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 اغلب تصور مي كنند حوزه علميه خواهران به بانو 
امين و زحمات ايش�ان مربوط اس�ت، درحالي كه 
عالمه مجتهده امين پيش از انقالب، مدارس اسالمي 
را براي دختران تأس�يس كرد و نه ح�وزه علميه. 
همين موضوع بهانه اي ش�د تا با صديقه شهبازي 
كه از شاهدان و در مقطعي جزو مديران اولين حوزه 
علميه خواهران كشور بوده است گفت وگو كنيم. 
مركزي كه ساختارش بيشتر شبيه حسينيه ارشاد 
اس�ت تا حوزه علميه. اين گفت وگو شامل مراحل 
طلبه ش�دن ايش�ان و فعاليت هاي فخرالسادات 
ابطحي مؤسس اولين حوزه علميه خواهران است. 

براي طلبه شدن در حوزه علميه خواهران 
چه فرآيندي بايد در زندگي انس�ان طي 
ش�ود و قرار گرفتن در چني�ن موقعيتي 
چقدر به ش�انس و متغيره�اي محيطي و 
چه اندازه ب�ه همت و خواس�ت خود آدم 

بستگي دارد؟ 
من از بچگي به درس خواندن عالقه زيادي داش��تم. 
آنجا كه ما بوديم هيچ جايي براي فراگيري علم نبود 
فقط زن حاج آقايي بود كه قرآن ياد مي داد، درحالي 
كه من قرآن را بلد بودم. پ��درم بازرگاني بود كه بر اثر 
بيماري قلبي فوت ش��د و من تنها فرزند خانواده زود 
ازدواج كردم. تا سال 45 چون متأهل بودم اجازه ورود 
به مدرسه دخترانه را نداشتم براي همين در خانه درس 
مي خواندم. با پيگيري زياد موفق شدم مدرك ششم را 
بگيرم و بعد به دبيرس��تان بروم تا اينكه فرزند سومم 

به دنيا آمد اما متأس��فانه فلج اطفال گرفت و از درس 
خواندن عقب ماندم. چون در كنار بچه هاي ديگرم، بچه 
فلج هم داشتم عماًل امكان تحصيل نداشتم تا اينكه 
مبارزات انقالب شديد ش��د و با فخرالسادات ابطحي 
عالمه اي جليل القدر و متدين كه جلس��ات مذهبي 
برگزار مي كرد آشنا شدم. بانو ابطحي هميشه خانم ها 
را دعوت مي كرد تا درس طلبگي بخوانند و س��اواك 
مانع فعاليت ايشان مي شد و خيلي سخت مي گرفتند 
چون غير از مباحث ديني در البه الي تدريس اشاراتي 

به انقالب و امام خميني هم داشت. 
چطور حوزه علميه را بنا كردند؟ 

ايشان چون اجازه رس��مي از دولت نداشت با كمك 
مردم ساختمان حوزه را ساخت. خانمي كه به جلسات 
و سخنراني هاي حاج خانم ابطحي مي آمد به ايشان 
گفته بود يك زمين پدري به من و دو خواهرم به ارث 
رسيده است و مي خواهم سهم ارث خود را به شما بدهم 
تا حوزه علميه بنا كنيد؛ البته دو خواهري كه شريك 
او بودند مخالفت مي كردند و سهم ارث شان را به افراد 
ديگري فروختند و حاج خانم با مشكالت زياد مدرسه را 
بنا كردند و اسم آن را »كانون تعليمات ديني و تبليغات 

قانون« گذاشتند. 
با توجه ب�ه اينكه حوزه علمي�ه در محله 

ارامنه بود مشكالتي ايجاد شده بود؟
 بله، ساخت يك حوزه علميه براي خواهران با مخالفت 
و اعتراض زياد همسايه ها مواجه بود، اما جالب است 
بدانيد اينقدر كه مس��لمانان جاهل محل معترض ما 
بودند ارامنه و مس��يحي ها مخالفتي نداشتند چون 

خانم ابطحي بس��يار متواضع و خوش اخالق بود و به 
ايشان احترام مي گذاشتند. هميشه حاج خانم به مزاح 

