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عکس :جام جم

گفتوگو با عزیزاهلل حمیدنژاد ،کارگردان مجموعه تلویزیونی «بانوی عمارت»

ناراضی نیستم ولی ایدهآلم فراتر از این است
بهنام ناصری
خبرنگار

مجموعه «بانوی عمارت» این روزها یکــی از پربینندهترین برنامههای تلویزیون
اســت که توانســته شــمار قابلمالحظهای از بینندگان را با وجود سالیق و عالیق
مختلف جذب کند .بنا به اخبار و اطالعات رســمی و غیررسمی ،بیش از  90درصد
کســانی که ایــن مجموعــه تلویزیونــی را دنبال کردهانــد ،از تماشــای آن رضایت
دارنــد .ســریالی کــه قصــهای عاشــقانه را در قالــب ملودرامــی تاریخــی در عصر
قاجــار روایت میکنــد .قصهای که اگرچه بــا حوادث تاریخی عصــر قجر از جمله
تــرور ناصرالدینشــاه قاجــار همزمان اســت امــا با تمهید آشــکار ســازنده و البد
نویســندهاش رندانه از ورود به جانبداریها و موضعگیریهای سیاســی و تاریخی
در قبــال آن حــوادث خــودداری کرده اســت .به بهانــه پخش «بانــوی عمارت»
با عزیزاهلل حمیدنژاد ،فیلمســاز نامآشــنای ســینما کــه کارگردانی ایــن مجموعه
پربیننده تلویزیونی را بر عهده دارد ،گفتوگو کردم.

عکس :هنر آنالین

شما با کارگردانی فیلمهای مستند شروع
کردیــد و بعد با «هــور در آتش» وارد عرصه
فیلمســازی ســینما شــدید و بــا فیلمهایــی
در ژانــر دفــاع مقــدس کار را ادامــه دادید و
 10سال پیش هم فیلم اجتماعی «آناهیتا»
را ساختید .تمایل شما به طبعآزمایی برای
فیلمســازی در فضاهــای تاریخــی آن هــم
تاریخ قاجار از کجا آغاز شد و شکل گرفت؟
من -همانطور کــه گفتید -قبل از این
فیلــم «آناهیتــا» را در زمینــه اجتماعــی
ساختم .در مجموعه تلویزیونی اپیزودیک
«چــرخ و فلــک» هــم بــه عنــوان یکــی از
کارگردانها حضور داشتم و  13اپیزودش
را من ســاختم .بعــد از آن آمدم و «بانوی
عمارت» را دست گرفتم.
در ویکیپدیای شــما آمده که شــما سابقه
حضور در خانههای قجری را هم داشتهاید
چــون مادرتــان در دوره بــارداری شــما در
خانــهای قجــری زندگــی میکــرده .ایــن
صحت دارد؟
خیر ،صحت ندارد .کاش میدانســتیم
چه کســی این اطالعــات را آنجا گذاشــته.
[میخندد]
پیــش از ایــن ســریال چقــدر دغدغــه کار
تاریخی داشــتید .در جایــی گفتهاید که قبالً
به این موضوع فکر میکردید و مســأله شما
بوده.
بلــه ،همینطــور اســت .مــن قبــل از
«بانــوی عمــارت» هــم دغدغــه کاری
تاریخی را داشــتم .وقتــی تصمیم گرفتم
ایــن مجموعــه را بســازم ،خیلــی برایــم
مهم بــود که بتوانم خودم را محک بزنم
و ببینــم که آیا میتوانــم دغدغهای را که
همیشه مبنی بر ســاخت یک کار تاریخی
داشــتم عملی کنم یا نه؟ مدتها به این
فکــر میکــردم کــه کاری در حــال و هوای
یــک دوره تاریخــی بســازم به گونــهای که
مخاطــب آن را بــاور کنــد و فضــا ،فضای
باورپذیری باشــد .به هر حال کار تاریخی
ویژگیهــای خــودش را دارد .آدمهــا
معاصــر نیســتند .فضــا ،فضــای امــروز
نیســت و یــک فضــای تاریخی اســت و از
ایــن جهــت کارگردانــی این نــوع از کارها
ویژگیهــای خــاص خــودش را دارد.
تمام ســعیام ایــن بود که فضــا و آدمها
طــوری از کار دربیایند که بــه عنوان اثری
کــه در دوره تاریخــی قاجاریــه میگــذرد،
مخاطــب را با خود درگیر کنــد .مجموعه
ایــن انگیزههــا باعث شــد پــروژه «بانوی
عمــارت» را دســت بگیرم و کار را شــروع
کنم.
ویژگی سریال «بانوی عمارت» همانطور
که خیلــی از مخاطبان جــدی و منتقدان و
حتی بعضــی از عوامل فیلم مثل ســازنده
موســیقی متــن کار بــر آن متفقالقــول
هســتند ،این اســت کــه در عیــن برائت از

