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تلویزیون

شهرزاد 4یا امید 1؟ !
»

«

«

مصطفی قاسمیان  -از روز دوشــنبه و پایان سریال «شــهرزاد» ،دو موضوع عمده ،مورد بحث هواداران
سریال بوده :مرگ قباد و ســاخت فصل چهارم .اما ماجرای فصل چهارم «شــهرزاد» که حسن فتحی از
احتمال ساخت آن صحبت کرده بود ،چیست؟ آیا می توان به ساخت فصل چهارم سریال امیدوار بود؟
این گزارش در پی پاسخ این پرسشهاست.

پخش «شبی با عبدی» لغو می شود؟
صبا  -شــبکه نســیم که در پخش برنامه های ترکیبی مثل
«خندوانه» و «دورهمــی» مخاطبان زیــادی را جذب کرده
بود ،چندی پیش خبر پخــش برنامه جدیدی به نام «عبدی
شو» را منتشر کرد که این برنامه به «شــبی با عبدی» تغییر
نام داد .بعد از گذشــت مدتی تیزر و زمان پخش این برنامه
هم اعالم شــد ولــی هنــوز در خصوص پخــش ایــن برنامه
ابهاماتی وجود دارد .گفته می شــود حدود بیست قسمت
از این برنامه ضبط شده است و این برنامه چند آیتم از جمله
گفتوگو ،استندآپ و نمایش داشت که اکبر عبدی و مجید
افشــاری اجرای آیتم های این برنامه را بر عهده داشته اند.
گفتنی است محمد بحرانی و ارژنگ امیرفضلی هم در این
پروژه حضور داشــتند که با شــروع «خندوانه» از این پروژه
جدا شدند.
همچنینشنیدههاحاکیازآناستکهدرجلسهایکهبین
مدیرانشبکهومهرانمدیریبااکبرعبدیبرگزارشدهبود،
مخالفت شدید مهران مدیری برای پخش برنامههایی نظیر
«خندوانه» و «دورهمی» منجر به درگیری لفظی بین مهران
مدیری و اکبر عبدی شده است!
هم اکنــون با وجود اصالح قســمت های ضبط شــده هنوز
هم مجوز پخش برنامه از ســوی شبکه نســیم صادر نشده و
احتمال لغو این برنامه به صورت کلی با توجه به مشــکالت
موجود بسیار قوت گرفته است.

▪یکنامه ،یک جمله

همه چیز از پست اینســتاگرامی کارگردان سریال شروع
شد .حسن فتحی که اتفاق ًا در اینستاگرام فعال هم نیست
و هــر از چند گاهــی تصویری بی ربــط با فضای ســینما و
تلویزیون منتشر میکند ،این بار از صفحهاش برای انتشار
متنی خطاب بــه بینندگان «شــهرزاد» اســتفاده کرد .او
در این متن بیــش از هرچیز به ماجــرای اتهامات مالی به
سازندگان سریال پرداخت و از راهسختی که برای ساخت
«شهرزاد» طی کرده بودند ،ســخن گفته بود .با این حال
تمام متــن بلندباال بــه خاطر یکــی از جمــات مقدمه ،به
حاشیه رفت .جمله ای که احتمال ســاخت فصل چهارم
را مطرح می کرد« :امید اســت در آینــده نزدیک امکان
ساخت فصل چهارم آن که در آن شاهد بازگشت مجدد
قباد ،شهرزاد و فرهاد به متن قصه خواهیم بود ،فراهم
گردد!»
حاال بحث مهم مخاطبان ،احتمال ساخت فصل چهارم
«شهرزاد» است .جالب آن جاست که با وجودی که بارها
و بارها گفته شده بود که فصل سوم ،پایان قطعی سریال
اســت و مخاطبــان هیچ امیــدی بــه ادامه «شــهرزاد»
نداشتند ،با این جمله حاال ســر ذوق آمده اند .حتی
برخــی مخاطبان هــم کــه بیشــتر از بقیه دوســت
داشــتند این خبــر را بــاور کننــد ،در شــبکه های
اجتماعی بــا اطمینــان از ســاخت فصــل چهارم
صحبت میکنند و منتظر آن هستند.
▪چرا به ساخت فصل 4امیدوار نیستیم؟