مي گفت بين دو كليسا من حوزه علميه ساختم. 
برخورد ارامنه چطور بود؟

خيلي حاج خانم را دوست داشتند. يادم است يك خانم 
مسيحي بود كه خيلي عاشق اخالق و مرام حاج خانم 
شده بود. هميشه به مجالس حاج خانم مي آمد. بعدها 
وقتي حاج خانم ابطحي از دنيا رفت ديگر به مراسم و 
مجالس ما نيامد. گفته بود مي ترسم به خاطر حجابم 
مانع من شوند يا پيرزني بود كه به او مادام مي گفتند 
چون بي حجاب بود از حاج خانم خجالت مي كشيد و با 
ايشان روبه رو نمي شد. وقتي ما نذري مي پختيم دوست 
داشتند و قابلمه به دست مي آمدند نذري مي گرفتند. 

به همه آنها نذري مي داد و به آنها محبت مي كرد. 
چقدر شناخت از خانم ابطحي داريد؟

خانم ابطحي بسيار باسواد و مطلع بود. عالقه زيادي به 
آموختن داش��ت. مي گفت دعاي افتتاح را از مادرم ياد 

گرفتم و دعاي ابوحمزه را هم وقتي مادر در ماه رمضان 
هنگام قنوت نمازها مي خواند كم كم حفظ شدم. پدرش 
حاج آقا سدهي و جد مادري اش سيدمحمد خاتون آبادي 
از علماي تخت فوالد بود. هميشه به نماز اول وقت تأكيد 
داشت و سفارش مي كرد توجه به حضرت حق را حفظ 
كنيد و با امام زمان ارتباط داشته باشيد. قبل از انقالب 
به مناطق محروم مي رفت و ضمن سخنراني هاي ديني 
براي خانم ها به آنها آموزش احكام شوهرداري، خانه داري 
و بچه داري و حتي هنره��اي مختلف ياد مي داد. بعد از 
انقالب و شروع جنگ به جبهه ها و خط مقدم مي رفت و 
مي گفت مي خواهم خودم از بچه هايم بپرسم چه چيزي 
احتياج دارند. ايشان خانم ها را به مشهد مي برد تا به آنها 

آداب زيارت ياد بدهد. 
ح�وزه علمي�ه خواه�ران خروج�ي هم 

داشت؟
بانو امين و خان��م ابطحي تالش مي كردن��د تا اولين 
حوزه علميه ب��راي خواهران خوب و بامحتوا باش��د. 
قبل از تأسيس رسمي خانم ابطحي در خانه خودشان 
كالس هايي برگزار مي كردند. آقاي قرائتي كه آن زمان 
طلبه جواني بود مي آمد و درس مي داد. پس از انقالب 
هم خيلي ها براي ثبت نام آمدند. با پيگيري هاي بانو 
امين و خانم ابطحي اين حوزه ثبت رسمي شد كه در 
قم مديريت مي شد. آن زمان استاد خانم كم داشتيم 
و بيشتر آقايان درس مي دادند. كم كم با خروجي ها، 
استادان از خود خانم ها انتخاب شدند و بعد كه اينجا 
زير پوشش قم رفت رس��ماً درس ها تدريس مي شد؛ 
البت��ه وزارت علوم در حد ديپلم م��ا را قبول مي كرد. 

س��ال 72 بود. هفت نفر از ما با دبيرستاني ها كنكور 
داديم و قبول شديم. نمراتمان خيلي بهتر از بقيه بود 
و به دانشكده رش��ته معارف رفتيم. آنجا ما جلوتر از 
دانشجوها بوديم. خواهران اينجا سطح دو را خواندند 
و معلم شدند.  بيشتر استادان حوزه هاي علميه اينجا 
درس خواندند حتي در كشورهاي مختلف مانند كانادا 