جانبداریهای سیاســی ،قصهای عاشــقانه
را در متن یــک دوره خاص تاریخی روایت
میکنــد .اهمیت این ِویژگی زمانی بیشــتر
میشــود کــه میبینیــم غالــب پروژههای
تاریخی تلویزیــون معموالً اینطوری از کار
درنمیآید .چه تمهیدی بــه خرج دادید که
بتوانید کار را با پرهیز از جانبداری سیاســی
پیش ببرید؟
نویســنده کار ســایق سیاســی آشکاری
داشــت؛ درســت بر خالف من که دوســت
نداشــتم کار سیاســی بســازم .دیــدم بایــد
کاری کنیــم کــه ایــن ســایق در کار غالــب
نشود .در بازنویسیهای اولیه از او خواستم
کــه تــا جایــی کــه میتوانــد از فضاهــای
سیاســی فاصله بگیــرد .فیلمنامــه هم که
آمــاده شــد ،در بازنویســیهای بعــدی باز
هم تالش کردم کار را از فضاهای سیاســی
دور کنم .این تالش ســر صحنــه و در اجرا
هم همچنان ادامه داشــت .موضوعی که
برایم اهمیت داشت این بود که مخاطب
درگیرآدمهــا ،روابــط میــان آنهــا و محــور
اصلی که عشــق میان شــازده و فخری بود
بشــود و ماجــرا و داســتان ســریال را از این
زاویه دنبال کند.
در کارهــای تلویزیونــی یــک بخشهایی
هم البتــه به خواســتههایی برمیگــردد که
خــود تلویزیــون دارد .در این زمینــه چه به
لحاظ ســلبی و چه ایجابی با خواســتههای
تلویزیون دچار مشکل نشدید؟
چــرا؛ برای پخــش روی یــک واژههایی
حساســیت داشــتند و میگفتنــد کــه مثــاً
این واژه باید حذف شــود و یا این واژه باید
جایگزیــن آن یکــی شــود و از ایــن دســت
مسائل.
چقــدر مقاومــت کردیــد و چــه جاهایــی
تسلیم شدید؟
مــن بــه عنــوان کارگــردان تــا جایی که
راه داشــت و ممکــن بود مقاومــت کردم.
چنــد جا هــم مجبور شــدیم بــه تغییرات
تــن بدهیــم کــه خوشــبختانه تغییراتــی
اساسی نبودند و جزئی بودند و قابل توجه
نبودند.
شــما در گفتوگویــی از دشــواریهای
ایــن کار گفتید .آیا منظورتــان این اختالف
ســلیقهها با ناظــران تلویزیونی هــم بود یا
موضوع آن دشــواریها چیز دیگــری بود و
جدا بود از این قضایا؟
منظــورم از آن ســختیها ،ســختیهای
تولیــد و زمــان آن بــود .مشــکل اساســی
ایــن بــود کــه بــرآورد مالــی درســتی برای
ایــن پروژه صــورت نگرفته بــود .این عدم
برآورد مالی درست و متناسب ،فشارهای
زیــادی را به مــا تحمیل کرد و گــروه دچار
ســختیهای زیــادی شــد کــه بــه هــر حال
گذشــت و اآلن دیگر لزومی ندارد در مورد
آن حرف بزنم.

