؛ اما بـه دلیل مجـال انـدک تنها 
از منظـر روایـت تاریخـی به شـهرزاد حسـن فتحی 

نـگاه می کنیـم.
از زمـان ارسـطو مـرز روشـنی میـان متـون تاریخی 
و متـون ادبـی قائـل بودنـد و ایـن دو روایـت را بـا 
یکدیگـر متفـاوت و حتی متبایـن می دانسـتند. یعنی 

صادق کرمیار

هیچ موفقیتـی در عرصه های 
هنری اتفاقی نیسـت. زمانیکه 
درمـورد اثری بـه ایـن میزان 
اشـتیاق می رسـیم یعنـی در مسـیر درسـتی قـدم 
برداشـته ایم. فیلمنامه شهرزاد درسـت و دقیق نوشته 
شـده و به جز اینکه همه عناصر دراماتیـک را رعایت 
کرده اسـت، بافت درست و عاشـقانه ای نیز دارد. این 
سـریال موفق شـده طیف عظیمی از مخاطبـان را به 

سـمت خود جلـب کند. 
کار بسـیار سـختی اسـت کـه از بچـه مدرسـه ای تـا 
افراد مذهبـی، افراد جوان و مسـن، روشـنفکر و همه 
و همـه بـا سـریالی ارتباط برقـرار کننـد و ایـن یعنی 
شـهرزاد از اسـتانداردی کـه بـرای یک سـریال باید 

وجود داشـته باشـد، فراتـر رفته اسـت.
در  را  سـریال  ایـن  کـه  دیگـری  نکتـه 
شـخصیت پردازی ها ویژه کـرد، این بود که همیشـه 
شـخصیت های قصه را به شـکل کلیشـه ای سـیاه و 

پیمان عباسی

مجموعـه شـهرزاد کـه هدفـش جـذب مخاطـب 
عـام اسـت، ممکـن اسـت بـه نظـر آسـان برسـد 
ولـی اینطـور نیسـت. ایـن مجموعـه از اِلمان هایی 
کـه باعـث جـذب مخاطب عـام می شـود به شـکل 
مناسـبی اسـتفاده کـرده و دلیـل اسـتقبال مـردم 
همیـن موضـوع بـوده اسـت. المان هایـی ماننـد 
مثلـث عشـقی، تقدیـر، تصـادف و غیـره. می تـوان 
گفـت در ایـن سـریال کارگـردان و نویسـندگان به 
خوبی توانسـته اند نبـض مخاطـب را بدسـت آورند 

و ایـن کار آسـانی نیسـت.
بـه نظـر می رسـد کـه مخاطبـان شـهرزاد از کل 
مخاطبـان همـه سـریال های تلویزیـون بیشـتر 
شـده اسـت و شـهرزاد با این میـزان اسـتقبال، باید 
از رسـانه ملـی پخـش می شـد تـا مـردم در اقصـی 
نقاط کشـور و بـدون پرداخت هزینـه بتواننـد آن را 
ببینند. ای کاش در رسـانه ملی شـرایط و سـلیقه ای 
وجـود داشـت کـه می توانسـت این نـوع سـریال ها 

را تولیـد کنـد.

سـفید دیـده بودیـم. به عنـوان مثـال، در یـک فیلم 
یـا سـریال، قاچاقچـی را شـخصیت منفـی و سـیاه 
می دانیـم امـا وقتـی وارد جزئیـات زندگی ایـن آدم 
می شـویم، متوجـه می شـویم کـه ایـن آدم محبـت 
و عشـق هـم دارد و این چیزی اسـت کـه در زندگی 
واقعی وجود دارد. این دقت نظر در سـریال شـهرزاد 
بـه ماهرانه ترین شـکل وجـود دارد. شـخصیت های 
شـهرزاد سـیاه و سـفید نیسـتند و وقتی وارد زندگی 
تک تک آن هـا می شـویم به شـکل لذت بخشـی با 

آن هـا همـراه خواهیـم بـود. 
شـهرزاد موفق ترین و حرفه ای ترین سـریالی اسـت 
که در سـال های گذشته سـاخته شده اسـت. چیزی 
که اغلـب در نوشـتن حسـرت می خوریم این اسـت 
که تلویزیـون اجازه نمی دهـد وقایـع را همانطور که 
اتفـاق می افتـد بیان کنیم. همیشـه دوسـت داشـتم 
بسـتری مهیا می شـد تا درام قابل باورتر باشـد مانند 
چیـزی کـه امـروز در سـریال شـهرزاد می بینیـم. 
شـهرزاد نشـان داد کـه اگر اجـازه داشـته باشـیم تا 
درام را کامـل تعریـف کنیـم، حرف هـای بیشـتری 

بـرای گفتـن خواهیم داشـت. 
این مجموعـه برایم بسـیار جالب اسـت و همه اخبار 
آن را دنبـال می کنـم. امیـدوارم فصـل دوم ماننـد 
فصـل اول خوب ادامـه پیدا کنـد و با شـناختی که از 
حسـن فتحی و نغمـه ثمینـی دارم، مطمئن هسـتم 
کـه باهـوش عمـل کردنـد و فصـل دوم یـک قـدم 

جلوتـر خواهـد رفت.

