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یادداشــت

سریال شـهرزاد، 
»مسـئله امروز« ماست

دکتر حمیـد رضا جالئی پور، اســـتادجامعه شناسی 
دانشگاه تهران 

حسـن فتحـی هنرمنـد نافذی اسـت. 
می دانید چـرا؟ چون یک هنرمند اسـت 
کـه می خواهـد در کنار مـردم باشـد. در 
کشـور ما هنرمندانـی که در کنـار مردم 
می ایسـتند کار سـختی دارند. چون باید 
یک موضوع را به گونـه ای بپرورانند که 
از یـک طـرف ارزش های عـام و مردمـی را مـورد توجه 
قـرار دهنـد و از طرفی هـم باید جـوری پیـش بروند که 

حکومـت هم با آن مشـکل اساسـی پیـدا نکند.
دیگـر اینکه آقـای فتحـی از ایـن حیث هنرمنـد جالبی 
اسـت که در سـریال شـهرزاد بـا ظرافـت توانسـته بود 
»مسـئله امـروز« مـا را از زبـان قصه دیـروز بیـان کند؛ 
در واقـع حـرف امـروز را زبـان دیـروز بیان کنـد. چنین 
کاری واقعـاً دشـوار اسـت و فتحـی بـه خوبـی از عهده 

آن برمی آیـد.
بـاز فتحـی می خواهـد کنـار مـردم بایسـتد ولـی 
نمی خواهـد مردم فریب و مردم انگیز باشـد. او می خواهد 
روشـنگر باشـد ولی این روشـنگری را در زندگی مردم و 

با نشـان دادن زندگـی اقشـار گوناگـون جامعـه، انجام 
می دهد. از حیـث مردمی بودن و در کنار مردم ایسـتادن، 
مـدل هنرمندی حسـن فتحی هماننـد مـدل کار اصغر 

فرهـادی و کارگـردان ابـد و یک روز اسـت.
او حرف بـاارزش و غیـر حکومتـی را در یک اثـر هنری 
طراز اول بیـان کرده و از طـرف دیگر اثرش مـورد توجه 
عامـه مـردم هـم قـرار گرفتـه اسـت. مـن بـه خانه ای 
رفته بـودم که بـه اهالـی آن خانه اصـًا نمی خـورد که 
بیننده سـریال طـراز اولـی مثـل شـهرزاد باشـند؛ ولی 
با تعجـب دیـدم که آن هـا، بـا اینکه بـه اصطـاح جزو 
اقشـار فرهیخته جامعه نبودند، در حال تماشـای سریال 
شـهرزادند و هر هفتـه با جدیـت آن را دنبـال می کنند- 
این به نظـر موفقیـت بزرگـی اسـت. در بین آثـار قبلی 
آقای فتحی هم، شـب دهم و مدار صفـر درجه کارهای 
خوبـی بودنـد. بخصـوص شـب دهم هـم مـورد توجه 
مردم و هـم نخبـگان قـرار گرفت . اما شـهرزاد مسـاله 

امـروز  مردم ماسـت.
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در هفته گذشته، انتشار قطعه سینا سرلک برای قســمت نهم و درج نشدن نام محسن چاوشی بر روی کاور 
این قسمت باعث شده بود که گمانه زنی هایی درباره جدایی محسن چاوشی از سریال »شهرزاد« انجام شود. 

همین موضوع نیز بسیاری از مخاطبان این سریال را نگران کرده بود. 
این درحالی است که سیدمحمد امامی تهیه کننده »شهرزاد« این شــایعه را رد کرده و تصریح کرده بود که 
چاوشی درحال ساخت قطعات جدید برای سریال اســت. در عین حال، برخی از منابع، با اخباری متفاوت بر 
اختاف چاوشی و این سریال تاکید کرده بودند. به نظر می رسد مخاطبان شهرزاد باید چند قسمت منتظر باشند 

تا با انتشار قطعه جدید چاوشی، خود به خود خط بطانی بر این حاشیه کشیده شود.

شایعه جدایی چاوشی از شهرزاد

پس از اعام مسابقه »عکس نوشت با تصاویر سریال« و »چیدمان با جلد شهرزاد«، تعداد ُپست های مربوط 
به شهرزاد، افزایش قابل توجهی پیدا کرده اند. بر این اساس، هفته نامه شهرزاد در شماره نهم خود، دو صفحه 

بیشتر را به بازنشر ُپست های اینستاگرامی شهرزادی ها اختصاص داده است.
این مسابقه هر هفته سه برنده 10 میلیون ریالی خواهد داشت. برای شرکت در این مسابقه باید عکس های 
مربوط را با هشتگ »#شهرزاد« در اینستاگرام به اشتراک بگذارید و صفحه رسمی سریال به آدرس 

shahrzadseries را تگ کنید.

افزایش قابل توجه عکس نوشت های شهرزادی 

در هفته گذشـته کـه در بحبوبـه اتفاقات تـکان دهنده سـریال 
در قسـمت نهـم، فرهـاد و قبـاد بـه درگیـری رو در رو نزدیـک 
می شـوند و حضور پررنگی دارند و شـهرزاد هم با »نـه« گفتن، 
آتش را شـعله ور کرده اسـت، هاشـم خان اگرچه نقـش کوتاهی 
را ایفـا می کنـد اما بـازی قدرتمنـد او، نقـش تمـام و کمال یک 

حامـی را به نمایش گذاشـته اسـت. 
مهـدی سـلطانی سروسـتانی هفتـه گذشـته و چهارشـنبه اول 
شـهریورماه 46 سـاله شـد. شـهرزادی ها تولـد او را تبریـک 

. ینـد می گو

تولد هاشم خان دماوندی
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همکاری محسن چاوشـی با 
شهرزاد زیر ذره بین رسانه ها
جواهـرات عاوه بـر شـباهت کاملشـان؛ قیمـت تمام 

شـده آنهاست«.
 در هفته گذشـته، گـزارش شـهرزاد از نگاه عکاسـان 
سـینما و تلویزیـون نیـز بازتـاب خوبـی داشـت. عاوه 
بـر ایـن، همزمـان با خبـــر اعـام انتشـار هشـتمین 
هفتـــــــه نامه مجـازی شـهرزاد، یادداشـت محمد 
آفریــده کـه در ابتـدای آن شـماره درج شـده بـود، بـه 
صورت گسترده در رســانه های مختلف بازتاب داشت. 
گفت وگو با فریبــــــــا متخصـــص که در شـماره 
قبل مجلـه انجام شـده بود نیـز در تعـدادی از رسـانه ها 

بازنشـر شد. 
 تیزر جدید فصل دوم شـهرزاد از دیگر اخبـار پربازدید 
بود کـه کانال های مختلفـی آن را منتشـر کردنـد که از 
جملـه می توان بـه کانال هـای فیلـم نیـوز، خبرآناین، 
سـوره سـینما، آخرین خبر، سـینماتیکت، میزان، مجله 

فرهنگی و هنـری و سـینما مخاطب اشـاره کرد. 
 کاور قسـمت نهـم سـریال بـا عکـس ترانـه  
علیدوسـتی، عکس پشـت صحنـه از حسـن فتحی و 
شـهاب حسـینی، اولین عکس از قسـمت نهم سریال 
و همچنین بریده هایی از قسـمت نهـم، از جمله موارد 
دیگری بـود کـه در هفته گذشـته از سـریال شـهرزاد 

بازتـاب داشـت.

 یکـی از اخبار مهم این هفته سـریال شـهرزاد مربوط 
به ترانه سـینا سـرلک بود که در تیتراژ آغازین و در وسط 
فیلـم پخـش شـد، همیـن امـر باعـث گمانه  زنی هایی 

درباره جدایی محسـن چاوشـی از این مجموعه شـد.
موضوع شـایعه جدایی چاوشی برای رسـانه های زیادی 
جالـب توجه بـود، بـه طـوری کـه تکذیـب تهیه کننده 
سـریال عـاوه بـر کانال هـای تلگرامـی، سـایت ها و 
فضـای مجـازی، در روزنامه هایـی ماننـد بهـار، وقایـع 
اتفاقیـه، اعتمـاد، امتیـاز، آرمـان و فرهیختـگان بازتاب 

داشـت. 
 روزنامـه بانـی فیلـم در یکـی از شـماره های هفتـه 
گذشـته خـود، گفت وگویی بـا پرویـز فاحی پـور انجام 
داده و در آن، دربـاره سـریال شـهرزاد و اینکـه او دیگـر 
نقش های کوچـک و فرعـی را نمی پذیرد، گـپ و گفت 

کرده اسـت. 
 خبرگـزاری ایلنا نیـز در گزارشـی با تیتـر »جواهرات 
شـهرزاد و انگشـتر بـزرگ آقا چـه قیمتـی دارنـد؟«، به 
موضوع محصـوالت جانبـی سـریال پرداخته اسـت. 