کار کــردن روی قصــهای کــه در یک مقطع
تاریخــی خــاص میگــذرد ،همانطــور کــه
خودتــان هــم گفتیــد ،ویژگیهــای خــاص
خودش را دارد .با این وجود دوری جستن از
غلبه مســائل و رخدادهای تاریخی بر قصه،
کاری اســت که شــما در پی آن بودید .از این
منظر شــاید بتوان مجموعه «هزاردستان»
را به عنوان یک صورت مثالی موفق نام برد
که به قولی علی حاتمی انگار دوست داشته
تاریــخ را آن طــور که خودش میپســندیده
روایت کند .ایــن فرعی بودن وقایع تاریخی
و محــور بــودن قصه اصلــی در کار شــما هم
دیــده میشــود .چــه نســبتی از مجموعه با
رخدادهای تاریخــی دوره قاجاریه را مد نظر
داشتید؟ چه بخشی از تمرکز شما روی قصه
عاشــقانه مجموعه بوده و چقدر به مســائل
تاریخی نظر داشتید؟
از مقطــع تاریخــی ،مــن بیشــتر روی
فضاســازی و فرهنــگ آدمهــای دوره قاجار

فخرالزمــان زنی اســت از طبقه متمول
و اهل ادب و فرهنگ .زنی که با مناســبات
جدیــد دربار قاجار با فرنگ آشــنایی دارد.
او بــه واســطه برخورداری از ایــن ویژگیها
قادر اســت کــه از حق و حقوق خــود دفاع
کنــد .او پــای اهدافــش میایســتد و حتــی
هزینــه ایــن ایســتادگی را هــم میپــردازد.
به هر حــال او زنی فعال اســت متعلق به
دورهای کــه تحــرک و از انفعــال درآمــدن
زن ایرانی آغاز میشــود .او این آغازگری و
تفــاوت را در شــخصیتش دارد و مخاطب
این ویژگی را در شخصیت او میبیند.
از سوی دیگر آهو هم که به طبقه اجتماعی
دیگــری تعلــق دارد ،زنی جســور و تالشــگر
اســت و نمیخواهد تسلیم وضعیتی باشد
که در آن زن ایرانی محکــوم به تن دادن به
وضعیتی ایستا و منفعل است.
بلــه ،همینطــور اســت .آهو هــم برای
اینکــه بتوانــد درس بخوانــد و باســواد

من قبل از «بانوی عمارت» هم دغدغه کاری تاریخی
را داشتم .وقتی تصمیم گرفتم این مجموعه را بسازم،
خیلی برایم مهم بود که بتوانم خودم را محک بزنم و
ببینم که آیا میتوانم دغدغهای را که همیشه مبنی بر
ساخت یک کار تاریخی داشتم عملی کنم یا نه؟ مدتها
به این فکر میکردم که کاری در حال و هوای یک دوره
تاریخی بسازم به گونهای که مخاطب آن را باور کند و
فضا ،فضای باورپذیری باشد

نظر داشتم .ســعی کردم وضعیت تاریخی
آن دوره را در طراحــی صحنــه ،طراحــی
لباسها ،گویش و گفتار آدمها و همینطور
در معماری خاص دوره قاجار نشان بدهم.
میخواســتم فضایــی بســازم کــه وضعیت
اجتماعی دوران قاجار را تداعی کند .به این
معنــا کــه نشــان دادن وضعیــت اجتماعی
دوران قاجار برای من دغدغه بود.
خاصیــت و تفــاوت «بانــوی عمــارت»
نســبت بــه بســیاری از کارهایی کــه در دوره
قاجــار میگذرنــد ،شــخصیتپردازی
دوزن اصلی قصــه یعنی فخرالزمــان و آهو
اســت .آنها زنــان منفعلی نیســتند و از حد
قابلمالحظــهای از جســارت و فعالیــت
برخوردارنــد .میدانیــم کــه ایــن ویژگی در
مورد زن ایرانی آن دوره استثنایی است .آیا
به دنبال نشــان دادن توان بالقــوهای بودید
کــه زن ایرانــی از آن برخــوردار بــوده اما در
تاریخ به فعل درنیامده و سرکوب شده؟