هم براي تبليغ رفته اند. 
چند طلبه اينجا درس مي خوانند؟

 طلبه هاي ما حدود صد نفر هستند كه گاهي بيشتر هم 
مي شوند. قبالً با داشتن ديپلم ثبت نام انجام مي شد و به 
دختران 20سال به باال اجازه ورود نمي دادند اما به دليل 
درخواست هاي زياد امروز خانم ها در هر سني مي توانند 
وارد حوزه علميه خواهران براي درس خواندن شوند و 

هيچ محدوديت سني براي تحصيل نيست. 
خود شما چه فعاليتي داشتيد؟

من به ادبيات عرب خيلي عالقه داشتم و بلد هم بودم 
حاج خانم گفت ش��ما بايد اينج��ا درس بدهيد و من 
ادبيات عرب درس دادم؛ يعني هم درس مي خواندم و 
هم درس مي دادم. بعد از مديريت قم اعالم كردند حاج 
خانم خودش مؤسس است و بايد مدير معرفي كند براي 
همين حاج خانم مرا به عنوان مدير حوزه معرفي كرد 
و تا زمان بازنشستگي مديريت حوزه را بر عهده داشتم. 

خانم ابطحي با بانو امين مرتبط بودند؟
بانو امين به دختران دبيرستاني توجه زيادي داشت و به 
دنبال نوشتن كتاب و تفسير بود، اما خانم ابطحي دنبال 
تربيت ديني خانم ها بود. مدام به مناطق مختلف سفر 
مي كرد و سخنراني و آموزش داشت. در جلسه اي خانم 
ابطحي با خانم امين آشنا  و با هم دوست  مي شوند. خانم 
امين به ايشان پيشنهاد مي دهد در جلسات به عنوان 
پيش درآمد اول خانم ابطحي صحبت كند بعد خودشان 
سخنراني داشته باشند. آنها با هم رابطه خوبي داشتند. 
خاطره اي هم از كالس هاي درس ايش�ان 

داريد؟
بسيار زياد. يادم است وقتي بمباران مي شد سر كالس 
بوديم. حاج خانم با آرامش و خونسردي درس مي داد. 
يك بار در يكي از خيابان هاي نزديك مدرس��ه بمبي 
افتاد و شيشه ها شكست. يكي از خانم ها ترسيد و غش 
كرد. حاج خانم با خونسردي گفت چيزي نشده دشمن 
بمبي انداخت و رفت، كالس ما نبايد تعطيل شود. آب 
قند به اين خانم بدهيد و كالس را ادامه داد. به برگزاري 
كالس هاي درس اهميت مي داد و به تربيت خانم ها 

توجه داشت. 
 نظر علمانسبت به اين حوزه چه بود؟

خيلي از علما از حوزه ما ديدن كردند. آيت اهلل مظاهري 
زمان جنگ اينجا آمده بودند. حتي اجازه دادند تا چرخ 
خياطي هايي كه سپاه به ما داده بود را بفروشيم و براي 
خرج حوزه مصرف كنيم و اينكه از يك سوم سهم امام 

خرج اينجا شود ولي حاج خانم استفاده نكردند. 
كتاب يا مستندي هم درباره زندگي ايشان 

داريم؟
خانمي كتابي درباره حاج خانم ابطحي نوشت اما تأييد 
نشد. نواقص زيادي داشت. هرچند اطالعات آن بد نبود 
اما آن خانم سواد نوشتن كتاب و تنظيم درست مطالب 
را نداشت. مؤسسه رهيافتگان وابسته به انجمن شهيد 
ادواردو آنيلي هم قرار است به زودي مستندي درباره 
زندگي اين بانوي گمنام و تأثيرگذار در رشد و تعالي 

ديني خانم ها بسازد. 

بهزاد دانشگر از نويس�ندگان فعال و پرتالش اس�ت كه با آثاري 
كه منتشر كرده اس�ت مورد توجه مخاطبان و منتقدان ادبي قرار 
گرفته و آثارش در جش�نواره هاي ادبي خوش درخش�يده است. 
»دختران آفتاب«، »بي برادر«، »پادش�اهان پي�اده«، »ادواردو«، 
»تولد در لس آنجل�س«، »تولد در توكيو«، »آفت�اب در محراب«، 
»آفتاب دانش«، »آورتين« و بسياري آثار ديگر از منشورات اين 
نويسنده است. به بهانه پويش كتابخواني كتاب »تندتر از عقربه ها 
حركت كن« گفت وگويي با او داش�ته ايم كه در ادامه  مي خوانيد. 