در ابتـدای ایـن گـزارش آمـده اسـت: »در ایـن روزها و 
همزمان با آغـاز فصـل دوم سـریال، تمامـی جواهرات 
مورد اسـتفاده قرار گرفته ازسـوی بازیگـران مجموعه؛ 
به تولیـد انبوده رسـیده اسـت و نکتـه جالب دربـاره این 

بازتــــاب
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شراره داودی

هردوشنبه با یک ظرف 
تخمه پای تلویزیون 

می نشینیم!

گفت وگو با علیرضا علویان، صداگذار سریال »شهرازد«؛

شاید خیلی از کسانی که با مسائل فنی دنیای سینما آشنایی نداشته باشند، صدابردار و صداگذار را هم با 
اشتباه بگیرند یا حتی اگر کمی بیشتر اطالعات داشته باشند، تصور کنند صداگذاری تنها برای فیلم هایی 
که دوبله دارند، استفاده می شوند. اما اصل ماجرا چیز دیگری است؛ فیلم و سریال ها چه دوبله داشته 
باشند و چه نداشته باشند، هم صدابرداری دارند که سر صحنه صداها را ضبط می کند و هم صداگذاری 
دارند که در استودیو و در مرحله پس از تولید، باال و پایینی صداها را تنظیم می کند و اگر جایی الزم باشد 

صداهایی به آن اضافه می کند. 
کار صداگذارها سخت است و به قول خودشان، شیرینی فیلم و سریال دیدن به دلشان می ماند، از بس که 
هر سکانس و هر دیالوگ را بارها و بارها می شنوند و برای شان تکرار می شود! آن ها حتی وقتی پای نسخه 

نهایی می نشینند، دلهره این را دارند که جایی از کار مشکل فنی نداشته باشد. 
»علیرضا علویان« یکی از صداگذارهای جوان و پرکار سینمای ایران است. نام او با با لیست بلند باالیی 
از فیلم هایی که در آن ها حضور داشته، همراه است؛ از داریوش مهرجویی و ابراهیم حاتمی کیا گرفته تا 
مصطفی کیایی و سعید روستایی! او با سه نسل از کارگردان های سینمای ایران کار کرده و پیش از 40 

سالگی، نخستین جایزه بین المللی صدای سینمای ایران را به دست آورده است.  
او این روزها صداگذاری پروژه شهرزاد را بر عهده دارد. علیرضا علویان در نهمین شماره از »هفته نامه 

شهرزاد«، درباره همکاری با این سریال و کار صداگذاری صحبت می کند:

گفت و گو با عوامل

هفته نامه مجازی
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به هر حال گاهـی کارگردان می خواهد تغییـری را ایجاد 
کند یـا اینکـه در وصل کردن دو سـکانس بـه یکدیگر، 
صـدا و دیالـوگ تـازه ای نیاز می شـود کـه ایـن کارها را 
صداگـذار در یک پـروژه انجـام می دهـد. بعـد از مرحله 
پایانی تدوین، در سـریالی مانند »شـهرزاد« که تاریخی 
اسـت و در دوران امـروزی فیلمبـرداری می شـود، هـم 
کار صدابـردار و هـم کار صداگذار نسـبت بـه فیلم های 
روز شـرایط سـخت تری دارد. صدابـردار در صحنـه بـا 
آمبیانـس روز مواجـه اسـت، ممکـن اسـت هواپیمایی 
از محـل فیلمبـرداری عبور کنـد، ممکن اسـت صدای 
آژیر و دزدگیر پخش شـود و در حقیقـت این ها صداهای 
مزاحمی هسـتند که صدابـردار هم حواسـش بـه آن ها 
هسـت. بـرای صداگـذار هـم شـرایط به همین شـکل 
اسـت، اضافه کردن صدای درشـکه و چـرخ را داریم، در 
کار ما هم تعدادی حـذف کردن و تعـدادی اضافه کردن 
اسـت. بعد از این کار میکس و باالنس کردن موسیقی و 

صداهـای مختلف هـم انجام می شـود. 

 ایـن افکت هـا را داریـم، مثـا صـدای 
درشـکه؟ 

تعـدادی صدای آرشـیوی داریم کـه می توانیم اسـتفاده 
کنیم، بـا این حـال بعضـی از صداهایی کـه می خواهیم 

 اگـر بخواهیـد صداگـذاری را بـه شـکلی 
غیرتخصصی توضیـح دهید، چه می شـود؟ 
صداگـذاری بـه طـور کلـی کار تخصصـی محسـوب 
می شـود، امـا عامیانـه آن یعنی وقتـی کار سـر صحنه 
تمـام می شـود، راش ها بـه دسـت تدوین گر می رسـد، 
کار تدوین گـر کـه تمـام می شـود، یـک نسـخه برای 
موسـیقی مـی رود و یـک نسـخه بـرای صـدا می آید و 
در نهایـت موسـیقی هم بـه دسـت صداگذار می رسـد 
تا فایـل نهایـی حاضر شـود. در حقیقـت مجموعه پس 
از تولید شـامل تدوین، موسـیقی، صدا، ویژوال و اصاح 

رنـگ می شـود.
فیلمبـرداری سـریال شـهرزاد در دهـه ۹0  اسـت و 
می خواهد دهـه ۳0 را روایت کنـدو به هر حال داسـتان 
در دهه ای اسـت کـه برخـی از المان هـای امـروز اصا 
تعریف نشـده بـوده، به همیـن دلیـل بایـد روی برخی 
از آن هـا، عملیات هایی مثل حـذف کردن اتفـاق بیفتد. 

 شـاید تصـور عمومـی ایـن باشـد کـه 
صداگـذاری در فیلم هـا مخصـوص آثـاری 
اسـت که دوبلـه دارند، امـا این طور نیسـت 
و می بینیـم کـه همـه آثـار صداگـذار دارند، 
صداگـذار دقیقـا چـه کاری انجـام می دهد؟ 

گفت و گو با عوامل

هفته نامه مجازی
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شـکلی پیش مـی رود که بـه انـدازه ای کـه من بـه آن 
عشـق می ورزم، نتیجه نمی گیرم. اینکه مـن را بهترین 
صداگـذار بداننـد، چـه اتفاقی قـرار اسـت بـرای من رخ 
دهد. کسی که 20 سـال قبل بهترین صداگذار سینمای 
ایران بوده اسـت، اما االن خبری از او نیست، شاید دیگر 
کار نمی کند، اما چـرا امکان پـرورش نیرو را نـدارد؟ چرا 
رفـاه کامل نـدارد؟ به هـر حـال روزگاری بهتریـن بوده 
اسـت. اگر این شـرایط را در همه شـاخه ها بسـط دهید، 

می توانیـد نمونه هـای آن را هم پیـدا کنید.  

 آقای علویان به هر حال شـما هر قسـمت 
سـریال شـهرزاد را چندیـن بـار می بینید و 
کارهایـش را انجـام می دهید، بـا این حال 
باز هـم سـریال را دوشـنبه ها و وقتی 
بـه بـازار می آیـد، می بینید؟ 

بلـه، می بینـم! به هـر حال 
مانند دفعه اول نیست. البته 
خـود مـا هـم وقتـی بـرای 
اولیـن بـار هـر قسـمت به 
دسـتمان می رسـد، خیلـی 
سـریع پای آن می نشـینیم 
و قصـه را دنبـال می کنیـم. 
اما بـاز هم دیـدن نتیجه کارمـان لذت 

را هم بـه صدابـردار می گوییم تا سـر صحنـه برای مان 
بگیرد. گذاشـتن صداهـای صحنـه ای که سـر صحنه 
گرفتـه نشـده اند، کار صداگـذار اسـت، یعنـی وظیفه او 
نزدیک کردن فضای صحنه به خواسـته کارگـردان در 

سـکانس های مختلف اسـت.

 کار شـما با کار صدابردار ارتباط مسـتقیم 
دارد؟ 

صدابردار، موسیقی و تدوین گر. 

 شـما از ابتـدا بـه عنـوان صداگـذار وارد 
سـینما شـدید؟ چطور شـد کـه در ایـن راه 

قـرار گرفتیـد؟
من از 22 سالگی به طور مسـتقل صداگذاری 

را شـروع کـردم. ماجـرای ورودم 
بـه سـینما از پسـردایی ام 
شـروع شـد کـه زمـان 
سـاخت فیلـم کوتاهش با 
محمود موسـوی نژاد آشنا 
شـدم. ایشـان صداگذاری 
انجـام مـی داد و مـن هـم 

دسـتیاری او را کـردم. 
را  از آن کار، صداگـذاری  بعـد 

در اسـتودیوی »اندیشـه« و در کنـار محمـد 
آالدپوش و نازنین مفخم ادامه دادم. حضـور در کنار این 
دو نفر تاثیر بسـزایی در مسـیری که  طی کـردم و امروز 
در آن هستم، داشـت. کار حرفه ای من با »ساالد فصل« 
و بـا فیلم هایـی چـون »اسـپاگتی در هشـت دقیقـه«، 
»شـوریده«، »سـنتوری« و »پله آخـر« ادامه پیـدا کرد. 