بشــود تالشــش را بــرای مقاومــت بــه کار
میبنــدد .ایــن یــک تــاش اولیــه اســت.
آهــو هــم در طبقــه خود بــه نوعــی آغازگر
اســت .او هــم مجبــور اســت در جریــان
مقاومتــش ،خالف جریــان آب شــنا کند و
ایــن ویژگــی در شــخصیتپردازی او مهم
اســت .من ایــن ویژگی را در ایــن هر دو زن
دوســت داشتم .متأســفانه ما در فیلمها و
ســریالها بویژه آثار تاریخی معموالً زنها
را منفعل ،سرخورده و سرکوب شده نشان
دادیــم .بــه هیچ وجه دوســت نداشــتم که
چنیــن کلیشــههایی را بــاز هــم بــه خــورد
مخاطب بدهم .دوســت داشــتم زنها در
مجموعهای که میســازم ،شخصیتهایی
پویا و هدفمند داشــته باشند .به نظرم این
دو زن کــه متعلــق بــه دو طبقــه اجتماعی
مختلــف هســتند ،ایــن ویژگــی را دارند که
بتــوان آنهــا را زنانی بــه دور از کلیشــههای
معمــول و مرســوم تلقی کــرد و این باعث

رضایت من است.
«بانــوی عمــارت» ترکیبــی از بازیگــران
حرفــهای و نامآشــنا و بازیگــران جدیــدی
اســت .در مجمــوع از این ترکیــب و نتیجه
انتخاب بازیگران راضی هستید؟
مجموعــاً راضــی هســتم .چــون مــن از
قبــل هــم دغدغــه کار کــردن بــا بازیگــران
ناآشــنا و حتــی نابازیگــر را داشــتم ،ســعی
کــردم در ایــن گــروه هــم از آنهــا اســتفاده
کنم .به این صــورت که مجموعه بازیگران
عبارت باشند از یکسری بازیگر حرفهای و
شناخته شــده و یک تعداد بازیگر تازهکار و
حتی غیرحرفهای .مــن از این نوع انتخاب
بــه دنبــال این بــودم کــه ترکیبــی جدید به
وجود بیــاورم که برای مخاطب هم جذاب
باشــد .حــاال کــه نــگاه میکنــم میبینم که
هدفــی که از این ترکیب به دنبال آن بودم،
تحقــق پیدا کرده چون مردم و مخاطبان از
ترکیب بازیگران فیلم راضی هستند.
از حاصــل کار هــم بــا جمیــع مســائل و
مشکالتی که وجود داشت ،رضایت دارید؟
بله رضایت دارم .چون مردم و مخاطبان
رضایت دارند .خوشحالم که طبق آماری که
گرفته شده 93 ،درصد از مخاطبان سریال را
دوست داشتند و از آن خوششان آمده و با
جدیت دنبالش میکنند.
البتــه رضایــت مــردم مهــم اســت امــا
رضایــت مخاطــب یــک چیــز اســت و
رضایــت خالــق اثــر چیــز دیگــر .فــارغ از
رضایت مردم ،خودتــان در مقام کارگردان
چقدر به لحــاظ هنری از نتیجــه کار در پروژه
«بانوی عمارت» رضایت دارید؟
راســتش بــا اینکــه مجموعــاً از نتیجــه
کار ناراضــی نیســتم امــا فکــر میکنــم اگــر
شــرایط بهتر بود ،میتوانســتیم کار بهتری
ارائــه بدهیــم .گروهی کــه با هم ایــن کار را
انجــام دادیــم ،تــوان بالقوه بیشــتری برای
ارائــه کیفــی کار دارند .بــه عبارتــی «بانوی
عمارت» ایدهآل من نیست.
بازیگــر زن ســریال شــما کــه پیــش از ایــن
تجربــه جــدی بازیگــری نداشــته ،گفتــه