علیخانی :گاهی از ادامه «ماه عسل»
منصرف می شدم
عوامــل تولید برنامــه «ماه عســل» طبق معمول هر ســال،
دوشــنبه شــب برای گفــت وگوی مســتقیم بــا مخاطبان و
شــنیدن نقطه نظرات آن هــا در واحد ارتباط بــا مخاطبان
( )162حضور یافتند.
به گزارش مهر ،احسان علیخانی مجری و تهیهکننده برنامه
درباره محتوای این گفت وگوی یک ساعته نکات جالبی را
مطرح کرد و گفت« :مخاطب  60سالهای از شیراز داشتیم
که خواســتار این بود که «ماه عســل» در طول ســال پخش
شــود ،برخی از مخاطبان از من به خاطر این کــه در برنامه
مدیریت زمان ندارم انتقاد و برخی دیگر هم قهرمان خود را
به عنوان سوژه جدید برنامه معرفی کردند ».او ضمن تشکر
و قدردانی از توجه مردم به ماجرای آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد گفت« :مردم بیــش از  25میلیارد تومان به پویش
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند».
احسانعلیخانیهمچنیندربارهتالشهایشانبرایادامه
برنامه بیان کرد« :امسال حتی کار به جایی رسید که یکی
دو مرتبه از فرط خستگی از ادامه برنامه منصرف شدیم ولی
وقتی لطف بی نهایــت مردم را دیدیم ،احســاس کردیم که
باید با قدرت به کار ادامه دهیم و قدر مردمی را که شریف و
بزرگوار هستند بیشتر بدانیم».

ایسنا -آخرینقسمتازسریالرمضانی«رهایمنکن»بهکارگردانیمحمدمهدیعسگرپورتحتتاثیربازیهایجامجهانی،امشبوپیشاز
پایانماهمبارکرمضانپخشخواهدشد.اینمجموعههمزمانباآغازماهرمضان،یکروززودترازدیگرسریالهایمناسبتیرویآنتنرفتو
دوروززودترازآنهانیزبهاتماممیرسد.

اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجــرا نگاه کنیم،
شواهدی که ساخت فصل چهارم «شهرزاد»
را منتفی می کنند ،خیلی زیاد است .اول
از همه ،نقلقولهای متعدد بازیگران و
عوامل سریال در طول ساخت و پخش
فصل 3بود کــه بدون اســتثنا بر پایان
قطعی سریال «شهرزاد» در پایان فصل
سوم تأکید داشتند.
دلیــل دوم اقالم تبلیغاتی ســریال اســت .از
پوســترهای «شــهرزاد» گرفتــه تا پســت های
صفحه اینستاگرامی سریال ،ذهن را به سمت

پایان قطعی ســریال می برند .صفحه اینستاگرام سریال
حتی از هشتگ #پایان_دوشنبه_های_شهرزاد استفاده
کرده اســت .عالوه بــر آن تفــاوت پوســتر قســمت آخر با
پوسترهایهمه 58قسمتقبلی،براینپایانتأکیددارد.
دلیل ســوم اما به منطق قصه بازمی گردد .در پایان فصل
ســوم ،تقریب ًا تکلیــف همه شــخصیت های اصلــی یعنی
«شــهرزاد»« ،قباد»« ،فرهــاد»« ،شــیرین» و حتی
«صابر» روشن شد و قصهشان ناتمام نماند.

...