 در حقیقـت ورود شـما بـه سـینما و به این 
شـکل چیزی نبود کـه برایـش برنامه ریزی 

کرده باشـید! 
به هـر حـال همیشـه عاقه منـد بـه سـینما بـودم، اما 
صداگذاری را بیشـتر تجربی یـاد گرفتم و حـاال با بودن 

در آن لـذت می بـرم.

 اینکه گاهی برخـی عوامل پشـت دوربین 
کمتر دیـده می شـوند، اذیت کننده نیسـت؟ 
بحث ایـن اسـت که شـاید در سـینمای مـا شـرایط به 

 

کسی که 20 سال قبل بهترین صداگذار 
سینمای ایران بوده، االن دیگر خبری 
از او نیست. چرا او امکان پرورش نیرو 

ندارد؟ چرا رفاه کامل ندارد؟

گفت و گو با عوامل
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 خودتـان چـرا شـهرزاد را دوسـت دارید؟ 
چـون در ایـن گـروه کار می کنید؟ 

کار کـردن با این گـروه خیلی هیجـان انگیز اسـت، کار 
کردن بـا  آقـای فتحی حتـی اگر سـختی هایی داشـته 
باشـد، خیلـی عالی اسـت و کلـی چیزهـای جدیـد یاد 
می گیـری. خـود مـن دیالوگ هـای سـریال را خیلـی 
دوسـت دارم، بازی هـا خیلی خوب اسـت و فکر می کنم 
برای هرکسـی این مجموعه جذابیت خودش را دارد. 
من بـه عنـوان یـک تماشـاگر عـادی از قصه 

لـذت می بـرم. 

 کار کـردن بـا آقای 
فتحی چطور اسـت؟ 
ــی  ــای فتح ــخصا از آق ش
ــی  ــرم! وقت ــرژی می گی ان
ــح  ــان صب ــم ایش می بین
ــد  ــه اســت، بع ســر صحن
از ظهــر ســر میــز تدویــن 
و بعــد از آن هــم بــرای موســیقی و 
صــدا حاضــر اســت و بــه جــای اینکه مــا به 
ــا »خســته  ــه م ــم، او ب او »خســته نباشــید« بگویی

نباشــید« می گویــد! 

خـودش را دارد و بـا یـک ظرف تخمـه پـای تلویزیون 
می نشـینیم!

 بازخوردهـای سـریال را چقـدر دنبـال 
می کنیـد و یـا چقـدر برای تان مهم اسـت؟

بازخورد زیـاد داریم، اما من خیلی دنبـال نمی کنم، چون 
واقعا آدم نمی داند که چه کسـی از روی حسـن نیت نظر 

می دهد و چه کسـی با غـرض ورزی صحبت می کند! 
به همیـن دلیل خیلـی دنبـال نمی کنـم و کار 

خـودم را انجـام می دهـم. همان قدر 
کـه از نظـرات مثبـت و 
خوشـحال  تشـویق ها 
می شـویم، به همان اندازه 
هـم نقدهـای سـازنده بـه 
کار کمـک می کنـد؛ امـا 
گاهـی وقت هـا افـراد نقد 
را بـا اعمال سـلیقه اشـتباه 
می گیرند و بـه همین دلیل 

ممکن اسـت مـا هـم آن هـا را پس 
بزنیم. البته اگر نقد فنی نسـبت بـه کار خودم 

باشـد را خیلی خوب می شـنوم، اما بازخوردهای کلی 
مجموعـه را خیلـی دنبـال نمی کنـم، چـون نمی دانـم 

کدام یـک واقعـی هسـتند. 

 

با اینکه در مرحله فنی، چندین بار هر 
هر  اما  می بینم  را  »شهرزاد«  قسمت 
دوشنبه، حداقل برای اینکه دیدن نتیجه 
کارمان لذت خودش را دارد، با یک ظرف 

تخمه پای تلویزیون می نشینیم!

گفت و گو با عوامل



هفته نامه مجازی

شماره نهم- جمعه 3 شهریور 1396

10

تبریک تولد مهدي سـلطاني )اول شـهریورماه( به 
سـبک امیرحسـین فتحي در اتاق گریم شـهرزاد

بـه دلیل آنکـه در هفته گذشـته 
شـهرزادي  هـاي  پُسـت  تعـداد 
بـه اشـتراك گذاشـته شـده در 
اینسـتاگرام بسـیار زیاد بـود، در 
شـماره نهم هفته نامـه و برخالف 
هشـت شـماره قبلـي، صفحـات 
فضـاي مجـازي از دو بـه چهـار 

صفحـه افزایـش یافته اسـت.

سام نوري و عکسي از او در دهه ٣٠!

رباني که یک مخاطب براي کارگردان، تهیه کننده و 
بازیگران شهرزاد پیچیده است

تفریحي به نام شهرزاد دیدن... کافیست بفهمند دوستشان داري، آنچنان تنهایت 
میگذارند که انگار از اول نبوده اي

این پُسـت ها با هشـتگ #شـهرزاد در 
اینسـتاگرام منتشـر و صفحـه رسـمي 

سـریال روي آن تگ شـده اسـت.

فضای مجازی
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چیدمان با جلد قسمت نهم شهرزاد توسط یک 
مخاطب

مخاطبي که مي گوید دیالوگ هاشم خان در 
قسمت نهم به دل او نشسته است؛ “عروس بریم”

طراحی های زیبای شهاب جعفرنژاد از عاشقانه هاي 
شهرزاد را در صفحه رسمي ایشان ببینید

طراحـي چهره هاشـم خـان دماوندي توسـط یک 
هنرمند مخاطب 

متن زیباي یک مخاطب درباره گردنبند مرغ آمین 
شهرزاد

به وقت شهرزاد دیدن در گرماي تابستان

فضای مجازی
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طراحـي زیبـاي یک مخاطـب از شـهرزاد، فرهاد و 
عاشـقانه هاي آنها

عکس نوشتي که حال این روزهاي فرهاد را به زیبایي 
توصیف مي کند

قبل از اینکه سالم اش را علیک بگویم، آتشش را به 
جانم کشید، انقدر در جاده زندگي مرا دواند که بي 
رمق شدم، دست به دامن چه کسي بشوم براي این 

عشق الکردار...؟

چیدمان با جلد قسمت نهم سریالتغییر در عکس کاور قسمت نهم سریال شهرزاد

زیبایي ها به رنگ آبي هستند، آسمان، دریا، رویاها، 
عشق ها و حتي مرغ آمین ها

فضای مجازی
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دیوانه مي رود تمام دوست داشتن را به هر جان 
کندني جمع مي کند، از هر دري مي زند... زیر 
بغل مي ریزد پاي کسي که قرار نیست بفهمد 

دوستش دارد...

دوسـت داشـتن کسـي کـه دوسـتت نـداره، مثل 
بغـل کـردن کاکتوسـه میمونه، هرچـي محکمتر 

بغـل کني، بیشـتر آسـیب مي بینـي...

دیگه خسته شده ام از اینکه براي توصیف من 
بگویند: چقدر خوب آدم ها را آرام مي کني... 

طراحي یک مخاطب با جلد قسمت نهم شهرزاد

واي از آن روزي که چشمان کسي خشک شود به در، 
که شاید مقربش بیاید و مهانش را در آغوش بگیرد...

