
اساس آن طرح 2۰ صفحه ای پیش نرفتیم 
بلکه این جوری می شد که محسن ایده هایی 
را که داشــت ارائه می داد و آقای رحمانیان 
بر اساس آن ایده ها، قسمت ها را می نوشت. 
از جایی به بعد محسن نمی توانست حضور 
داشته باشد چون درگیر نمایش فیلمش در 
جشنواره فجر شد و از جایی به بعد از ما فاصله 
گرفت. از آن به بعد، مسئولیت پیوند دادن این 
ایده ها تا پایان کار با خودم بود. به فراخور آن، 
اگر الزم بود بعضی از صحنه ها را هم خودم 

می نوشتم.
پــس در طراحــی ایده های کلی 

داستان نقشی نداشتید؟
چرا دیگر. ما تا حدود قسمت 6 بر اساس 
همان نظم طرح محسن پیش رفتیم. از آن 
به بعــد ایده ها بودند که مطرح می شــدند. 

آن طــور که در فهرســت عوامل 
»شبکه مخفی زنان« آمده، فیلمنامه 
ایــن کار را محمــد رحمانیان بر 
اســاس طرحی از محسن قرایی 
نوشته. آیا شما در طراحی قصه و 
شخصیت ها یا در مرحله گسترش 

داستان مشارکتی داشتید؟
ماجــرا از این قــرار بود که محســن 
قرایی و همکارشــان محمد داودی طرحی 
2۰ صفحه ای ارائه دادنــد. البته ظاهراً طرح 
برای محســن بود و محمد داودی قرار بود 
در نوشــتن همکاری کند که همان ابتدای 
راه جدا شد. در ابتدا قرار بود آقای رحمانیان 
فقط دیالوگ نویسی را انجام دهند. ولی وقتی 
ایشــان قســمت اول را ارائه دادند، آن قدر 
پرداخت خوبی داشــتند که دیگر لزوماً بر 

سید آریا قریشی

»شبکه مخفی زنان« نگاه شوخ وشــنگ و غیرمنتظره ای به 
مقوله تاریخ دارد. درحالی که خیلی وقت ها فیلم ها و سریال های 
تاریخی ایرانی از منظر میزان موفقیت در بازنمایی لحن و جزییات 
دوره تاریخی مورد بحث ارزیابی می شوند، افشین هاشمی در 
اولین اثرش در شــبکه نمایش خانگی این معیارها را زیر پا 
می گذارد. از این جنبه، »شبکه مخفی زنان« یک نمونه جالب 
و قابل بررسی محسوب می شود. به همین دلیل گفت وگو با 
»افشین هاشــمی« که با بحث در مورد خود سریال و نحوه 
طراحی داستان آغاز شد با مباحثی عمومی تر ادامه یافت: 
از معیارهای مورد توجه برای خلق یک اثر تاریخی تا مبحث 
مهمی به اســم »تئاتری بودن« که خیلی وقت ها به عنوان 
نقطه ضعف آثار ســینمایی و تلویزیونی مورد بحث قرار 

می گیرد و البته هاشمی نگاه متفاوتی به این مقوله داشت.
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