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»سنجرخان« از توقف ۳ ماهه درمي آيد

ادامه فيلمبرداري »سنجرخان« در مناطق بكر و دلچسب سنندج
فيلمبرداري سريال »سنجرخان« به كارگرداني محمدحسين 
لطيف�ي بع�د از تعطيلي چن�د ماه�ه، دوب�اره ازس�ر گرفته 
می ش�ود تا بتواند خودش را به آنتن پاييز تلويزيون برس�اند. 
سريال تلويزيوني س��نجرخان با وجود مشكالت فراوان چه از حیث 
شرايط كرونايي و چه مشكالت بودجه اي، در كردستان و شهرهاي 
همج��وارش از مرز 80 درصد فیلمبرداري گذش��ته اس��ت. اين در 
حالي است كه به خاطر تشديد وضعیت كرونايي و برخي از مسائل و 
مشكالت ديگر در تعطیلي موقتي به سر مي برد و حسین جاللي اعالم 
كرد اگر تمام شرايط فراهم ش��ود 10روز ديگر فیلمبرداري سريال 
از س��رگرفته خواهد شد. اين س��ريال تلويزيوني در 26 قسمت 40 
دقیقه اي طراحي شده و حسین جاللي تهیه كننده آن در اين باره به 
تسنیم مي گويد كه تالش شان بر اين است سريال سنجرخان كه شايد 
در چند سال اخیر جزو كارهاي تاريخي جذاب و دلچسب تلويزيون به 

شمار مي رود، خودش را براي آنتن فصل پايیز آماده كند. 
پیش از اين محمود پاك نیت به عنوان بازيگر نقش حاكم سنندج  
)ش��ريف الدوله( در گفت وگويي گفته بود كه نقش كس��ي را بازي 
مي كند كه از پايتخت مأمور مي ش��ود به س��نندج بیايد و ياغي ها 
و گردن كش ها را قلع  و قمع كند. كس��اني را كه مبارز بودند اعدام 

مي كند و به همین خاطر به شريف قصاب معروف مي شود. 
حس��ین جاللي تهیه كننده سريال س��نجرخان از فیلمبرداري در 
لوكیش��ن هاي متعددي گفت كه همه جزو مناط��ق بكر و جذاب و 
دلچسب سنندج  محسوب مي شوند. او در توضیحات بیشتر تأكید 
كرد: فیلمبرداري در دارالحكومه سنندج، عمارت آصف و سكانس هاي 
داخلي خانه س��نجرخان و خلیل خان ب��ه پايان رس��یده اما هنوز 

بخش هاي جنگي و مقداري از سكانس هاي خارجي باقي مانده اند. او 
همچنین براي اولین بار به لیست بازيگرانش به همراه شخصیت هايي 
كه ايفا مي كنند، اشاره كرد و گفت: ما از محمود پاك نیت به عنوان 
حاكم س��نندج اس��تفاده كرديم كه نام كاراكترش »شريف الدوله« 
است. احمد نجفي به عنوان فرمانده قواي روس، جلیل فرجاد در نقش 
آيت اهلل شريعتمدار )يكي از روحانیون سني منطقه(، پیام دهكردي 
در نقش خلیل خان برادر سنجرخان به عنوان بازيگران بومي در اين 
سريال تلويزيوني حضور دارند. به گفته سازندگان سريال، قرار است به 
وجوه انساني، خصوصیات اخالقي و سبك زندگي سنجرخان پرداخته 
شود و اين مجموعه جنگي نیست چراكه سنجرخان پهلوان و انسان 
به تمام معنايي بوده كه روابط انساني اش درام جذاب و قابل توجهي 
را شكل مي دهد. به تعبیر حسین جاللي تهیه كننده سنجرخان قرار 
است روابط انساني حاكم بر فرهنگ كردي در اين سريال به تصوير 
كشیده شود. همگان مي دانند كردها از جنگ حرف نمي زنند بلكه از 

عشق و صلح حرف مي زنند.