عکسي که یک مخاطب از قسمت نهم شهرزاد 
به اشتراك گذاشته است

فضای مجازی
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محمود گبرلو

از نگاه منتقد

شـهرزاد را دوسـت داریـم چـون بـه آن نیـاز داریـم. 
شـهرزاد را دوسـت داریـم چـون روح و روان مـان بـه 
شـهرزاد وابسـته اسـت و خودمان و زندگی مـان را در 
ایـن مجموعـه می بینیـم، زیـرا آدم هـای آن از جنس 
خودمـان هسـتند. قصـه، عشـق، تلخـی و شـادی 
شـهرزاد انـگار همان چیزی اسـت کـه مـا گرفتارش 
هسـتیم. اصا انـگار دنبـال یـک گمشـده ای بودیم 
کـه حـاال پیدایـش کردیـم. سـال ها بـود بـا فانوس 
در تاریکـی دنبـال چیـزی می گشـتیم کـه حال مـان 
را خـوب، و نیازمـان را بـرآورده کنـد. خیلی هـا آمدند 
و ادعـا کردنـد امـا نشـد کـه نشـد و بدتـر روحمـان 
آزرده و ذهن مـان خسـته و متنفـر شـد. بـا خودمـان 
می پرسـیدیم چـرا دروغ؟ چـرا ریـا؟ امـا اینبار 
اصل خـودش بـود، اصل اصـل. وای 

کـه چقـدر شـادم...
کارگردان سـریال شهرزاد 
درک درستی از ساختار 
درام دارد و می دانـد 
کجـا بـا احساسـات 
تماشــــاگر بـازی 
کـرده و او را مطابـق 
بـا اندیشـــه هایش 
تنظیـم کنـد، حتـی اگر 
با روایتش موافق نباشـیم 
اما مجذوب روایتش هسـتیم و 
ناخـودآگاه باور می کنیـم روایت او 
منطقی و مسـتدل اسـت و ایـن عاوه 

چرا »شهرزاد« را دوست 
داریم؟!
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حـرف می زننـد، حرکـت می کننـد، نـگاه می کننـد، 
اشـک می ریزنـد، راه می رونـد، نـزاع می کننـد و... 
. نکتـه دیگـر نیـز، متـن درخشـان و بیـاد ماندنـی 
»شـهرزاد« اسـت که بـا قلـم ثمینـی و فتحـی برای 
ایـن سـریال، ابهـت و افتخـار ایجـاد کـرده اسـت.

و نکتـه آخـر... چه می کنـد این حسـن فتحـی. چقدر 
سـریع گام به جلو برداشـته و بـرای خـودش نابغه ای 

شـده است.

بـر قـدرت درام، نشـان از هـوش و ذکاوت کارگردان 
در انتخـاب تمـام اجـزا، از بازیگر گرفته تـا حتی قطعه 

کوچکـی از لـوازم صحنـه دارد.
»شـهرزاد« سـردمدار تحـول در سریال سـازی، 
تاریخـی،  روایت هـای  بازیگـری،  فیلم سـازی، 
مخاطب پذیـری، سـرمایه گذاری و رونـق صنعـت 
نمایش هـای خانگـی در عصر حاضـر این مدیـوم در 
ایران اسـت. اما در این میان چرا فیلمسـازی؟! بخاطر 
آنکه در عصـر امروز و بـا ورود تلویریون هـای بزرگ و 
سیسـتم های دیجیتـال، قاب سـیما بـا قاب سـینما با 
فاصله ای اندک، بسـیار شـبیه به هم شـده اند و این را 
کارگردان خـوب درک کرده اسـت. )نمایش شـهرزاد 

در پردیس هـای سـینمایی(
»شـهرزاد« متولیـان فرهنگـی را از خواب خرگوشـی 
بیدار کـرد و آن ها تـازه فهمیدند که چقـدر از نیازهای 
مخاطب امروز بی اطاع هسـتند. آن ها بـه بهانه های 
واهی سـریال های پیش پا افتاده، سـخیف و سـطحی 
را به خـورد مـردم دادنـد اما بـا اینکـه تماشـای آن ها 
مجانی بـود، مـردم هرگـز از آن هـا اسـتقبال نکردند. 
شـهرزاد نشـان داد می تـوان بـه سـمت شـبکه های 
خصوصـی گام برداشـت و کاری کـرد کـه مطمئـن 

باشـیم اتفاقـی نمی افتد.
نمی تـوان در »شـهرزاد« از دو چیـز مهم تـر 

گذشـت. بازی هـای درسـت و جـذاب 
بازیگـران از علـی نصیریـان تا 

آن لوطـی داخـل کافـه، 
همه شـان سـتودنی 

اســـت. بـا آنکـه 
مدتهاســــــت 
از تولیــــد آن 
می گـــــذرد 
همـه درسـت 
و اصولــــی 
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شـهرزاد اسـت.
 ملیکا ملکیان: ما در فصل اول فرهاد دماوندی عاشق 
دل شکسـته و آزادیخواه ناکام رو دیدیم کـه در آخر، بعد 
از سـرازیری های سرنوشـت بـه شـهرزاد رسـید. تـوی 
فصل دو داریـم مـردی رو می بینیم که باز هم عاشـقه و 
باز هم آزادیخـواه، اما اآلن جـان تازه گرفتـه و از زندگی 
شـهرزاد و رویاهایی که بـا کودتا برباد رفـت رو میخواد و 
دوست نداره همسرش حرف سـربه مهری داشته باشه. 
عصبانیت و زودقضاوت کردنش تو قسـمت نهم نشون 
داد کـه فرهـاد هرچقدر هـم عاشـق باشـه و آزادیخواه، 
هرچقدر هم به شهرزاد بگه بیشـتر از خودم بهت اعتماد 
دارم، بـاز هم یک مـرد متعصب ایرانیـه، اون هـم از نوع 

 سـمیرا: بعضی هـا دلشـون می خـواد کـه شـهرزاد از 
فرهاد جدا بشـه برگرده با قباد زندگی کنـه... مگه زن ها 
دستمالن که  هر کسی خواستشون پیش همون باشن... 
خودشـون حق انتخاب ندارن؟ شـهرزاد، فرهـاد و امیدو 
کنـار هـم می خـواد و هیـچ ارزش و احترامی بـرای قباد 

قائل نیسـت...
شـهرزاد باالخره بعد از ۳6 قسـمت کـه از فصـل اول تا 
االن طی کرده، در قسـمت نهـم فصـل دوم فهمید که 
عشق واقعی با شـجاعت معنی داره، غیر از این احساس 

شـهرزاد به فرهاد عشـق نیسـت، هوسه.
 فرزانـه: یـک داسـتان سـاده را اگـر از زاویـه ای 
متفاوت روایـت کنید، افسـانه می  شـود! و این معنای 

قسـمت نهـم سـریال »شـهرزاد« پرسـش ها و بحث هـای زیـادی را در فضای مجـازی موجب 
شـده اسـت. اولیـن پرسـش درباره رفتـار قبـاد در قبال بازگرداندن شـهرزاد اسـت، از سـوی 
دیگـر، رفتـار فرهاد بـرای مقابله بـا تهدید به دقت مورد بررسـی قـرار می گیـرد و در کنار این 
دو، شـهرزاد اسـت که نشـان داده اگرچه قاطع سـخن می گوید اما فرزند خردسـالش می تواند 

در رفتـار او نوعـی تزلـزل را ایجاد کند.
در  هفته گذشته پس از انتشار قسمت نهم سریال، تعداد نظراتی که به اکانت    

تلگرام ارسال شده، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از آنجا که آمده است: 
(@ShahrzadContact) 

فرهاِد بی نوا، قباد ظالم
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رو داشـته باشـه، باید اون موقع کـه بزرگ آقا بود دسـت 
از ترسـو بـودن بـر می داشـِت، مگـه وقتـی شـهرزاد با 
قباد بـود، فرهاد بـه شـهرزاد همچین پیشـنهادی داد؟؟ 
فرهاد دماوندی شـخصیت مثبت داسـتان که با اطراف 
خـودش در اون زمـان می خواد ارتبـاط برقـرار کند، ولی 
زور اطرافـش به تاش هـای اون میچربه، ولی مطمئنم 
که فرهـاد ایـن دفعـه برنـده میشـه و شـخصیت نیمه 
خاکسـتری قبـاد کـه داره بـا زور خانـدان دیوان سـاالر 
کـه واقعا حـق قبـاد نیسـت، شـهرزاد و فرهاد قصـه رو 
از هـم جدا می کنـد. در واقـع قباد نمـاد مردم جـاه طلب 

اون ایامـه.
ملیکا آقاجانی: نه شـهرزاد مقصره، نه قبـاد، نه فرهاد. 
بزرگ آقـا مقصره. کسـایی که میگـن قباد مقصـره یه 
لحظـه فکر کنـن که قبـاد بـزور بـا شـیرین ازدواج کرد 
و همینطـور بـه زور با شـهرزاد! تا به شـهرزاد دل بسـت 
مجبور بـه طاق شـد. قبـاد یـه قربانی بـود هیچکس 

درک نکـرد.
 لیلـی: بـه نظـر مـن خیلـی بی انصافیـه کـه فرهادو 
متهم کنیم کـه چرا بـا خشـونت رفتـار کـرد و گردنبند 
رو پـاره کـرد. تـوی سـکانس های مختلف سـریال چه 
تـوی فصـل اول و چـه تـوی فصـل دوم، شـخصیت 
فرهاد بـه شـکلی نشـون داده شـده که مخاطـب ازش 
انتظـار بهترین رفتـارو در هـر حالتـی داره و انتظـار داره 
که همیشـه قربـون صدقـه ی شـهرزاد بـره و همه چی 
رو نادیـده بگیـره. ولی مخاطـب باید بـه ایـن فکر کنه 
کـه فرهـاد قبـل از اینکه یـه جـوان دانشـجوی ادبیات 
عاشق پیشـه باشـه، یـه مـرده و طاقـت کارای قبـاد رو 
نـداره و همیـن طـور تردیدهای شـهرزاد )کـه از طرفی 
کاما قابـل قبوله( رو نـداره. باخره صبـر اون هم تموم 
میشـه. یقینا این نشـونه ی این نیسـت که عاقه اش به 
شـهرزاد کم شـده، بلکه این رفتـارا از بخـش مردونه ی 
وجودش سرچشـمه می گیره که نمی خـواد به هیچ وجه 
عشقشـو از دسـت بده و یه مرد دیگه تصاحبش کنه. در 
واقع رفتارهـای فرهاد آمیزه ای از عشـق، تـرس، نفرت 
و تعصبـه. رفتارهایی کـه مخاطب فقط بخش اولشـو از 

فرهاد انتظـار داره.
 مهـدی: جذابیـت شـخصیت قبـاد بـه خاکسـتری 
بودنش ولـی فرهاد و شـهرزاد وقتـی باهم باشـن، یکم 
از حـال و هـوای عاشـقانه فیلـم نسـبت به فصـل اول 

کـم کـردن. 