فرآيند نگارش كتاب »تندتر از عقربه ها حركت كن« چقدر 
زمان برد؟ ثبت تاريخ شفاهي به خصوص مجموعه هايي 

همچون بهيارصنعت سپاهان، چقدر اهميت دارد؟
نگارش »تندتر از عقربه ها حركت كن« تقريباً يك سال و نيم، نهايتاً دو 
سال طول كشيد كه در مقدمه كتاب هم توضيح داده ام، اما دو سه سال 
طول كشيد تا منتشر شود.  ثبت تاريخ شفاهي خيلي اهميت دارد. به هر 
حال، اينها فضاهاي جديدي هستند كه در دنيا خيلي در آن كار شده 
است. اين كتاب ها انگيزشي هستند و معموالً افراد با خواندن زندگينامه 
افراد موفق و نگاه كردن به مسير آنها تالش مي كنند تا مسير خودشان 
را پيدا كنند. منتها اشتباهي كه در كشور ما رخ داده، اين است كه در 
سال هاي گذشته مي خواستيم با ترجمه كتاب ها و نمونه هاي خارجي 
آن را تقريب كنيم، در حالي كه هر جامعه اي اقتضائات تاريخي، فرهنگي 
و اقتصادي خودش را دارد همان طور كه مثالً يك ميوه گرمسيري را در 
منطقه اي سردسيري نمي توانند بياورند. يا مثالً يك ميوه كوهستاني را 
نمي توانند در يك منطقه كويري بكارند. همان طور هم الزم نيست من 
يك مسير و مدل حركتي را در يك نقطه فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي 
دنيا كه با اقتضائات آنجا بررسي شده، در جامعه خودم طي و اجرا كنم؛ 
چون مشكالت ما و مسائلي كه به آنها و به ما مي تواند كمك كند، خيلي 
فرق مي كند. موانع اين دو جامعه و اين افراد با هم فرق مي كند. پس ما 
بايد اول افراد را از جامعه خودمان انتخاب كرده و دوم اينكه افرادي را 
انتخاب كنيم كه با توجه به اقتضائات قومي و فرهنگي خودمان حركت 
كرده باشند. سوم اينكه مسيري كه طي كردند، قابليت الگوگيري داشته 

باشد. آن فرد كسي باشد كه انديشه اي در سطح كارهايش و حرفي براي 
گفتن داشته باشد و از روي حادثه و تصادف و مثالً يكسري اتفاقات شايد 
اشتباه، به چنين جايي نرسيده باشد؛ چون اگر به نحوه حركت بخشي از 
كساني نگاه كنيم كه در كشور ما در اين سال ها به توليد ثروت رسيده اند، 
مي بينيم از مسيرهاي نادرست و اشتباه و بعضاً غيرقانوني رفته اند. خب 
به اين نمي گوييم يك آدم موفق. اين مسيري كه نجات بخش طي كرده، 
آيينه اوست. يكي از ويژگي هاي ايشان اين است كه فقط به دنبال ثروت 
نيست. اصاًل مس��ئله را عوض مي كند و از زاويه  ديد ديگري به پديده 

كاركردن و موفقيت نگاه مي كند و اين به نظرم كم نظير است. 
جالب است كه بعد از مطالعه اين كتاب، حس غرور و افتخار 
به مخاطب دست مي دهد. آيا شما حين نگارش اين كتاب 