      تلويزيون

سريال »شهيد باهنر« به انتهاي راه رسيد
توليد س�ريال »راز ناتمام« به كارگردان�ي و تهيه كنندگي 
امي�ن اماني ب�ه روزه�اي پاياني خ�ود نزديك مي ش�ود. 
گروه تولید سريال اين روزها، در لوكیشني واقع در الهیه مشغول 
تصويربرداري سكانس هاي مربوط به زمان حال اين پروژه تلويزيوني 
هستند. بخش هاي مربوط به دهه 50 و 60 داستان به طور كامل 
تصويربرداري شده و قرار است س��كانس هاي پاياني مجموعه نیز 
در كشور ارمنستان مقابل دوربین رود. با نزديك شدن به روزهاي 
پاياني تصويربرداري، گروه تولید از اولین تیزر اين سريال رونمايي 
كردند. ساخت اين تیزر بر عهده حامد بردبار بوده است. فرهاد جم، 
نگین معتضدي، سیدجواد هاشمي، رامین راستاد، بهرام ابراهیمي، 
شهرام عبدلي، مريم كاوياني، مريم خدارحمي، مهدي امیني خواه، 
مهدي كوشكي و لیال بوشهري بازيگراني هستند كه در »راز ناتمام« 
به ايفاي نقش مي پردازند. اين س��ريال با محوريت روايت زندگي 
پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر و اتفاقات سال هاي پس از 
جنگ و نفوذ دشمن در اركان دولت در زمان حال مي پردازد. »راز 
ناتمام« در معاونت سیماي استان ها و با مشاركت مركز كرمان در 
حال تولید است. اين سريال پس از اتمام كامل مراحل فني از يكي 

از شبكه هاي سراسري روي آنتن خواهد رفت. 
.......................................................................................

طي دهه اول محرم صورت گرفت

 استقبال خانواده ها و والدين 
از »كشتي نجات«

كت�اب »كش�تي نج�ات« بس�ته داس�تان بازي هاي 
محرمي كه ابتداي محرم منتش�ر ش�ده بود، با اس�تقبال 
خ�وب خانواده ه�ا و مخاطب�ان ب�ه چ�اپ دوم رس�يد. 
به گزارش »جوان« كتاب »كشتي نجات« بسته داستان بازي هاي 
محرمي كه ابتداي محرم منتشر شده بود، به همت مجموعه »خانه  
هم بازي« و براي ارائه به مربیان و مادران طراحي ش��ده، به  طور 
ويژه متناسب با ايام محرم و صفر و البته همراه با قابلیت استفاده 
در س��اير ايام آماده شده اس��ت و بازي ها و ماجراداستان هايي را 
به مخاطب خود معرفي مي كند تا لحظ��ات حضور مربي يا مادر 
را در كنار ك��ودكان در مكان هايي مانند هیئت ها، مجموعه هاي 
فرهنگي- تربیتي و كالس ها پُربار سازد. عالوه بر اين، كودكان را 
با برخي از مفاهیم بنیادي مرتبط با هدف قیام اباعبداهلل)ع( آشنا 
مي كند و به اين منظور، در روندي ماجرايي، وقايعي از دل تاريخ 
و موقعیت هايي در دوران معاصر گزينش شده اند كه به نحوي با 
واقعه عاشورا و ايام محرم و صفر پیوند دارند. روايت اين وقايع در 
دنیايي داستان گونه، مخاطب كودك و نوجوان را وارد آن ماجرا 
مي كند و سپس با بازي هاي حركتي و هنري، هدف داستان و بازي 

را در ذهن و جان او ماندگار مي كند. 
كتاب »كشتي نجات« كه ناهید كريمي و نرگس كاهاني نويسندگي 
و مصطفي نادري پور، تصويرگري و زينب السادات حسیني طراحي 
بازي هاي آن را بر عهده داشته اند، در 120صفحه، شمارگان هزار 
نسخه و با قیمت 35هزار تومان توسط انتش��ارات »راه يار« روانه 
بازار نشر شده است و عالقه مندان عالوه بر كتابفروشي ها مي توانند 
از طريق صفحات مجازي ناشر به نشاني raheyarpub يا سايت 

vaketab. ir نسبت به تهیه كتاب اقدام كنند. 
.......................................................................................