چند دهه پیشـش. فرهاد خـواه یا ناخواه وقتی زندگیشـو 
در خطر ببینه، ممکنه کاری ازش سـربزنه که پشیمونی 
بزرگـی رو بدنبال داشـته باشـه. فصـل دو داره اون روی 
سـکه شـخصیت هارو نشـون میده. فرهاد دماوندی که 
طرفدار حقوق برابر و آزادیخواهه، اما شـوهری متعصبه، 
فرهادی که شهرزادشـو بدسـت آورده امـا بخاطر فرزند 
همسـرش مجبوره دسـت به عصا باشـه و دل نگرون و 
حسـاس به کوچک ترین اتفاقـات که مبادا شـهرزاد که 
اآلن مادر هم هسـت، خـودش رو فدای امیـدش بکنه. 
در مقابل، شـهرزاد قصـه رو می بینیم که هنـوز دخترک 
عاشـق و مصمـم درونـش هسـت و اتفاقـات خـاف 
میلش و پسـتی و بلندی های سرنوشـت و تقدیر ذره ای 
اعتقادات و اصولی که بهشـون پایبنـده رو تغییـر نداده. 
مـا همسـری رو می بینیم کـه با چنـگ و دندون سـعی 
داره پـرده حرمـت و احتـرام بیـن خـودش و فرهـاد پاره 
نشـه و چیزی پنهانی نداشـته باشـه کـه از طرفـی باید 
نگران باشـه، مبادا همسـرش احسـاس خطر کنه مبادا 
اعتمادی کـه بینشـون از بین بـره و این همسـر بخاطر 
مرغ آمینـی که پـاره شـده زار میزنـه چون ترسـیده که 
سـتون های زندگیـش قبـل اینکـه قبـاد خرابـش کنه 

فرهـاد خرابـش کنه.
 شـهرام: متاسـفانه ایـن سـري از شـهرزاد ضعـف 
نوشـتاري دارد و بیشـتر تبدیل به سـریالي گنگسـتري 
شـده که از فضاي ایراني دور و حال و هواي عاشـقانه ي 
سـریال کاما به حاشـیه رفته کـه دیگر اهمیتي نـدارد. 
* زهـرا: به نظـر مـن شـهرزاد نمونـه یـک زن کامل و 
قدرتمنـده و مطمئنم کـه پـای حرفش وایمیسـته، هم 

عشقشـو نگه میـداره هم بچشـو...
 گیلـدا: خواسـتم نظـر کلـي راجع بـه رونـد فصـل 2 
بدهم، من قسمت ۹ رو خیلي دوسـت داشتم و برعکس 
خیلي از مردم، بـه نظرم فصل دو شـهرزاد خیلي محکم 
پا گذاشـته و قطعـا هر قسـمت از قسـمت بعـدي بهتر 
خواهد شـد. مـن به شـخصه، اینکـه فصـل دو بـا روند 
آرام تـري نسـبت بـه فصـل اول در حـال حرکت اسـت 
را دوسـت دارم بـه دلیـل اینکـه بـه کوچکتریـن زوایـا 
پرداخته میشـه. تنها خواهش و آرزوی من این اسـت که 
شـخصیت ها اگرچه دسـتخوش تغییرات مي  شـوند اما 
به طور کلی تغییر نکنند. بهتر اسـت ذره ذره وجودشـان 

به آرامـي تغییر کنـد کـه دل مخاطـب را نزند. 
 نرگـس: به نظـر من قبـاد اگه می خواسـت شـهرزاد 
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ساکن طبقه وسط!
مقدمـه اسـم او را می بـرد، دلیلـش ایـن نیسـت کـه 
ایـن یادداشـت در مجله ای بـه اسـم شـهرزاد و تابع 
سـریال حسـن فتحـی، منتشـر می شـود؛ دلیلـش 
آن اسـت کـه کاراکتـر اصلـی این ملـودرام جـذاب، 
یکی از معدود کسـانی اسـت کـه هرگز نخواسـت به 
سـودای باال بـردن طبقـه اجتماعی خودش، دسـت 
به دامـن مـال و مکنـت بـزرگان یـا مجیزگـوی هر 
کار درسـت و نادرست شـان باشـد و اصـا بـرای 
همیـن اسـت کـه شـخصیت اصلـی مجموعه شـده 
و نامـش بـر پیشـانی سـریال، نقـش بسـته اسـت. 
او یـک زن پیشـرو در دهـه ۳0 شمسـی اسـت کـه 
وقتـی می شـنیده اهالـی عمارت بـزرگ آقـا، پدرش 
را رعیـت و او را رعیـت زاده می خواننـد، ایـن حرف را 
پشـت گـوش می انداختـه و محکم تر بـه کتاب های 
شـعر و تاریخش می چسـبیده و در کنار آن، از حساب 
و کتـاب و علـوم تجربی هـم غافل نشـده تا بـه آنها 
که ثروت شـان بـاد در گلویشـان انداختـه، ثابت کند 
درد که بـه جـان جامعه افتـاد، فقیـر و غنـی، نیازمند 
اهالی علم و اندیشـه هسـتند. اما آیا سـایر کاراکترها 
هم این چنین درسـت و بـه قاعده، راه پیشرفت شـان 

را انتخـاب کرده انـد؟
آدم های »شهرزاد« همه در اندیشـه باال رفتن هستند 
و هر کسـی به فراخـور آرزوهـا و جهان بینـی اش این 
راه پلـه را طـی می کنـد. عجیـب هـم نیسـت، چراکه 
چیـز زیـادی از پیـروزی مشـروطه نمی گـذرد و تعداد 
بیدارشـدگان آنقـدری هسـت کـه سروصدایشـان، 
خواب مانده هـا و بـه خواب زده هـا را هـم از کنـج اتاق، 
بیـرون بیاورد. مـردم به پـا خواسـته اند و در فکـر بهتر 
شـدن هسـتند، امـا هـر کسـی توانایـی درک مسـیر 
درسـت را ندارد و اینجاسـت که ارزشـی به نام کرامت 
انسانی، به فراموشی سـپرده می شـود. فرقی نمی کند 
سـکانس، در خانه هاشـم خان باشـد یا در اداره رسمی 

هـر هفتـه در ذره بیـن بخشـی از سـریال 
شـهرزاد مـورد بررسـی و واکاوی قـرار 
می گیـرد. در شـماره نهم به سـراغ فاصله 

طبقاتـی رفتیـم و بـه آن پرداختیم. 

چطـور می شـود رگه هـای اجتماعـی در یـک اثـر 
سـینمایی یـا تلویزیونـی پررنـگ شـود، بـدون آنکه 
حرفـی از »فاصلـه طبقاتـی« به میـان آورده شـود؟ 
این پدیده شـوم زندگی شـهری از دیرباز سـایه خود 
را بـر سـر مدنیـت انداختـه، 
از سـال های دورِ قبل تـر 
از دوران زندگـی دکتـر 
شـهرزاد سـعادت حتـی! 
ایـن  در  نگارنـده  اگـر 
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شـهربانی؛ در همه حال کسـی هسـت که دیگـری را 
بی پـروا تحقیر کند و عجیـب آن که ایـن دیگری هم 

انتظار چنیـن برخـوردی را دارد! شـاگرد بینوای 
حجـره فرش فروشـی و کارمنـد لغزخـوان 

