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ــا  ــه م ــه هم ــود ک ــی ب ــینماچی در روزهای ــاز س آغ
مشــغول گفــت و شــنودهای سیاســی انتخاباتــی 
ــر  ــتیم، ه ــار نشس ــه اولین ب ــزی ک ــم. دور می بودی
کدام مــان ســلیقه خاصــی داشــتیم و حتــی گاهــی 
بــه شــوخی و خنــده تکه پرانــی سیاســی هــم 
تــوی  کــه  می کردیــم، و درســت همــان موقــع 
گروه هــای تلگرامــی بــا حــرص داشــتیم نظــرات 
می کشــیدیم،  چالــش  بــه  را  یکدیگــر  سیاســی 
یادداشــتی  دربــاره  خصوصــی  مکالمــه  تــوی 
کــه قــرار اســت در شــماره اول  حــرف می زدیــم 
ایــن نشــریه مطــرح شــود و این کــه ایــده نوشــتن 
و بــودن همــه کنــار هــم چقــدر جــذاب اســت. 
و »ســینماچی« درســت در همین جــا ایســتاده؛ 
جایــی کــه قــرار اســت دوســتان ژورنالیســت مــن 
بــا هــر نــوع تفکــری دربــاره یــک موضــوع گفتگــو 
کننــد و احتمــااًل برخــی مخالــف باشــند و برخــی 
ــد  ــد کنن موافــق. بعضــی از کار تعریــف و تمجی
ــن  ــد. تمــام ای ــورده کنن و بعضــی هــم آن را له ول
اســت،  اهمیــت  دوم  مرتبــه  در  امــا  حرف هــا 
ــی اســت کــه  ــن اتفــاق ســینماچی همان مهم تری

ــو. ــه گفتگ ــوت ب ــم: دع گفت
و در روزهایــی کــه خیلی وقت ها در ســاحت 
نقــد آثــار و هنرمنــدان، اســیر تحلیل هــای بانــدی، 
می شــویم،  و...  جناحــی  گروهــی،  طیفــی، 
ســینماچی تــالش می کنــد آینــه »تمــام« تفکــرات 
دســته ای  منافــع  به خاطــر  را  نظــری  و  باشــد، 
یــا باندبــازی ارگانــی یــا سیاســت زدگی نادیــده 
همیــن،  یعنــی  واقعــی  گفتگــوی  کــه  نگیــرد. 
یعنــی بازتــاب تمــام نظــرات و تفکــرات بــا هــر 
کــه در تمــام شــماره ها از آن  ســلیقه ای. چیــزی 

کــرد. حراســت خواهیــم 
بــاری، ســینماچی در هــر شــماره با تمرکــز روی 
یــک اثــر یــا اتفــاق خــاص، نقطه نظــرات اهالــی 
رســانه شناســنامه دار حــوزه ســینما و تلویزیــون 
را ارائــه می دهــد. و از ایــن منظــر می توانــد عیــار 
یــک اثــر را از منظــر منظومــه ژورنالیســت های 
ســینمایی مملکــت نشــان دهــد. هــم عیــار آثــار 
را و هــم عیــار دانــش و معلومــات نویســندگان 

یادداشــت ها و نظــرات را.
حتمــًا نــاِم آشــنای برخــی همــکاران عزیــز مــن 

را در ایــن شــماره نمی بینیــد، برخــی بــرای اینکــه 
ســوژه ایــن شــماره را ندیــده بودنــد، برخــی هــم 
احتمــااًل از خاطــر مــا رفتــه بودنــد کــه پیشــاپیش 
و خاضعانــه از حضورشــان عذرخواهــم. از تمــام 
ــی  ــه هرکس ــش دارم ک ــا خواه ــم ام ــای نازنین رفق
را کــه بــه نظرتــان جایــش در ایــن ســاحت خالــی 
اســت را بــه مــا یــادآوری کننــد تــا مفتخر باشــیم به 

حضورشــان در شــماره های بعــد.
خالصــه مــا در روزهــای پول پاشــی و دوســتی 
رســانه های  شــبه  در  اجــاره ای  دشــمنی های  و 
آینــه  تــا  شــده ایم  جمــع  هــم  کنــار  ســینمایی 
تمام نمــا و بی زنــگار رســانه ای ها باشــیم. تــا همــه 
تلویزیونــی  بداننــد ژورنالیســت های ســینما و 
کشــور حــرف زدن بــا هــم را گفتگــو را - نــه فقــط 
در شــعار، کــه در عمــل - بلدنــد. و کاش همــه بلد 

بودنــد!
ــز در  ــام اشــکان منصــوری عزی و آخــر؛ جــای ن

ســینماچی خیلــی خالــی اســت؛ خیلــی...

از هیچــی نمــی شــه مطمئــن بــود جــان، ایــن تنهــا 
کــه ازش مطمئنــم!  چیزیــه 
)یک ذهن زیبا/ ران هاوارد/ 2001(

علی مرادخانی/ سردبیر
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این روزها بخش مهمی از محتوای تصویری 
کــه توســط عالقه منــدان بــه فیلــم و ســریال در 
»پلتفرم هــا«  ســوی  از  می شــود  مصــرف  ایــران 
تأمیــن می شــود و در ایــن بــازار بیــش از آنکــه 
فیلم هــای ســینمایی عرضــه شــوند، ســریال های 
تولیــدی دو پلتفــرم بــزرگ ایرانــی شــامل فیلیمــو و 
نمــاوا در اختیار تماشــاگران قرارگرفتــه و می گیرد.

امــا گســترش ایــن پدیــده نوظهــور در ایــران، 
در دو ســال اخیــر بــه مــدد پاندمــی کرونــا شــتاب 
بســتر  در  آنالیــن  تماشــای  و  گرفــت  بیشــتری 
پلتفرم هــای داخلــی به ســرعت جــای خــود را بین 
مخاطبــان همیشــگی فیلم هــا و ســریال ها بــاز 

و مخاطبــان جدیــدی را نیــز بــه ایــن بــازار اضافــه 
کــرد. در ایــن میــان پلتفرم هــای ایرانــی کــه از قبــل 
کرونــا سیاســت تولیــد و عرضــه ســریال های  از 
اختصاصــی را کلیــد زده بودنــد، بــه دلیــل رونــق 
ناگهانــی بــازار، تولیدات خود را ســرعت بیشــتری 
بخشــیدند کــه حاصــل آن ایــن اســت کــه در یــک 
ســال و نیــم اخیــر در هــر بــازه زمانــی دســت کم 
ســه ســریال در حــال پخــش آنالیــن بــوده اســت.
پلتفرم هــا بــا تولیــد ایــن ســریال ها به ســرعت 
و  تلویزیــون  رقبــای ســنتی شــامل شــبکه های 
گذاشــتند و قبــل از  حتــی ســینما را پشــت ســر 
اینکــه رقبــا خــود را آمــاده چنیــن کارزاری کننــد، 
ناگهــان بــا رقیــب قــدر قدرتــی روبــه رو شــدند کــه 
از بخــت بدشــان قرنطینــه کرونایــی نیــز به کمک 

ــود. او آمــده ب
از زاویــه مقابــل موضــوع را می تــوان این طــور 
دیــد کــه ســینماهای تعطیــل و تلویزیونــی کــه 

نغمه دانش آشتیانی

پلتفرم؛ رقیبی که ناگهان قدرت گرفت

6



7

بــا بحــران مخاطــب روبــه رو  از مدت هــا قبــل 
پلتفرم هــا  بــرای  را  بــازی  زمیــن  بهتریــن  بــود، 
ــرد.  ــدان ک ــن می ــاز ای فراهــم آورد و آن هــا را تک ت
همچنیــن زمینه ســازی تبلیغاتــی و اطالع رســانی 
بــرای ســریال »قورباغــه« بــا اســامی مردم پســندی 
کــه در تیــم تولیــد و بازیگــران خــود داشــت و 
نیمــه راه  تــا  کــه  محصولــی  عرضــه  درنهایــت 
ازلحــاظ کیفــی قابــل دفــاع بــود باعــث شــد کــه 
ســریال های  عرضــه  بــرای  قدرتمنــدی  ع  شــرو
ــا  ــا ب ــن روزه ــه ای ــری ک ــورد؛ ام ــم بخ ــی رق پلتفرم
عرضــه آثــار بی کیفیــت مخــدوش شــده اســت.
از دیگــر نکاتــی کــه به طــور اجمالــی می تــوان 
ــه دو غــول پلتفرمــی در  ــن اســت ک ــرد ای اشــاره ک
ــن  ــظ ای ــرای حف ــت ب ــداِی راه فعالی ــران در ابت ای
قبــال  در  بازارشــان  تقویــت  همچنیــن  و  بــازار 
کــه  رقبــا، دســت همــکاری بــه یکدیگــر دارنــد 
و  انحصــاری  بــازار  شــد  باعــث  همراهــی  ایــن 
قدرتمنــدی را در اختیــار بگیرنــد. البتــه افقــی کــه 
ایــن دو گــروه رســانه ای بــرای خــود ترســیم کــرده 
بودنــد، اســتقالل از یکدیگــر بــود و در فاصلــه 
کمــی از آن اتحــاد اولیــه، هــر یــک راه خــود را در 
پیــش گرفتنــد و بــه تولیــد و عرضــه محصــوالت 

انحصــاری روی آوردنــد.
فعالیــت پلتفرم هــا در ایــران بــا چنــد نکتــه 
قابل توجــه دیگــر نیــز روبه روســت کــه پرداختــن 
بــه هــر یــک از آن هــا مجــال مفصلــی می طلبــد 
گــردآوری دیتاهــای دقیــق  کــه بــا  و نیــاز اســت 
رونــد  بررســی  بــه  آن هــا  تخصصــی  تحلیــل  و 
گرفتــن آن هــا  شــکل گیری ایــن حــوزه و قــدرت 
آنچــه  اجمالــی  نگاهــی  در  امــا  پرداخــت، 
قابل توجــه اســت، پشــتوانه مالــی و اختصــاص 

چگونــه  کــه  پلتفرم هاســت  بــه  زیرســاخت ها 
ــار چنــد شــرکت  ــازاری منحصربه فــرد را در اختی ب
قانونــی  اســت. درحالی کــه مراحــل  قــرار داده 
چندان دشــواری برای تأســیس یک پلتفرم عرضه 
ــی  ــدارد ول ــود ن ــران وج ــری در ای ــوای تصوی محت
ــن  ــوزه تأمی ــژه در ح ــری به وی ــی دیگ ــع بزرگ موان
منابــع مالــی و نرم افــزاری پیــِش روی شــرکت های 
مســتقل اســت. همچنیــن قواعــد حــوزه اقتصــاد 
شــکل  انحصــاری  بــازاری  وقتی کــه  می گویــد 
گرفــت، شکســتن ایــن فضــا کار دشــواری اســت و 
ایــن دشــواری بــرای افــراد و شــرکت های مســتقل 
اگــر نگوییــم ناممکــن، دســت کم بســیار ســخت 
و پــر ریســک اســت. پــا نگرفتــن دیگــر پلتفرم هــا 
در ایــن ســال ها می توانــد شــاهد ایــن ادعــا باشــد 
و حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد »فیلــم نــت« 
به عنــوان یــک رقیــب جدیــد می توانــد خــود را در 
ایــن بــازار تثبیــت کنــد یــا به مــرور بــه ضــرر دهــی 

رســیده و ناگزیــر بــه حــذف می شــود!
یــک  کم کــم به عنــوان  کــه  مســئله دیگــری 
آســیب و نقیصــه خــود را بــه نمایــش می گــذارد، 
شــیوه تبلیغات و اطالع رسانی پلتفرم هاست که 
حتــی ایــن بخــش ماجــرا را نیز به شــکل انحصاری 
پیــش می برنــد و بــا حــذف روابــط عمومی هــا 
کــه ســال ها در  گروه هــای تبلیغــات مســتقل  و 

ــن  ــد، ای ــت بودن ــه فعالی ــغول ب ــه مش ــن عرص ای
شــغل را بــا مخاطــره روبــه رو کرده انــد. در دســت 
کــردن رونــد اطالع رســانی در  گرفتــن و کانالیــزه 
دل ایــن دو پلتفــرم در کنــار تأثیــری کــه بــر شــغل 
روابــط عمومــی و تبلیغــات داشــته اســت، رونــد 
اطالع رســانی آزاد، متنوع و متکثر رســانه ای را نیز 
مخــدوش کــرده اســت و به مــرور اهالــی رســانه را 
به انفعال و تنبلی می کشــاند. یکســان و تکراری 
بــودن محتــوای خبــری همــه رســانه ها را می توان 
دانســت؛  نیــز  مخاطبــان  حقــوق  بــه  تجــاوز 
ــوع و  ــری متن ــوای خب ــدن محت ــه خوان ــی ک مردم

متکثــر حــق مســلم آن هاســت.
ــدات  ــه هــر ترتیــب، کمیــت و کیفیــت تولی ب
پلتفرمــی و تأثیــری کــه بــر مخاطــب، تولیــدات 
و  اقتصــاد ســینما  آن هــا،  بــا  مــوازی  مدیاهــای 
تولیــد  دســت اندرکاران  معیشــت  تلویزیــون، 
و  رســانه  و  نقــد  جریــان  تصویــری،  محتــوای 
کلیــت ایــن  ... دارنــد، لــزوم تحلیــل و بررســی 
حــوزه را امــری ضــروری می ُنمایــد؛ حــوزه ای کــه 
محصوالتــش بخــش مهمــی از بدنــه تولیــدات 
داســتانی-به ویژه در دوران افــول ســینماها بــه 
می دهنــد. تشــکیل  را  کرونــا-  پاندمــی  دلیــل 
بــه ســریال  ایــن شــماره همچنیــن نگاهــی  در 
»می خواهــم زنــده بمانــم« بــه کارگردانــی شــهرام 
شاه حســینی و بــه تهیه کنندگــی محمــد شایســته 
کــه توســط فیلیمــو ســاخته و بــه شــکل انحصاری 
عرضــه می شــود، داریــم کــه امیــد داریــم نــگاه 
انتقــادی مــا بتوانــد کمــک کنــد ایــن عرصــه نوپــا از 
آســیب های خــود دوره شــده و در ادامــه گام های 

بــردارد. محکم تــری 

پلتفرم هــا بــا تولید این ســریال ها به ســرعت 
رقبــای ســنتی شــامل شــبکه های تلویزیــون و 
حتــی ســینما را پشــت ســر گذاشــتند و قبــل از 
اینکــه رقبــا خــود را آمــاده چنیــن کارزاری کننــد، 
ناگهــان بــا رقیــب قــدر قدرتــی روبــه رو شــدند 
کــه از بخــت بدشــان قرنطینــه کرونایــی نیــز بــه 

کمــک او آمــده بــود.

7
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بســیاری  اخیــر  ســال  دو   - یکــی  طــی  این کــه 
»تلویزیــون«  از  رانده شــده  فیلم ســازان  از 
شــبکه  بــه  »ســینما«  فضــای  از  درمانــده  و 
ــا ســریال های  ــد ت نمایــش خانگــی روی آورده ان
پرمخاطــب بســازند، امــری قابــل درک اســت. 
چــون از یک ســو در ایــن وانفســای آشــفته بازار 
تحریــم،  اقتصــادی،  بحــران  ممیــزی، 
ــالن های  ــردم از س ــر م ــا و قه ــا، کرون کج فهمی ه
ســینما و هــزار مســئله دیگــر باالخــره اهالــی هنــر 
کننــد و چه بهتــر فرصتــی  گــذران زندگــی  بایــد 
ــدان و عوامــل ســینما در  ــا هنرمن فراهــم شــود ت
تولیــد فیلــم یــا ســریال مشــارکت و حضورداشــته 
کار در دو  باشــند. از ســوی دیگــر هــم شــرایط 

آن قــدر  ارشــاد-  و  -صداوســیما  مرجــع  نهــاد 
کــه به جــز فیلم هــای پرفــروش  عجیــب شــده 
یــا ســریال های ســطحی مخاطــب  ســخیف و 
چــون  کــرد.  متفــاوت  کاری  نمی تــوان  محــوِر 
و  موضوعــات  وارد  بخواهــد  فیلم ســاز  اگــر 
بــا  قطعــًا  شــود،  پرداختــه  کمتــر  حیطه هــای 
مشــکالتی مواجــه می شــود. هرچنــد پرداختــن 
ــا ایــن  ــن ب ــه آن در ایــن مجــال نیســت. بنابرای ب
ــا  ــکاری ب ــرای کار هم ــت ب ــن فرص ــرایط بهتری ش
گرفتــن  بــا در نظــر  امــا  وی.او. دی هــا ســت. 
چنیــن موقعیتــی قــرار هــم نیســت بــا هــر نــگاه 
و بــا هــر بهانــه ای »داســتان کم رمــق و بی مایــه« 
تحویــل مخاطــب داده شــود کــه نه تنهــا خالــی 

از جذابیــت بصــری و روایــی اســت، بلکــه روی 
کنــد! هــر چــه »فیلمفارســی« را ســپید 

هــر  نداریــم  قصــد  اســت  ایــن  هــم  واقعیــت 
پلتفرم هــای  در  درآمــده  نمایــش  بــه  ســریال 
آنالیــن داخلــی را بــا آثــار متفــاوت در نتفلیکــس 
کنیــم - چــون  و اچ.بــی. او. و غیــره مقایســه 
اصــواًل حســرت چنیــن مقایســه هایی در دلمــان 
مانــده - امــا قــرار هــم نیســت کار ارائه شــده هــم 
ــالف  ــواره فیلم هــای ســرگرم کننده اس از قــد و ق

باشــد! عقب تــر  ســینمایی مان 
بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  ســریال  تیتــراژ  در 
بــه کارگردانــی شــهرام شاه حســینی نوشته شــده 
بــر اســاس فیلــم »می خواهــم زنــده بمانــم« بــه 

فرانک آرتا

تصویــر  و  نوشــتار  بــا  کــه  ســریالی  وقتــی 
کــه مــن یــک »فیلمفارســی«  یــاد مــی زنــد  فر

کــرد ؟ هســتم، در برابــر آن چــه بایــد 

یک سریال، ایرج قادری و مابقی ماجرا
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کارگردانــی زنده یــاد »ایــرج قــادری«.
انقــالب  از  قبــل  ســینمای  در  قــادری  مرحــوم 
به عنــوان فیلم ســازی مطــرح بــود کــه تکنیــک 
»نبــض  آن  از  مهم تــر  و  می شناســد  خــوب  را 
کارهــای  تماشــاگر در دســتانش اســت«. البتــه 
»فیلمفارســی«  ســینمای  جرگــه  در  ایشــان 
قــرار می گیــرد. حــاال بــا ایــن رویکــرد ســریالی 
ساخته شــده کــه قصــد دارد قواعــد فیلم هایــی 
نوشــته ایم  و  گفته ایــم  آن  علیــه  همیشــه  کــه 
را رعایــت کنــد! بــا اقــرار کارگــردان و وضعیــت 
نمایشــی مقابــل، آدم می مانــد که از این ســریال 
تمجیــد کنــد یــا تقبیــح کــه در هــردو صــورت بــه 

ضــرر داســتان و ســریال تمــام می شــود!