مخاطب خاص
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حسـن فتحـی و نغمـه ثمینی 
از اسـتادان و نویسـندگان 
مطرحـی هسـتند که بـرای ما 
سـمت اسـتادی دارند. نغمه ثمینی بیشـتر به اساطیر 
و حسـن فتحی بـه مبانـی روانشناسـی عالقـه دارند 
به همیـن دلیل هـم فتحی به گذشـته شـخصیت ها 
در آثارش توجـه دارد و به الیه های درونـی آن ها نیز 
می پردازد. شـیوه روایت و شـکل کالسـیک بهترین 
شـیوه روایت اسـت که در سـریال شهرزاد شـاهد آن 

هسـتیم و متن بسـیار جذابـی دارد.
سـریال شـهرزاد بـه درسـتی از بـه دام افتـادن در 
موضـوع قهرمـان و ضـد قهرمـان فـرار کرده اسـت 
تـا آنجـا کـه شـخصیت های فرهـاد و قبـاد هـر دو 
دوست داشـتنی هسـتند و علـت ایـن اسـت کـه بـه 
درستی شـخصیت پردازی شـده اند که اگر غیر از این 
بود، مخاطـب از شـخصیت قبـاد خوشـش نمی آمد. 
ممکـن اسـت فرهـاد در مسـیر بهتـری قـرار گرفته 
باشـد اما شـخصیت و نقـش قبـاد هم خوب اسـت و 
شـهاب حسـینی آنقدر بـازی خوبـی ارائه داده اسـت 
که دیگـر قهرمـان و ضدقهرمـان مطرح نمی شـود؛ 
همانطـور کـه در فصل اول این سـریال حتـی بزرگ 
آقا را بـا اینکه هم دسیسـه و هـم محبـت دارد، همه 

دوسـت دارنـد.
به نظرم شـهرزاد اثر ماندگاری اسـت و طبیعی اسـت 
متنی که نغمه ثمینی و حسـن فتحی نوشـته باشـند، 

برای مخاطب بسـیار جذاب بوده اسـت.

حسین مهکام

راوی تاریـخ رویدادهـا را همانگونـه کـه رخ داده بود 
روایـت می کنـد و نویسـنده  متـون ادبـی و هنـری 
رویدادهـا را آنگونـه کـه می توانسـت رخ داده باشـد، 

روایـت می کنـد.
از ایـن منظـر می تـوان شـهرزاد را یـک روایـت 
رئالیسـتی با نگاه ارسـطویی بـه تاریخ ارزیابـی کرد. 
داسـتان شـهرزاد از کودتـای ۲۸ مرداد سـال 133۲ 
آغاز می شـود. بنابراین یک مقطع تاریخی مشـخص 
از پیشـینه کشـور را روایت می کنـد اما شـیوه روایت 
فتحی نـه فقط وقایعی اسـت کـه دقیقـا در آن مقطع 
تاریخـی اتفـاق افتاده اسـت، بلکـه روایتی اسـت که 
می  توانسـت در آن مقطع اتفاق بیفتد. تفـاوت این دو 
روایـت در نوع نـگاه فتحـی بـه آن مقطـع تاریخی و 
تحلیـل او از رخ دادهـای یأس آلـود آن سـال ها قابل 

ارزیابی اسـت.
اما اگـر تحلیـل و ارزیابـی فتحـی از رخدادهـای آن 
مقطـع تاریخـی را حاصل گفتمـان جدیـد و امروزین 
دربـاره ی تاریـخ بدانیـم، می  توانیـم بـه لحاظ شـیوه  
روایـت تاریـخ، نشـانه هایی از روایـت پسـت مـدرن 
از تاریـخ را در اثـر فتحـی ببینیـم چراکـه هیـچ 
تاریخ نـگاری نمی توانـد مدعـی شـود کـه روایـت 
فتحـی از کودتـای ۲۸ مـرداد نادرسـت اسـت. در 
عیـن حـال هیـچ تاریخ نـگاری نیـز نمی تواننـد مهر 
تایید بـر شـیوه روایـت تاریخی او حـک کنـد. از این 
منظر فتحی روایـت منحصر به فـرد خـود را از تاریخ 
معاصـر ایـران در قالـب یک اثـر هنری شـش دانگ 
و مانـدگار خلق کرده اسـت که بـا همـه  روایت های 