اداره حاضرنـد بـرای نیـل بـه خواسـته 
خودشـان، توهیـن مسـتقیم و کنایـه 
غیرمسـتقیم را بـه جـان بخرنـد و 
انگار قـرار اسـت وقتی بـه جایگاه 
مطلـوب رسـیدند، حافظه شـان 
هـم پـاک بشـود و بـه خاطـر 
نیاورنـد کـه چگونـه بـرای این 
بـزرگ شـدن، کوچک شـدند. 
حـد اعـای ایـن فراموشـی 
عزت نفـس در کاراکتـر اکرم 
نمـود یافتـه اسـت؛ دختـری 
که ابتـدا او را به خاطـر نان آور 
خانه بـودن و مقابلـه کردنش 
با اعتیاد پدر تحسـین کردیم و 
حتی خواستیم از بدجنسی اش 
در حـق صاحـب کار خیاطـش 
هـم چشم پوشـی کنیـم امـا 
کـم کـم متوجـه شـدیم او 

حاضر اسـت برای تبدیل شـدن 
از یـک ندیمـه بـه بانـوی خانه، 
حتـی تا پـای اعدام شـدن کسـی 
کـه زمانـی همـدم او بـود، پیـش 
بـرود و شـأنیت لفظ »عـروس« را 
تـا حـد »کنیـز آقـا بـودن« پایین 

بیـاورد. گاهـی در میانـه تماشـا، به 
خـود می لرزیـم کـه ایـن اوضـاع 

دردآور، زمانـی نه چنـدان دور بر جامعه 
کشـور ما حاکم بوده اسـت و تـا می آییم 

به خـود دلداری بدهیـم که چندیـن دهه با 
آن زمان فاصله داریم، گویی کسـی از درون 

بـه مـا نهیـب می زنـد کـه هنـوز هـم گاهـی 
تـاش تحسـین برانگیز بـرای ارتقـای سـطح 

زندگـی و طبقـه اجتماعـی جایـش را بـا تقـای 
تأسـف بار عـوض می کنـد و رسـالت یـک سـریال 
چیسـت به غیـر از اینکه بعضـی اوقات هـم این چنین 

تلنگر داشـته باشـد؟
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شهرزاد: من 
می خواهم با 
همین »نه« 
بجنگم تا پسرم 
رو پس بگیرم. 
با همین »نه« 
بجنگم که بتونم 
کنار همسرم 
بمونم. اگه 
می گفتم آره 
پسرم رو داشتم، 
اما من، من نبودم!

شیرین: من 
دیوونه ام، من 
دیووونه ام...

عبدلی: نه 
دیوونه نیستی! 
من دیوونه ام 
که تو رو از اون 
مخمصه آوردم 
بیرون و خودم 
رو انداختم 
توی ُگه!

هاشم خان: به 
من باشه، تو 
عروس منی، 
عروس منم 
می مونی..

قسمت نهم
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قباد: شهرزاد باید 
برگرده عمه جون! 

وگرنه... قباد 
می زنه به سیم 

آخر، به روح پدر 
و مادر، به جان یه 
دونه پسرم کبیر. 

بدجاییه سیم 
آخر...

شهرزاد خانم 
سعادت! آقای 

قباد دیوان ساالر 
رسما از شما 

تقاضا دارند از 
جناب دماوندی 

متارکه کنید 
و برگردید سر 

خونه زندگی  
سابقتون. به 

عنوان عروس 
دیوان ساالر 
و مادر فرزند 

ایشون.

آره فرهاد! به 
پیشنهاد فکر 

کردم، به امید! به 
همیشه با امید 

بودن! به ترس از 
اینکه اگه قباد 

َجری بشه، دیگه 
نذاره من این بچه 
رو ببینم! به ترس 
از اینکه فردا خوِد 

امید من رو نبخشه! 
به اینکه اون خونه 
برای بزرگ شدن 
یه بچه اصال امن 
نیست! به تو... به 

خودمون..
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شهرزاد مخاطب را 
تشنه نگه می دارد

شهرزاد از نگاه چهره پردازان؛

بدون شک، کیفیت طراحی چهره بازیگر می تواند جزو مهمترین فاکتورها برای باورپذیری و اثرگذاری یک 
شخصیت در ذهن مخاطب باشد. چهره پردازی زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که قرار باشد فضایی 

متفاوت نسبت به آنچه مخاطب هر روز پیش روی خود می بیند، خلق شود. 
سریال شهرزاد از مجموعه هایی است که از ابتدای پخش خود در فصل اول، در بخش چهره پردازی بازیگران مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفته بود. از این رو، در نهمین شماره از هفته نامه شهرزاد، 1٠ طراح چهره پردازی درباره 

نقاط قوت و ضعف این بخش در سریال سخن گفته اند: 

سپیده حیدرآبادی
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چهره پـردازی سـریال شـهرزاد 
بسـیار خـوب و حرفـه ای انجام 
شـده اسـت و تا حدودی با دوره 
زمانی که روایـت می کند تطابـق دارد. شـهرزاد به دلیل 
روایـت عشـقی کـه دارد بـه خوبـی توانسـته مخاطب 
را بـه سـمت خـود جلـب کنـد. بـه دلیـل ضعـف بودن 
سـریال های تلویزیون مخاطب حتی بـا پرداخت هزینه 
به دنبال ایـن نوع فیلم ها و سـریال ها اسـت کـه جذاب 
و پرکشـش باشـد و او را برای دیدن قسمت بعدی تشنه 
نگـه دارد. شـهرزاد توانسـته بیننده خـود را حفـظ کند و 
عاوه بر مخاطبان عادی، ما هنرمندان هم این سـریال 
را دوسـت داریم و دنبـال می کنیم. شـهرزاد در واقع یک 
نوع نـوآوری در سریال سـازی ایران بوده اسـت. به آقای 
حسـن فتحی تبریک می گویم و به همه عوامل خسـته 

نباشـید می گویم.

وقتی عبدا... اسکندری مسئول 
چهـره پـردازی در اثری باشـد، 
دیگر جای هیـچ صحبتی باقی 
نمی مانـد، زیـرا او در کارش بی نظیر اسـت و به بهترین 
شـکل ممکـن از عهـده کارش بـر می آیـد. کار او در 

علی اکبر بهادری

یکـی از مؤلفه هـای موفقیـت 
سـریال شـهرزاد، حضور عبدا... 
اسـکندری به عنوان چهره پرداز 
اسـت، زیرا او از باتجربه های این حوزه اسـت که کارش 
را خـوب بلد اسـت. مـن معتقـدم هیچ فـرد دیگـری به 
انـدازه عبـدا... اسـکندری نمی توانسـت از عهـده پروژه 
عظیم شـهرزاد برآید. او همانند دیگر آثاری کـه در آن ها 
همکاری داشته، توانسـته در شهرزاد هم از تجربه هایش 
در گریـم بازیگرها به خوبـی اسـتفاده کند. به نظـرم در 
کنار فیلمبرداری، صدابـرداری، بازیگری، تهیه کنندگی 
و...، چهره پردازی این مجموعه پرطرفـدار هم به خوبی 
درخشـیده اسـت. البته به جز این، نمی توانسـتیم انتظار 
دیگری از سریال شـهرزاد داشته باشـیم، زیرا کارگردان 
حرفـه ای و پرقدرتی مانند حسـن فتحی باالی سـر آن 

قرار گرفته اسـت.

عباس افشاریان
مرضیه پاك نیت

عبـدا... اسـکندری در کارش 
حرفه ای اسـت و هر کجا باشـد 
کارش را به بهترین شکل انجام 
می دهـد. او از پیشکسـوتان چهره پـردازی اسـت کـه 
همیشـه در کارش نوآوری داشته است. حسن فتحی نیز 
از دوستان نزدیک من اسـت. او روانشناسی خوانده است 
و در دانشـگاه دوره تئاتر را نزد من گذراند، یعنی من استاد 
دانشـگاه او بودم. فتحـی از کارگردان های کاربلد بسـیار 
بااخاق و موفق اسـت. سـریال شـب دهم و شـهرزاد از 
این کارگـردان را بسـیار دوسـت دارم امـا تا به امـروز به 
عنوان گریمـور با او همکاری نداشـتم. بی شـک فتحی 
از کارگردان های سریال سازی اسـت که اکثر مخاطبان 

آثـار او را دوسـت دارند.