اســت که ســکانس به ســکانس فیلمنامه را
میخوانده و این صالحدید شما بوده چون
نمیخواســتید یکجا فیلمنامــه را بخواند.
از این تمهید ویژه دنبال چــه چیزی بودید؟
همراهی تدریجی بازیگر با نقش؟
ایــن روش مــن در مــورد بازیگــران
غیرحرفــهای و همینطــور بازیگرانــی
اســت کــه نقشهــای کوتاهتــر دارنــد .مــن
نیــازی نمیبینــم که آنهــا تمــام فیلمنامه
را بخواننــد .اشــراف داشــتن بــه فیلمنامــه
همیشــه هــم خــوب نیســت .گاهــی ایــن
اشراف ناملزوم است و ممکن است باعث
شــود کــه بازیگــر خــودش را گــم کنــد .من
نمیخواهم این بازیگران شــخصیت را در
ذهنشــان بســازند .چــون چنین ســاختنی
کار هر کســی نیســت .این اســت که ترجیح
میدهــم شــخصیتی کــه مــن از آن نقــش
در ذهــن دارم را اجــرا کننــد و نــه چیزی که
ممکن است در ذهن خودشان بسازند.
بنابرایــن قبــاً هــم ایــن روش را آزمــوده
بودید؟
بلــه ،قبــاً هم به ایــن صــورت کار کرده
بــودم و خوشــبختانه نتیجــه خوبــی هــم
گرفتــهام .یعنــی اینطــور نبــود کــه در این
ســریال ایــن روش را آزمایش کرده باشــم.
اعتقــاد من بر این روش پیشــتر در کارهای
قبلی من شکل گرفته است.
یکی از برجســتگیهای «بانــوی عمارت»
موسیقی آن است .در این مورد آیا رضایت
مردم ،رضایت شما هم هست؟
همانطور که گفتید یکــی از ویژگیهای
ایــن کار موســیقی خــوب آن اســت .آقــای
خلعتبــری بــرای ایــن کار ســنگ تمــام
گذاشــتند .ایشــان بــا حــس و حالــی کــه به
لحــاظ روانــی وارد کار کردنــد ،بســیار به ما
کمــک کردند .من از ایشــان تشــکر ویژهای
دارم چــون ارتبــاط تنگاتنگــی بــا ســریال
برقرارکردنــد .ضمــن اینکــه مــدت زمــان
بســیار کوتاهی در اختیار ایشان بود و ایشان
با وجود فرصت کمی که داشتند ،کار بسیار
خوب و ماندگاری ارائه کردند.
بــه نظــر مــن موســیقی تیتــراژ «بانــوی
عمــارت» یکــی از بهتریــن کارهایی اســت
کــه آقــای خلعتبــری در زمینــه موســیقی
فیلم ســاختند .کار ایشــان تأثیر بسیار مهم
و خوبــی روی ســریال داشــت .ایشــان بــا
امکانات بســیار کمی که داشــتند توانســتند
ایــن کار را بــه بهترین وجــه ممکن برای ما
انجــام بدهند که این واقعــاً جای قدردانی
دارد .مــا روزانــه کارمیکنیــم و شــبانه کار
را تحویــل میدهیــم .پــس زمــان تولیــد
بســیار کوتاهــی داشــتیم و همه کســانی که
در ایــن مرحلــه کار کردند اعــم از تدوینگر،
صداگــذار ،موســیقی و ...همه تحت فشــار
مدتزمــان کمــی بودنــد کــه در اختیــار
داشتیم .خوشبختانه همه به کار عالقهمند
شدند و این به ما خیلی کمک کرد.
از آقایــان حســین غضنفــری ،آرش
اســحاقی و خانــم آزادروش کــه کار صــدا
را انجــام دادنــد ،بابــت همــه زحماتی که
در شرایط ســخت متحمل شدهاند ،تشکر
میکنم.