گذشـته متفـاوت اسـت.
پـاره ای از منتقـدان بـر ایـن باورنـد کـه اثـر هنـری 
تاریخی اگـر کارکرد امروزی نداشـته باشـد، ماندگار 
نخواهـد شـد و بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار نخواهد 
کرد. اگـر ایـن دیـدگاه را بپذیریم بایـد به ایـن نکته 
اعتـراف کنیم کـه مخاطب فراوان شـهرزاد نشـانگر 
هم خوانـی شـرایط کنونـی بـا شـرایط دوره  تاریخی 
شـهرزاد اسـت که به دلیـل ارتبـاط روحـی و ماهوی 
با آن مقطـع تاریخی، توانسـته دالیل یـأس حاکم بر 
روح جامعه  خویش را از البه الی رویدادهای داسـتان 
شـهرزاد و از الیه هـای درونـی شـخصیت های آن 
درک کنـد و بـه شـیوه های غلبـه بـر سـرخوردگی 
خـود بیندیشـد و گاه از کنش هـا و واکنش هـای 

شـخصیت های اصلی داسـتان در مواجهه بـا حوادث 
داسـتانی راه هـای برون رفـت از ایـن سـرخورگی را 

نیـز پیـدا کند.
از این زاویـه فتحی را می تـوان در ردیف فیلمسـازان 
صاحـب تفکـر، تحلیـل و جهان بینـی گفتمانی جای 
داد کـه عـالوه بـر تسـلط و اشـراف بـر احسـاس و 
عاطفـی  برانگیختـن حـس  هنـرِی  شـیوه های 
مخاطـب، توانسـته بـر اندیشـه و نگـرش مخاطـب 
نسـبت به خویـش و جامعه  خـود، تأثیـر اصالح گرانه 

بگـذارد.

مخاطب خاص
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بیائیـد درباره مفهـوم انتزاعی 
چریک گپ بزنیـم؛ چریک ها 
عـادت دارند یـک تنـه بـه قلب خطـر برونـد و بـا به 
خاک و خون کشـیدن همه موقعیت ها، سـکانس آخر 
را جـوری بـازی می کننـد کـه آن تعلیق هـا و ابهام ها 

دیگـر در یک قطعیـت محض بـه انتها برسـند و یک 
پایان باشـکوه را رقـم بزنند.

برای تفسـیر بهتـر مفهـوم »چریـک« شـما را ارجاع 
می دهم بـه »هفـت« فیلـم اسـتثنایي دیویـد فینچر 
کـه یکـي از شـوک آورترین، برهم زننده تریـن و 
شـاخص ترین پیچیدگي هاي داسـتاني را در سینماي 

بهمن بابازاده
)موسیقی ما(

به روال 
مرسـوم 

مه  هفته نا
مجــــازی 

شـهرزاد، بخشی 
از هر شـماره به نظرات 

اهالی رسانه اختصاص دارد. 
در شماره چهارم، خبرنگاران موسیقی 

نظرات خود را درباره موسیقی های سریال شهرزاد و همکاری محسن چاوشی با این مجموعه بیان کردند: 

خبرنگاران موسیقی از »شهرزاد« گفتند:

محسن چاوشی یک 
چریــک 

است!
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چـه خـوب کـه اعتماد سـلب 
شـده مردم به نمایـش خانگی 
دوبـاره جلـب شـده و چـه خوب تـر کـه »شـهرزاد« 

شهرزاد پیوندی است میان 
سنت و مدرنیته. پیوندی میان 
گذشته و امروز. داستانی که ماجرایش از آِن گذشته است 
اما گویی همین امروز هم در همین حوالی در حال رخ 
دادن است. »شهرزاد« پلی است میان گذشته و حال؛ 

گذشته را در حال و حال را در گذشته روایت می کند.
گویی »شهرزاد« در اساس برای پیوند شکل گرفته 
است. پیوندی دیگر که در این سریال جاری است، پیوند 

میان موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی.
چاوشی پاپ می خواند و نمادی از محبوبیت در میان 
عامه ی مردم است. صدایی َخش دار که در دل هر 
شنونده ای می نشیند. در کنار او »سرلک« آواز می خواند؛ 
آن هم ایرانِی ایرانی. هر قطعه ای که برای »شهرزاد« 
تولید می شود یک پیوند میان پاپ و موسیقی ایرانی 

ایجاد می کند.
گویی جریان تازه ای در موسیقی شکل گرفته که 
برای خودش بَِرندی ماندگار است؛ چاوشی و سرلک  

پاپ و آواز.