 سريال محرمي تلويزيون 
از اين هفته روي آنتن مي رود

س�ريال محرمي تلويزيون باالخره از اي�ن هفته روي آنتن 
شبكه2 سيما مي رود. 

سريال محرمي تلويزيون با نام »در كنار پروانه ها« به كارگرداني 
داريوش ياري س��اخته شده اس��ت و بازيگران مختلفي در آن 

حضور دارند. 
داريوش ياري پیش از اين با همین دغدغه نسبت به امام حسین)ع( 
يك مستند با نام »كربال، جغرافیاي يك تاريخ« و همچنین سريال 
ديگري را به تولید رسانده است و حاال اين جديدترين اثر او در اين 
فضاست. در اين سريال سامرند معروفي نقش اصلي را بر عهده دارد 
و بازيگراني چون برزو ارجمند، وحید رحیمیان، نگار عابدي، شهین 
تسلیمي، بیتا سحرخیز، محمود جعفري و الناز اسماعیلي به ايفاي 
نقش مي پردازند. در خالصه داستان اين سريال آمده است: داستان 
اين سريال درباره جواني اس��ت كه به دلیل مشكالت متعددي كه 
براي خود و خان��واده اش به وجود مي آيد، احس��اس مي كند مورد 
غضب و قهر خداوند قرار گرفته اما حادثه اي باعث مي شود تا او به اين 

مهم كه خداوند او را مورد عنايت خود قرار داده است، پي ببرد. 
اين سريال قرار است از اين هفته روي آنتن شبكه2 سیما برود 

و هر شب ساعت 21:30 به پخش مي رسد.

حضرت زهرا)س(:
م�ا اه�ل بيت رس�ول خ�دا)ص( 
وسيله ارتباط خدا با مخلوقاتيم، 
ما برگزيدگان خدايي�م و جايگاه 
پاكي ه�ا، م�ا دليل ه�اي روش�ن 

خداييم و وارث پيامبران الهي.

)شرح  نهج  البالغه  البن  ابي  
الحديد، ج  16، ص 211(

امير غفارمنش در گفت و گو با »جوان«: 

هيچ كس در بازيگري جاي ديگران را تنگ نمي كند
بازيگري عرصه وسيعي است و با گسترش عرصه سينما و 
تلويزيون و نمايش خانگي جا براي هيچ كس تنگ نيست. 
امیر غفارمنش، بازيگر باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
اينكه نقش ها را به دو دسته سخت و آسان تقسیم كنیم، تقسیم 
بندي نادرستي است، چون هیچ نقش ساده اي وجود ندارد و اگر 
بخواهیم بر مبناي پرداخت كامل به سمت شخصیت پردازي پیش 
برويم، در آن صورت بايد كوتاه ترين نقش ه��ا را هم اثرگذار بازي 
كنیم. بازيگر »دردسرهاي عظیم« و »چك برگشتي« عنوان كرد: 
در عموم كارهايم چه سینما و چه تلويزيون بدون پردازش كاراكتر 
جلوي دوربین نمي  روم، چون حس مي كنم مخاطب را نبايد فريب 
داد. وقتي كاراكتر را ش��ناختم و پردازش ش��خصیت را از دريچه 
ذهني خودم انجام دادم، آنگاه سعي مي كنم با مشورت كارگردان 
به قالب نهايي براي اجرا برسم. وي ادامه داد: يكسري از ويژگي هاي 
شخصیت در فیلمنامه وجود دارد كه ابتدا بر آنها تمركز مي كنم و 
سپس با استفاده از سیر اتفاقات پیرامون كاراكتر در فیلمنامه به 
سمت و سوي شناخت بیشتر نقش مي روم و در نهايت افزوده هايي 

براي رنگ پردازي نقش به كار مي برم. 
بازيگر »نف��وذي« و »خودزني« درباره تصنعي ش��دن بازي در 
برخي فیلم و سريال ها توضیح داد: بازيگر هر قدر هم توانا باشد، 
اگر بدون شناخت كامل از نقش جلوي دوربین برود، كار را بي حس 
و حال مي كند و باعث مي ش��ود مخاطب نتواند چنان كه بايد با 
كاراكتر ارتباط بگیرد. غفارمنش درباره حفظ كیفیت بازيگري 
در مديوم هاي مختلف گفت: هر مديوم، مخاطب خودش را دارد 
و نمي شود مثاًل بازيگري در تلويزيون را س��اده تر از بازيگري در 