حسین اردستانی

من هم فصل اول و هم فصل دوم 
این سریال را دیدم. به نظرم فصل 
اول پخته تر و به دوره زمانی که 
روایت می کند، نزدیکتر است و شخصیت ها قابل قبول تر 
هستند. باید یادآور شوم که این نظر تنها من نیست، بلکه 
دوستانی که نزدیک هستند و معموال با آنها این سریال را 

لیال پرهیزکار

شـهرزاد هم مانند سـایر آثـارش عالی اسـت و ایـن امر 
یعنی چهره پـردازی هم یکـی از عوامل موفقیـت در این 
سریال اسـت. همانطور که روایت عشـق در این سریال 
بر موفقیتش دو برابـر تاثیرگذاربوده اسـت. این سـریال 
زمانـی از تاریـخ را روایـت می کنـد که بسـیار دلچسـب 
اسـت، مخصوصا بـرای مـن و افرادی هم سـن و سـال 
مـن کـه آن دوران را دیده ایـم. بـه همیـن دلیـل هـم از 
دیدن شـهرزاد بسـیار لذت می بریـم، چون زندگـی را به 

همان شـکل واقعـی اش به تصویر کشـیده اسـت. 
عاوه بـر چهره پـردازی، طراحی صحنه و لوکیشـن آن 
هم مخاطب را به سـمت خود می کشـاند. شـهرزاد یک 

اثر موفق در کارنامه کاری حسـن فتحی اسـت.
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کار  وقتـی  اسـت  طبیعـی 
بـا  اثـری  چهره پـردازی 
عبـدا... اسـکندری باشـد، آن فیلـم یـا سـریال در این 

محمدعلی
 جهانگیرپور

می بینم هم همین نظر را دارند و این درحالیست که قصه 
همان است و دوره زمانی هم که روایت می کند همان 
است اما تغییرات زیادی به چشم می خورد. البته این نظر 
به معنای بد بودن سریال نیست بلکه مقایسه ای با فصل 
اول همین سریال با همین عوامل و کارگردان است. 
درمجموع به آقای حسن فتحی و عوامل سریال تبریک و 
به همه آنها خسته نباشید می گویم و امیدوارم این موفقیت 

ادامه دار باشد.

بخـش نقصـی نخواهد داشـت. در سـریال شـهرزاد، 
چهره پردازی هـا در فصل دوم بهتـر و قوی تر از فصل 
اول اسـت. بـه عنوان مثـال گریـم فرهـاد )مصطفی 
زمانـی( عالی اسـت زیـرا گریم هـا بـا دوره زمانی که 
روایـت می کنـد، کامـا تطابـق دارد. حسـن فتحـی 
کارش را بسـیار خوب می داند و مـن افتخار همکاری 
در سـه اثر را با وی داشـتم، بـه همین دلیـل می گویم 
فتحی در قصه، شـخصیت پردازی و معرفی کارکترها 
حرفـه ای اسـت. نـه تنهـا مـن بلکه دوسـتانی کـه با 
آنهـا دربـاره سـریال شـهرزاد و آثـار فتحـی صحبت 
می کنیـم، معتقدنـد کـه فتحی معموال سـه قسـمت 
اول شـخصیت ها را معرفی می کند و در قسـمت های 
بعدی آن چنـان ما را با شـخصیت ها آشـنا کـرده که 
دیگر نقطـه نامفهومـی دربـاره آنهـا بـرای مخاطب 

باقـی نمی مانـد.



هفته نامه مجازی

13
96

ور 
هری

3 ش
عه 

جم
م- 

ه نه
مار

ش
25 مخاطب خاص

سریال شـهرزاد را بسیار دوست 
دارم زیرا روایت بسیارخوبی دارد. 
با احتـرام به عبـدا... اسـکندری 
اسـتاد بزرگ چهره پردازی به نظرم گریم های بازیگرها 
و مخصوصـا خانم ها بـه روز نیسـت. زیرا طبـق آنچه از 
آن روزگاران بـه یـاد داریم دخترهای خانه بسـیار سـاده 
بودند و مـادران خانواده فقط وقتی می خواسـتند عصرها 
جایـی برونـد، بـه خودشـان و صورتشـان می رسـیدند 
امـا در سـریال شـهرزاد ما می بینیـم خود شـهرزاد حتی 
مواقعی کـه در موقعیت هـای مناسـب قـرار نـدارد )بـر 
ای فرهـاد مشـکلی پیـش می آمد، پـدرش فوت شـده 
بـود، بچـه اش را از او دور کـرده بودند( صورتـش آرایش 
شـده اسـت و حتی در سـکانس هایی، صورت هـا گریم 
گربه ای دارنـد، در حالیکـه این نـوع گریم از زمـان رضا 
شـاه به ایران آمد و تنها مخصـوص خانم هـای درباری 

بود کـه خانومی از فرانسـه آنـرا به ایـران آورد.

شـهرزاد با توجه به نوع سـاخت 
و نگاهـی که حسـن فتحـی بر 
روی تـک تـک  آثـارش دارد، سـریال بسـیار موفـق و 
پرمخاطبـی شـده اسـت. چهره پـردازان ایـن مجموعه 
بیشـتر سـعی کردند با توجه بـه شـخصیت پردازی کار 
را پیـش ببرند تا اینکه تغییـر چهره در صـورت بازیگران 
داشـته باشـند. مـن چهره پـردازی سـریال شـهرزاد را 
می پسـندم زیـرا خـط نگاهم بـه همین شـکل اسـت، 
یعنی نـوع چهره پردازی شـان به خط مشـی من نزدیک 
اسـت. در سـال های اخیر مجموعه هایی سـاخته شـده 
اسـت کـه شـاید چهره پـردازی آنهـا از کیفیـت خیلـی 
باالیی برخـوردار نبـوده امـا چهره پـردازی این سـریال 

معقول اسـت و غلو شـده نیسـت.
با توجه به سـابقه ای که حسـن فتحی در سریال سـازی 
دارد که در ذهن مردم همیشـه از او و آثارش به خوبی یاد 
می شـود، این سـریال هم همانند آثار دیگـر او، مخاطب 
را جذب کرده اسـت. شـهرزاد فیلمنامه خوبـی دارد و در 
کنار فیلمنامه، بازیگرانی همچون شهاب حسینی، ترانه 
علیدوسـتی و دیگـر بازیگران موجب شـدند تا سـریالی 

اینگونه موفق سـاخته شود.

چهره پـردازی سـریال شـهرزاد 
بسیار حرفه ای انجام شده است 
امـا نکته ظریفـی کـه در فصل 
دوم دیـده می شـود، این اسـت که چهره هـا کمی پرش 
دارد. این نکته در مورد شـخصیت های خانم بیشتر دیده 
می شـود. البته طبیعی اسـت که همه سـکانس ها با هم 
تصویربرداری نمی شـود، اما گریمور بایـد راکورد تصویر 
را حفظ کند. با توجه بـه اینکه عبدا... اسـکندری کارش 
بسیار حرفه ایسـت، می توانسـت در این بخش اجراهای 
بهتری داشـته باشـد. البته که اسکندری اسـتاد همه ما 
محسوب می شود و شـاید این مشـکل به طراح برگردد. 
به عنوان مثال، چهره رویا نونهالـی در جاهایی قجری و 

در جاهایـی امروزی دیده می شـود. 
نباید از یاد ببریـم که برای هـر یک از عوامل در سـینما، 
کار با حسـن فتحی افتخـار اسـت و قصـه و کارگردانی 
در موفقیت این سـریال بسـیار تاثیرگـذار بوده اسـت. از 
تعاریـف کارهای حسـن فتحـی اسـت که همیشـه در 
آثارش مخاطـب را به تفکـر وا می دارد و این مشـخصه 

مثبت و اصلـی آثار او اسـت.

پروین نویدی یکتا

مهرداد قلی پور
آذر هوشیار

همه قسمت های سریال شهرزاد 
را دیدم. به نظرم عبدا... اسکندری 
مثل همیشه به خوبی از عهده 
کار برآمده است. گریم ها بسیار خوب و حرفه ای انجام 
شده است و با زمانی از تاریخ را که به تصویر کشیده، کاما 
همخوانی دارد. به نظرم شهرزاد به موفقیت های کاری 
اسکندری افزود، زیرا شیوه متفاوت و خوبی را برای این 
مجموعه پیاده کرد. به طور قطع سریال شهرزاد با توجه 
به کارگردان کاربلد و عوامل حرفه ای اش می تواند از 
سریال های درجه یک باشد. به طور قطع اگر فضا بازتر 
شود، در تولیدات و نوشتار شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود، 
همانطور که حسن فتحی و نغمه ثمینی نوشتند. امیدوارم 
سریال های دیگر هم مانند مجموعه موفق و پرطرفدار 

شهرزاد سیر صعودی پیدا کنند. 

علی اصغر حکیمی
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درستی رعایت می شود. نمونه اش گردنبند مرغ آمین. 
دقت کنید در چه لحظاتی از آن استفاده می شود و چقدر 
دقیق حس فضا با این یک گردنبند بیان می شود. حتما 
تصویر پاره شدنش توسط فرهاد شما را هم نگران یک 
تنش احساسی عمیق در قسمت نهم کرده است. به این 

عزیمت کدها در سریال دقت کنید!
ایران روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد. ما کتاب 
نمی خوانیم. تاریخ و فرهنگ مان را نمی شناسیم و روز 
به روز سلیقه بصری مان بیشتر تحلیل می رود. در این 
میان، آدم هایی پیدا شده اند که درست کار کردن را بلدند. 
تاثیرگذاری مثبت روی سطح سلیقه را بلدند. آشنا کردن 
مردم با شعر و ادبیات را بلدند. کسانی آمده اند که مصدق 
را از شلوغی های 2۹ اسفند به روزمره زندگی های مان 

آورده اند، مصدقی که خون ملت بوده و هست.
سرانه مطالعه کتاب در ایران کمتر از سه درصد است. 
در چنین وضعیتی شاید خوراک تصویری سالم، 
تا حدی جبران کننده ی کتاب نخواندن مان باشد. 
ثمینی و فتحی یک خوراک سالم هیجان انگیز تهیه 
کرده اند. در این روزهایی که سریال های ضعیف 
تلویزیون و آب دوغ خیاری های ترکیه ای، شعور 
دیداری و شنیداری مان را به قهقرا می برند؛ شهرزاد 
شربت بیدمشک مادربزرگ است. نوشیدنی خنکی 
که در این گرما، جگرمان حال می آید از نوشیدنش و 

اعصاب مان هم آرام.