روابــط و شــخصیت ها در  نکتــه  ایــن  از  جــدا 
ســریال آن قــدر ســاده انگارانه و دم دســتی اســت 
ــم!  ــا می افتی ــوع فیلم ه ــان ن ــاد هم ــًا ی ــه دقیق ک
خالصــه وقتــی ســریالی کــه بــا نوشــتار و تصویــر 
»فیلمفارســی«  یــک  مــن  کــه  می زنــد  فریــاد 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــر آنچ ــتم، در براب هس
ســؤال مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در هــزار ســوم 
از  ســال  انــدی  و  صــد  گذشــت  بــا  و  میــالدی 
تاریــخ ســینما، چگونــه یک ســریال باید ســاخته 
شــود تــا این همــه مخاطــب به زحمــت نیفتــد؟!
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مشــخصات  بــا  عاشــق،  زوج  »یــک 
در  الیــت،  و  روشــنفکر  طبقــه  شــخصیتی 
آســتانه ی رســیدن بــه هم هســتند کــه فاجعه ای 
و  می افتــد  زنــدان  بــه  مــرد  می دهــد.  رخ 
مــردی  حــاال  می شــود.  اعــدام  محکوم بــه 
بــه سیســتم،  قدرتمنــد، ســرمایه دار و متصــل 
کاراکتــر شــخصی فرســنگ ها از  کــه بــه لحــاظ 
دغدغه هــای روشــنفکرانه ی زوج فاصلــه دارد 
و یــک دیکتاتــور زورگوســت، دختــر را مجبــور 
ــه  ــن ب ــرای نجــات جــان معشــوقش ت ــد ب می کن
کــه دوســتش  ازدواج اجبــاری بــا مــردی دهــد 
ــده  ــم زن ــه ی »می خواه ــط قص ــن خ ــدارد.« ای ن
بمانــم« نیســت. خــط قصه ی »شــهرزاد« حســن 
فتحــی اســت. امــا همیــن خــط قصــه عینــًا قابــل 
ــم« شــهرام  ــده بمان ــرای »می خواهــم زن تکــرار ب
شاه حســینی/مجید موالیــی هــم هســت، بــا 

بــرای نجــات جــان  یــک تفــاوت؛ آنجــا دختــر 
معشــوقش تــن بــه ازدواج دیگــر مــی داد، اینجــا 
بــرای نجــات پــدرش. یعنــی نه تنهــا در تنــه ی 
اصلــی قصــه کامــاًل تکــراری اســت، بلکــه حتــی 
عقب گــرد هــم هســت. طبعــًا فــداکاری دختــِر 
بســیار  بــرای حفــظ جــان معشــوقش  عاشــق 
اســت  چالش برانگیزتــری  و  جذاب تــر  پیرنــگ 
پــدر  نجــات  بــرای  دختــر  اجبــاری  ازدواج  تــا 

خــودش.
دقــت کنیــد اگــر آنجــا مــرد عاشــق؛ مصطفــی 
زمانــی، یــک روزنامه نــگار شــاعر بــود اینجــا هــم 
پــدرام شــریفی همــان تیپ مــرد انتلکــت را دارد. 
اگــر آنجــا بزرگ آقا/قبــاد مردانــی زورگــو، کاســب 
مســلک و متصــل بــه قــدرت بودنــد اینجــا هــم 
حامــد بهــداد همــان تیــپ را نمایندگــی می کنــد. 
و اگــر آنجــا قبــاد )شــهاب حســینی( یــک زن اول 

)پرینــاز ایزدیــار( بــا تیپــی فرســنگ ها دور از زن 
دوم داشــت اینجــا هــم همــان الگــوی زن اول 
بــا تیــپ متفــاوت بــا حضــور آزاده صمــدی تکــرار 

شــده اســت.
همــان  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  پــس 
سیاســی  بســتر  به جــای  کــه  اســت  »شــهرزاد« 
پــس  سیاســی-اجتماعی  بســتر  در   30 دهــه 
تمرکــز ظاهــرًا  بــا  و  روایــت می شــود  از جنــگ 
درون  فســاد  و  کمیتــه  فضــای  بــر  منتقدانــه 
سیســتم، می خواهــد ژســت یــک اثــر ارجینــال 
جــدی  و  مســتقل  هویتــی  و  بگیــرد  خــود  بــه 
ــرای خــود کســب کنــد درحالی کــه یــک کالژ از  ب
بســیاری از ســریال ها و فیلم هــای ایرانــی پیــش 

اســت. از خــود 
دقــت کنیم که ایــن الگوبرداری و کپی کاری 
و  بلکــه در شــمایل ها  اصلــی  نه تنهــا در خــط 

امیر ابیلی

کالژ
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اســتایل ها، در فضاســازی ها، در خرده قصه هــا 
و حتــی در دیالوگ هــا هــم وجــود دارد. بــرای 
ماجــرای شــرط بندی-  بیاوریــد  یــاد  بــه  مثــال 
ســه گــره- علــی شــادمان و خوابیــدن روی ریــل 
قطــار را کــه بازســازی یکــی از اپیزودهــای فیلــم 
»مجنــون لیلی«)قاســم جعفــری( اســت کــه 13 
ســال قبــل بــا بــازی حامــد بهــداد ساخته شــده 
بــود. و یــا دقــت کنیــد بــه اســتایل پــدرام شــریفی 
گرفتــن  پــس از تراشــیدن مــو و اســلحه دســت 
کــه حتــی در تصویرســازی یــادآور اســتایل امیــر 
مانــی  می شــود«  وارد  »اژدهــا  در  جدیــدی 

حقیقــی اســت.
یــک  ســیدی(  »قورباغه«)هومــن  اگــر 
درجه یــک  فیلــم  تعــدادی  از  باکیفیــت  کپــی 
بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  بــود،  غیرایرانــی 
ــی اســت،  ــار ایران یــک کالژ از مجموعــه ای از آث
رنــج  فیلم نامــه  در  بــارزی  مشــکالت  از  کــه 
داســتان های  از  برخــی  اینکــه  مثــاًل  می بــرد. 
فرعــی آن هیــچ گاه ارتباطــی بــه تنــه ی اصلــی 
ــی شــادمان  ــد. قصــه ی عشــق عل پیــدا نمی کنن
کــه  اســت  قصــه ای  درگاهــی  آناهیتــا  بــه 
بــه خــط قصــه اصلــی  ارتباطــی  کوچک تریــن 
درســت  طراحــی  یــک  در  درصورتی کــه  نــدارد 
و درهم تنیــده، بایــد انگیــزه ی علــی شــادمان 

ــت  ــه دس ــو، ب ــون عم ــواد در کامی ــازی م از جاس
آوردن پــول بــرای رفــع یکــی از نیازهــای کاراکتــر 
آناهیتــا درگاهــی و جلــب نظــر او می بــود. یــا 
دقــت کنیــد کــه هیــچ گاه علــت چرخــش کاراکتــر 
کــه در ابتــدا  مهــدی صباغــی- نوچــه ی فتــاح 
دشــمن  یــک  از  بــود-  شــادمان  علــی  مراقــب 
و  نمی شــود  مشــخص  نزدیــک  دوســت  بــه 

اســت. مبهــم  کامــاًل  او  انگیزه هــای 
بااین حــال »می خواهــم زنــده بمانــم« بــه 
ــه و مناســبات  ــه فضــای بکــر کمیت ــل ورود ب دلی
سیاســی انتهــای دهــه شــصت و ابتــدای دهــه 
هفتــاد، همچنیــن کارگردانــی اســتاندارد شــهرام 
در  او-  اثــر  بهتریــن  اینجــا  تــا  شاه حســینی- 
مقایســه بــا دیگــر آثــار شــبکه نمایــش خانگــی 
ســریالی اســت کــه ارزش دیــدن دارد و درنهایــت 
نمــره قبولــی می گیــرد، امــا زمــان ثابــت خواهــد 
کــرد کــه هیــچ گاه بــه اثــری ارجینــال کــه دارای 
مانــدگاری طوالنــی باشــد تبدیــل نخواهــد شــد. 
»می خواهــم  از  مخاطبــان  اســتقبال  البتــه 
کــه  می کنــد  ثابــت  بازهــم  بمانــم«  زنــده 
کهن الگوهــا همیشــه جــواب می دهنــد. هــم 
بمانــم«  زنــده  هــم »می خواهــم  و  »شــهرزاد« 
مشــابه چندیــن و چنــد فیلــم و ســریال دیگــر 
بــارز  نمونــه ی  کــه  »رقابــت«  کهن الگــوی  بــر 

»می خواهــم زنــده بمانــم« همــان »شــهرزاد« 
اســت کــه بــه جای بســتر سیاســی دهه 30 در بســتر 
سیاســی-اجتماعی پــس از جنــگ روایت می شــود 
و بــا تمرکــز ظاهــرا منتقدانــه بــر فضــای کمیتــه و 
یــک  ژســت  می خواهــد  سیســتم،  درون  فســاد 
اثــر ارجینــال بــه خــود بگیــرد و هویتــی مســتقل و 

جــدی بــرای خــود کســب کنــد 

یــک  تصاحــب  ســر  بــر  عشــقی  رقابــت  آن 
وضعیــت  از  و  ساخته شــده اند  اســت  دختــر 
نمایشــی »فــداکاری بــرای خویشــاوندان« هــم 
نه تنهــا  کــه  اســت  نکتــه ای  می برنــد.  بهــره 
موفــق  مخاطــب  جــذب  در  ســریال  دو  ایــن 
بوده انــد، بلکــه اثــر بعــدی هــم کــه در بســتر ایــن 
کهن الگوهــا ســاخته شــود بازهــم پرمخاطــب 

بــود. خواهــد 



12

وقتی شهرزاد میخواهد زنده بماند

البــد  را  اوســت  در  کــه  تــراود  همــان  کــوزه  از 
مثــال  کــه  اســت  یعنــی طبیعــی  ایــد.  شــنیده 
انتظــار  نمیشــد  کوشــان  اســماعیل  مرحــوم  از 
داشــت فیلم رســتگاری در شائوشــنگ را بســازد. 
او در بهتریــن حالــت ممکــن بــود مثــال چیــزی 
بــه  ایــن  بیشــتر.  نــه  و  بســازد  مطــرب  شــبیه 
معنــای بــد بــودن »مطــرب« و »گنــج قــارون« 
و  بهتریــن  خــود  زمــان  در  شــاید  کــه  نیســت 
پرفــروش تریــن آثــار بــوده انــد. مقصــودم از ایــن 

ــاف از  ــن اوص ــا ای ــت. ب ــار آنهاس ــس آث ــال جن مث
از  بیــش  نمیشــود  هــم  حســینی  شــاه  شــهرام 
»کالغ پــر« و »زنهــا فرشــته انــد« انتظــار داشــت و 
خیلــی کــه تــوپ بترکانــد و همــه چیــز دســت بــه 
دســت هــم بدهــد خروجــی اش می شــود »هفتــه 
ــه دختــر«... ــا اصــال »خان ــار آدم بــاش« ی ای یکب

قضــاوت  بــه  فــرض  پیــش  ایــن  بــا  حــاال 
میخواهــم زنــده بمانــم بنشــینیم. ســریالی کــه 
تمــام  و  اســت  نســخه دســت چنــدم شــهرزاد 
ــهرزاد  ــه ش ــت قص ــینی روای ــاه حس ــت ش موفقی
بــه  شــایگان  اینجــا  اســت.  و 70و60  دهــه  در 
جــای قبــاد نشســته. همــا حقــی نقــش شــهرزاد 
را دارد و نــادر همــان فرهــاد دماونــدِی جــوان 
ــر  ــه خاط ــر ب ــت. دخت ــهرزاد اس ــه ش ــق پیش عاش
خانــواده اش خــود را قربانــی می کنــد و تــن بــه 

ــه  ــادر تصمیــم ب ــا شــایگان می دهــد. ن زندگــی ب
انتقــام می گیــرد. شــایگان روز بــه روز قدرتمند تر 
و  می آیــد  میــان  بــه  دیگــر  زنــی  میشــود.پای 
کــه زندگــی  گونــه ای جلــو مــی رود  شــرایط بــه 
می گیــرد  قــرار  فروپاشــی  آســتانه  در  شــایگان 
و همــا حقــی چمــدان می بنــدد. اینجــا حتــی 
دیالــوگ هــم انــگار از شــهرزاد برداشــته می شــود: 
»مــن کــه داشــتم زندگیــم را می کــردم. تــو ایــن 
آدم را ســاختی و نمی توانــی بــه ایــن ســادگی 

کنــی.« رهایــش 
بــا این همــه البتــه کــه برداشــت آزاد عیبــی نــدارد 
و شــاه حســینی هــم برداشــت قابــل قبولــی ارائه 
داده و توانســته مخاطــب را بــا خــودش همــراه 
کنــد. اّمــا همــه حرفــم ایــن اســت کــه »میخواهم 
زنــده بمانــم« یــک مجموعــه عامه پســند مبتنی 

کیوان امجدیان
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بــر قصــه اســت. نــه لحظه پردازی هــای عجیــب 
قصــه  از  شــخصیت ها  نــه  دارد،  غریبــی  و 
نــه هیــچ تکنیــک و ترفنــدی  جلــو می زننــد و 
کــه  مخاطــب را میخکــوب می کنــد. انتظــاری 
از ایــن مجموعــه داریــم هــم البــد بــه همیــن 

مهدویــان  شاه حســینی  باشــد.  بایــد  انــدازه 
و  ســیگار  و  زیپــو  فنــدک  یــک  بــا  کــه  نیســت 
هایــی  لحظــه  چنــان  ســرحال  عزتــِی  جــواد 
کــم اهمیت تریــن  کــه اصــال قصــه اش  بســازد 
بخــش شــود و مــردم هــر هفتــه ســریال را نــه بــه 
کــه بــه  خاطــر قصــه برداشته شــده از مکبــث، 
کــه قصــه هــم  خاطــر همــه چیزهایــی ببیننــد 
فقــط یکــی از آنهاســت. قصــه ای کــه قــدش نــه 
ــه  ــیقی، ن ــه موس ــت، ن ــر از شخصیت هاس بلندت

گریــم. لحظه پــردازی و نــه حتــی 
خبرهــا  ایــن  از  بمانــم«  زنــده  »میخواهــم  در 
ــه  ــه ای ک ــت. قص ــه اس ــز قص ــه چی ــت. هم نیس
بایــد ردش را بگیــری و بــروی تــا برســی بــه صــدای 

همایــون و اندکــی مکــث و...

کــه نســخه دســت چنــدم شــهرزاد  ســریالی 
اســت و تمام موفقیت شــاه حســینی روایت 
قصــه شــهرزاد در دهــه و 70و60 اســت. اینجا 
شــایگان بــه جــای قبــاد نشســته. همــا حقــی 
نقــش شــهرزاد را دارد و نــادر همــان فرهــاد 
شــهرزاد  پیشــه  عاشــق  جــوان  دماونــدِی 

اســت.
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ــده  ــم زن ــاره »می خواه ــم درب ــه بخواهی وقتی ک
بمانــم« صحبــت کنیــم و بــه تحلیل آن بنشــینیم 
کــرد  ورود  بحــث  بــه  می تــوان  وجــه  چنــد  از 
زنجیــره موفقیــت  از  یــک حلقــه  کــه هرکــدام 
ایــن ســریال محســوب می شــوند. کارگردانــی، 
بازیگــری، فیلم نامــه، تولیــد و تهیــه، موســیقی 
و... ازجملــه مــوارد مهمــی اســت کــه هرکــدام 
تبدیــل بــه یــک ویژگــی در کارشــده اند. تدویــن، 
ــوان به نوعــی  ــور، لبــاس، صحنه آرایــی را می ت ن
بــا توجــه بــه حجــم حضــور و اعمال نظــر شــهرام 
به حســاب  کارگردانــی  دایــره  در  شاه حســینی 
آورد پــس در مجــال کمتــر نگارنــده موضــوع را 
ــرد  ــر می ب ــن اث ــه ســمت کارگردانــی شــاخص ای ب
کارهــای قبلــی خــود  بــا  کــه نه تنهــا در قیــاس 
کارگــردان متفــاوت اســت بلکــه در مقایســه بــا 
ــان  ــدت آثارش ــن م ــه در ای ــری ک ــان دیگ کارگردان

ســروصدا  خانگــی  نمایــش  شــبکه  مدیــوم  در 
کــرده نیــز قابل تأمــل و اعتنــا اســت. 