به اين موضوع توجه مي كرديد؟
غرور كلمه خوبي نيست. مي شود گفت مثالً نيروي تازه اي را در خودش 
حفظ مي كند. بله، خودم موقع نوشتن كتاب نيرو مي گرفتم. يا هر وقت 
با آقاي نجات بخش صحبت مي كردم يا به ش��ركت ايشان مي رفتم، با 
نيرو و انگيزه جدي تري برمي گش��تم. خيلي از نگاه هايي كه از ايشان 
گرفتم، فضاي مثبتي بود كه هنگام بازديد از شركت ايشان براي من 
پيش مي آمد، بر زمينه كاري خودم تأثير مي گذاشت. معتقدم خواندن 
اين كتاب فقط براي افراد كارآفرين يا مديران صنعتي مفيد نيست. حتي 
يك دانش آموز و دانشجو و يك طلبه هم مي تواند با خواندن اين كتاب، 
تغييرات جدي را در خودش حس كند. كتاب نكته مهمي به مخاطب 
مي گويد و حتي يك زن خانه دار هم مي تواند از آن درس بگيرد. حاال من 

آن نكته را نمي گويم  عزيزان خودشان بروند درس بگيرند. 
بازخوردهايي كه بعد از انتشار اين كتاب گرفته ايد، چگونه 

بوده است؟
تا االن خيلي خوب بوده اس��ت. با اينكه اين ژانر گونه جديدي است و 
كارهاي ديگري هم در اين زمينه انجام شده است، اكثر دوستان كتاب را 
خوانده  و تفاوت هاي معناداري بين اين كتاب و كتاب هاي ديگر ديده اند. 
جالب است كه حتي برخي دوس��تان مطالب عرفاني و معرفتي از اين 

كتاب استخراج و فهم كرده بودند و اين خيلي جالب بود. 
بسياري معتقدند اين كتاب نمونه اي از شعار »ما مي توانيم« 

است كه به شكل واقعي بيان شده است. نظر شما در اين 
باره چيست؟

بله، خيلي چيزها در اين كتاب وجود دارد كه يكي هم اين است. يك 
نمونه عيني اين است كه اگر ما توجهمان را از خيلي از منابع ديگر به 
امدادهاي الهي و توانمندي هاي خودمان معطوف و در حد اعال هم تالش 
و توكل كنيم، ان شاءاهلل خدا كمك مي كند كه اتفاقات  بهتري براي ما 
بيفتد ولي فقط همين يك چيز نيست. دهها چيز ديگر هم هست كه 

حتماً آنها هم كاربردي است و در اين كتاب وجود دارد. 
با توجه به نيازي كه اين روزها كشور ما به بيان توانمندي 
جوانان كشورمان دارد و اين كتاب به خوبي توانسته است 
به آن بپردازد، آيا وزارت ارشاد يا نهادهاي ديگر كمكي به 

ترويج اين كتاب كرده اند؟
خير، هنوز كه كمكي نكرده اند. البته اولين چيزي كه از اين كتاب ياد 
گرفتيم، اين است كه »ما را به خير تو اميد نيست. . . «. فعاًل اميدي به 
اين مجموعه ها نداريم. مهم ترين درسي كه از اين كتاب گرفتيم، اين 

بوده است كه عمل كنيم و بايس��تيم. من و ناشر ايستاده ايم پاي كار و 
ناشر، شكر خدا، خيلي خوب حمايت كرد. برخي  مجموعه هاي فرهنگي 
توجه هاي خوبي نشان مي دهند؛ ولي نهادهاي دولتي خير، هنوز هيچ 

توجهي به كتاب نكرده اند. 
اگر بهزاد دانشگر بخواهد اين كتاب را به جوانان معرفي 
كند، چگونه اي�ن كار را انج�ام خواهد داد و ب�ه آنها چه 

مي گويد؟
هركسي در هرجايي از كشور و در اين عالم كه هست، با هر مسئوليت 
و هر شغل و هر ميزان قوت و ضعفي كه دارد، اگر اين كتاب را بخواند، 
مطمئناً چيزهاي جديدي را در خودش پيدا مي كند؛ چيزي كه تا قبل 
از اين، شايد كمتر توجه كرده ايم. جمله اي را استاد عزيزمان، آقاي دكتر 
پيغامي گفتند و براي من خيلي جالب توجه بود. گفتند بيش��تر افراد 
جامعه اگر اين كتاب را بخوانند، احتماالً زندگي شان به دو بخش تقسيم 
مي شود؛ قبل از خواندن اين كتاب و بعد از خواندن آن. ايشان آدم اهل 
تعارف و مداخله نيستند و فرد دقيقي هستند. اين مي تواند نشان دهنده 
ميزان تأثيرگذاري اين كتاب در افراد باشد. نمي گويم كه حتماً تأثير دارد 