تلويزيون دانست. بازيگري حرفه اي در هر مديومي، كاري است 
كاماًل حساس و دشوار كه اگر با دقت انجام نشود به تصنعي شدن 
نقش منجر شده و كلیت كار را زير سؤال مي برد، پس بهتر آن است 
كه همه بازيگران بكوشند بي توجه به مديوم، كیفیت بازيگري را 
حفظ كنند. بازيگر »خوش نش��ین ها« و »پرانتز باز« با اشاره به 
اهمیت حضور بازيگران حرفه اي در پروژه هاي تلويزيوني گفت: 
اينكه فضا براي استفاده از جوان ترها باز باشد، ايرادي ندارد ولي 
بايد بازيگران مجرب را نیز حتماً در سريال ها داشت تا هماهنگي 
كلي در بازي ها وجود داشته باشد. يك بازيگر جوان هر چقدر هم 
استعداد داشته باشد باز هم بايد در كنار بازيگران مجرب، كار كند 
تا فوت و فن بازيگري را بیاموزد. غفارمنش تأكید كرد: بازيگري، 
حیطه وسیعي است و همه آنها كه استعدادي در بازيگري دارند 
مي توانند بخت خود را در بازيگ��ري بیازمايند و هیچ كس جاي 
ديگري را تنگ نمي كند و اگر واقعاً توانايي باشد، براي همه، فضا 

هست كه كار و تالش كنند و جلو بروند.

     بازيگري

     گردشگري

نويد پارسا     ديده بان 

آغاز به كار وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

 اسماعيلي: تأكيد رئيس جمهور رويكرد تعاملي 
در فرهنگ است

»تأكيد رئيس جمه�ور بر اين اس�ت ك�ه در يك فضاي 
تعاملي از تج�ارب مديران گذش�ته بهره ب�رده و آن را 
به ش�رايط حال و آينده پيون�د بزنيم تا در يك مس�ير 
هم اف�زا بتواني�م بهترين عملكرد را داش�ته باش�يم.« 
محمدمهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت 
س��یزدهم كه در محل اين وزارتخانه حضور يافت و رسماً كار 
خود را آغاز كرد با بیان اين مطلب در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اولین اولويت كاري خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفت: اولويت اول ما در دولت در هم��ه حوزه ها از جمله حوزه 
فرهنگ و هنر رس��یدگي به عوارض ناشي از كرونا خواهد بود.  
وي ادامه داد: در 18ماه گذش��ته كه كش��ور با فراگیري كرونا 
روبه رو بوده است تمامي فعالیت هاي فرهنگي- هنري كشور 
تحت الش��عاع قرار گرفته و رو به تعطیلي و نیمه تعطیلي رفته 
اس��ت. اصحاب فرهنگ و هنر به موجب اين ش��یوع با روزگار 
سختي روبه رو بودند و سعي ما در دولت مردمي بر اين است كه 
از وضعیت فعلي عبور كنیم و بتوانیم سريعاً يك فضاي حمايتي 
و پشتیباني را ايجاد كنیم. اسماعیلي افزود: در جلسه دولت نیز 
همین موضوع مطرح و قرار بر اين شد كه مجموعه هاي پشتیبان 
در دولت همانند سازمان برنامه و بودجه بتوانند كمك هاي الزم 
را داشته باشند. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي عنوان كرد: بحث 
واكسیناسیون سراس��ري اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را كه 
پیش از اين توسط آقاي صالحي و همكاران شان آغاز شده بود 
تكمیل خواهیم كرد و تالش ما بر اين است كه با پايین آمدن 
شیوع ويروس كرونا، بازگشايي فعالیت هاي فرهنگي- هنري را 
با حفظ پروتكل هاي بهداشتي داش��ته باشیم، تمام دغدغه ما 
اين است كه هر چه سريع تر فضاي فرهنگي- هنري كشور به 