شاه حســینی در دل کارگردانــی تازه تریــن اثــرش 
رخ  بــه  آن  و  کــرده  کارســتان  به قــدر  کار  یــک 
نکشــیدن نقــش کارگردانــی اســت و بــا اجتنــاب 
از عملــی کــردن ایده هــای فرمالیســتی و تعییــن 
میزانســن هایــی کــه بــه روایــت هیــچ کمکــی 
ــا حــواس  ــن اســت ت ــد بیشــتر درصــدد ای نمی کن
مخاطــب را از داســتان پــرت نکنــد و بیهــوده 
ــه  ــی ک ــد. عامل ــی نکن ــوان کارگردان مشــغول عن
کارگردانــان مــا معمــواًل بــه  طیــف وســیعی از 
ــده  ــه دی ــن آفــت میــل ب آن توجــه نمی کننــد. ای
کــرده اســت  کــه کارگردانانمــان را درگیــر  شــدن 
کــه مخاطــب و منتقــد دربــاره  کننــد  کاری  تــا 
ــت  ــئله ای س ــد مس ــت کنن ــان صحب کارگردانی ش
ــن  ــه ای ــه و ب ــه گرفت ــینی از آن فاصل ــه شاه حس ک

درایــت نزدیــک شــده کــه گاهــی تــالش نکــردن 
بــرای دیــده شــدن دقیقــًا بهتریــن اقــدام بــرای بــه 

ــت. ــدن اس ــم آم چش
کارگــردان  کار ایــن  کــه در خروجــی  آن چیــزی 
می بینیــم همــه نشــئت گرفته از نیــاز داســتان 
را  خــود  کــه  نظــر می رســد  بــه  کامــاًل  و  اســت 
اختیــار  در  و  کــرده  رهــا  و  یلــه  کارگردانــی  در 
او  هــر جــا داســتان بخواهــد  و  اســت  روایــت 
کــه  کشــیده می شــود. قصــه ای  بــه آن ســمت 
در بســتری پــر چالــش از تاریــخ معاصــر پیــش 
مــی رود هــم تــرس در خــود دارد و هــم ابهــام 
و ظاهــری معمایــی و هــم آرامشــی کــه نزدیــک 
نــوع  در  را  این هــا  تمــام  و  اســت  طوفــان  بــه 
ســمت  بــه  کــه  می بینیــم  جــوری  کارگردانــی 
در  کامــاًل  امــا  اســت  نزدیــک  کالســیک  گونــه 
ــه هــم نیســت. بازیگوشــی های  ــار این گون اختی

دنیا خمامی
میل به چشم نیامدن، هوِش کنار کشیدن از شوآف
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تــازه و مــدرن را دارد امــا به انــدازه و به قــدری 
کــه خیلــی بــه چشــم نیایــد. صحنه آرایــی، رنــگ 
و نــور و هــرآن چــه بــه دکوپــاژ او ارتبــاط دارد 
ــود  ــام می ش ــت نمایی انج ــراق و درش ــدون اغ ب
و در اغلــب لحظــات چشــم نواز اســت و متعهــد 
دهــه   . اســت  روایــت  زمانــی  محــدوده  بــه 
شــصتی کــه از آن گفتــن و بــه تصویر کشــیدن کار 
ســختی اســت چون دانســته و داشــته و آرشــیو از 
آن نــه در ظاهــر شــهر چیــزی مانــده و نــه در آثــار 

مکتــوب قابل اعتنــا و رجــوع اســت.
در فیلم بــرداری نیــز کمتــر شــاهد نماهایــی پــی 
او وی یــا هلی شــات هــای بی تأثیــر هســتیم و 
ــاز  ــبب نی ــه س ــتیم ب ــاهد هس ــر ش ــم اگ ــی ه جای
در  شــوآف  از  مانــدن  جــدا  ایــن  اســت.  قصــه 
کنتــرل و هدایــت بازیگــری نیــز شــکل دیگــری بــه 
خــود می گیــرد بــه ایــن معنــی کــه اگــر در کارهــای 
کارش  بــه ســتاره های  کارگــردان نســبت  دیگــر 
یــک از خــود بیخــود شــدگی و مرعوبیــت دارد 
شاه حســینی  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  در 
کارگــردان تمــام مشــغولیت بیننــده  به عنــوان 
را معطــوف بــه بازیگــر نمی کنــد و از بیش ازحــد 
دوربیــن  جلــوی  بازیگــر  بــه  اعتباربخشــی 
حامــد  اگــر  مثــال  به طــور  می کنــد.  خــودداری 
بهــداد درخشــش قابل توجهــی در ایــن ســریال 
دارد فــارغ از مقولــه بــازی و ارتقــای ســطح کیفــی 
کارگردانــی  کاری ایــن هنرمنــد بایــد از دریچــه 
نیــز بــه توجــه صاحــب اثــر بــه »به انــدازه بــودن« 

کــه در تصویــر اگــر  یادکــرد. میــزان و انــدازه ای 
بیشــتر شــود فقــط موجــب تهییــج طرفــداران 
بازیگــر می شــود و بــه قصــه کمکــی نمی کنــد.
کــه دارد  شاه حســینی بــا توجــه بــه ملودرامــی 
ســعی در ترکیب بنــدی و صحنــه چینــی دارد و 
از اضافــات پرهیــز کــردن چــه در داســتان و چــه 
در فــرم خــود یــک مقبولیــت ویــژه ای را همــراه 
دیگــر  یکــی  اســت.  کــرده  اثــر  ایــن  کارگردانــی 
از عوامــل مؤثــر در دیــده شــدن بازیگــران ایــن 
کنتــرل درســت توســط  کار فــارغ از هدایــت و 
خــود  شاه حســینی  کــه  اســت  ایــن  کارگــردان 
بازیگری را دوســت دارد و نشــان داده که بازیگر 
خوبــی هــم هســت و از پشــت صحنه کارهایــش 
بــه  دســت  چقــدر  کــه  فهمیــد  می شــود  هــم 
در  صحنه هــا  بازســازی  و  تمریــن  دورخوانــی، 
کنــار بازیگــر قبــل از ضبــط میزنــد. شــاید بتــوان 
بررســی  را  کارگردانــی  نیــز  دیگــر  حیث هــای  از 
کــرد امــا در ایــن نوشــته ســعی بــر ایــن بــود کــه بــه 
ــه کارگــردان در خدمــت نیازهــای داســتان  مقول
اشــاره کنیم و وجوهــات دیگــر را در مجال هــای 

دیگــر تحلیــل کنیــم.

تاریــخ  از  پرچالــش  بســتری  در  کــه  ای  قصــه   
معاصــر پیــش میــرود هــم تــرس در خــود دارد و 
هــم ابهــام و ظاهــری معمایــی و هــم آرامشــی 

کــه نزدیــک بــه طوفــان اســت
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اگــر نگاهــی بــه تولیــدات شــهرام شاه حســینی، 
بمانــم  زنــده  می خواهــم  فیلــم  کارگــردان 
کنیــد به خوبــی  بیندازیــد و آثــارش را بررســی 
کــه  مدیومــی  کامــاًل  او  کــه  دیــد  خواهیــد 
بســازد  ســریال  و  فیلــم  آن  بــرای  می خواهــد 
دقیقــًا  شاه حســینی  شــهرام  می شناســد.  را 
و  خانوادگــی  ســریال  کــه  ســالی  همــان  در 
آنتــن  روی  را  آنجاســت  همه چیــز  پندانــه 
تلویزیــون داشــت، »خانــه دختــر« را در ســینما 
و  زیــاد  واکنش هــای  کــه  فیلمــی  ســاخت. 
ــه  ــادی را در زمــان نمایــش ب سانســوری های زی
خــود دیــد. بعــد از آن دوبــاره بــا »هــت و نیــم 
ــا یــک داســتان  ــه تلویزیــون آمــد و ب دقیقــه« ب
تلویزیــون  اهالــی  دیگــر  خانوادگــی  برکشــش 
کــرد. همــه این هــا نشــان می دهــد  را همــراه 
در  مخاطبانــش  هســت  حواســش  دقیقــًا  او 
ــد و او  ــی دارن ــه توقع ــف چ ــای مختل مدیوم ه
کــه برایشــان چــه بســازد.  به خوبــی می دانــد 
آخریــن ســاخته او یعنــی »می خواهــم زنــده 

بــا  اســم  انتخــاب  همــان  از  دقیقــًا  بمانــم« 
مخاطــب وارد چالــش می شــود. ایــن عبــارت 
پیش ازایــن نــام فیلــم ســینمایی ســاخته ایــرج 
کــه بعــد از 10 ســال ممنوع الــکاری  قــادری بــود 
وی ســاخته شــد و در زمــان اکرانــش هــم تبدیــل 

آن ســال شــد. فیلــم  بــه پرفروش تریــن 
اول  نــگاه  در  بمانــم  زنــده  می خواهــم 
ظواهــر  بــا  لعــاب  و  خوش رنــگ  فیلــم  یــک 
نوســتالژیک دهه شــصت اســت. تمام تالشــش 
کــه ایــن رنــگ و لعــاب و المان هــای  کــرده  را 
نوســتالژیک را از همــان دقیقــه اول قســمت 
نخســت بــه مخاطــب نشــان دهــد. از مــدل مــو 
و ظاهــر و لبــاس بازیگرانــش گرفته تــا رفتارهای 
کــه دو  کمیته ای هــا و گشت هایشــان تــا زمانــی 
ــوند و  ــی می ش ــی وارد عتیقه فروش ــر اصل کاراکت
کــه قــرار اســت به خوبــی  ــد  در آخــر مراســم تول
شــصتی  دهــه  مهمانــی  یــک  هــوای  و  حــال 
شــکل  مخاطبانــش  بــرای  تــا  دهــد  نشــان  را 
فربینــده ای داشــته باشــد. می خواهــم زنــده 

بمانــم باآنکــه در شــکل تعریــف داســتان بســیار 
کــرده و ســکانس های دل چســبی  خــوب عمــل 
دارد امــا بــا منطــق داســتانی ضعیــف و برخــی 
کــه باهــم نمی خواننــد  علــت و معلول هایــی 
گاهــی بدجــوری تــوی ذوق مخاطــب می زنــد. 
یک بــاره  شــدن  زنــده  در  می تــوان  را  آن  اوج 
در  حتــی  گرچــه  دیــد.  مفتــاح  شــخصیت 
عمیــق شــدن روابــط بیــن فــردی نیــز خــوب 
 20 از  گذشــتن  باوجــود  اســت.  عمل نکــرده 
ســردی  نمی شــویم  متوجــه  هنــوز  قســمت 
اســت؟  بابــت  از چــه  مــادرش  و  رابطــه همــا 
شــیرازی  ســاده  معلــم  نــادر  یک بــاره  تغییــر 
کــه  دختــری  خاطــر  بــه  بــزن دررو  نــادر  بــا 
بــه  منطقــی  چنــدان  کــرد  رهایــش  به اجبــار 
زور  بــا  کــه  همایــی  حتــی  نمی رســد.  نظــر 
می دانــد  کــه  می کنــد  ازدواج  پســری  بــا  جبــر 
امــا  می بــرد،  دســت  کمیتــه  پرونده هــای  در 
می کنــد  هضــم  را  ماجــرا  نه تنهــا  یک بــاره 
کــه خبــر  بلکــه آن قــدر زود دلباختــه می شــود 

دست درازی خوش آب و رنگ به ممنوعه ها
عطیه همتی



می رســد! هــم  بــارداری اش 
بــر  را  ســریال  کــه  عواملــی  از  دیگــر  یکــی 
یــک  ماجــرای  انداخته اســت  زبان هــا  ســر 
کاله بــرداری بــزرگ در کمیتــه انقــالب اســالمی 
اســت. طــوری کــه حتــی باعــث توقیــف ســریال 
هــم شــد و پخش دوشــنبه های فیلیمــو را خالی 
ــم  ــه ای ســراغ نداری ــن نمون گذاشــت. پیش ازای
ــزرگ  ــه ایــن شــکل داســتانی از تخلفــات ب کــه ب
در پوشــش کمیتــه را تعریــف کننــد و احتمــااًل 
روحیــه ایــن نــوع ســوژه پردازی هــای تــا حــدی 
ممنوعــه از همــان عالقــه شاه حســینی می آیــد 
کــرده  کــه در خانــه دختــر هــم آن را امتحــان 

ــود. ب
بهتریــن  در  شاه حســینی  فیلــم  در  بازیگــران 
بــازی چنــد وقــت اخیرشــان بوده انــد. حامــد 
بهــداد بعــد از بــازی در ســریال ضعیــف »دل« 
بــار خــودی نشــان داد و بازیگــری اش را  ایــن 
به خوبــی  رازآلــود  و  مرمــوز  مــردی  نقــش  در 
انجــام داده اســت. »علــی شــادمان« و »آناهیتــا 
پــس  از  به خوبــی  توانســته اند  نیــز  درگاهــی« 
نقش هــای خــود بربیاینــد. ســحر دولتشــاهی 
از حضــور بســیار خــوب در ســریال  نیــز بعــد 
هــم  بمانــم  زنــده  می خواهــم  در  قورباغــه 
نقــش  بااینکــه  امــا  ظاهرشــده  خــوب  بســیار 
نســبت  پررنگ تــری  حضــور  و  اســت  اول 
بــه باقــی افــراد دارد نقــش »زهــره« بــا بــازی 
»آزاده صمــدی« یکــی از متفاوت تریــن نقــش 
ایرانــی  ســریال های  در  کــه  اســت  ژن هایــی 
کــه  دیده ایــم و یک جورهایــی می تــوان گفــت 
گرفتــه اســت.. نقــش  برتــری را از دولتشــاهی 
کــه در رابطــه زناشــویی  زنــی مغــرور و مدیــر 

را  خــودش  توانســته  امــا  شکســت خورده 
و  اســت  انتقــام  درصــدد  حــاال  و  نگــه دارد 
کــه  می دهــد  نشــان  رفتارهایــی  خــودش  از 
ایــران نداشــته ایم. را در ســینمای  مشــابه آن 
بــا  بمانــم  زنــده  می خواهــم  بااین حــال 
بــا  منتهــی  شــهرزاد  ســریال  شــبیه  چالشــی 
گلیــم خــودش  نســخه دهــه شــصتی توانســته 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  و  بیــرون بکشــد  از آب  را 
خانگــی  نمایــش  ســریال های  محبوب تریــن 
جــذاب  چاشــنی های  ســهم  اگرچــه  شــود. 
همایــون  صــدای  بــا  زیبایــش  تیتــراژ  ازجملــه 
نه تنهــا  را  صحنــه اش  طراحــی  و  شــجریان 
ــه  ــریال ب ــه س ــت. بلک ــت کم گرف ــوان دس نمی ت
میــزان زیــادی مدیــون آن هاســت. به طوری کــه 
اگــر بــا خودتــان نســخه 1400ی و بــدون صــدای 
همایــون شــجریان را تصــور کنیــد می بینیــد کــه 
خواهیــد  تحویــل  متفاوتــی  خروجــی  چقــدر 

گرفــت.

شــبیه  چالشــی  بــا  بمانــم  زنــده  می خواهــم 
ســریال شــهرزاد منتهــی بــا نســخه دهــه شــصتی 
گلیــم خــودش را از آب بیــرون بکشــد  توانســته 
ــه یکــی از محبوب تریــن ســریال های  و تبدیــل ب
ســهم  اگرچــه  شــود.  خانگــی  نمایــش 
چاشــنی های جــذاب از جملــه تیتــراژ زیبایــش بــا 
صــدای همایــون شــجریان و طراحــی صحنــه اش 

گرفــت. دســت کم  نمی تــوان  تنهــا  نــه  را 
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علیرضا مرادی

رومنــس  یــک  بمانــم«  زنــده  می خواهــم 
بــا  تــا  کــرده  تــالش  کــه  اســت  ایرانــی  موفــق 
تعبیــه  و  درســت  شــخصیت پردازی هایی 
پرچانــش  موقعیت هــای  در  کاراکترهــا  ایــن 
کمتــر  و  تازه تــر  جلوه هــای  بــه  اخالقــی، 
خانوادگــی  درام  یــک  از  پرداخته شــده ای 

برســد. ایرانــی 
شاه حســینی«  »شــهرام  ســاخته  جدیدتریــن 
داســتان گویی  پروســه  وارد  زود  خیلــی 
میزنــد  اول  همــان  را  آخــرش  می شــود.حرف 
از  سوءاســتفاده  بــا  تنهــا  نمی خواهــد  و 
بــرای   ،60 دهــه  اجتماعــی  محدودیت هــای 

را  داســتانی  بخرد.پروســه  موقعیــت  خــود 
التهــاب  ســمت  بــه  صــرف  عاشــقانه  یــک  از 
می بــرد و هــر چــه جلوتــر مــی رود، ایــن التهــاب، 
ــا کارآمــدی،  شــاخ وبرگ بیشــتری پیداکــرده و ب
ــد. ــان می پیچ ــا و مخاطبانش ــه دور کاراکتره ب

ابتــدا،  همــان  از  داســتانی  فرآینــد  کــه  البتــه 
ــد  ــت مانن ــی« اس ــق آفرین ــه »تعلی ــد ب عالقه من
کــه عتیقه فــروش در ســکانس  صحبت هایــی 
جعبــه موســیقی بــه زبــان مــی آورد یــا ســکانس 
گیرکــردن قایــق آرزو در آب، مخاطــب می دانــد 
زیبــا،  عاشــقانه  یــک  پــس  از  اســت  قــرار  کــه 

منتظــر تکانه هــا باشــد.