سینمای ایران

»

حاال حســن فتحــی می خواهد بــا این قصــه کــه دیگر به
سرانجام رسیده ،چه کار کند؟ مخصوص ًا وقتی گره های
زندگی شخصیت اصلی که تمام درام قصه را پیش میبرد،
گرهگشایی شده است.
شــاهد چهارم پایان قطعی قصه ،پروژه های بعدی حسن
فتحی اســت .او در حالــی از «آینــده ای نزدیک» صحبت
کرده که همیــن االن دو پــروژه کام ً
ال رســمی و یک پروژه
احتمالی دارد .خود او پیشتر از مســتندی صحبت کرده
که می خواهد درباره کارلوس کی روش بسازد؛ پروژه ای
که با وسواس حســن فتحی و ســختی های تولید این اثر،
احتما ًال بیشازمستندهای عادی طول بکشد .عالوه برآن
مدت هاســت خبرهای رسمی از ساخت ســریال تاریخی
«هفت پهلوان» برای تلویزیون منتشر شده و قرار است خود
حسن فتحی فیلم نامه این سریال را بنویسد و خودش هم
کارگردانی کند .قاعدت ًا ساخت سریال 40قسمتی
درباره عهد صفوی ،به راحتی «شهرزاد» نیست
که در چند خانه تاریخی و شــهرک سینمایی
غزالی تصویربرداری شود .به این پروژه ها،
اقتباس ســریالی از رمــان مشــهور «بامداد
خمار» را هم اضافه کنیــد؛ خبری که دو روز
پیش خبرگزاری فارس منتشــر کرد و هنوز
تأیید یا تکذیب نشده است.
پنجمین دلیلی که باعث می شــود ســاخت
«شــهرزاد  »4را منتفی بدانیم ،اصل نگارش
ایننامهاست.حسنفتحیبعدازتولیدوپخش
فصــل اول یــا دوم «شــهرزاد» ،نهنامــه نوشــت و نه
درباره اتفاقات حاشیهای توضیح داد .نفس
انتشــارنامه ،نشــاندهنده تفاوت پایان
فصل ســوم ،با فصول اول و دوم است.
با این دالیل احتمــا ًال باید پذیرفت که
امیدواری برای تماشای «شهرزاد،»4
ازیک«امیدواری»فراترنیست.
▪چـــــــرا بـــــه ســــاخــــت فــصــل
4امیدواریم؟

برای این فرضیه هم که پرطرفدارتر هم
هســت ،می توانیــم دو دلیل پیــدا کنیم.
دلیــل اول و مهم تر ،همین جملــه جنجالی
حسن فتحیاست که خب خودش گویاست.
دلیــل دوم به صحبت هایــی برمی گردد که حســن
فتحی سه سال پیش مطرح کرده بود .او در تیرماه 94
و در حاشیه مراسم معرفی سریال ،در گفتوگو با مهر
درباره فیلم نامه ســریال گفته بود کــه هر فصل آن،
بین  26تا  30قسمت دارد .بنابراین با توجه به این

شورجه :تاریخ مصرف عناصر فیلم
فارسی گذشته است

صحبت ،می توان دریافت چیــزی که حاال به عنوان فصل
سوم منتشر شده ،قســمت های میانه به ِ
بعد فصل دوم در
قصه اصلی بوده است .اما چرا فصل دوم (در قصه اصلی)
به دو فصل تبدیل شــد؟ می دانیم در اواسط فصل دوم به
دلیل اســتقبال پایین مخاطبــان ،ســازندگان تصمیم به
تغییر مسیر قصه گرفتند و فصل دوم را که قرار بود در حدود
 30قسمت ســاخته شــود ،در  15قســمت جمع کردند.
با تغییرات اعمال شــده در قصه ،مخاطبان با «شــهرزاد»
آشــتی کردند و فصل ســوم بدون فاصله نســبت به فصل
دوم ،به بــازار آمد .فتحی در گفت وگوی یادشــده توضیح
می دهد که دو فصل اول در دهه  30و فصل ســوم در دهه
 70شمسی رخ می دهد .بنابراین می توان انتظار داشت
فصل ســوم قصه اصلی (که حاال می شــود فصل  ،)4قصه
زندگی «امید» فرزند «شهرزاد» و «قباد» باشد.
▪شایعه و یک چالش بزرگ