سهیال صدیقی
)وقایع اتفاقیه(

یاسر یگانه
)تسنیم(

باعث و بانی بازگشـت ایـن اعتماد از دسـت رفته بوده 
اسـت. حاال چند هفته ای اسـت که پخـش فصل دوم 
»شـهرزاد« آغاز شـده تا دوبـاره همان دوشـنبه های 

دوست داشـتنی را بـرای مخاطبانـش رقـم بزند. 
»شـهرزاد«ی کـه تقابـل عشـق و اسـتبداد اسـت و 
دریچـه ای جدیـد بـه روی مخاطبـش می گشـاید به 
سـوی تاریـخ معاصـر، شـعر، اندیشـه و عشـق. حاال 
این فضا با موسـیقی محسـن چاوشـِی خوش فکر هم 
همراه شـده اسـت که پا به پای سـریال پیش می رود 
و حتـی یـک جاهایـی از آن جلـو می زند. چاوشـی با 
ترانه هایـی به حال و هوای »شـهرزاد« وارد شـده که 
آن قدر قـدرت دارنـد تا مخاطب را به سـمت و سـوی 
یک عاشـقانه متفـاوت هدایـت کننـد. رونـدی که با 
قطعـه »کجایـی« آغاز شـد و حـاال در فصـل دوم به 

ترانـه »دریغا« ختم شـده اسـت.  
چاوشـی در قالـب سـریال »شـهرزاد« عاشـقانه ای 
پردرد و رنـج را روایت می کنـد که لبریز از احساسـات 

ناب اسـت. 

مـدرن رقـم زد و کاراگاه »میلز« )بـا بازی بـرد پیت( 
بـا آن سـکانس پایانـی شـاهکار، چریـک و قهرمان 

افسـانه ای دیویـد فینچر شـد.
ایـن یادداشـت قـرار اسـت دربـاره نقـش موسـیقی 
و محسـن چاوشـی در موفقیت هـای »شـهرزاد« 
باشـد و همـه ایـن مقدمه هـا بهانه ای بـود تا برسـیم 
بـه اصـل موضـوع. »شـهرزاد« در ابتـدای مسـیر با 
علیرضـا قربانی راهـش را آغاز کـرد و چیـزی نمانده 
بود کـه در همـان ابتـدای مسـیر کلکش کنده شـود 
و آن همـه سـرمایه و وقـت و انـرژی بـاد هـوا شـود. 
حضـور محسـن چاوشـی و مگاهیـت »کجایـی« به 
یک بـاره »شـهرزاد« را بـه خبـر اول همه رسـانه ها، 
دغدغه بـزرگ قشـر عمـوم و تیفوسـی های همه فن 
حریف چاوشـی تبدیل کـرد. ویدئوی خوش سـاخت 
»کجایـی« و بهره گیـری از عناصـر حسـی در ایـن 
ویدئو، سـرعت و قدرت انفجار »کجایی« را بیشـتر و 
بیشـتر کرد تا کشـته مرده های »شـهرزاد« و چاوشی 
زودتر بـه خـاک و خـون کشـیده شـوند و شـهرزاد و 

شـهرزادی ها دیگـر آن بـاال باالهـا باشـند.
ایـن شـانس را داشـته ام کـه چندبـاری بـا محسـن 
چاوشـی بنشـینم و آثـارش را قبـل از انتشـار بشـنوم 
و دربـاره آن هـا حـرف بزنیـم. دقایـق طوالنـی گپ 
زده ایـم و من عمدتا گوش می کنم و سـعی در کشـف 
کاراکتـر درونـی چاوشـی دارم. یک تـالش واضح در 
»بهتریـن بـودن مطلـق« در ذات چاوشـی هسـت و 
همیـن باعـث می شـود در انتخاب ها و آثارش بیشـتر 
از مرحلـه تولیـد، پروسـه تفکر دربـاره آن اثـر جریان 

داشـته باشد.
»شـهرزاد« دیـن بزرگـی بـر گـردن چاوشـی دارد و 
این چریک کاربلـد حاال با سـطع توقعـات باالتری از 
سـوی جامعه عمومی رو به رو اسـت؛ سـطح توقعاتی 
کـه کار چاوشـی را بـرای سـری دوم ایـن سـریال 

سـخت تر کـرده اسـت.
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شماره چهارم- جمعه 30 تیر 1396
قاب آینــده

قسمت پنجم

س )رویا نونهالی( و ثریا )آتنه فقیه نصیری(
 بلقی

اکرم)گالره عباسی(در لوکیشن دادگاه
شهرزاد )ترانه علیدوستی(





عرضه قسمت پنجم: دوشنبه 2 مرداد ماه