تــا  تــالش می کنــد  ادامــه، داســتان بیشــتر  در 
عــالوه برافــزودن بــر حجــم تکانه هــا، بــا حرکت 
بــر روی لبــه تیــغ، مخاطــب خــود را شــوک زده 
ســریال،  کــه  اخالقــی  دوراهــی  کند.ماننــد 
جلــوی پــای همــا )هانیــه توســلی( در انتخــاب 
می گــذارد  شــریفی(  )پــدرام  عشــقش  یــا  پــدر 
و تعــارض جــدی داســتان، از همین جــا آغــاز 
خیلــی  ادامــه  در  داســتانی،  می شود.پروســه 
تــالش می کنــد تــا ایــن دوقطبی هــای جــذاب 
کنــد  حفــظ  کاراکترهایــش  میــان  را  داســتانی 
هم چنانکــه رقابــت پینگ پونگــی میــان »امیــر 
ســرمد«  »نــادر  و  بهــداد(  )حامــد  شــایگان« 

بر مدار چالش و تعلیق
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)پــدرام شــریفی( یــا همایــون )بابــک کیمــی( و 
دشــتی )مهــران احمــدی( کمک شــایان توجهی 
بــه عمــق بیشــتر داســتان و رو شــدن اطالعاتــی 
و  آن هــا  درونــی  شــخصیت  راجــع  کارآمــد 

می نمایــد. آفرینــی  تعلیــق 
کاراکتــر  روی  بــر  امــا  داســتان  ویــژه  تمرکــز 
شــایگان«  »امیــر  یعنــی  خــود  کاریزماتیــک 
ــر عهــده او  کــه هــم مأموریــت خاصــی ب اســت 
کــه حتــی مشــابه آن در تاریــخ  نهــاده می شــود 
فیلــم و ســریال دیــده نشــده و هــم چالش هــا، 
کــه بــرای وی تعریــف  دغدغه هــا و شــمایلی 
مأمــور  اســت.یک  ویــژه  و  بکــر  نموده انــد، 
ریــزی  باگ هــای  کــه  پرنفــوذ  بســیار  امنیتــی 
در خــود دارد و شــخصیت های پیرامــون وی، 
مترصــد شناســایی ایــن باگ هــا و ضربــه زنــی 
هســتند.»زیرکی«  طریــق  ایــن  از  حداکثــری 
را  تــا حــدودی مخاطــب  کــه  بســیار شــایگان 
یــاد »شــرلوک هلمــز« می انــدازد، مانــع از  بــه 
ایــن اتفــاق است.شــخصیتی پیچیــده بانفــوذ 
کالمــی بســیار بــاال کــه زیرکــی و تأمل ســخنان و 
اعمــال وی، حتــی در هنــگام حفــظ راکودهــای 
حســی وی، ســایه انداختــه و بــرای مخاطــب 
کــه قطعــًا  کالــت  کاراکتــر  ملمــوس اســت.یک 

مخاطبــان  حافظــه  در  باالیــی  مانــدگاری 
ایرانــی دارد. ســریال دوســت 

از نــگاه کالن، ســریال، مواجهــه امیــر شــایگان 
به نوعــی  کــه  اســت  خــود  مقابــل  جبهــه  بــا 
و  نگــری  قشــری  بــا  جبــری  نــگاه  تقابــل 
را  مخاطــب  کــه  اســت  منطقــی  آمیزه هــای 
به عنــوان پشــتیبان و کســانی کــه بــا طــرف حــق 
خــود  ســر  پشــت  همذات پنــداری می نمایــد، 
نمی توانــد  مخاطــب  همچنان کــه  می بینــد. 
)تمــام  منطــق  جبهــه  هواخواهــی  عیــن  در 
و  زیرکــی  مجــذوب  شــایگان(،  مقابــل  افــراد 

نشــود. وی  خرق عادت گونــه  کارهــای 
کــه ایــن ســیر داســتانی، اشــکاالتی را نیــز  البتــه 
کــه ازجملــه آن هــا می تــوان  بــه خــود می بینــد 
بــه عــدم مهندســی فضــا بــرای مخاطــب اشــاره 
کرد.»می خواهــم زنــده بمانــم« یــک افتتاحیــه 
بــه خــود دیــد.در ادامــه، یــک  شــکوهمند را 
نــزول ســطحی را پشــت ســر گذاشــت و تــا امــروز 
اســت. داده  ادامــه  را  سینوســی  فرآینــد  ایــن 

کــه داســتان در قســمت های نه چنــدان  البتــه 
جــذاب خــود، قربانــی تعــدد کاراکترهــا و تکثــر 
محــول  آن هــا  دوش  بــر  کــه  شــده  وظایفــی 
ایــن وظایــف  کــرده اســت.رتق وفتق تمامــی 

بــا ایــن حجــم شــخصیت ســبب شــده تــا بــرای 
پرداخــت بهتــر، داســتان در قســمت هایی، از 
ریتــم افتــاده تــا زمینه هــای چالش برانگیــز یــک 
اتفــاق، بتوانــد خــود را در قســمت های بعــدی 
نشــان دهد.بااین حــال امــا »می خواهــم زنــده 
از موفق تریــن و  بــدون شــک، یکــی  بمانــم« 
کــه  اســت  ســریال هایی  مخاطب پســندترین 

ــر تولیدشــده اســت. طــی ســالیان اخی

افتتاحیــه  یــک  بمانــم«  زنــده  »میخواهــم 
یــک  ادامــه،  دیــد.در  خــود  بــه  را  شــکوهمند 
نــزول ســطحی را پشــت ســر گذاشــت و تــا امــروز 

اســت. داده  ادامــه  را  سینوســی  فرآینــد  ایــن 
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چــه انتظــاری از یــک ســریال یــا فیلــم ســینمایی 
کارگردانــی؟  خــوب؟  قصــه  داریــم؟  داخلــی 
البتــه چنــد ســالی  یــا؟  بازی هــا؟  فیلم نامــه؟ 
اســت کــه توقــع دیــدن همــه این هــا بــه بهتریــن 
شــکل، کمــی دور از دســترس بــه نظــر می رســد. 
توانســته ســروصدا  کــه  از ســریال هایی  یکــی 
ــودش  ــمت خ ــه س ــت را ب ــای مثب ــد و نگاه ه کن
کنــد »می خواهــم زنــده بمانــم« شــهرام  جلــب 
شاه حســینی اســت کــه از پلتفــرم »فیلیمــو« و از 
اســفند ســال گذشــته پخــش می شــود. ســریالی 
ــه در بســتر تاریخــی نیمــه دوم دهــه شــصت  ک
و  کاســتی ها  باوجــود  و  می شــود  روایــت 
ــادی را جــذب  ــان زی گافهــای تاریخــی، مخاطب
ایــن  مختلــف  وجــوه  دربــاره  اســت.  کــرده 
گفته شــده  ســریال بارهــا نقدهایــی نوشــته و 
یــک  از  اینجــا می خواهــم  و  بــار  ایــن  اســت. 
منظــر جزئی تــر بــه ایــن ســریال بپــردازم. یکــی از 

نقــاط قــوت ایــن ســریال، ترکیــب فوق العــاده 
کــه به درســتی  بازیگرانــش اســت. بازیگرانــی 
به نــدرت  البتــه  و  انتخــاب  نقش هــا  بــرای 
بازیگــران  دربــاره  ظاهرشــده اند.  ضعیــف 
اصلــی ماننــد حامــد بهــداد و ســحر دولتشــاهی 
در فضــای مجــازی و حقیقــی مطالب متعددی 
می خواهــم  اجــازه  اســت.  منتشرشــده 
تــا حــدودی غیــر  بازیگــر دیگــر و  دربــاره ســه 
کنــم؛ آزاده صمــدی در نقــش  اصلــی صحبــت 
ــا در نقــش  »زهــره افشــار«، مهــدی حســینی نی
»مفتــاح« و بابــک کریمــی در نقــش »همایــون 
حقــی«. به جــز مــورد اول، شــاهد حضــور آن 
دو شــخصیت از قســمت های ابتدایــی بودیــم 
ــم.  ــن داری ــا در ذه ــری از آن ه ــر کامل ت و تصوی
کریمــی و آزاده صمــدی  در ایــن میــان بابــک 
حســینی  و  برخوردارنــد  بیشــتری  تجربــه  از 
نیــا را در »شــنای پروانــه« و »متــری شــیش و 

نیــم« بــه خاطــر داریــم و تعــدادی نقش هــای 
ایــن ســه شــخصیت  امــا چــرا  کوچــک دیگــر. 
»می خواهــم زنــده بمانــم« در ذهــن مخاطــب 
کــه پــس از پایــان  چنــان قالبــی را می اندازنــد 
تیتــراژ و حتــی ســاعاتی پــس ازآن هــم امــکان 
»به انــدازه  اصطــالح  نیســت؟  آن  از  رهایــی 
و  کارگردان هــا  برخــی  از  را  کــردن«  بــازی 
اســاتید بازیگــری شــنیده ایم و برایــش احتمــااًل 
امــا  داریــم،  ذهنمــان  در  نیــز  مصادیقــی 
مهم تریــن دلیــل تأثیرگــذاری ایــن ســه بازیگــر 
به انــدازه  همیــن  می تــوان  را  موردبحثمــان 
کــردن دانســت. جالــب اینکــه هرکــدام  بــازی 
ورطــه  بــه  می توانســت  نقش هــا  ایــن  از 
بــدون  مفتــاح  نقــش  بیفتــد.  افراط وتفریــط 
کنترل شــده  دســت  و  ســر  حــرکات  و  نگاه هــا 
راه  مخصــوص  شــیوه  حتــی  و  نیــا  حســینی 
رفتنــش به راحتــی می توانســت شــبیه صدهــا 

مثلثی کــــه بازیــــگـــری را بــــه بهشــــت می رســـــــاندسید مهدی موسوی تبار



خونســردی،  شــود.  مشــابهش  منفــی  نقــش 
را  مفتــاح  هم زمــان  بی رحمــی  و  هــوش 
تصویــر  بــه  شــکل  بهتریــن  بــه  نیــا  حســینی 
»بدمــن«  جذاب تریــن  از  یکــی  و  کشــیده 
نــام خــودش  بــه  را  ایرانــی  هــای ســریال های 
کــرده اســت. بــرای اینکــه بدانیــد دربــاره  ثبــت 
صحبــت  نیــا  حســینی  بازیگــری  وجــه  کــدام 
ــه بازگشــتش  ــوط ب می کنیــم ســکانس های مرب
پــس از تیــر خــوردن توســط عمــاد و همچنیــن 
حضــورش در خانــه پــدری کاوه را یک بــار دیگــر 

کنیــد. تماشــا 
آزاده صمــدی دیگــر ضلــع ایــن مثلــث موضــوع 
اخیــر  ســال های  در  کــه  بازیگــری  ماســت. 
می کنــد  بــازی  کــه  نقش هایــی  در  تغییراتــی 
کــرده و حتــی چندیــن نقــش طنــز را هــم  ایجــاد 
ــار«  ــره افش ــخصیت »زه ــت. ش ــرده اس ک ــازی  ب
کــه  دارد  پیچیدگــی  و  جزئیــات  آن قــدر  امــا 
بتوانــد تبدیــل بــه یــک چالــش جــدی بازیگــری 
حــاال  کــه  محکــم  و  مذهبــی  زنــی  شــود. 
می فهمــد بــه او خیانــت شــده و بــرای انتقــام 
تناقضــی  درونــی اش  می کند.آرامــش  تــالش 
نمــی آورد.  به وجــود  دارد  کــه  اهدافــی  بــا 
اولیــن ســکانس رویارویــی زهــره افشــار و امیــر 
بــه خاطــر بیاوریــد و بعــد اولیــن  را  شــایگان 
ــا  ــرمد را تماش ــادر س ــا ن ــش ب ــکانس از مالقات س
بــازی  به انــدازه  از  دقیقــی  تصویــر  تــا  کنیــد 

بــه دســت بیاوریــد. کــردن صمــدی را 
و  ســالگی   50 از  را  بازیگــری  کــه  کســی  بــرای 
کــرده  ع  شــرو ســیمین«  از  نــادر  »جدایــی  بــا 
در  اســتاندارد  و  جایــگاه  یــک  بــه  رســیدن 
اســت.  فوق العــاده ای  کار  خــودش،  حرفــه 

همایــون حقــی اگــر شــخصیت یــک رمــان هــم 
بــود احتمــااًل تصویــر مابــه ازای بیرونــی اش در 
ذهــن مخاطــب آشــنا بــه ســینما و تلویزیــون 
همیــن بابــک کریمــی بــود. بازیگــری کــه نشــان 
ــی  ــا حت ــد ی کن ــازی  ــد ب ــد ب ــگار نمی توان داده ان
بــه قــول برخــی منتقــدان اصــاًل بــازی نمی کنــد 
کنــد. بابــک کریمــی بــه  کــه بخواهــد بــد بــازی 
معنــای درســتش، نقش هــا را زندگــی می کنــد و 
بــرای اثبــات ایــن مدعــا، یک بــار دیگــر قســمت 
اول می خواهــم زنــده بمانــم و ســکانس های 
مربــوط بــه جشــن تولــدش را در ذهنتــان مــرور 
کنیــد. و بعــدش برویــد ســراغ مــرور مالقــات بــا 

دختــرش در زنــدان.
ماننــد  دیگــری  خــوب  بازی هــای  حتمــًا 
ــا امیــر نــوروزی و حتــی علــی  مهــران احمــدی ی
شــادمان در ایــن ســریال وجــود دارد امــا ایــن 
قطــار  می توانــد  شــد  ذکــر  کــه  نمونــه ای  ســه 
بازیگــری مــا را بــه بهشــت برســاند. بازیگرانــی 

می کننــد... بــازی  فقــط  کــه 
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مثلث عشقی تکراری، تاریخ نگاری جدیــد

گونه هــای  جذاب تریــن  از  عشــقی  مثلــث 
فیلم هــا  ســاخت  دســتمایه  کــه  اســت  درام 
اســت.  شــده  بســیاری  ســریال های  و 
کــردن قصــه ای  کــه ایــن روزهــا پیــدا  آن قــدر 
مثلــث  محــور  حــول  خرده قصه هــای  کــه 
عشــقی اش تکــراری و دستمالی شــده نباشــند 
کار آســانی نیســت. شــاید بــرای همیــن اســت 
ــرمد  ــادر س ــایگان، ن ــر ش ــقی امی ــث عش ــه مثل ک
ــراری  ــه تک ــدای قص ــان ابت ــی در هم ــا حق و هم
ــه عشــقی پرشــور  ک ــری  ــه نظــر می رســد. دخت ب
مــردی  ناگهــان  و  دارد  وصــال  بــه  نزدیــک 
قدرتمنــد از راه می رســد و ایــن عشــق پرشــور 

ــه جدایــی منجــر می شــود و عاشــق  به ناچــار ب
می ماننــد. نــاکام  قصــه  معشــوق  و 

مثلــث  نــوع  ایــن  بــه  پرداخــت  بهتریــن   
بــا  »شــهرزاد«  در  فتحــی  حســن  را  عشــقی 
ترانــه  و  زمانــی  مصطفــی  حســینی،  شــهاب 
مخاطبــان  و  کشــید  تصویــر  بــه  علیدوســتی 
از  یکــی  در  را  آن  خانگــی  نمایــش  پیگیــر 
مدیــوم  ایــن  ســریال های  پرمخاطب تریــن 
از  بمانــم«  زنــده  بودنــد. »می خواهــم  دیــده 
ابتدایــی  قســمت های  در  نقطه نظــر  همیــن 
متهــم بــه کپی بــرداری شــد؛ امــا درنهایــت ایــن 
دیگــر محورهــای اصلــی درام ســریال بودنــد کــه 

کــه »می خواهــم  آن قــدر پررنــگ و قــوی شــدند 
حــدودی  تــا  اتهــام  ایــن  از  را  بمانــم«  زنــده 
گــروه قاچاقچیــان از  نجــات دادنــد. ماجــرای 
از ســوی  کمیتــه  یــک عضــو  و فســاد  یک ســو 
کــه کم کــم و در  دیگــر خرده قصه هایــی بودنــد 
طــول داســتان بــر روایــت اصلــی غالــب شــدند 
و توانســتند مخاطــب را بــرای تماشــای ادامــه 

کننــد. ترغیــب  ســریال 
در ایــن میــان امــا ماجــرای فســاد عضــو کمیتــه و 
همــکاری او بــا امیــر شــایگان در پرونده هایــی 
کــه روی آن هــا دســت می گذاشــت و توســط 
آن هــا خــودش را پله پلــه بــاال می کشــید، بیــش 

فاطمه پاقلعه نژاد
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گرفــت.  قــرار  موردتوجــه  دیگــر  ماجــرای  از 
زاویــه ای از روایــت تاریــخ معاصــر نه چنــدان 
کــه تــا بــه  دور، همیــن یکــی دو دهــه پیــش 
کســی بــه ســراغ آن رفتــه بــود و  کمتــر  امــروز 
پرداختــن بــه آن در ایــن ســریال هــم بــا واکنــش 
روبــه رو  انتظامــی  نیــروی  اجتماعــی  معــاون 

از  یکــی  پخــش  چنــدروزه  توقــف  باعــث  و 
شــد. ســریال  قســمت های 

ســریال  ایــن  دربــاره  هرچنــد  کــه  مشــکلی 
خوشــبختانه خیلــی زود رفع ورجــوع شــد امــا 
فیلم نامه نویســان  راه  ســر  بــر  ســدی  همیشــه 
و  ســلیقه ای  قرمزهــای  خــط  اســت.  بــوده 
کــه  نهادهــای مختلــف  کــم  و صبــر  دل نــازک 
خیلــی ســخت می تــوان بــه فســاد درون برخــی 
اعضــای آن هــا پرداخــت حتــی اگــر درنهایــت 
مامــور یــا عضــو فاســد فرجــام نیکــی نداشــته 
اعضــای خــدوم  توســط مأمــوران و  یــا  باشــد 

رو شــود! نهــاد دســتش  همــان 

کــردن قصــه ای  کــه ایــن روزهــا پیــدا  آن قــدر 
مثلــث  محــور  حــول  خرده قصه هــای  کــه 
دستمالی شــده  و  تکــراری  عشــقی اش 
بــرای  شــاید  نیســت.  آســانی  کار  نباشــند 
امیــر  عشــقی  مثلــث  کــه  اســت  همیــن 
در  حقــی  همــا  و  ســرمد  نــادر  شــایگان، 
نظــر  بــه  تکــراری  قصــه  ابتــدای  همــان 

. ســد می ر
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واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی ســاده نیســت 
آنقــدر  واقــع  در  هــم  آدم هــا  معمولی تریــن  و 
نیســتند.  معمولــی  می رســند،  نظــر  بــه  کــه 
کــه  زندگــی پیچیــده اســت، بــه همــان انــدازه 
موفــق  قصه هــای  اســت.  پیچیــده  انســان 
همیــن  از  ســاده،  به ظاهــر  روایت هایــی  هــم 
پیچیدگی هــا هســتند. ایجــاد تعــادل میــان ایــن 
ســادگی و پیچیدگــی اســت کــه یــک »قصــه« را 
بــه اوج جذابیــت و اثرگــذاری توأمــان می رســاند. 
ماندگارتریــن روایت هــا هــم چــه در قالــب کلمــه 
ــاده  ــورد اول س ــر، در برخ ــای تصوی ــه در دنی و چ
بــه نظــر می رســند و همزمــان  و ســهل الوصول 
اگــر مــورد واکاوی و تحلیــل صاحب نظــران قــرار 
ــه پیچیده تریــن  ــد، غنای شــان در توجــه ب بگیرن
مباحــث مرتبــط بــا روابــط انســانی، خودنمایــی 

می کنــد.
نــه فقــط ســریال »می خواهــم زنــده بمانــم« 

کــه هــر روایــت تصویــری دیگــری چــه در مدیــوم 
نمایشــی،  مجموعــه  قالــب  در  چــه  و  ســینما 
بگیــرد،  قــرار  ارزیابــی  مــورد  زاویــه  ایــن  از  اگــر 
عیــارش در توفیــق عیــان می شــود. توجــه بــه 
در  ســاده انگاری  و  روایــت  ســادگی  میــان  مــرز 
خلــق موقعیــت از یکســو و تمرکــز بــر مــرز مهمتــر 
انســانی  روابــط  پیچیدگی هــای  درک  میــان 
کــه  اســت  محکــی  ســنگ  پیچیده گویــی،  بــا 
بــه خوبــی می تــوان برمبنــای آن دربــاره نقــاط 
بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  قــوت  و  ضعــف 