شرايط عادي بازگردد. 
 اس��ماعیلي در ادامه با بیان اينكه اتم��ام دوران وزارت آقاي 
صالحي به معناي قطع همكاري ايش��ان ب��ا مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي نخواهد بود، تصريح كرد: سعي ما بر 
اين است كه از شخصیت هاي فرهنگي همچون آقاي صالحي 
كه مايه افتخار كشور هستند، بهره ببريم و سوابق و تجربیات 
علمي و فرهنگي ايشان ايجاب مي كند كه از نظرات كارشناسي 
ايشان استفاده كنیم، تأكید رئیس جمهور نیز بر اين است كه 
در يك فضاي تعاملي از تجارب مديران گذشته بهره ببريم و 
آن را به شرايط حال و آينده پیوند بزنیم تا در يك مسیر هم افزا 
بتوانیم بهترين عملكرد را داشته باشیم.  وي در پايان گفت: 
تالش ما در دوران جديد اين است كه بتوانیم يك مسیر رو به 

جلو را ترسیم كنیم و نقش فرهیختگاني چون آقاي صالحي در 
اين راستا بسیار مهم است.  سیدعباس صالحي نیز با تبريك 
انتخاب محمدمهدي اسماعیلي به عنوان وزير جديد فرهنگ 
و ارشاد اس��المي گفت: امیدوارم در مسیر جديد مسئولیت 
خود موفق باشید و بنده نیز به عنوان سرباز اين كشور هر جايي 
كه نیاز به كمك بنده باشد در خدمت شما و حوزه فرهنگ و 
هنر كشور خواهم بود. وي ادامه داد: براي شما و همكاران تان 
دعاي خیر داشته و از خداوند متعال خواستارم به شما كمك 
كند تا اين مسئولیت سنگین را به پیش برده و با جهش هاي 
سريع تر و سرعت كامل تر به س��مت جلو حركت كنید، امید 
است در دوره جديد دولت آقاي رئیسي و مديريت شما شاهد 
اتفاق هاي درخشان و قابل ارجاع به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 
باشیم. وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسالمي تأكید كرد: يكي از 
كارهايي كه در انتهاي دوره وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
دولت دوازدهم انجام داديم كاري ب��ا عنوان »تجربه نگاري« 
بود، در اين طرح بنده به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
هفت س��اعت مصاحبه از وضعیت چهار س��ال وزارتخانه را 
داشته ام، همچنین ساير معاونان و مديران نیز به صورت مجزا 
گفت وگوهايي را داشتند كه تمام اين مصاحبه ها در قالب فیلم، 

فايل صوتي و كتاب در اختیار مديريت جديد قرار مي گیرد. 
 صالحي يادآور ش��د: يكي ديگر از اقدامات تجربه نگاري ارائه 
تصويري روشن از 27پروژه اصلي اين وزارتخانه در دوره چهار 
س��اله دولت دوازدهم بود كه مديران جديد مي توانند از آن 
استفاده كنند، يكي از مسائلي كه در اين نوع نقل و انتقال هاي 
مديريتي بايد مورد توجه قرار بگیرد، همین حافظه تاريخي 
مديريتي است، پیشنهاد مي كنم اين اتفاق در دوره هاي ديگر 
هم ادامه پیدا كند تا دانش مديريتي اتصال خود را با مديران 
جديد حفظ كند و قطعاً اين به هم پیوستگي مي تواند به دوره 

جديد مديريتي يك دستگاه كمك كند.