ولي مي تواند چنين تأثيرگذاري عميقي داشته باشد. 
مي توانيم انتظار داشته باشيم كه باز هم آثاري از شما در 

حوزه ادبيات پيشرفت ببينيم؟
بله، من دو سه  سوژه ديگر هم مدنظر دارم و در حال رايزني و گفت وگو 
هستم. البته دنبال اين هستيم كه فضا، فضاي تازه اي باشد و تكراري 
نباشد و نگاه ها و تجربه هاي جديد باش��د. ان شاءاهلل در طول كارهايي 
كه دارم انجام مي دهم، به موقع به اين كار مي رس��م. همين كتاب به 
اميد خدا جلد دومي هم خواهد داشت كه در سال هاي آينده منتشر 
مي  شود. منتظريم تا برخي پروژه هاي مهم شركت بهيارصنعت به نتيجه 
برسد تا جلد دوم را هم كه ادامه اين مسير است، كار كنيم. از دوستان 
درخواست مي كنم اگر اين كتاب را خواندند و خوششان آمد، به دوستان 
و اطرافيانشان معرفي كنند. شايد تأثيري بسيار عميق در زندگي يكي 
از اطرافيانشان بگذارد و آنها هم از اين سعادتي كه به دست آورده اند، به 
دوست يا يكي از اطرافيانشان كمك كنند كه يك قدم به جلو بردارد و از 

اين پيشنهاد بهره مند شود. 

بان�و امي�ن و خان�م ابطح�ي ت�الش 
مي كردند تا اولين ح�وزه علميه براي 
خواهران خوب و بامحتوا باشد. قبل از 
تأسيس رسمي خانم ابطحي در خانه 
خودشان كالس هايي برگزار مي كردند

از آموزش زير بمباران تا همسايگي با مسيحيان 
گفت وگوي »جوان« با مؤسس اولين حوزه علميه خواهران در كشور 

هنگامنوشتنكتابنيروميگرفتم
گفت وگو با نويسنده كتاب »تندتر از عقربه ها حركت كن« به بهانه پويش كتابخوانی اين اثر

هركس در كشور، با هر مسئوليتي اگر اين كتاب را بخواند، چيزهاي جديدي در خودش پيدا مي كند

معصومه طاهري
   گفت و گو

با نگاه به سريال هاي  »قبله عالم« و »خاتون« 
 چالش هاي ريختن تاريخ 

در ظرف نمايش 
 سجاد بهرامی

ش��بكه نمايش خانگي در ژانر تاريخي در حال آزمون و خطاهايي 
اس��ت كه مي تواند به ارتقاي اين ژانر در آين��ده كمك كند. يكي 
از محصوالت قاب��ل اعتناي اين ش��بكه در ژانر تاريخي، س��ريال 
»ش��هرزاد« بود كه آن هم بيش��تر در حاش��يه تاريخ بود تا متن 
آن و بس��ان »حكايت هاي كمال« فقط مركز اتفاقات عاش��قانه و 

ماجراجويانه را به گذشته برده بود. 
»شهرزاد« با وجود همه حواشي مرتبط با سرمايه گذاران، حداقل در 
فصل اول، از منظر ساختاري، سريالي استاندارد بود و كشمكش هاي 
عاشقانه سريال هرچند يادآور پاورقي هاي زرد بود ولي چفت و بست 