کــرد. قضــاوت 
تجربه هــای  در  کــه  شاه حســینی  شــهرام 
دختــر«  »خانــه  مــورد  در  جــز  خــود  ســینمایی 
روایت گــری  در  ســاده انگاری  گرفتــار  همــواره 
بــوده و ترجیــح داده بــا اولیــن الیه هــای ادراکــی 
مخاطــب خــود ارتبــاط برقــرار کنــد،  این بــار بــه 
باردیگــر  درســت،  فیلمنامــه  و  قصــه  پشــتوانه 

و  کارگردانــی  عرصــه  در  خــود  توانمندی هــای 
کشــیده  مشــخصا هدایــت بازیگــران را بــه رخ 
ــر ضعیفــی الزامــا محصــول  ــا ثابــت شــود هــر اث ت
نابلدی نیســت، شــاید انتخابی پشــت آن باشــد! 
کمااینکــه همزمــان بــا فرآینــد کارگردانــی و تولیــد 
ســریال »می خواهــم زنــده بمانم«، شاه حســینی 
باردیگــر دســت به انتخــاب زد و فیلم غیرمنتظره 
و عجیب »هفته ای یکبار آدم باش« را کارگردانی 
کــرد. فیلمی کــه از منظر ســاده انگاری در روایت، 
هیــچ کــم از آثار ضعیف و غیرقابل دفاع کارنامه 
ــی  ــه کارگردان ــی ک ــدارد. کارگردان ــن فیلمســاز ن ای
بلــد اســت و می توانــد »خانــه دختــر« و یــا همیــن 
کنــد،  کارگردانــی  »می خواهــم زنــده بمانــد« را 
کــه خــودش اشــراف  گاهــی بــه دالیلــی  گویــی 
بیشــتری نســبت بــه مــا بــر آن هــا دارد، دســت بــه 
انتخــاب می زنــد تــا حاصــل کارش خــوب نباشــد!
»می خواهــم زنــده بمانــم« امــا از آثــار خــوب 

محمد صابری
می خواهیم زندگی کنیم
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کارنامــه شــهرام شاه حســینی تــا بــه اینجــا اســت. 
ســریالی که داســتانی ســاده و سرراســت را روایت 
کــردن  همــراه  در  توانمنــدی  ضمــن  و  می کنــد 
مخاطــب عــام و خــاص بــا خــط روایــی اصلــی 
ــه  ــه دام ســاده انگاری و بســنده کــردن ب خــود، ب
حداقل هــا نیفتــاده و در پرداخــت شــخصیت ها 
و طراحی موقعیت های داســتانی، هوشــمندانه 
عمــل کــرده اســت. ایــن نــه بــه معنــای بی نقــص 
بــودن روایــت ســریال و قــرار دادنــش در طبقــه 
ایــران  سریال ســازی  تاریــخ  شــاهکارهای  آثــار 
اســت، بلکــه بــه معنــای نمــره قبولــی بــرای یــک 
روایــت ســاده در عین حــال مملــو از لحظــات 
ســریال  شــخصیت های  اســت.  انســانی  نــاب 
حامــد  از  اصلــی  بازیگــران  درخشــان  بــازی  بــا 
بهــداد و ســحر دولتشــاهی تــا مهــران احمــدی، 
پــدرام شــریفی و حتــی علــی شــادمان، همگــی 
شــخصیت های اســتخوان دار و فکرشــده هستند 

بــار  بزنگاهــی  هــر  به راحتــی می تواننــد در  کــه 
جذابیت داســتان را به دوش بکشــند و مخاطب 
را همــراه خــود نگــه دارنــد. شــخصیت هایی کــه 
هــر یــک »زندگی« خــود را دارند و پیچیدگی های 
در  چــه  آن هــا  روحــی  هزارتــوی  و  شــخصیتی 
خلــوت و چــه در مواجهــه بــا دیگــران، به خوبــی 
در قــاب دوربیــن شــهرام شاه حســینی بــه تصویــر 

درآمــده اســت.
امتیاز اصلی این ســریال به مانند ســریال های 
نمایــش  شــبکه  ســال های  ایــن  دیگــر  موفــق 
خانگــی، همیــن جریان داشــتن »زندگی« اســت. 
ــا مــرز  جریانــی کــه تماشــای آن گاه مخاطــب را ت
زندگــی  پیچیدگی هــای  بــا  بی پــرده  مواجهــه 

ــد. ــز ترغیــب می کن خــود نی

آثــار  از  امــا  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
ــا بــه  کارنامــه شــهرام شاه حســینی ت خــوب 
کــه داســتانی ســاده و  اینجــا اســت. ســریالی 

سرراســت را روایــت می کنــد
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بــه یکــی  ســریال »می خواهــم زنــده بمانــم« 
ــاز در  ــا سرنوشت س ــوز ام ــی مرم ــع زمان از مقاط
تاریــخ معاصــر ایــران پرداختــه اســت؛ اواخــر 
رحلــت   ، تحمیلــی  جنــگ  پایــان   ،  60 دهــه 
دولــت  کار  بــه  ع  شــرو خمینــی)ره(  امــام 
جدیــد  سیاســت های  اجــرای  و  ســازندگی 
اقتصــادی، واپســین ســال های آن دهــه را بــه 
اجتماعــی  تغییــرات جدیــد  بــرای  مبــدأ  یــک 
کــرده اســت. ازقضــا در آثــار  در ایــران تبدیــل 
و  مقطــع  ایــن  بــه  تلویزیونــی  و  ســینمایی 
خیلــی  آن  اقتصــادی  و  سیاســی  جنبه هــای 
کم توجــه شــده اســت. بــه همیــن دلیــل هــم 
ــان  ــاب زم ــم« در انتخ ــده بمان ــم زن »می خواه
وقــوع رویدادهــا تازگــی و اهمیــت دارد. امــا 
ایــن  از  همکارانــش  و  شاه حســینی  شــهرام 
انتخــاب، اســتفاده کامــل و خوبــی نکرده انــد. 

آرش فهیم

گنگ آشفته!
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کــه پس زمینــه  چنانکــه روح زمــان و زمانــه ای 
وقایــع داســتان ایــن ســریال قرارگرفتــه در آن 
تبلــور نیافتــه اســت. غیــر از فعالیــت کمیتــه، 
تاریــخ،  از  بخــش  آن  جنبه هــای  و  جلوه هــا 
نشــده  زنــده  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  در 
اســت! نــوع روابــط آدم هــا و مناســبات جــاری 
در روایــت فیلــم، جنــس حــوادث، حتــی نــوع 
رســانای  آن هــا،  پوشــیدن  لبــاس  و  پوشــش 
بــه  بیشــتر  و  نیســت  دوران  آن  ویژگی هــای 
دوران مــــا -  دهــــــه 90-   شباهت دارد تا اواخر 

!60 دهــه 
بــه شــخصیت پردازی »همــا« به عنــوان نقطــه 
ــا  ــش ب ــریال و روابط ــن س ــک ای ــف دراماتی عط
عشــق ورزی اش  نحــوه  به ویــژه  و  اطرافیــان 
غیرقابل بــاور  و  تصنعــی  همــه  کنیــد؛  توجــه 
اســت. وی به رغــم وابســتگی عاشــقانه اش بــه 
»نــادر« امــا در پــی لــزوم وصلــت با امیر شــایگان 
بــرای رهایــی پــدرش از اتهــام بــه قاچــاق مــواد 
یــک دختــر جــوان  از  مخــدر، خیلــی ســاده تر 
دل  دیگــری  بــه  و  می ُبــرد  دل  شــصتی  دهــه 
می ســپارد! اصــاًل مــادرش کجاســت؟ »فخــری« 
مــادر همــا و همســر همایــون اســت امــا در ایــن 
ســریال و ماجراهــای آن محــو اســت. آن هــم 
ایــن  در  تصویــر  هــدف  زمانــه  و  جامعــه  در 
کــه معمــواًل همســرها و مادرهــا بیــش  ســریال 
خانــواده  دغدغه منــد  و  نگــران  دخترهــا  از 
بودنــد، امــا »می خواهــم زنــده بماننــد« ایــن 
از بیــن  کامــل  نقــش و اهمیــت آن را به طــور 
امیــر  شــخصیت  همچنان کــه  اســت!  بــرده 
بــدون  و  اســت  اغراق آمیــز  بســیار  شــایگان 
کســی ســد راهــش شــود یکه تــاز جلــو  اینکــه 

زنــده  »می خواهــم  دنیــای  در  ؛  مــی رود 
ایــن  و  نــدارد  وجــود  قانونــی  هیــچ  بمانــم« 
کــه  کاراکتــر قلدرمــآب و ریــاکار، معلــوم نیســت 
این همــه اقتــدار را از کجــا آورده اســت!  ایــن 
وضعیــت دربــاره ســایر کاراکترهــای این ســریال 

اســت.  قابل بحــث  نیــز 

باورپذیــری  و  تثبیــت  عــدم  دالیــل  از  یکــی 
زمانــه  و  دوره  بــه  نســبت  ســریال  آدم هــای 
کشــیده شــده، داســتان وســیع و  بــه تصویــر 
قصــه  این همــه  اســت.  ســریال  ایــن  حجیــم 
ســریال،  ایــن  در  بــرگ  و  پرشــاخ  و  فرعــی 
گرفتــن  ســرگیجه  و  ســردرگمی  موجــب 
بعــد،  بــه  یکجایــی  از  و  می شــود  مخاطــب 
می شــود.  گــم  ذهنــش  در  ماجراهــا  افســار 
دچــار  نیــز  ســریال  فیلم نامــه  نویســندگان 
کــه خیلــی از  ایــن آشــفتگی شــده اند. طــوری 
کاراکترهــای اصلــی ســریال از قســمت 15 بــه 
گــم می شــوند و دیگــر خبــری از آن هــا  بعــد، 
نمی شــود. از ایــن قســمت بــه بعــد، همه چیــز 
حضــور  بــا  چندضلعــی  عشــق  تحت الشــعاع 
ــادر قــرار  ــر شــایگان، زهــره افشــار و ن همــا، امی
کــه خــود نویســندگان داســتان  می گیــرد. انــگار 
بقیــه  و  شــده اند  ماجــرا  ایــن  در  غــرق  نیــز 
شــخصیت ها و قصه هــای ســریال را فرامــوش 

کرده انــد! روایــِت پهن پیکــر و پرشــاخ و بــرگ 
ســریال باعــث شــده اســت کــه به جــای تعلیــق، 
فضایــی گنــگ و آشــفته بــر ســریال غالــب شــود. 
ــه  ــث دافع ــق، باع ــالف تعلی ــودن برخ ــگ ب گن
مخاطــب می شــود و عالقــه بــه ادامــه تماشــای 

می یابــد.  کاهــش  را  ســریال  یــک 
»می خواهــم زنــده مانــم« صرفــًا در بازیگــری 
و فضاســازی منســجم و تماشــایی اســت و در 
بازنمایــی اجتماعــی یــک مقطــع از تاریــخ و 

روایتگــری، نــاکام و پردســت انداز اســت.

  »مــی خواهــم زنــده مانــم« صرفــا در بازیگری 
و فضاســازی منســجم و تماشــایی اســت و در 
ــخ و  ــع از تاری ــک مقط ــی ی ــی اجتماع بازنمای

روایتگــری، نــاکام و پــر دســت انــداز اســت.
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فصــل اول »می خواهــم زنــده بمانــم« در حالــی 
تمــام شــد کــه ایــن ســریال توانســت از همــان دو 
قســمت ابتدایــی مخاطبــان خــود را پیــدا کنــد؛ 
مخاطبانــی کــه احتمــااًل در انتظــار آغــاز پخــش 
فصــل دوم ایــن ســریال هــم خواهنــد مانــد. امــا 
آیــا ســریال جدیــد شــهرام شاه حســینی یــک اثــر 

به یادماندنــی و ویــژه اســت؟!
لطــف  بــه  بمانــم«،  زنــده  »می خواهــم 
دارد  کــه  روایــت جذابــی  و  بازی هــای خــوب 

قطعــًا توانســته مخاطبــان خــود را تــا حــد قابــل 
قبولــی راضــی نگــه دارد امــا ایــن رضایتمنــدی 
خــوب   اثــر  یــک  ســریال  ایــن  از  نمی توانــد 

بســازد.
کلیشــه های پرتکــرار  گذاشــتن در جهــاِن  قــدم 
ــی  ــکل فن ــن مش ــاید بزرگ تری ــران ش ــینمای ای س
ســریال شــهرام شاه حســینی باشــد. قصــه ایــن 
ســریال، یــک تکــرار جدید از کلیشــه ســریال های 
نمایــش خانگــی در چنــد ســال اخیــر اســت کــه از 
فرمــول مافیــا، عشــق مثلثــی و خشــونت بــرای 

جذابیــت خــود بهــره بــرده اســت.
کــه  زنــی  و قصــه  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
می شــود  جــدا  خــود  معشــوق  از  به اجبــار 
خــوی  بــه  را  دیوصفــت  و  متأهــل  مــردی  تــا 
بــه  شــمارا  به شــدت  برگردانــد  خــود  انســانی 

یــاد »شــهرزاد« می انــدازد؛ شــهرزادی کــه البتــه 
پرتکــرار  قصه هــای  از  بومی شــده  کپــی  خــود 

بــود. ترکیــه ای  ســریال های 
تکــرار  به جــز  امــا  شاه حســینی  ســریال 
هــم  محکمــی  روایــی  منطــق  از  کلیشــه ها 
ــین  ــر آتش ــد تعلق خاط ــد. فرآین ــری نمی کن پیگی
بــه همــا حقــی و حتــی فرآینــد  امیــر شــایگان 
از  به اجبــار  کــه  زنــی  از  همــا  تبدیل شــدن 
معشــوق قدیمــی خــود دســت می کشــد بــه زنی 
کــه حــاال همســر اجبــاری اش را آن قــدر دوســت 
دارد کــه بــه خاطــر او مقابــل خشــم نامــزد ســابق 
و  منطقــی  ســیر  هیچ کــدام  می ایســتد  خــود 

نمی کنــد. طــی  را  درســتی 
به جــز فرآینــد بــدل شــدن عشــق ها و نفرت هــا 
بــه نقطــه مقابلشــان؛ تغییــرات اساســی دیگــری 

فاطمه سادات بکائی

بازهم تکرار سینمای ترکیه در سریال های ایرانی
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هــم هســت کــه در ایــن قصــه با شــرعت عجیبی 
اتفــاق می افتنــد. مثــاًل خشــونت در ایــن درام 
حتــی در موقعیــت عاطفــی جــدال بیــن امیــر 
و  پرتکــرار  بســیار  بــاردارش  شــایگان و همســر 

بی محبــت اتفــاق می افتــد.
عشــق مثلثــی و نمایــش مشــمئز کننده جــدال 
کــه خــود او هــم بــه هــر  دو مــرد بــر ســر زنــی 
دیگــر  اشــکال  اســت،  عالقه منــد  عاشــق  دو 
کمــی  کــه مخاطبــان  محتــوای ســریالی اســت 
هــم نــدارد و همیــن مســئله باعــث بــروز نگرانــی  
دربــاره تأثیــر بــدون انــکار ایــن روایــت بــر امنیــت 

می شــود. خانــواده 
بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  در  ایــن  به جــز 
شــاید همان طــور کــه از اســم قصــه هــم انتظــار 
کامــاًل عــادی برگــزار  مــی رود، آنچــه پرتکــرار و 
ــل اســت. آدم کشــی در  ــه قت ــکاب ب می شــود ارت
ــاده  ــادی و پیش پاافت ــاًل ع ــری کام ــه ام ــن قص ای
ــم  ــه ه ــم عاشق پیش ــک معل ــی ی ــه حت ــت ک اس
آن  مرتکــب  ویــژه ای  وجــدان  عــذاب  بــدون 

می شــود.
ســریال  ایــن  اول  فصــل  در  عریــان  خشــونت 
پارهــا بــه نمایــش درمی آیــد، خشــونتی کــه رده 
ســنی مجــازی نمی تــوان بــرای آن قائــل شــد و 

تجربــه ســینمای جهــان در ژانرهــای مختلــف 
ســنی  رده  در  حتــی  می توانــد  داده  نشــان 
بزرگ ســاالن هــم تأثیــر ســوء غیرقابــل جبرانــی 

داشــته باشــد.
بــا جســتجویی در منابــع غیرفارســی می تــوان 
جنایت هــای  بــروز  از  متعــددی  مــوارد  بــه 
آن  وقــوع  اولیــه  جرقــه  کــه  برخــورد  انســانی 
یــا  یــک فیلــم  از تماشــای صحنه هــای خشــن 
بــه  حتــی  مــواردی  در  و  ع شــده  شرو ســریال 
درحالی کــه  اســت؛  تبدیل شــده  ملــی  بحــران 
فیلم ســازان و ناظــران در ایــران به جــای توجــه 
شــدت  حــال  در  هولنــاک  تجربیــات  ایــن  بــه 
بخشــیدن لحظــه ای بــه خشــونت عجیــب قصه  
ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی هســتند.
به طورکلــی آنچــه در ســاخت ســریال های جدید 
شــبکه نمایــش خانگــی به شــدت مغفــول اســت 
کــه  اســت  ســریال هایی  محتــوای  بــه  توجــه 
به راحتــی در دســترس هســتند امــا آن طــور کــه 
جامعــه  ســالمت  و  خانــواده  مناســب  بایــد 

نشــده اند.  تولیــد 

کــه بــه  می خواهــم زنــده بمانــم« و قصــه زنــی 
اجبــار از معشــوق خــود جــدا می شــود تــا مــردی 
متاهــل و دیــو صفــت را بــه خــوی انســانی خــود 
برگردانــد بــه شــدت شــما را بــه یــاد »شــهرزاد« 
کپــی  خــود  البتــه  کــه  شــهرزدای  می انــدازد؛ 
بومــی شــده از قصه هــای پرتکــرار ســریال های 

ترکیــه ای بــود.
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کــم نبوده انــد بازیگرانــی  در طــول ایــن ســال ها 
)قصه هــای  باقربیگــی  مهــدی  همچــون 
کودکــی و نوجوانــی در فیلــم  کــه در  مجیــد( 
ــی  ــس از مدت ــی پ ــیده اند ول ــریالی درخش ــا س ی
و  سپرده شــده اند  فراموشــی  دســت  بــه 
ــود  ــرای خ ــینما ب ــی در س ــته اند جایگاه نتوانس
ــن  ــی شــادمان برخــالف ای ــد. عل دســت وپا کنن
ایــن  بلکــه  فرامــوش نشــده  نه تنهــا  نمونه هــا 
بیشــتر  و  زبان هاســت  ســر  بــر  نامــش  روزهــا 
قرارگرفتــه  هنــر  اهالــی  موردتوجــه  قبــل  از 
اســت. او یکــی از جوان تریــن و باســابقه ترین 
کــه در ســریال »می خواهــم  بازیگردانــی اســت 
زنــده بمانــم« ایفــای نقــش می کنــد و بیشــتر از 
همــه بازیگــران ایــن ســریال قابل اعتنــا اســت.