اگر این فرضیه صحت داشته باشد و حسن فتحی سریالش
را در دهــه  70ادامه بدهد ،بــدون تردید چالشــی بزرگ
را پیــش رو دارد .او بعــد از مرگ «بزرگ آقــا» و حذف علی
نصیریان« ،شــهرزاد» را ادامه داد و بــا وجود افت در فصل
دوم ،توانست در فصل سوم ،اثر را احیا کند .اما او با چالش
بزرگ تــری روبه روســت؛ حــذف «شــهرزاد» اصلی ترین
شخصیت قصه .به تازگی شایعه ای نیز در فضای مجازی
به راه افتاده که شــاید بی راه هــم نباشــد .می گویند قرار
است شهاب حسینی در نقش «امید» به سریال بازگردد.
شــایعه ای که با صحبت هــای فتحی هم تناســب دارد .با
وقوع قصــه فصل چهــارم در دهه هفتــاد« ،امیــد» حدود ًا
 40ساله و مناسب چهره شهاب حســینی است .اما نکته
مهم آن است که این دیگر قصه «امید» است نه «شهرزاد» .
بنابراین اگر شایعات مطرح شده درســت از آب دربیایند،
ممکن است در آینده شاهد ساخت سریال شبکه نمایش
خانگی «امید  »1به کارگردانی حســن فتحی باشــیم؛ نه
«شهرزاد .»4

جمــال شــورجه کارگردان ســینما بــه درخواســت برخی
سینماگران از رئیس جمهور مبنی بربازگشت بهروز وثوقی
واکنش نشان داد.
جمال شورجه در گفتوگو با کیهان در این باره گفت« :باید
بگویم متأسفم که برخی از هنرمندان سینمای ایران در پی
بازگرداندن یکی از مهرههای درباری سینمای فاسد پیش
از انقالب هستند .این مهره سالها در خدمت دربار طاغوت
بود ،در فیلم های مبتذل ایفای نقش می کرد و ســال ها در
خارج از کشور ،در آثاری علیه نظام دینی ظاهر شد .سؤال
این اســت چرا چنین شــخصی باید به داخل کشور دعوت
شود؟ جدای از این ،آیا نباید پاسخ گوی کارنامهخود به ملت
ایران باشد؟» او ادامه داد« :تردیدی نیست که تاریخ مصرف
عناصر فیلمفارسی گذشته است .اصرار به بازگشت چنین
افرادی که از بانیان سینمای فاسد و طاغوتی بودند در واقع
اهانت به ســینماگران و بازیگران بعد از انقالب و نیز کلیت
سینمای ایران است .این گونه افراد چون در خارج از کشور
دیده نمی شوند ،مجبورند بگویند دلمان برای ایران تنگ
شده است و فضا را برای برگشتن مهیا کنند!»
جمال شورجه درباره افراد ی که اصرار به بازگرداندن این
بازیگر دارند ،گفت« :این افراد کســانی هستند که جوزده
شده اند و بیشتر از آن که در پی منافع دیگران باشند در پی
مطرح کردن خود و دیده شدن از سوی دیگران هستند».

...
تئاتر

ایرج راد رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر ماند
ایرج راد در رأیگیری هیئتمدیره جدید خانه تئاتر به مقام
ریاست هیئت مدیره این نهاد برگزیده شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ایرج راد در رأیگیری
هیئت مدیره جدیــد خانه تئاتر بــرای مقام ریاســت هیئت
مدیــره خانــه تئاتــر انتخــاب شــد .وی به عنــوان نفــر دوم
انتخابات ،در حالی مقام ریاست هیئت مدیره خانه تئاتر را
برعهده گرفته که نادر برهانی مرند ،نفر نخست رأی گیری
جایگاه نایب رئیسی را پذیرفته است!
طبق قوانین خانه تئاتر این سمتها به مدت دو سال اعتبار
دارد .هنوز نام مدیرعامل تازه خانه تئاتر اعالم نشده است؛
اما با توجه به چیدمان رخ داده ایــن احتمال وجود دارد که
نام اصغر همت به عنوان مدیرعامل بار دیگر اعالم شود.
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