فردینخلعتبریازتجربهآهنگسازی
برای مجموعه «بانوی عمارت» میگوید

ضبط تراک به تراک

این روزها مجموعه تلویزیونی تاریخــی «بانوی عمارت» از
شبکه سوم سیما در حال پخش است .سریالی به کارگردانی
روزنه
عزیــزاهلل حمیدنژاد کــه عاشــقانهای تاریخــی را در پیوند با
مسائل دوره قاجار به تصویر میکشــد و در این میان به یکی
از مهمترین اتفاقات تاریخی آن دوره یعنی ترور ناصرالدین
شــاه قاجــار نیــز میپــردازد .پیونــد ایــن وقایــع تاریخــی با
عاشــقانگی جاری در این مجموعه ،طبعاً بر عناصر سازنده
کار از جمله موســیقی ســریال تأثیر میگذارد .چنان که نگاه
مخاطب جدی خود به خود معطوف به نسبتی میشود که
یحتمــل میان موســیقی مجموعه با حال و هــوای تاریخی/
عاشــقانه آن برقــرار اســت .از فردیــن خلعتبــری ،ســازنده
موســیقی متــن در روزهای پخــش «بانوی عمــارت» درباره
تجربه همکاری او در این پروژه پرسیدم.
کارموسیقیسریالبهکجارسید؟بهپایانرسیدهیاادامهدارد؟
راستش هنوز تمام نشده و مشغول ادیت موسیقی آخرین قسمتها هستیم.
شــما پیش از ایــن هــم تجربــه کار در مجموعههای تاریخــی را داشــتید« .بانوی
عمارت»چگونهتجربهایبود؟
تجربه خوبی بود و من دوستش دارم .این اولین همکاری من با آقای حمیدنژاد
اســت که تجربه بسیار خوشایندی است .مجموعهای که در دوره قاجار میگذرد
و قصــه خوب و جذابی دارد .مهمترین ویژگی این ســریال رعایت اصل پرهیز از
جهتگیریهای سیاسی اســت .این ویژگی در سریال برایم جذاب است .اصول
من پیگیری مســائل اجتماعی در مقاطــع تاریخی را اگر بــا دوری از جهتگیری
سیاســی همراه باشــد ،دوســت دارم .از این جهت «بانوی عمارت» با بسیاری از
کارهای تاریخی تلویزیون متفاوت است.
و بــه لحاظ فنی چطور؟ کار ارکســترال انجــام دادن برای تلویزیون چه مســائل و
احتماالًدشواریهاییبرایتانداشت؟
بلــه ،دشــواریهای خــودش را داشــت .در این پروژه با ســازهای زهــی کار کردم.
برای ضبط موســیقی دچار مشــکل بودیم و هســتیم و دلیلش نبود ارکسترهای
مخصوص اجرای موســیقی فیلم بــرای این پروژه تلویزیونی بــود .به خاطر این
مشکل فشارهای زیادی را متحمل شدیم ،طوری که مجبور شدیم تراک به تراک
ضبط کنیم و میدانید که کار بسیار سختی است.
ازحاصلکارراضیهستید؟
از حاصل کار راضی هستم اما شرایط انجام کار اصالً .کار خیلی پرفشاری بود که با
زحماتی که نوازندگان خوبمان کشیدند ،توانستیم کار را پیش ببریم .جا دارد از
آقای پدرام فریوسفی و خانم آتنا اشتیاقی که مجبور شدند بارها و بارها ویولون و
ویولونسل بزنند تا از کار عقب نمانیم ،تشکر کنم .ما بهدلیل همان مشکالتی که
گفتم ،برای کارهایی که چند ساعته میتوانستیم انجام بدهیم ،گاهی چند هفته
وقت میگذاشتیم .با این حال از حاصل کار راضی هستم.