علــی شــادمان، کشــف طالیــی زنده یــاد رســول 
مثــل  »میــم  فیلــم  در  بــازی  بــا  مالقلی پــور، 
بــه  او  گذاشــت.  بــه عرصــه ســینما  پــا  مــادر« 
خاطــر توانایــی اش در نواختــن ویولــن در ایــن 
کــرد امــا حضــورش چنــان  فیلــم حضــور پیــدا 
ســکانس های  همچنــان  کــه  بــود  باکیفیــت 
جــزو  فراهانــی  گلشــیفته  بــا  مشــترکش 
دراماتیک تریــن ســکانس های ســینمای ایــران 
بــه شــمار مــی رود. پس ازایــن حضــور پررنــگ، 
دیگــری  از  پــس  یکــی  کاری  پیشــنهادهای 
به ســوی او ســرازیر شــد. دو ســال بعــد شــادماِن 
در  تبریــزی  کمــال  دوربیــن  جلــوی  ســاله   ۱۲
داد  نشــان  و  رفــت  کهــن«  »ســرزمین  ســریال 
او  نمی کــرد،  اشــتباه  مرحــوم مالقلی پــور  کــه 
ــود. شــاید  ــٔه بازیگــری مســتعد ب واقعــًا درزمین
کمتــر کســی بتوانــد قــدرت بازیگــری شــادمان 
کهــن« را نادیــده بگیــرد؛ حتــی  در »ســرزمین 
ایــن  در  شــادمان  بــازی  کــه  گفــت  می تــوان 
ســریال، از بــازی هنرمنــدان مشــهور آن جلوتــر 

اســت.
ایــن  خــاک  هنــر  اهالــی  قــول  بــه  شــادمان 
ــش  ــوم گام های ــت. او عم ــورده اس ــه را خ عرص
شــیب  یــک  بــا  و  برداشــت  حساب شــده  را 
ــرد. شــادمان  ک ــٔه بازیگــری رشــد  ــم درزمین مالی
در طــول ایــن ســال ها در ۱۵ فیلــم ســینمایی 
کــرده اســت؛ »یتیم خانــه ایــران«،  ایفــای نقــش 
آب  در  »مــردن  و  »جــان دار«  »ویالیی هــا«، 
کــه  هســتند  فیلم هــا  ایــن  ازجملــه  مطهــر« 
را  گران بهایــی  و  متفــاوت  تجربــه  هرکــدام 
دیگــر  طرفــی  از  رقم زده انــد.  شــادمان  بــرای 
فعالیت هــای شــادمان تنهــا بــه ســینما محــدود 
ــر در ســریال هایی چــون  ــر تئات نشــد و عــالوه ب
قابــل  بــازی  نیــز  »دیواربه دیــوار«  و  »کیمیــا« 

گذاشــت. بــه نمایــش  از خــود  قبولــی 
»شــنای  در  او  متفــاوت  امــا  کوتــاه  حضــور 
عطــف  نقــاط  از  یکــی  می تــوان  را  پروانــه« 
ــازِی تیپ هــای  بازیگــری اش به حســاب آورد. ب
غالــب  نیســت،  آســانی  کار  جنوب شــهری 

حسین غالمی

همچنان رو به جلو
 دربـــاره علــی شـــادمــــان
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نقش هــای  کــه  ایــران  ســینمای  بازیگــران 
نویــد  همچــون  کرده انــد  ایفــا  جنوب شــهری 
محمــدزاده در »مغزهــای کوچــک زنــگ زده« 
)البتــه  کننــد  خلــق  شــخصیت  نتوانســته اند 
بــه  نیــز  موفقیــت  عــدم  ایــن  از  بخشــی 
کارگردان هــا و شــناخت آن هــا از شــخصیت های 
جنوب شــهری مربــوط می شــود( امــا شــادمان 
به خوبــی توانســت از پــس ایفــای نقــش یــک 
کــه آشــپزخانه  جــوان خــالف کار جنوب شــهری 
ــب  ــرای مخاط ــد و ب ــازی دارد بربیای مشروب س
شــخصیت »اشــکان« را بســازد. از طرفــی دیگــر 
شــخصیت  ســاخت  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
همــه  کــه  پروانــه«  »شــنای  در  جنوب شــهری 
هســتند  جنوب شــهری  تیپیــکال  آن  آدم هــای 
فیلمــی  بــه  نســبت  اســت  سخت ســری  کار 
کــه تنهــا یــک یــا دو شــخصیت جنوب شــهری 
زبــان  و  صداســازی  بــا  او  همچنیــن  دارد. 
درســتش  فرازوفرودهــای  و  واکنش هــا  بــدن، 
انتظــار ظاهــر شــد. شــادمان در  از حــد  فراتــر 
کــه قــدرت بــازی  »شــنای پروانــه« نشــان داد 
بســیار باالیــی دارد و می توانــد در تیپ هــای 
کنــد؛  گوناگــون ایفــای نقــش و شــخصیت خلــق 
برخــوردار  آن  از  بازیگــری  هــر  کــه  توانایــی 

. نیســت
نقــش  خــود،  کار  تازه تریــن  در  شــادمان 
می کنــد  بــازی  را  عاشق پیشــه  جــوان  یــک 
بــه هــر  امــا دســت  بزرگــی دارد  کــه رؤیاهــای 
کــه می زنــد، خــراب می کنــد. او حضــور  کاری 
پررنگــی در »می خواهــم زنــده بمانــم« دارد. 
آن طــور  و  می شــود  آغــاز  او  کنــش  بــا  قصــه 
کــه پیداســت تــا پایــان ســریال نیــز حضــوری 
در  شــادمان  علــی  داشــت.  خواهــد  مؤثــری 

ایــن ســریال نقــش یــک جــوان دهــه شــصتی 
کــه زیســت جهانش  را بــازی می کنــد؛ جوانــی 
زمیــن تــا آســمان بــا یــک جــوان دهــه نــودی 
نگرانی هــا  و  دغدغه هــا  از  می کنــد،  فــرق 
بنابرایــن  امیدهــا.  و  شــادی ها  تــا  گرفتــه 
کار  بــازی نقــش یــک جــوان ده شــصتی اصــاًل 
راحتــی بــرای او نیســت. بااین حــال شــادمان 
از پــس نقــش »کاوه« برمی آیــد و نمــره قابــل 
خــود  بــا  را  مخاطــب  او  می گیــرد.  قبولــی 
را  همــدردی اش  احســاس  می کنــد،  همــراه 
برمی انگیــزد و حــس را بــه او منتقــل می کنــد. 
ســکانس ســه گره در ریــل راه آهــن را می تــوان 
در  شــادمان  بازیگــری  عطــف  نقــاط  از  یکــی 
ــی  ــه او به خوب ک ــی  ــت؛ جای ــریال دانس ــن س ای
هیجــان، تــرس و امیــد را توأمــان بــه بیننــده 
در  فیلم نامــه  باوجوداینکــه  می کنــد.  منتقــل 
و  »کاوه«  مردانــه  رفاقــت  تــم  بــه  پرداخــت 
»عمــاد« ضعف هــای جــدی دارد امــا بــازی گــرم 
ــا  ــِت ت ــن رفاق ــرش ای ــدودی پذی ــا ح ــادمان ت ش
پــای جــان را بــرای مخاطــب باورپذیــر می کنــد. 
همــه  بتوانــد  بایــد  کارگــردان  اینکــه  از  فــارغ 
ظرفیــت بازیگــر خــود را بــه کار بگیــرد، ارتباطــی 
ــا شــخصیت برقــرار می کنــد نیــز در  کــه بازیگــر ب
اســت؛ شــادمان جــزو  او مؤثــر  بــازی  کیفیــت 
شــخصیت  کــه  بازیگرانی ســت  از  دســته  آن 
را درک می کنــد و  را خــوب می فهمــد، حــس 

دهــد. انجــام  بایــد  چــه کاری  می دانــد 
او ویژگی هــای ذهنــی و بدنــی الزم  درواقــع 
ــت  ــخصیت را دارد. درنهای ــک ش ــق ی ــرای خل ب
تجربــه و توانایــی او باعــث شــده کــه در اولیــن 
بــازی  خانگــی  نمایــش  شــبکه  در  نقشــش 
بگــذارد.  نمایــش  بــه  خــود  از  قابل اعتنایــی 

جــزو  می تــوان  را  او  متفــاوت  بــازی  درواقــع 
زنــده  »می خواهــم  قــوت  نقــاط  معــدود 
ــا قصــه تکــراری،  ــوان ســریالی ب ــم«، به عن بمان

دانســت.
شــادماِن ۲۵ ســاله، کارنامــه پربــاری درزمینــٔه 
کارنامــه ای  دارد،  تئاتــر  و  ســینما  تلویزیــون، 
کــه نشــان از یــک آینــده درخشــان بــرای او و 
ــا همــه ایــن اوصــاف او  ســینمای ایــران دارد. ب
همچنــان در مــرز باریــک تجربــه و چالش هــای 
غالــب  در  شــادمان  برمــی دارد.  گام  ســخت 
ایــن  شــاید  و  اســت  مکمــل  نقــش  کارهایــش 
هــر  بــه  امــا  نباشــد  او  خوشــایند  موضــوع 
گوناگــون در  ترتیــب تجربــه ایفــای نقش هــای 
اندوختــه  می توانــد  متفــاوت  موقعیت هــای 
کنــد.  از قبــل ســنگین تر  بیــش  را  او  بازیگــری 
کــه بایــد بــرای  بااین حــال همچنــان آن اتفاقــی 
علــی شــادمان بیافتــد، هنــوز رخ نــداده اســت؛ 

پیشــنهاد یــک نقــش اول جــذاب.

یــک  نقــش  ســریال  ایــن  در  شــادمان  علــی   
می کنــد؛  بــازی  را  شــصتی  دهــه  جــوان 
ــا آســمان  ــه زیســت جهانش زمیــن ت ک ــی  جوان
بــا یــک جــوان دهــه نــودی فــرق می کنــد، از 
ــا شــادی ها و  ــه ت دغدغه هــا و نگرانی هــا گرفت
امیدهــا. بنابرایــن بــازی نقــش یــک جــوان ده  

کار راحتــی بــرای او نیســت.  شــصتی اصــال 
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در ستایش حامد بهداد

شورشی علیه خود یا می خواهم زنده بمانم!

کــه  ایــران  ســینمای  در  داریــم  بازیگــری  کمتــر 
پــس از یــک دوره طوالنــی ایفــای نقــش تحــت 
ــرده  ــا ک فــرم خــاص، توانســته باشــد خــود را احی
بهــداد  حامــد  دهــد.  قــرار  تــازه ای  مســیر  در  و 
کــرده  بــازی  را  بســیاری  کاراکترهــای  تاکنــون 
اســت. کاراکترهایــی کــه همــواره اجرای پرشــور و 
عاصــی او، نقطــه پررنــگ آن نقش هــا و ویژگــی 
برجســته بازی هــای بهــداد بــوده اســت. او بــا 
اعتمادبه نفــس و جســارت خــاص خــود، همواره 
بــر فیزیکــش تکیــه کــرده و در ایــن مســیر گاه بــه 
دام تیــپ شــدن در لحــن و اجــرا افتــاده اســت. 

در  او  از  انتقــادات  عمده تریــن  به طوری کــه 
ســال های اخیــر تکــرار خــود بــوده اســت. بهــداد 
در  او  برون ریــز؛  بازیگــری  بــه  اســت  معــروف 
نیمــه دوم دهــه ۹۰، امــا در شورشــی ســتودنی 
کــه  می کنــد  بــازی  نقش هایــی  خــود،  علیــه 
نســبتی بــا شــمایل پیشــین ندارند. نمونــه متأخر 
کــه  اســت  اتفــاق، فیلــم »قصــر شــیرین«  ایــن 
نقطــه عطفــی در کارنامــه بهــداد شــد. او حــاال 
بــا »می خواهــم زنــده بمانــم« نقــش متفــاوت 
ــرده اســت؛ نقشــی کــه ظرفیــت  ــازی ک دیگــری ب
افتــادن بــه دام دادوفریــاد را داشــت، امــا دیگــر 
کاراکتــر به طــور  خبــری از آن طوفان هــا نبــود و 
کامــل در تســلط بازیگــر قرار گرفت. امیر شــایگان 
در »می خواهــم زنــده بمانــم« یــک مســئول مهم 
در قــوه قضائیــه اســت کــه آن قــدر قــدرت دارد تــا 
ــه  ــد و محکوم ب ــان را برگردان ــم متهم ــد حک بتوان
اعــدام را از مــرگ نجــات دهــد. او اما این بــار درک 

هادی فیروزمندی
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کاملــی از شــخصیت داشــته اســت.  درســت و 
کاراکتــر را طــوری مقابــل دوربیــن  همــه رفتــار 
ســکانس  همــان  در  کــه  گذاشــته  نمایــش  بــه 
می نشــیند.  مخاطــب  جــان  بــه  ابهتــش  اول، 
بازی هــای بــا نــگاه، شــیوه بیــان دیالــوگ، نحــوه 
در  همــه  و  همــه  بهــداد  رفتــن  راه  و  نشســتن 
عیــن اقتــدار و ســلطه اش، در خدمــت مخــوف 
گنــگ بــودن امیــر شــایگان اســت. این هــا در  و 
کــه ایــن شــخصیت می توانســت  حالــی ســت 
به راحتــی منفــور، تخــت و برون گــرا شــود. امــا بــا 
درک خــوب توســط حامــد بهــداد و بــازی گرفتــن 

خــوب شــهرام شاه حســینی در کارگردانــی، حــاال 
بــه نقشــی چندوجهــی بــا ترکیب هــای تــازه ای 
از بازی هــای تمامــًا حســی همــراه شــده اســت.  
یــک نقــش منفــی درونــی کــه حتی به خاکســتری 
نزدیــک می شــود و بــه ظرافــِت به شــدت خــاص 
و زیرپوســتی، بــر روی نگاه هــا، بیــان و صدایــش 
کــه  تمرکــزی  درعین حــال  دارد.  کنتــرل  تمامــًا 
یــک  او  از  دارد  دیالوگ هایــش  بیــان  روی  بــر 
حامــد بهــداد متفــاوت بــا نبــوغ تــازه خلــق کــرده 
»می خواهــم  در  به وضــوح  مخاطــب  اســت. 
زنــده بمانــم« بــا بهــداد تــازه ای مواجــه می شــود 
کــه تابه حــال ندیــده اســت؛ به شــدت مســلط 
بــا  حــاال  او  درونــی.  عصیانــی  بــا  و  خــود  بــر 
و  اســت  بازگشــته  خــود  اوج  بــه  ســریال  ایــن 
ــده  ــان زن می خواهــد در عرصــه بازیگــری همچن
کــه نویدبخــش دوران تــازه ای  بمانــد. اتفاقــی 
از بازیگــری او اســت. و همیــن بخــش بزرگــی از 

بــرگ برنــده »می خواهــم زنــده بمانــم« بــود کــه 
در برهــوت محتــوای ارزشــمند در شــبکه نمایــش 
گــردن از دیگــر آثــار بــاال  خانگــی آن را یکســر و 
کشــید و مخاطــب را به خوبــی بــا بازی هــا همــراه 

ــرد. ک

زنــده  به وضــوح در »می خواهــم  مخاطــب 
بمانــم« بــا بهــداد تــازه ای مواجــه می شــود کــه 
تابه حــال ندیــده اســت؛ به شــدت مســلط بــر 

خــود و بــا عصیانــی درونــی.