وزير ميراث فرهنگي:
بايد فعاالن بخش خصوصي گردشگري را 

نجات دهيم
خصوص�ي  بخ�ش  فع�االن  از  حماي�ت  ب�ر  ضرغام�ي  مهن�دس 
ك�رد.  تأكي�د  كرون�ا  ضرر ه�اي  مقاب�ل  در  گردش�گري  ح�وزه 
سیدعزت اهلل ضرغامي، وزير میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در جريان 
نخستین حضور در اين وزارتخانه عنوان كرد: »اين وزارتخانه سه حوزه تخصصي 
دارد كه نگاه من به هر سه بخش مساوي و متعادل اس��ت. در تمام اين حوزه ها در 
سراسر كشور گنجینه اي از كارشناسان، نخبگان و فعاالن بخش خصوصي وجود 
دارد. وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي وزارتخانه اي كم نظیر است 
كه س��ازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي ج��دي ای دارد.« او در ادامه تأكید 
كرد: »شیوع كرونا موجب شد بخش خصوصي ضرر و زيان هاي زيادي ببیند و اين 
بخش با دوران سختي روبه رو اس��ت.« مهندس ضرغامي گفت: »يكي از كارهاي 
ما برنامه ريزي براي اس��تفاده از بدنه عظیم بخش خصوصي، كارشناسان و نظرات 
دلسوزانه در سراسر كشور اس��ت. گنجینه اي از زيبايي ها در كشورمان وجود دارد 
كه با هماهنگي جدي با سازمان محیط زيست بتوانیم امكان بازديد مناطق بكر را 
براي مردم فراهم كنیم. در اين س��ه حوزه تاكنون اقدامات خوبي انجام ش��ده و ما 

ادامه دهنده راه اين برنامه ها خواهیم بود.«
وي تأكید كرد: »بنا بر فرمايش هاي مقام معظم رهبري بايد جهش انجام شود، يكي 
از جاهايي كه مي توان اين جهش را انجام داد، وزارت میراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي است. با تغییر نگاه و هماهنگي میان دستگاه هاي مختلف مي توان 
اين امر را محقق كرد.« ضرغامي همچنین از خدمات مونسان، وزير پیشین میراث 

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشكر كرد.

»جوان« از رونق مجموعه هاي تاريخي در شبكه نمايش خانگي گزارش مي دهد

 جست وجوي جذابيت 
در دل داستان هاي تاريخي

    محمدصادق عابديني
سريال هاي شبكه نمايش خانگي عالقه خاصي به 
تاريخ ايران پیدا كرده اند، به نحوي كه سريال هايي 
كه داستانشان در بستر تاريخ مي گذرد، بیشترين 

توجه را به خود جلب كرده اند. 
هالیوود عاشق تاريخ اس��ت! اين جمله آغازين 
مقاله اي است كه »اسكات آلن متزگر« با عنوان 
»آيا فیلم ها روش خوبي ب��راي يادگیري تاريخ 
هستند؟« نگاشته است. آلن متزگر استاد دانشگاه 
پنسلوانیاست و حوزه تحقیقاتي اش روش هاي 
آموزشي است. وي در مقاله مذكور سعي كرده با 
آمار و ارقام نشان دهد چقدر هالیوود به ساخت 
فیلم هاي تاريخي عالقه دارد و چقدر ساخت اين 
فیلم ها مي تواند مردم و به خصوص دانش آموزان 
را به تاريخ عالقه مند كند. اين اس��تاد دانشگاه 
همچنین به تحقیقاتي در امريكا و استرالیا اشاره 
مي كند كه در آن معلمان تاريخ مدارس به صورت 
هفتگي تاريخ را به وسیله فیلم هاي سینمايي به 
دانش آموزان نش��ان مي دهد. وي معتقد است 
ساخت فیلم س��ینمايي »فارست گامپ« باعث 
شد در خانواده ها درباره رخدادهاي جنگ ويتنام 
بیش��تر صحبت كنند و يك انتقال تاريخي بین 
دو نس��ل جنگ ويتنام صورت بگیرد )نسلي كه 
جنگ را لمس كرد و نس��ل نوجوان كه ذهنیت 

درباره آن نداشت(. 
تحقیق��ات در امريكا نش��ان مي ده��د فیلم »با 
گرگ ها مي رقصد« كه به رفتارهاي نژادپرستانه 
و وحش��ي ارتش امريكا در قبال سرخ پوست ها 
مي پردازد، دو نتیجه متفاوت را در دانش آموزان 
بومي )سرخ پوست تبارها( و دانش آموزان سفید 
پوست به همراه داشته و سرخ پوست تبارها معتقد 
بوده اند اين فیلم نس��بت به آنچه در كتاب هاي 
درسي تاريخ بیان ش��ده به واقعیت ها نزديك تر 
اس��ت و در مقابل دانش آموزان سفیدپوس��ت 
كتاب هاي درس��ي را منبع معتبرتري نسبت به 