شاید درست آن باشد که در 
جایگاه یک عکاس از قاب ها 
بنویسم؛ اما بسنده می کنم به یک جمله: فتحی جادوگر 

تصویر است.
شاملو در یکی از اشعارش می گوید: »مرگ  را زیسته ام من 

/ به عمری سخت دراز فرساینده«
شهرزاد روایتی دارد مشابه این یک تکه از شعر بامداد. 
داستانی برآمده از نامش، از جنس هزار و یک شبی که زن 
قصه گو از درونش برخاسته و به فرهنگ ما پیوسته است. 
هزار یک و شب دعا و انتظار، برای آن که سلطان این بار 
دختر را نکشد؛ و چقدر انتظار در لحظه لحظه این سریال 
موج می زند. نمونه اش انتظار قباد برای بازگشت  شهرزاد و 
در پی اش انتظار ما برای فهمیدن آنکه باالخره قباد پیروز 

این میدان است یا فرهاد. 
نغمه ثمینی و حسن فتحی فرهنگ ما را می شناسند. 
می دانند چه چیزی احساس جمعی را بر می انگیزد. 
می دانند حاال جامعه نیاز دارد، چه چیزهایی را به یاد 
آورد. شهرزاد پر است از نشانه. چخوف جمله ای دارد 
با این مضمون که »اگر اول داستان اسلحه ای را نشان 
می دهیم، آن اسلحه تا آخر داستان باید یک کاری 
بکند«. منطق چخوف در داستان پردازی شهرزاد به 

الهام احمدی 
)سینماتیکت(

عکاسان خبری سینمای ایران از »شهرزاد« می گویند:

شهرزاد شربت بیدمشک 
مادربزرگ است
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هر هفتـه  دوشـنبه ها خانـه ما 
سـینمای خانگی اسـت و قسـمت جدیـد شـهرزاد را 
اکران می کنیـم! شـهرزاد در حـوزه نمایـش خانگی، 
سـریالی خـاص بـا موضـوع عاشـقانه و بـازی خوب 
بازیگـران اسـت کـه جذابیـت زیـادی هـم دارد. 
همان طـور که فصـل اول را دیـده بودیـم، فصل دوم 
را هم دنبـال می کنیم، حـس و حال خوب سـریال در 
دو سـری ادامه داشـته و حاال بـا ورود آدم هـای جدید 
ایـن جذابیـت بیشـتر هـم شـده اسـت. نکتـه ای که 
دربـاره تفـاوت ایـن دو سـری وجـود دارد، این اسـت 
کـه در سـری اول تـم عاشـقانه خیلـی بیشـتر بـود و 
عاشـقانه های فرهاد و شـهرزاد برای مخاطـب اتفاق 
ویـژه ای بـه حسـاب می آمـد. در سـری دوم فضـای 
گانگسـتری و انتقام بـزرگان خیلـی پررنگ تر شـده، 
البتـه مشـخص اسـت کـه قبـاد بـرای اینکـه جـای 
بزرگ آقـا و قدرتـی کـه داشـت را پـر کنـد، بـه ایـن 

فضـای جنایـی نیـاز دارد. 
در سـری دوم، نقـش شـهرزاد کمـی کمرنـگ شـده و 
فضای کلی از سکانس های عاشـقانه ای که از زوج های 
مختلـف می دیدیـم، بـه سـمت تسـویه حسـاب های 
خانوادگی رفته اسـت. حتی در سـری اول عاشـق فرهاد 
بـه آذر، یـا دوسـت فرهـاد و حتی عاشـقانه های قبـاد و 
شـهرزاد بـه میـزان زیـادی هیجان انگیـز بود، بـا پیش 
رفتـن سـری دوم، زندگـی آدم هـا بـه سـمت معمولـی 
شـدن پیش رفتـه و حتی فرهـاد و شـهرزاد هـم درگیر 
ایـن روال عـادی شـده اند. در سـری دوم و بـا توجـه به 
حضور بازیگرهـای جدید که بیشـتر هـم در نقش های 
مهـم ظاهـر شـده اند، بـه سـمت قدرت نمایـی رفتـه و 
هرکسـی سـعی می کنـد نفـوذ بیشـتری بـر اوضـاع و 

شـرایط داشـته باشد.
به طور کلـی »شـهرزاد« جذابیت های زیـادی دارد و 
با اینکـه اتفاق هـا در هر قسـمت کمتر شـده و برخی 
سـکانس ها کمی طوالنی اسـت، اما حسـن فتحی در 
مجموعه هـای قبلـی و همین سـری قبل شـهرزاد به 
مـا نشـان داده که بـه خوبـی از پـس غافلگیـر کردن 
مخاطب برمی آیـد و خراب کـردن بلد نیسـت! ما هم 
از دیـدن سـریال آن هـم هر دوشـنبه لـذت می بریم. 

شهرزاد سریال خوش ساختی 
است که جمعی از بازیگران با 
بازی های خوب در آن ایفای نقش می کنند و فضا و 
صحنه پردازی خیلی خوبی هم دارد. داستان به شکلی است 
که در هر قسمت مخاطب را برای قسمت بعدی تشنه نگه 
می دارد. بازی های خوب باعث همذات پنداری مخاطب 
با همه کاراکترها می شود، به هر حال حضور چهره های 
شناخته شده برای مردم هم جذابیت دارد و هربار که بازی 
آن ها را می بینیم، فکر می کنیم فرد بهتری برای این نقش 
نیست. قصه شهرزاد با اینکه در یک خط بیان می شود اما 
با شخصیت پردازی و داستان پردازی به خوبی بسط داده 
شده و روایت برخی واقعه های تاریخی در برهه زمانی در 
داستان، برای همه سن ها جذابیت دارد و آن ها را پیگیر 

ماجرا می کند. 
نکته دیگری که در شهرزاد خیلی به چشم می آید، 
خوش رنگ و لعاب بودن فضای کلی آن است. لوکیشن، 
نور و طراحی صحنه و لباس واقعا چشم نواز است و همه چیز 
در کنار بازی ها و کارگردانی خوب از مهم ترین عواملی 
است که مخاطب را جذب می کند. خوبی شهرزاد این است 
که این روزها جزئی از زندگی ما شده و برای مان مهم است 
که شخصیت هایی که می شناسیم شان، چه تصمیم هایی 
می گیرند و چه اتفاقات تازه ای برای شان می افتد. شخصا 
از ماجرای عشق شهرزاد و فرهاد خیلی لذت می بردم و دلم 

می خواست زودتر بهم برسند! 
خوبی دیگری هم که شهرزاد دارد این است که همه اجزای 
آن به خوبی و درست سرجای شان هستند، همه چیز تا 
اندازه ای حرفه ای است که مخاطب فقط داستان و حوادث 
را دنبال می کند. بین سریال های دیگری از آقای فتحی 
دیده ام، »مدار صفر درجه« هم چنین فضایی داشت و هنوز 
هم در ذهن من مانده است. من با اینکه دو سریال نمایش 
خانگی این روزها را دنبال می کردم، می توانم بگویم شهرزاد 
به واسطه فضای نوستالژیکی که دارد و به تصویر کشیدن 
روزگاری که در آن نبودم، بیشتر مرا جذب خودش کرده 
است. اینکه روابط خانوادگی و فضای اجتماعی آن روزگار 
را می توان دید، البته احساسی که میان این افراد وجود دارد 
را لمس کرد خیلی مهم است؛ تمام این ها در شرایطی است 
که این اتفاقات در دوران گذشته رخ داده است اما سریال، 

آن فضا را برای ما ملموس کرده است. 

امیرحسین 
غضنفری 

 )سینماپرس( 

مریم کامیاب 
)مهر( 
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قاب آینــده

قسمت دهم

ش مي کشد؟
پیوند شوم قباد و شاپور چه کسي را به آت

شیرین مي تواند دوباره خود را پیدا کند و به زندگي بازگرد
هاشم خان قرباني خشم قباد مي شود یا مي تواند او را مهار کند؟
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