34

مخاطــب  ســازی  ســریال  در  عنصــر  مهم تریــن 
اســت؛ اگــر در ســینما اظهارنظرهــای متفاوتــی 
پیرامــون ارتبــاط اثــر با مخاطب عنوان می شــود؛ 
تاریــخ ســریال ســازی همــواره بــر روی مخاطــب 
بــوده؛  اســتوار  بیننــده  بــا  ارتبــاط  و  شناســی 
نمایــش خانگــی نیــز بــه جهــت این کــه بخــش 
خصوصــی اســت و مخاطــب بــرای تماشــای آثــار 
هزینــه پرداخــت می کنــد و حــق انتخــاب دارد 
را  اول  حــرف  بیش ازپیــش  مخاطــب  عنصــر 

بمانم«نیــز  زنــده  عوامل»می خواهــم  می زنــد. 
اصــل را بــر مخاطــب پســند بــودن و جذابیــت 
روایــی گذاشــتند.آنچه در فصــل اول ایــن ســریال 
دیــده می شــود مــا را بــه یــاد ســینمای عامه پســند 
کــه  ســینمایی  می انــدازد؛  گذشــته  دهه هــای 
رقابــت  در  یکدیگــر  بــا  مختلــف  کمپانی هــای 
بودنــد تــا نظــر مخاطــب را بــه خــود جلــب کننــد؛ 
محمد شایســته نیــز به واســطه تجــارب برادرانش 
ســینما  از  آن جنــس  بــه  گذشــته  در دهه هــای 
معتقــد اســت و ایــن اصــل را در اولیــن ســریالش 

ــت. ــده اس ــز گنجان نی
بمانــم«از  زنــده  فیلم نامه»می خواهــم 
حتــی  و  تشکیل شــده  آشــنا  داســتان های 
مرســوم  قاعــده  همــان  آن  اصلــی  یک خطــی 
داســتان های عاشــقانه از دیربــاز تــا اکنــون اســت. 
ســریال  ایــن  فیلم نامــه  کــه  مهم تریــن عاملــی 

را در وضعیــت معقــول قــرار می دهد؛ســبک و 
دیالوگ هایــی  اســت؛  دیالوگ نویســی  ســیاق 
نویســندگانش  بــودن  تئاتــری  به واســطه  کــه 
رنــگ و بــوی ویــژه ای بــه خــود گرفتــه و برخــی 
دیالوگ هــای آن در مواقعــی همچــون جملــه ای 

بــر دل می نشــیند. ادبــی  رمــان  یــک  از 
در انتخــاب بازیگــر نیــز توجــه بــه اقبــال مخاطــب 
دیــده می شــود؛ اگرچــه انتقاداتــی بــر ســن و ســال 
برخــی بازیگــر وارد اســت امــا رنگ آمیــزی نقش ها 
نه تنهــا  خانگــی  نمایــش  اخیــر  آثــار  برخــالف 
تــا حــد قابل توجهــی  بلکــه  در ذوق نمی زنــد؛ 
درســت اســت.حامد بهــداد کــه ســال گذشــته بــا 
بــازی در ســریال»دل« بــا انتقاداتــی مواجــه بــود؛ 
بــا حضــور در ایــن ســریال نه تنهــا ناکامــی ســریال 
قبلــی خــود را جبــران نمــود بلکــه توانســت یــک 
آســتانه  در  را  متفــاوت  و  حساب شــده  بــازی 

یک فرموِل 
مخاطب پسند

ایزد مهرآفرین
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شــریفی  پــدرام  بگــذارد؛  به جــا  میان ســالی اش 
»همگنــاه«  در  اخیــرش  موفقیت هــای  از  پــس 
و  دارد  پخته تــری  بــازی  و»بی همه چیــز« 
درعین حــال شــخصیتش بــا چالش هــای جذابــی 
مواجــه می شــود . علــی شــادمان نیــز کــه بازنگــری 
در انتخاب هایــش در ســال های اخیــر؛  او را در 
بــه فعالیت هــای  موقعیتــی متفــاوت نســبت 
ســال های نوجوانــی اش قــرار داده اســت؛ در ایــن 
ســریال در شــمایل یــک جــوان اول ظاهرشــده و 
می تــوان گفــت نقــش کاوه بــرای او ؛ ادامــه ســیر 
صعــودی کارنامــه هنــری اش محســوب می شــود 
بــرگ  از  یکــی  فیلم نامــه  کــه  همان طــور 
برنده هــای ایــن ســریال اســت؛ یکــی از پاشــنه 
آشــیل های آن نیــز محســوب می شــود.به دلیــل 
این کــه نــگارش فیلم نامــه تقریبــًا هم زمــان بــا 
تولیــد پیــش رفتــه؛ برخــی اتفاقــات در فیلم نامــه 
بــدون  و  بی منطــق  جذابیــت؛  علی رغــم 
ــه  ــرای نمون ــد. ب اســتدالل محکــم پیــش می رون
داســتان کاوه و خانــواده حقــی در ابتدای ســریال 
ــه دو  ــس ازآن ب ــا پ ــود ام ــورده ب ــد خ ــم پیون ــا ه ب
داســتان کامــاًل مجــزا تبدیــل می شــود و گویــی 
ــه  ــی قرارگرفت ــتان اصل ــار داس ــرای آن در کن ــا ب تنه

ــه  ــد البت ــت بخش ــه روای ــتری ب ــت بیش ــا جذابی ت
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه نویســندگان در 
دو قســمت پایانــی؛ بــار دیگــر پیونــدی میــان ایــن 
دو روایت برقرار کنند.کشــته شــدن و زنده شــدن 
معجزه آســای شــخصیت مفتــاح نیــز یکی دیگــر از 
نقــاط کــم اســتدالل فیلم نامــه اســت؛ بــا توجــه 
بــه اجــرای ســکانس قتــل مفتــاح نمی تــوان صرفــًا 
بــا دو دیالوگ)کــه یکــی در اســتودیو اضافه شــده( 

زنــده شــدن او را توجیــه کــرد.
ــر ســریال شــهرزاد را به واســطه داســتان مثلــث  اگ
عشــقی اش بــا می خواهــم زنــده بمانــم مقایســه 
کنیــم؛ در اینجــا مــا بــا عاشــقی منفعــل مواجــه 
برخــالف  ســرمد  نــادر  شــخصیت  و   نیســتیم 
فرهــاد دماونــدی )در فصــل اول شــهرزاد(کنش گر 
اســت امــا در نقطــه مقابــل در »می خواهــم زنــده 
ــا یــک معشــوق منفعــل مواجهیــم؛  بمانم«مــا ب
به عبارت دیگــر اگــر شــهرزاد در تحــول شــخصیت 
قبــاد دیوان ســاالر مؤثــر اســت و داســتان هایی 
میــان ایــن تحــول توســط نویســندگان در نظــر 
گرفته شــده؛ در می خواهــم زنــده بمانــم به دلیل 
ریتــم تنــد و داســتانک هــای دیگــر ؛ شــخصیت 
ــه  ــًا ب ــایگان تقریب ــر ش ــا امی ــد از ازدواج ب ــا بع هم
حاشــیه می رود و دو  مرد داســتان کنش بیشــتری 

در روایــت دارنــد.
نخســت  فصــل  در  بمانــم  زنــده  می خواهــم 
ســینمای  دیرینــه  فرمول هــای  بــا  توانســت 
عامه پســند و یــک تهیــه درســت و حساب شــده 
هــم بــا اقبــال مخاطــب مواجــه شــود و هــم جــز 
معــدود آثــار اخیــر موفــق شــبکه نمایــش خانگــی 
قــرار گیــرد؛ بایــد دیــد فصــل دوم آن کــه قــرار اســت 
در زمــان کنونــی و ســال1400 روایــت شــود چــه 

مســیری را طــی می کنــد.

قبــاد  شــخصیت  تحــول  در  شــهرزاد  اگــر 
داســتان هایی  و  اســت  مؤثــر  دیوان ســاالر 
میــان ایــن تحــول توســط نویســندگان در نظــر 
گرفته شــده؛ در می خواهــم زنــده بمانــم بــه 
دلیــل ریتــم تنــد و داســتانک هــای دیگــر ؛ 
شــخصیت هما بعد از ازدواج با امیر شــایگان 
تقریبــًا بــه حاشــیه مــی رود و دو  مــرد داســتان 

کنــش بیشــتری در روایــت دارنــد.
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بعــد از ســریال خــوش ســاخت و خــوش ریتــم 
»قورباغــه« حفــظ اســتاندارد ســریال ســازی 
در نمایــش خانگــی اتفاقــی دشــوار بــود امــا 
عرضــه »می خواهــم زنــده بمانــم« مخاطبــان 
دلــزده از ملودرام هــای ســطحی و کمدی هــای 
نــازل نمایــش خانگــی را دوبــاره امیــدوار نگــه 
کــه  ســریال هایی  انبــوه  میــان  در  داشــت. 
عــذاب  آنهــا  از  دقیقــه  چنــد  حتــی  تماشــای 
آور و غیــر قابــل تحمــل اســت، ســریال قصــه 
ماننــد  جذابــی  کاراکترهــای  دارای  و  محــور 
زنــده بمانــم« تجربــه خوبــی  »مــی خواهــم 
از  برخــی  در  هرچنــد  می شــود.  محســوب 
کار بــی دلیــل بــا اضافــه  قســمت های میانــی 
ــه نقــش چندانــی  ک شــدن کاراکترهــای فرعــی 
ــر دچــار  در پبشــبرد داســتان نداشــتند ریتــم اث
شاه حســینی  شــهرام  ســریال  امــا  شــد  افــت 
ــان نزدیــک شــد غافلگیری هــای  ــه پای هرچــه ب
ــر  ــرای مخاطــب داشــت و جــذاب ت بیشــتری ب
شــد. از بازی هــای خــوب و یکدســت حامــد 
بهــداد، آزاده صمــدی، بابــک کریمــی، مهــدی 
حســینی نیــا و بخصــوص علــی شــادمان هــم 

ــد. ــل ش ــد غاف نبای

احسان هوشیارگر
4

 ، عشــق  از  درســت  ای  اســتفاده  وقــت  هــر 
سیاســت و خیانــت شــده نتیجــه ای خــوب 
بدســت آمــده اســت. »مــی خواهــم زنــده 
بمانــم« بــا ایــن فرمــول جــای خــود را در دل 
ــرده. ایــن ســریال  ک ــاز  ــان ب طیفــی از مخاطب
مــی توانســت ســخت پســندها را هــم راضــی 
گرفتــار  گــر در میانــه اتفاقــات منطقــی ،  کنــد ا
نمــی شــد. »مــی خواهــم  بــازی«  »هنــدی 
زنــده بمانــم« یــک ســریال متوســط اســت 
کــه مــی توانــد مخاطــب وی اوی دی هــا را 
گــداز  و  بــا ســوز  گاه  کنــد؛  بــا خــود همــراه 

گاه بــا دوئــل زنانــه.  عاشــقانه و 

احمد رنجبر
7

نظــر  از  بمانــم  زنــده  می خواهــم  ســریال 
طراحــی صحنــه جــزو آثــاری اســت کــه توانســته 
کامــال مخاطــب را در فضــای تاریخــی کــه قصــه 
روایــت می کنــد قــرار دهــد. یکــی از ســختترین 
کــه  ســالها از نظــر فضاســازی دهــه ۷۰ اســت 
ــل از  ــراف کام ــا اش ــریال ب ــن س ــه ای ــراح صحن ط
ــا  ــب را ب ــی مخاط ــه خوب ــته ب ــه توانس ــن ده ای
خــود بــه اوایــل دهــه ۷۰ و بعــد از جنــگ ببــرد.

احمدرضا معراجی
8

روایتی چندگانه از زندگی انســاِن در جســتجوی 
بــا  همــراه  شــخصه  بــه  مــن  بــرای  کــه  معنــا 

بــود. شــادمانی  از جنــس  نوســتالژی 
ســعید شــاه حســینی بــا ســاخت ایــن ســریال 
و بــازی هــای درخشــان بهــداد، دولــت شــاهی 
ــوم  ــن مدی ــه در ای ــان داد ک ــی نش ــک کریم و باب
موفــق عمــل کــرده اســت و آواز همیشــه خــوب 
همایــون خــان شــجریان طعــم خــو ش یــک کار 

خــوب را زیباتــر کــرده اســت.

پریسا ساسانی
 5.25

و  همگنــاه  ســریال  از  بعــد  نظــرم  بــه 
زنــده  »میخواهــم  از  میشــه  قورباغــه، 
و   جانــدار  ســریالی  عنــوان  بمانم«بــه 
کــه بــا چیدمــان خــوب  داســتان دار نــام بــرد 
هــم،  کنــار  مختلــف  کاراکترهــای  زندگــی 
مخاطــب رو از همــان ابتــدا بــا خــود همــراه 

. می کنــد
خــوب  داســتان  و  بازیگــران  خــوب  بــازی 
کــه مخاطــب  گاهــا باعــث میشــه  ســریال، 
از بعضــی از ضعــف هــای فیلمنامــه ای هــم 

کنــه. چشــم پوشــی 

زهرا دمزآبادی
7
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و  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم  اولیــه  روابــط  گرچــه 
مــن  بــرای  ســریال،  ایــن  در  تقابــل دو عاشــق  البتــه 
بیشــتر یــادآور ســریال موفــق »شــهرزاد« بــود کــه هنــوز 
کــه هنــوز اســت می تــوان آن را از ماندگارتریــن  هــم 
آثــار ایــن شــبکه برشــمرد، آنچــه امــا »می خواهــم زنــده 
بمانــم« را در کارنامــه شــهرام شــاه حســینی کــه بیشــتر 
آثــاری ســهل انگارانه از خــود بــر جــای گذاشــته، متمایــز 
می کنــد ایــن اســت کــه بــه صورت حســاب شــده دســت 
از معــدود  تعبیــری  بــه  زده،  بازیگــران  انتخــاب  بــه 
ســریال هایی اســت کــه بــازی خــوب هنرپیشــه هایش 
کشــیده و  بخــش عمــده ای از ایــن درام را بــه دوش 

توانســته آن را نجــات دهــد.
ــرای مــن امــا در دو ســریال موفــق اخیــر شــبکه  آنچــه ب
نمایــش خانگــی یعنــی »زخــم کاری« و »می خواهــم 
زنــده بمانــم« اعجــاب آور بــوده، پیرنــگ هــای پررنــگ 
»تحقیرشــدگی« اســت؛ از ایــن منظــر کــه در روایــت ســیر 
زندگــی همــه شــخصیت ها می تــوان ایــن موضــوع را 
دیــد؛ مســأله ای کــه حــاال در بزنــگاه هــا ســر بــرآورده و 
ــان  ــدار هم ــا را وام ــش  کاراکتره ــی از کن ــوان بخش می ت
زندگــی  از  برهه هایــی  در  شــدن«  مچالــه  خــود  »در 
دانســت کــه تــراژدی تحقیرشــدگان را کامــل می کنــد. از 
نظــر مــن اساســا یکــی از دالیــل موفقیــت این ســریال در 
ارتبــاط بــا روح جمعــی جامعــه همین موضوع اســت.

زهرا منصوری
7

زینب علیپور
9

بــه نظــرم ســریال »مــی خواهــم زنــده بمانــم« 
بعــد از مجموعــه »شــهرزاد« یکــی از مجموعــه 
ــم  ــت. آن ه ــی اس ــش خانگ ــق نمای ــای موف ه
بــه خاطــر داســتان، بازیهــا، فضاســازی دهــه 
درام  بحــث  در  اســت  ممکــن  گرچــه   .  60
داشــته  هــم  ســریال  آن  بــه  هایــی  شــباهت 
کاراکترهــا از تنفــر بــه عشــق برســند.  باشــد و 
بــه  توانســته هــم  امــا شــهرام شــاه حســینی 
کنــد و بازیهــای  خوبــی بازیگرانــش را هدایــت 
جانــدار و روانــی از آنهــا بگیــرد و هــم اینکــه 
کــرده  کــه در داســتان ایجــاد  بــا تعلیــق هایــی 
کنــد. البتــه امیــدوارم بــه  کار را حفــظ  ریتــم 
ــار  ــا دچ ــی نهاده ــای برخ ــیت ه ــر حساس خاط

جــرح و تعدیــل نشــود

شــاید در بــدو امــر، وقتــی احســاس می کنــی بــا 
کــه قبــال در قالــب »شــهرزاد«  کانســپتی طرفــی 
دیــده بــودی، کمــی جــا می خــوری، امــا بــه مــرور 
اینکــه  فهمیــدن  و  خرده داســتان ها  کشــف  بــا 
هــر شــخصیت، داســتان منحصربه فــرد خــودش 
ــدا  ــه پی ــن قص ــی گرفت ــرای پ ــت را ب را دارد، دلیل

می کنــی.

سارا کنعانی
6
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زنده ماندن؛ مساله این است!
»می خواهــم زنــده بمانــم« قــرار اســت از عشــق 
بگویــد، از رســیدن ها و نرســیدن ها، از بــرق نــگاه 
ــر  ــا ســرخم کــردن جلــوی معشــوق، امــا پ عاشــق ت
کــه شــاید الزمــه عشــق  از غــم و اندوهــی اســت 

باشــد، امــا آیــا واقعــا الزم اســت؟ 
بــا ایــن احــوال بگذاریــد ســریال را نــه بــا چیــزی و 
نــه بــا کســی مقایســه کنیــم، بگذاریــد از خــودش 
گــرم و اغراق آمیــزش،  لــذت ببریــم. از رنگ هــای 
بــی  عاشــقانه های  از  و  بی دلیلــش  مرام هــای  از 
ــا اینکــه  ســر و تــه ش! »می خواهــم زنــده بمانــم« ب
در جاهایــی آنقــدر بی دقــت می شــود کــه از خــط 
بیــرون می زنــد؛ امــا ســر و شــکل دارد، اول و آخــری 
دارد کــه بــرای طــی کــردن مســیر، در میانــه خوبــی 
قــرار گرفتــه و آرام جلــو مــی رود. امــا بــدون شــک 
ســریال بــا بازیگرهایــش اســت کــه یــک ســر و گــردن 
باالتــر از بقیــه می ایســتد و حرفــی برای گفتــن دارد.

شراره داوودی
7

می خواهــم  ســریال  ضعــف  »بزرگ تریــن 
از  کاریکاتــوری  ســازی  تصویــر  بمانــم  زنــده 
دهــه ۶۰ اســت. فیلمســاز، جهانــی را تصویــر 
ــا هیــچ کــدام از انگاره هــای ذهنــی  کــرده کــه ب
از خاطــرات دهــه ۶۰  کــه برگرفتــه  مخاطبــان 
اســت، همخوانــی نــدارد.  برخــالف مجموعــه 
ــه تصویــر کشــیدن  »وضعیــت ســفید« کــه در ب
روابــط و مناســبات دهــه ۶۰ موفــق بــود، در 
ــر چنــد  ــده بمانــم، اگ مجموعــه می خواهــم زن
حــذف  قدیمــی  عمارت هــای  و  اتوموبیــل 
 ۹۰ دهــه  بــوی  هــم  دیالوگ هــا  حتــی  شــود، 

می دهــد.

محمدصادق عابدینی
77

عاطفه جعفری

ع ســریال بــرای خیلی هــا یــادآوار شــهرزاد بــود  شــرو
و قابــل حــدس کــه اتفاق هــای پیــش روی داســتان 
چــه خواهــد بــود. امــا روایــت شــهرام شاه حســینی 
بــا توجــه بــه اینکــه روایــت را خــوب بلــد اســت، 
مخاطــب را بــا خــود همــراه کــرد و  توانســت او را بــا 
قصــه ای در دهــه ۶۰ پیــش ببــرد، امــا بایــد ضعــف 
و  لباس هــا  طراحــی  گاهــی  کــه  بپذیریــم  هــم  را 
حتــی دیالوگ هــا مــا را بــه ۳۰ ســال پیــش نمی بــرد 

و همیــن روزهایمــان را تداعــی می کنــد. 
می خواهــم زنــده بمانــم بــه نســبت ســریال های 
دیگــری کــه ایــن ســال ها از شــبکه نمایــش خانگــی 
امــا  دارد  قبولــی  قابــل  ســاخت  شــدند،  پخــش 
فقــر  یعنــی  همیشــگی  ضعــف  نقطــه  همــان 
کارگــردان بــرای ســاخت را  فیلمنامــه و ســردرگمی 
مخصوصــا در قســمت های جدیــد شــاهد هســتیم.
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اگرچــه نقدهــای چنــد خطــی عیــار ســریال را معلوم 
نمــی کننــد امــا در همیــن محدودیــت کلمــات بایــد 
کــه  زمانــی  در  بمانــم  زنــده  خواهــم  مــی  گفــت 
تقریبــا جــز »قورباغــه« هیــچ ســریال اســتانداردی 
از همــان  و  نبــود عرضــه شــد  در شــبکه خانگــی 
اولیــن قســمت کشــش و جاذبــه مــورد نیــاز بــرای 
مخاطبــش را ایجــاد کــرد. قصــه و ســاختار خیلــی 
ــار ســریالی شــهرام شــاه حســینی  ــر از باقــی آث جلوت
کــرد و همیــن توانســت جــای ایــرادات و  حرکــت 
اشــکاالت موجــود را تــا حــدی بپوشــاند. تعلیــق ها 
و پیچیدگــی هــای قصه در هر قســمت، شــخصیت 
پــردازی هــای کاراکترهــای اصلــی کــه قــرار نیســت 
رو  مخاطــب  بــرای  را  طــرف  دســت  اول  همــان 
کنــد و همچنیــن پیونــد زدن قصــه بــا موقعیــت 
ــه انقــالب و مصــون  ــه کمیت هــای مختلــف از جمل
نگذاشــتن نهــاد انقالبــی از خطاهــای پیــش آمده از 
جملــه مولفــه هــای محتوایــی اســت کــه باعث شــد 

ــه توفیــق برســاند.  ســریال را ب
ســهم بــازی هــای خــوب بازیگــران چــه در نقــش 
توفیــق  ایــن  در  نیــز  اصلــی  چــه  و  فرعــی  هــای 
انکارپذیــر نیســت بــه گونــه ای کــه هر یک توانســته 
ایفــا  هــا  نقــش  در  را  خــود  مســتقل  هویــت  انــد 
بــا همــه اینهــا در یکــی دو قســمت اخیــر  کننــد. 
ریتــم ســریال افــت کــرده اســت و تقالهــای انتقــام 
جویانــه طرفیــن دعــوا کمــی کشــدار شــده اســت بــه 
ویــژه کــه قســمت هــای پایانــی ســریال در ایــن چند 
ــا عرضــه زخــم کاری همزمــان شــده اســت  ــه ب هفت
و بایــد دیــد در ایــن میــدان رقابــت جدیــد، مــی 
خواهــم زنــده بمانــم کــه فقــط دو قســمت دیگــر از 
آن مانــده اســت چــه پایــان بنــدی ای را بــرای خــود 

رقــم خواهــد زد.