دراماتيك داشت. 
در هفته هاي اخير  غير از س��ريال هاي تاريخي كه در مسير ساخت 
است، دو سريال »خاتون« و »قبله عالم« در شبكه خانگي عرضه شده 
است كه اولي در گونه ملودرام و دومي با مايه هاي فانتزي است. قبله 
عالم گويي خواسته با تاريخ معاصر ش��وخي كند اما نه فقط در خلق 
موقعيت هاي مفرح و خنده آور بلكه در جدي نگرفتن ژانري كه بدان 
ورود كرده  است از ضعفي مفرط رنج مي برد. ژانر تاريخي، اسلوبي دارد 
كه از ساختار بصري تا ويژگي هاي داستان پردازي را شكل مي دهد اما 
قبله عالم فقط از هنر طراحي صحنه و لباس و گريم بهره مي برد و در 

طراحي متن و فيلمنامه به شدت دچار آفت بي هنري است. 
س��ريالي حول و حوش زندگي ناصرالدين ش��اه كه از همان تيتراژ، 
قصدش را كه دست انداختن ماجراهاي تاريخي است، علني مي كند. 
اين دست انداختن، همه چيز و همه كس از مهدعليا تا اتابك و ميرزا 
رضاي كرماني و اميركبير را دربرمي گيرد و براي همين نمي ش��ود 

متوجه شد كه چقدر سريال بنا بوده بر مدار تاريخ پيش برود. 
در نقطه مقاب��ل »خاتون« لحني كام��اًل جدي دارد و ب��ا قرار دادن 
مركز اتفاقات در دهه 30 و وقوع جنگ جهاني دوم به روايت داستان 
يك زوج در بندرانزلي مي پردازد؛ زوجي كه اگر فارس��ي حرف نزنند 
گمان مي كنيد در پاريس و س��ال هاي پس از اشغال متفقين زيست 
مي كنند! از منظر س��اختاري و طراحي صحنه مناسب براي روايت 
تاريخ »خاتون« وضعيت بهتري دارد، به ويژه ك��ه به جاي اينكه به 
سبك بسياري از تاريخي س��ازان، تاريخ را در تهران و آن هم الله زار 
ش��هرك غزالي مصور كند به ش��مال رفته و در لوكيش��ن هاي بكر 
گيالن، تصويرسازي انجام گرفته است. طراح صحنه خاتون و مدير 
فيلمبرداري سريال، سعي زيادي كرده اند در تصوير، مركزيت اتفاقات 

كه دهه 30 است را بنمايانند و كارشان بد نيست. 
در »قبله عالم« بخش عمده وقايع در لوكيشن هاي داخلي و عمدتاً 
كاخ ناصرالدين ش��اه كه در يكي از عمارات باستاني كاشان بازسازي 
شده روي مي دهد و در اين شرايط طبيعتاً كار صحنه آرايي آن قدرها 

دشوار نبوده است. 
اينكه هم خاتون و هم قبله عالم در تصويرسازي تاريخ مدنظر خود، 
قابل تحمل هستند مي تواند نش��انه اي از توانايي تكنيكي طراحان 
صحنه و فيلمبرداران ايراني باشد ولي آنچه مي تواند سطحي گرفتن 
ژانر باشد، فقدان واكاوي اتفاقات تاريخي براي نگارش فيلمنامه است. 
مطمئناً سازندگان هر دو سريال تالش خود را كرده اند كه با تحقيق و 
پژوهش به سمت سريال سازي تاريخي بيايند ولي آنچه نمودار است، 
قلت تحليل عميق تاريخي در ماجراسازي براي فيلمنامه و همچنين 

شخصيت پردازي است. 
مي توان س��ريال روتين معاصر س��اخت و به بهانه ملموس ش��دن، 
سريال را پر كرد با كاراكترهاي بي عقبه كه فقط راه مي روند و ديالوگ 
مي گويند ولي در سريال سازي تاريخي حتي براي يك هنرور هم بايد 
پيشينه خلق كرد. يك تفاوت كارگردانان بزرگي چون علي حاتمي يا 
سيدضياءالدين دري يا داوود ميرباقري با تاريخي سازان اين سال ها 
همين نكته بود كه آنها آن قدر در تاريخ غرق مي شدند كه حتي يك 