آن فیلم سینمايي مي دانستند. 
به طور كل در همه جهان نس��بت به تماش��اي 
فیلم هاي تاريخي و تأثیرات آن نگاه هاي مثبتي 
وجود دارد. نتايج يك تحقیق روانشناس��ي كه 
از س��وي دانش��گاه »بوفالو« در نیويورك انجام 
شده، نشان مي دهد تماشاي فیلم هاي تاريخي 
مي تواند باعث افزايش سالمت رواني شود. دكتر 
»شیرا گابريل« اس��تاديار روانشناسي دانشگاه 
بوفالو مي گويد: تماشاي درام هاي تاريخي داراي 
اثرات مثبت رواشناختي از جمله بهبود سالمت 

رواني، ارتباطات اجتماعي و تقويت مهارت هاي 
شنیداري در كودكان مي شود.«

اين تحقیقات مدعي است به دلیل اينكه فیلم ها 
و س��ريال هاي تاريخي ريش��ه در واقعیت دارد، 
مخاطب با آن همذات پنداري بیش��تري دارد و 
مش��اركت عاطفي بیش��تري در مخاطب ايجاد 
مي كند، با اين حال تماشاي فیلم هاي تاريخي 
همیشه هم بدون عوارض نیست. در مقاله دكتر 
»متزگر« به تحريف تاريخ در فیلم هاي تاريخي و 
اتفاقاً براي نمونه به فیلم جنجالي »300« اشاره 
ش��ده اس��ت؛ فیلمي به ظاهر تاريخي و سراسر 
دروغ درباره مقاومت و پیروزي 300 اس��پارتي 
در مقابل ارتش بزرگ هخامنشي كه »متزگر« 
آن را اطالعات غلط بزرگ مي داند. مشكلي كه 
معلمان تاريخ در امريكا نیز با آن روبه رو هستند 
همین دروغ هايي است كه فیلمساز براي فروش 

فیلمش در فیلم مي گنجاند. 
آنچه در س��ینماي ايران و به خصوص در فضاي 
شبكه نمايش خانگي و پلت فرم هاي اينترنتي نیز 
مي گذرد، با تجربی��ات جهاني همخواني كاملي 
دارد. در ايران س��اخت مجموعه ه��اي تاريخي 
چه در تلويزيون و چه در شبكه نمايش خانگي 
با اس��تقبال خوبي روبه رو بوده و اس��ت. امسال 
تلويزيون براي دوازدهمین سال پیاپي مجموعه 
تلويزيوني مختارنامه كه يك س��ريال تاريخي- 
مذهبي است از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد 
و باز هم مخاطبان خود را داش��ت. سريال هاي 
تاريخي به غی��ر از تلويزيون در ش��بكه نمايش 
خانگي نیز با اس��تقبال خوبي روبه رو ش��دند. از 
»قهوه تلخ« كه فضاي فانتزي داشت و به طور كل 
در فضاي سیال بین حوادث تاريخي در جريان 
بود گرفته تا »شهرزاد« كه در دهه30 و جريان 
ملي شدن صنعت نفت و كودتا يك عاشقانه ناآرام 
را روايت مي كرد و نمونه هايي مانند »مي خواهم 
زنده بمانم« كه داس��تانش در تاري��خ معاصر و 

حوادث اواخر دهه 60 و اوايل 70 مي گذشت. 