7
عطیه موذن

علی زادمهر
6

مــی خو اهــم زنــده بمــان داســتان جذابــی دارد و 
تقریبــا همــه عناصــر از بازیگــری تــا کارگردانــی و 
انتخــاب موســیقی بــه خوبــی در کنــار هــم قــرار 
گرفتــه اســت بــازی مهــران احمــدی علی شــادمان 
و ازاده صمــدی از ویژگــی هــای مثبــت ســریال 

اســت

کــرد  ســعی  ایــران  ســینمای  کــه  روزگاری  در 
شــده  خط کشــی  و  ایدئولوژیــک  تصویــری 
دهــد،  نشــان  مناســباتش  و   ۶۰ دهــه  از 
ایــن  کــرد  تــالش  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
متفــاوت  روایتــی  و  بشــکند  را  فرضــی  خــط 
از مردمــان خــارج از محــدوده قــدرت نشــان 
دهــد. همیــن که شــهرام شاه حســینی در شــیوه 
روایــت ســعی کــرد خــارج از قواعــد مرســوم در 
نمایــش خانگــی بــه ســراغ داســتانی پــر افــت 
ــرود و ســلیقه مخاطــب را ارتقــا بدهــد  ــز ب و خی
کاســتی ها یــک اتفــاق مبــارک  فــارغ از برخــی 
بــرای ســریال ســازی در نمایــش خانگــی اســت.

علی نعیمی
7

6
علیرضا ملوندی

می خواهــم زنــده بمانــم هــر چنــد در اوایــل 
شــصت  دهــه  شــهرزاد  تداعی کننــده  کار 
بــود امــا هــر چــه جلوتــر مــی رود دارد فضــای 
می توانــد  و  می ســازد  را  خــودش  مختــص 
کنــد  جــذب  را  خــودش  خــاص  مخاطبــان 
امــا همچنــان همــان مســاله همیشــگی آثــار 
بســیار  ریتــم  مقاطعــی  در  دارد.  را  ایرانــی 

کــش دار دارد کنــد و 
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9
فاطمه عودباشی

بــا  بمانــم  زنــده  خواهــم  مــی  ســریال  قصــه 
وجــود اینکــه در برخــی بخــش هــا شــباهتی 
بــه شــهرزاد دارد، امــا در مجمــوع قصــه قابــل 
قبولــی اســت و تعلیــق هــا درســت و بجــا در 
داســتان جاگــذاری شــده. فضــای قصــه در دهــه 
کار در آمــده، در حالــی در  60 بــه درســتی در 
دیگــر کارهــا مــی بینیــم کــه بهانــه ورود بــه دهه 
60 صحیــح نیســت. بــازی هــا هــم خــوب بــود 
کارهــای قبلــی بازیگــران  از دیگــر  و متفــاوت 

ســریال اســت.

فرانک قنبری
8

»مــی خواهــم زنــده بمانــم« روایــت آهســته و پیوســته 
اســت  معاصــر  تاریــخ  دل  در  عاشــقانه  ملــودرام  یــک 
ســریال  بــه  را  آن  داســتانی  هــای  شــباهت  برخــی  کــه 

انــد.  داده  نســبت  »شــهرزاد« 
برخــی  در  اش  روایــی  منطــق  و  فیلمنامــه  اگرچــه 
اتفاقــاتِ داســتان و رونــد آن، دچــار ضعــف شــده امــا 
نســبتًا بــا پرداختــی هنرمندانــه در شــخصیت پــردازی 
هــای متفــاوت و داســتان ســرایی غافلگیرانــه، قدرتمنــد 
کــه ایــن امــر کشــش و هیجــان قصــه را  ظاهــر شــده اســت 

کــرده اســت. بــرای مخاطــب، دوچنــدان 
ایــن ســریال، شــهرام شــاه حســینی در ثبــت قــاب  در 
هــای فریبنــده، خــوش ســلیقگی بــه خــرج داده اســت و 
همیــن طــور در طراحــی صحنــه و لبــاس امــا متاســفانه در 
گریــم مخصوصــا شــخصیت هــای زن ناموفــق  طراحــی 

بــوده اســت.
ــازی  ــوان ب ــن ســریال را مــی ت ــده طالیــی ای ــرگ برن امــا ب
بــه راحتــی  کــه  بازیگــران آن دانســت  هــای درخشــان 

کــرد. نمــی تــوان از هنرنمایــی شــان عبــور 

مجتبــی برزگــر خبرنــگار تســنیم- واقعــًا اگــر در 
ــه ضعف هــای  ــن ســریال وارد شــویم ب نقــد ای
رســید.  خواهیــم  فیلمنامــه  در  عمــده ای 
کــه ســرمنزل و مقصــودی نــدارد،   فیلمنامــه ای 
آن  زمانــی  آشــفته ای دارد و موقعیــت  ریتــِم 
نامشــخص و ناهماهنــگ اســت. اگــر قبــل از 
کــه پاســدار چــه می کنــد، اگــر  انقــالب اســت 
کافــه ای،  بعــد از انقــالب اســت آهنگ هــای 
کــروات و لباس هــای خانم هــا چــه می گوینــد. 
کارگــردان  واقعــًا بــرای نشــان دادن نفــوذ، چــرا 
بــه ســراغ ایــن نــوع پرداخت هــا رفتــه اســت؟

مجتبی برزگر
5



41

محمد کلهر
5

دارد  گیرایــی  آغــاز  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
عجیــب،  چالشــی  موقعیــت  ادامــه،  در  امــا 
فضاســازی  و  ضعیــف  شــخصیت پردازی های 
کم کــم  می شــود  موجــب   ۶۰ دهــه  از  تخیلــی 

بدهــد. دســت  از  را  خــود  مخاطــب 

الگــوی  روی  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
از  و  رفتــه  پیــش  عشــقی  مثلــث  جــذاب 
ــا  ــت ام ــی اس ــقانه ی جذاب ــر عاش ــر اث ــن نظ ای
اهمیتــش صرفــا معطــوف بــه ایــن مســئله 
برهــه ی  روی  گذاشــتن  دســت  نمی شــود. 
تاریخــی حســاس بعــد از انقــالب، بــا اینکــه 
بــا اعتراض هایــی روبــه رو شــد امــا در مجموع 
بــه نفــع ســریال بــود. شــاید اگــر ایــن داســتان 
تــا  می شــد  روایــت  دیگــری  دوره ی  هــر  در 
ایــن  حــد مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت. البتــه 
نمی شــود بــازی درجــه یــک بازیگــران اصلــی 

گرفــت. را در موفقیــت ســریال نادیــده 

مرجان فاطمی
7

و  جــذاب  ســریالی  بمانــم«  زنــده  خواهــم  »مــی 
اســتانداری اســت، ســتاره هــای ایــن اثــر نمایشــی 
ع  شــرو ســریال  انــد،  شــده  انتخــاب  درســتی  بــه 
شــاه  قصــه  هــای  شــخصیت  و  دارد  نوســتالژیک 
حســینی حتــی مفتــاح قصــه بــه جــا و حســاب شــده 
انتخــاب شــده و دوســت داشــتنی هســتند. بــازی 
ســحر  و  شــایگان«  »امیــر  نقــش  در  بهــداد  حامــد 
دولــت شــاهی در نقــش »همــا حقــی« فــوق العــاده 

اســت. 
عاشــقی کــه قاتــل مــی شــود و مجرمــی کــه عفــو مــی 
شــود و روایــت داســتانک هایــی جــذاب توانســته 
مخاطــب را بــا خــود بکشــاند. دســت پخــت جدیــد 
»شــهرام شــاه حســینی« ســتودنی و بــی نظیــر اســت 
و یکــی از اثــار نمایشــی موفــق، پرطرفــدار و البتــه 
مانــدگار شــبکه خانگــی در کنــار »شــهرزاد« حســن 

فتحــی اســت.

مریم ضیغمی
10
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معــدود  جــزو  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
کــرده عاشــقانه ای را در  کــه ســعی  آثاریســت 
ــار خرده داســتان هایی روایــت  کن دهــه 70 در 
کنــد،  هرچنــد عاشــقانه اش آن طــور کــه بایــد بــر 
دل نمی نشــیند، امــا در مجمــوع بــا قصــه ای 
کــه حــال و هــوای دهــه 70  را بــه  پرکشــش 
کشــیده، طراحــی صحنــه  خوبــی بــه تصویــر 
باورپذیــر،  باز ی هــای  یــک،  درجــه  لبــاس  و 
نســبتا  شــخصیت پردازی  و  کارگردانــی 
توانســته  جــا  بــه  تعلیق  هــای  و  بی نقــص 

کنــد. مخاطبــان را بــا خــود همــراه 

مریم قربانی
8

7
مریم کریمیان

ســریال میخواهــم زنــده بمانــم : مثــل ســایر آثــار 
شــهرام شــاه حســینی  رگــه هــای زنانــه داره هــم 
ســریال هــاش هــم ســینمایی هــاش. پرداخــت 
و بــازی هــا جذابــه ولــی جاهایــی ســوژه اصلــی 
ــه  ــه هم ــت ب ــواد پرداخ ــون میخ ــه چ ــم میش گ

ســوژه هــا داشــته باشــه.

الگــوی  از  بمانــم«  زنــده  »می خواهــم 
رایــج  عشــقی  مثلث هــای  امتحان پــس داده 
در نمایــش خانگــی پیــروی می کنــد. در عیــن 
و  شــخصیت ها  درســت  پرداخــت  حــال، 
ــر و شــر، قصــه  تعــادل مناســب قطب هــای خی
کــه نقطــه قــوت اصلــی  پرکششــی را ســاخته 
ســریال اســت و جــور ضعــف در بازســازی دهــه 
شــصت و همچنیــن کارگردانــی آن را می کشــد. 
نقش آفرینی هــای »می خواهــم زنــده بمانــم« 
نیــز در ســطح باالیــی اســت؛ خصوصــا در مــورد 

حســینی نیا. مهــدی  و  صمــدی  آزاده 

مصطفی قاسمیان
8
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7
مطهره کشاورز

»مــی خواهــم زنــده بمانــم« عاشــقانه ای تماشــایی  
و از تجربــه هــای موفــق  شــبکه نمایــش خانگــی 
در  درســت  روایــت    . اســت  اخیــر  ســالهای  در 
بازیگــر  انتخــاب  و  به جــا  شــخصیت پردازی  کنــار 
مطلــوب  وضعیــت  در  را  ســریال   ایــن  مناســب  
قــرار داده اســت و حضــور بازیگــران شناخته شــده 
و در کنــار صــدای  فرزنــد خلــف موســیقی ایرانــی 
همایــون شــجریان بــر جذابیــت آن  افــزوده اســت.

کــه در مــاه هــای اخیــر  در میــان چنــد ســریالی 
ســریال  شــد  پخــش  نمایــش خانگــی  شــبکه  در 
»می خواهــم زنــده بمانــم« بــه شــکل مشــخصی از 

ســایر آثــار متمایــز بــود. 
ســریالی کــه تمایــزش در قصــه پــردازی و انتخــاب 
را  متفــاوت  خیلــی  ســریال  یــک  نویــد  بازیگــر 

میــداد. 
گذشــت زمــان امــا نشــان داد مــا بــا یــک اثــر صرفــًا 
مســئله ی  همچنــان  و  هســتیم  طــرف  خــوب 
پیــش  کــه  اســت  بزرگــی  چالــش  سوژه-مســئله 
روی فیلمنامه نویســان قــرار دارد و ایــن ســریال بــا 
ع خوبــی داشــت امــا در ادامــه  وجــود اینکــه شــرو

بــه یــک ســریال معمولــی بــدل شــد.

حامد یامین پور
7

کــه میتونــم درمــورد ســریال بگــم  تنهــا چیــزی 
داره  باالیــی  خشــونت  شــدت  بــه  کــه  اینــه 
و  دعــوا  و  جنــگ  همــه  ایــن  از  مخاطــب  و 
خــون و خونریــزی حالــش دگرگــون میشــه و 
بــه نوعــی بســتریه بــرای ترویــج خشــونت و 

اجتماعــی. هــای  ناهنجــاری 

منا شمسایی
4

ــا اینجــای کار  ــده بمانــم« ت ســریال »می خواهــم زن
بــه نظــر مــن کار موفقــی بــوده؛  ســریالی بــا موضــوع 

عشــق؛ قــدرت و سیاســت
ملودرامــی از برهــه حســاس تاریخــی اوایــل انقالب 
از منظــر فیلم نامــه انســجام قابــل قبولــی داره و 

ــه ــه می کن ــذب قص ــب رو ج مخاط

مهدی احمدی
7.5

از یــک ســو معتقــدم قبــل از پایــان هــر مجموعه 
نبایــد در مــور آن نظــری داد و از ســوی دیگــر 
کلیــه قســمت هــای ســریال مــی خواهــم زنــده 
کلــی  بمانــم را ندیــده ام ولــی در یــک بحــث 
ــه  ــه ب ــت ک ــن دس ــی از ای ــریال های ــدم س معتق
نوعــی بــه تاریــخ معاصــر مــی پــردازد ، میتوانــد 
انقــالب  اول  روزهــای  از  بیشــتر  شــناخت  در 
پوشــاندن  موافــق  هــم  ، خیلــی  باشــد  موثــر 
عیــوب و اشــکاالت و گل و بلبــل نشــان دادن 
بهتریــن  خــود  مــردم   ، نیســتم  چیــز  همــه 

قضــاوت را خواهنــد داشــت .

مهیار جوادی فر
7

کــه ابتــدا مخاطــب را بــا خــود همــراه  قصــه خوبــی 
میکنــد هرچنــد جاهایــی دچــار لکنــت میشــود نــوع 
دیالــوگ نویســی های پرمغــز کــه تحــت تاثیــر ســینمای 
کیمیایــی اســت امــا بــه خوبــی از پســش برمی آیــد..
طراحــی  و  مناســب  کســت  و  یکدســت  بازی هــای 
صحنــه کــه دهــه شــصت را درســت بــه تصویــر کشــیده 
کارگردانــی خــوب هرچنــد اغراقــی در برخی ســکانس ها 

خودنمایــی میکنــد.

هاوار قاسمی
6.5
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خالصه داستان

نکات فیلممختصر و مفید

کارگردان: شهرام شاه حسینی

نویسنده:پویا سعیدی،  پوریا کاکاوند

تهیه کننده:  محمد شایسته

بازیگران: حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام 

رشیفی، آزاده صمدی، علی شادمان، مهران احمدی، 

آناهیتا درگاهی، بابک کریمی

اواخــر دهــه 60 هــا حقی کــه آمــاده ازدواج بــا نامزدش 

نــادر می شــود، بــا اتفــاق عجیبــی روبــرو می شــود کــه 

باعــث دســتگیری و زندانــی شــدن پــدرش می شــود. 

هــا متــام تــاش خــود را بــرای آزاد شــدن پــدرش بــه کار 

ــر  ــام امی ــه ن ــه شــخصی ب ــن مســیر ب ــدد و در ای می بن

شــایگان می رســد؛ کســی کــه قــرار اســت بــه هــا کمــک 

ــد امــا کم کــم عاشــق هــا می شــود... کن

داستانی از عشق و خیانت و سیاست

شباهت زیاد با رسیال شهرزاد در داستان و جزئیات

ــد  ــه خصــوص حام ــران ب ــه بازیگ ــازی خــوب مجموع ب

ــادمان ــی ش ــداد و عل به

ــه  ــک قص ــت در ی ــم روای ــاد ریت ــای زی ــاال و پایین ه ب

ــق پرتعلی

کیفیــت فنــی یــک رسوگــردن باالتــر از اکــر رسیال هــای 

ایــن روزهــا

روایــت ســالهای آخــر دهــه 60؛ کــه کمــر در قــاب 

دیده ایــم تصویــر 

تیراژ شنیدنی رسیال با صدای هایون شجریان

ــوان  ــه عن ــینی ب ــهرام شاه حس ــار ش ــن آث ــی از بهری یک

ــردان کارگ

فصــل اول ایــن رسیــال در 20 قســمت بــه صــورت  

اختصاصــی از فیلیمــو پخــش شــد.

اواخــر پخــش رسیــال زمزمــه هایــی مبنــی بــر توقیــف 

رسیــال مطــرح شــد؛ برخــی مشــکات محتوایــی در 

ــال  ــامی و احت ــاب اس ــه انق ــای کمیت ــیم نیروه ترس

وجــود رسمایــه هــای مشــکوک در رسیــال از جملــه 

عوامــل ایــن حاشــیه ها بــود کــه البتــه منجــر بــه توقیــف 

ــال اصاحــات پخــش شــد. ــا اع ــال ب نشــده و رسی

فصل دوم رسیال در مرحله پیش تولید است.
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