عشق در هیاهوی مکر درباری
یادداشت

رکسانا قهقرایی
خبر نگار

هزارتوی مناسبات قدرت و ثروت ،قصهای زنانه در بستر تاریخ ،تأملی بر مناسبات
اجتماعــی و سیاســی دوران قاجــار ،مکرهــا و دسیســههای دربــاری و حکومــت
ملوک الطوایفی و شرحی از ماجراهای عاشقانه قجری مختصات داستانهایی
اســت که در ســریال هر شــبی شــبکه ســه ســیما ارائه میشــود؛ ســریال «بانوی
عمارت» نوشــته احســان جوانمرد به تهیــه کنندگی مجید موالیــی و کارگردانی
عزیزاهلل حمیدنژاد حکایت به چشــم آمدن زنان مهجوری اســت که در بیرونی
و اندرونیهای عمارات شــاهان ،شــاهزادگان و صاحب منصبان قاجار محصور
و گرفتــار در هزارتوی مناســبات قدرت و ثروت میان آنها هســتند .حکایت میرزا
ارســان شــاهزاده مغضوب و معزول قاجار و دیده شدن نقش تاریخی مغفول
زنــان قاجار که چه در جایگاه زنان حرمســرا و چه بهعنــوان ندیمه و خدمتکار در
پیشبرد وقایع مهم تاریخ این سلسله پادشاهی نقش داشتهاند.
«بانوی عمارت» همچنین به مکرهای زنانه نقب میزند .ازدواجها با مناسبات
ثــروت و قــدرت پیوند میخورند و زنــان غیر از ماجراهای عاشــقانه در جریانات
اجتماعی ،تاریخی و سیاسی این داستان نیز نقش پررنگی دارند.
افسرالملوک بانوی حکایت بانوی عمارت برای تداوم ثروت و قدرت خانوادهاش
برای ازدواج برادرش بهدنبال بانویی میگردد که خون قاجار در رگهایش جاری
باشد.
مذهب در داستان «بانوی عمارت» کارکرد فرامتنی دارد .برای سوگند خوردن و
پوشش شرعی اقدامات نامتعارف به کار برده میشود که البته متناسب با ویژگی
کاراکترها شدت و ضعف تعلقشان به شرایع و مذهب تعریف میشود .اما کمتر
خبری از انجام فرایض دینی در خانواده میرزا ارسالن به چشم میخورد.
نکتــه دیگــر قابل تأمل در این ســریال ،اولویتگذاری قصه بــر روایت ماجراهای
عاشــقانه و خانوادگی اســت تــا روایت صرف برهــهای از تاریخ .به نظر میرســد
همین موضوع به جذابیت سریال کمک کرده است ،چراکه روایتهای تاریخی
مشابهی از این مقطع زمانی پیش از این در فیلمها و سریالها ارائه شده است.
همچنین کارگردان تالش کرده است تا با بهرهگیری از فضاهای متعدد در عین
حضور در لوکیشــنهایی محدود ،صحنهپردازی و طراحی لباســی که لزوماً ما به
ازای تاریخی ندارد ،نسخهای درخور از این تجربه تلویزیونی ارائه کند .شاید همین
حساسیت بر مسائل فنی و تکنیکی را بتوان دلیلی برای عدم سپردن نقشها به
بازیگران چهره دانست که از قضا به باورپذیری نقشهایی که همهشان مابه ازای
دقیق تاریخی ندارند ،کمک شایان ذکری کرده است.
«بانــوی عمارت» چه از نظر تعدد بازیگران زن و چه از نظر تعداد ســکانسها و
فضای داستان از معدود قصههای زنانه در قاب سیماست و روایتی است از زنانی
که هریک بهدنبال منافع مادی و شخصی یا اعتقادات فکری خود هستند و چه
در جایگاه قهرمان چه بهعنوان نقشهای فرعیتر در پیشبرندگی داستان نقش
تعیینکنندهدارند.جواهر،افسرالملوک،آهو،فخرالزمان،طال،بهجت،مهرالنسا
و ...اگرچه تعمداًتالش نمیکنند نمایندهای از زنان دوران قاجار باشند ،اما دست
کم عمدهترین مسائل و مشخصههای این گروه را در این برهه از تاریخ کشورمان
به مخاطب معرفی میکنند.
هدایــت بازیگــران بــا کارگردانــی درســت عزیــزاهلل حمیدنــژاد در ایــن ســاخته
تلویزیونــیاش نیز جلوه گری میکند و بویژه ریســکپذیری او در ســپردن نقش
فخرالزمان بهعنوان یکی از شخصیتهای محوری سریال به یک چهره ناشناخته
تلویزیونی خروجی شایستهای را بهدنبال داشته است .به طور کلی میتوان گفت
بازیهای روان بازیگران سریال ،در خدمت داستان قرار گرفته است.
سریال بانوی عمارت نقش دولتهای عثمانی و روسیه و نقوذ این دولتها را
در اداره کشور ایران در زمان قاجار روشن میکند و نمایش بیعرضگی شاهان
و بیکفایتــی درباریان قاجار از جمله مایههای سیاســی اســت که بواســطه این
ســریال برای مخاطبی که شــاید این روزهــا کمتر فرصت و رغبتــی به مطالعه
تاریخ داشــته باشد ،روشــن میکند .ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای
کرمانی و توطئه شاهزادگان قاجار برای رسیدن به سلطنت نیز از دیگر مواردی
اســت که ســریال ،آن را بهعنوان بســتری برای روایت سیاســت و عشق به طور
توأمــان بــه خدمــت گرفتــه اســت .همچنین ســبک و ســیاق حکومــت ملوک
الطوایفــی و نصب والیان بیکفایت در ایالتهای مختلف و وصلتهایی که با
مقاصد سیاســی و پیشــبرد اهداف دربار انجام میشــود ،در این ســریال به نحو
بارزی به چشم میخورد.