  هجوم تاريخي س�از ها به شبكه نمايش 
خانگي

»شلینا جان محمد« منتقد اماراتي در يادداشتي 
با اشاره به تولید فیلم ها و سريال هاي تاريخي بر 
اس��اس حوادث واقعي تاريخي، مي گويد: »چه 
كسي به داس��تان نیاز دارد، وقتي داستان هاي 
تاريخي ما بسیار درگیركننده هستند؟« »جان 
محمد« با اش��اره به اينك��ه مردم به ش��نیدن 
داستان هاي تاريخي عالقه دارند، ساخت فیلم ها 
و سريال هاي تاريخي را زمینه ساز بررسي مجدد 
تاريخ مي داند كه مخاطب با تماش��اي آن عماًل 
جعبه »پاندروا« )جعبه افسانه اي يوناني كه محل 
نگهداري اسرار جهان بود( را باز مي كند به چرايي 

وضعیت جهان امروز پي مي برد. 
ما امروزه ب��ا چنین وضعیتي در ش��بكه نمايش 
خانگي روبه رو هس��تیم. تهیه كننده ه��ا به اين 
س��مت رفته اند كه از دل تاريخ داستان بسازند، 
چون احتماالً هیچ چیز ش��یرين تر از ش��نیدن 
تاريخ نیس��ت. هم اكنون مجموعه »قبله عالم« 
و »خاتون« دو س��ريال تازه وارد به شبكه نمايش 
خانگي هر دو رويكرد تاريخ��ي دارند. »خاتون« 
داستان خود را از شهريور 1320 آغاز كرده است و 
زمان انتشار آن مناسبت خاصي با سالگرد اشغال 
ايران در جنگ جهاني دوم دارد. »قبله عالم« ولي 
داستاني هجو آمیز با موضوع دربار ناصرالدين شاه 
دارد. اگرچه قبله عالم در طراحي صحنه و لباس 
تالش كرده اس��ت به تاريخ نزديك باش��د، اما از 
نظر محتوا آنقدر ضع��ف دارد كه مصداق نگراني 
»متزگر« درباره تحريف تاريخ از سوي فیلمساز 
اس��ت كه مي تواند براي بیننده بدآموزي داشته 
باشد. مخاطب ايراني ش��ايد آنقدر درگیر تاريخ 
نباشد كه بداند ناصرالدين شاه چرا كشته شد، اما 
روايت »قبله عالم« عماًل تاريخ را تحريف مي كند 
كه با واقعی��ت همخواني ندارد. اي��ن قصه براي 
فیلم هاي ديگر نیز رخ داده است، مثل اشتباه هاي 
تاريخي »مي خواهم زنده بمانم« كه در آن روابط 
دهه 70 ايران را بسیار دورتر از واقعیت ها نشان داد 
و حتي خالفكار ايراني آن دهه را به گانگستر هاي 
محالت فقیرنشین نیويورك بیشتر شبیه كرده 
بود تا الواط ايراني كه مش��كالت خ��ود را غالباً با 
»تیزي و چاقو« حل و فصل مي كردند. اين ماجرا 
در »شهرزاد« س��ريال محبوب ش��بكه نمايش 
خانگي نیز رخ داد؛ فیلمساز فقط بستري از تاريخ را 
انتخاب كرده بود و آنچه از روابط »پدرخوانده«وار 
كه در آن س��ريال ديده ش��د، هیچ گاه در ايران 

فرصت بروز پیدا نكرده است. 
در كن��ار »قبله عالم« ش��بكه نماي��ش خانگي 
منتظر ورود دو س��ريال جديد با موض��وع دربار 
ناصرالدين ش��اه است. س��ريال هاي »جیران« و 
»آهوي من مارال« به زودي پخش خواهند شد 
و اين نش��ان دهنده بخت بلند ناصرالدين ش��اه 
است كه همیشه مورد لطف و توجه سینماگران 
ايراني بوده است. ديگر سريال تاريخي كه در حال 
ساخت است، »شبكه مخفي زنان« نام دارد كه آن 
هم گفته شده فضايي تاريخي- كمدي دارد. گويا 
فیلمسازان شبكه نمايش خانگي نیز مانند هالیوود 
»عاش��ق تاريخ« ش��ده اند اما بايد دي��د كه مثل 
هالیوود آنقدر قوي فیلم خواهند ساخت كه مردم 

ايران را به مطالعه تاريخ عالقه مند كنند؟!

تهيه كننده ه��ا ب��ه اين س��مت 
رفته ان��د ك��ه از دل تاري��خ 
چ��ون  بس��ازند،  داس��تان 
احتمااًل هيچ چيز ش��يرين تر 
نيس��ت تاري��خ  ش��نيدن  از 