سياهي لشكر را هم بي دليل جلوي دوربين نمي فرستادند. 
نگاهي به انبوه كاراكترهاي سريال هايي مثل »هزاردستان«، »كيف 
انگليسي« و »مختارنامه« و كيفيتي كه از تشريح مختصات رفتاري- 
گفتاري براي تك تك آنها خلق شده بود، نشان مي دهد چقدر خلق 
شخصيت هاي ملموس در گونه تاريخي اهميت دارد ولي متأسفانه در 
خاتون و قبله عالم هيچ پيشوندي از كاراكترها نمي بينيم و همه انگار 

تيپ هايي هستند كه با اولين حضور جلوي دوربين لو مي روند. 
اين كمب��ود هوي��ت در كاراكترها، خود ناش��ي از فق��دان گره هاي 
دراماتيك الزم براي روايت فيلمنامه است و اين يكي، خودش معلول 
كم و كاستي پژوهش هاي تاريخي اس��ت. ايرادي ندارد كه هر جوان 
عالقه مندي پس از يكي دو كار سينمايي و تلويزيوني روتين به سمت 
ژانر تاريخي بيايد ولي  اي كاش حداقل همگان دنبال اين نباشند كه 

سريال تاريخي بسازند. 
با فيلمنامه نويسي تاريخي نمي شود ش��وخي كرد. وراي پيدا كردن 
قرين واقعي اتفاقات، ديالوگ نويس��ي در گونه تاريخي، كاري است 
دش��وار كه از هر كس��ي برنمي آيد. داوود ميرباقري همين حاال كه 
دارد »سلمان« را مي سازد با وجود همه تجربياتش يكي مثل امراهلل 
احمدجو را كنار خود دارد كه در نگارش كمكش كند يا سيدضياءالدين 
دري وراي مطالعات وسيع درباره تاريخ معاصر، براي نگارش تك تك 

كارهايش از چندين و چند متخصص تاريخ مشاوره مي برد. 
اينكه پلتفرم ها براي توليد سريال تاريخي، سرمايه گذاري مي كنند 
مي تواند نيكو تلقي ش��ود منوط به اينكه پروس��ه نگارش فيلمنامه 

سريال هاي تاريخي به اندازه كيفيت بصري آنها جدي گرفته شود. 
يك پرس��ش كليدي مي تواند تكليف كار را براي تاريخي سازان اين 
سال ها مشخص كند. آيا براي فيلمنامه آثاري مثل »خاتون« و »قبله 
عالم« در بازار نشر، مشتري هست؟ شايد بگويند اساساً بازار نشر، بازار 
پر رونق ندارد و بر اين اساس، فيلمنامه هم طالب ندارد. ايرادي ندارد، 
هر كدام از فيلمنامه هاي جديد تاريخي را همزمان با فيلمنامه يكي 
از آثار تاريخي گذشته نظير كارهاي علي حاتمي يا داوود ميرباقري 

منتشر كنند و به بازار ارائه دهند تا به پاسخ سؤال برسند. 
س��ه دهه قبل اكبر خواجويي با حداقل امكانات س��ريالي تاريخي با 
عنوان »هش��ت بهش��ت« را با تمركز بر حكاياتي از مثنوي مولوي و 
گلستان س��عدي و يكي دو منبع مكتوب فارسي س��اخت و آن قدر 
با دقت داس��تان پردازي كرد كه اثرش هنوز هم ديدني اس��ت! چرا؟ 
چون اكب��ر خواجويي خ��ودش با ادبيات بزرگ ش��ده ب��ود و تاريخ 
ادبيات را مي ش��ناخت.  نويس��ندگاني كه نمي توانند ب��اب برزويه 
طبيب يا تذكره االوليا را از رو بخوانند ه��ر كاري از آنها برآيد به درد 

فيلمنامه نويسي تاريخي نمي خورند. 
با هر چه كه بشود شوخي كرد با فيلمنامه نويسي تاريخي نمي شود 
ش��وخي كرد و  اي كاش از حاال به بعد به سراغ گونه تاريخي نروند يا 
پيشوندش را كه اس��تفاده از نگارندگان حاذق تاريخي است رعايت 

كنند. 

يادداشت

  گفت و گو


