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امام مهدي)عج(:
ما در رعايت حال شما كوتاهی  
و ش�ما را فراموش نمی كنيم، 
اگر جز اين بود، گرفتاري ها بر 
شما فرود می آمد و دشمنان، 
شما را ريش�ه كن می كردند، 
پس تق�واى خداى ب�زرگ را 

پيشه خود سازيد. 
بحار االنوار، ج 35 ص 571

 روايت خسروشاهی 
از فاتحه خوانی براى هنر دوبله

هنر دوبله در ايران روزگار مس�اعدى را نمی گذراند و 
تقريبًا ديگر هيچ صدايی را نمی ش�نويم كه چنگی به 
دل بزند و بتوان از آن با عنوان صدايی ماندگار ياد كرد. 
خسرو خسروشاهی با یادآوری اینکه یک سال و نیم است 
در عرص��ه دوبله فعالیتی ن��دارد، درباره عل��ت این ركود 
به ایسنا می گوید: متأس��فانه كار كم ش��ده است و اغلب 
پیشکسوتان بیکار هستند. كارهایی هم انجام می شود، اما 

نه به دست حرفه ای ها.
خسروشاهی وضعیت دوبله در كشور را نامتعادل می خواند و 
اظهار می كند: همه چیز از جایش در رفته است! سرپرستی 
هم وجود ندارد كه بعد از 5۰سال كار، حاال بپرسد حالتان 
چطور است. می توانید از همکارانمان نیز آمار بگیرید؛ آنها 
هم صددرصد همین حرف را می زنن��د، ظاهراً باید فاتحه 

این كار را بخوانیم.
خسروشاهی با انتقاد از وضعیت فرهنگ و هنر در كشور و 
همچنین ذائقه مخاطب تصریح می كند: فکر نمی كنم دیگر 
یک تماشاگر فیلم سراغ یک دوبله خوب را بگیرد. ذائقه ها 
كمی فرق كرده است. دیگر كسی دنبال كار خوب نیست. 
بهترین فیلم ها را معلوم نیست چه افرادی دوبله می كنند. 
زمانی ما ۱۰۰ تا ۱5۰ نفر در عرصه دوبله فعال بودیم، اما 
حاال تهران 8 هزار دوبل��ور دارد! هر فردی یک دس��تگاه 
خریداری كرده و با آن روی فیلم ها صدا ضبط می كند و به 
وی او دی ها می دهد و آنه��ا هم نمایش می دهند. یک عده 
جوان بیکار، اما باس��واد و عالقه مند هم هستند كه كار را 
زیرنویس می كنند و به عنوان مترجم اس��تفاده می شوند. 
خود مترجم ها هم االن بیکارند. پیش از این در تهران حدود 
۱6الی ۲۰ استودیو فعال بود كه اكنون یکی، دوتا از آن آنها 
باقی مانده و مابقی گویا تبدیل به انباری و باربری ش��ده و 

دیگر استودیویی نمانده است.
این پیشکس��وت دوبله درب��اره آخرین هم��کاری  خود با 
صداوسیما یادآوری می كند: با صداوسیما هیچگاه همکاری 
مستمری نداشتم، اما زمانی بود كه به تشخیص خودشان 
فیلم هایی را انتخاب می كردند و ما هم برای دوبله شرایط 
می گذاش��تیم، آنها نیز می پذیرفتند و همکاریمان شکل 
می گرفت. اینگونه نبود كه سرمان را پایین بیندازیم و هر 

كاری كه دلشان می خواهد دوبله كنند.
او تأكی��د می كن��د: در آن دوره فیلم های��ی را كه از طرف 
صداوسیما می آوردند با ش��رایط می پذیرفتیم و در انتها 

تش��کر و تمجید نیز می كردند. ما هم می گفتیم همیشه 
می تواند اینطور باش��د. ش��ما كه این اندازه پول و بودجه 

دارید، چرا كار خوب نمی كنید.
  كارهاى خيلی خوبی براى تلويزيون انجام دادم

خسروش��اهی درباره همکاریش با صداوسیما خاطرنشان 
می كند: من كارهای خیلی خوبی ب��رای تلویزیون انجام 
دادم. تلویزیون زمانی به دوبله توجه داشت و كارشناسانی 
بودند كه فیلم ش��ناس بودند و نمی توانس��تند فیلم های 
خوب را دست مدیر دوبالژ صفر كیلومتر بدهند. آن موقع 
با صداوس��یما همکاری می كردیم و رضایت هم داشتیم، 
چون هیچ گاه دخالت��ی در كار ما نمی كردن��د و این یک 
اتفاق پنهانی نیس��ت. اما نزدیک به هشت سال است كه 
هیچ همکاری با صداوسیما نداشته ام. آخرین كار من برای 

صداوسیما »در جست و جوی ریچارد« بود.
  فاتحه  اين كار خوانده شده!

خسروشاهی درباره نس��ل طالیی دوبله این توصیف را به 
كار می برد: یک معدنی از طال بود كه تمام شد. یک مقدار 
دیگر از این خاك طال باقی مانده كه تمام می شود و دوبله 
دربس��ت برای آنهایی می شود كه دوس��ت دارند و كسی 

نظارت و توجه نمی كند.
وی درباره  نسل جدید دوبله نیز این چنین می گوید: مثل 
كس��ی می ماند كه تاكنون در عمرش دوچرخه هم سوار 
نشده، اما به او بگویند ماشین سوار شو و ۲۰ نفر مسافر هم 
با خودت ببر. كسی كه بلد نیست باید برود و شغل دیگری 
پیدا كند. این حرف را ۲۰سال است كه می زنم. به نظر من 
كار دوبله تمام شده اس��ت. دوبله سه، چهار سال است كه 
به طور كامل نابود شده و مدام می خواهیم سرقبرش برویم 
و بگویی��م بلند ش��و و دوی ۱۰۰ متر برو! فاتح��ه  این كار 

خوانده شده است.

 شكست سنگين انيميشن جديد ديزني»بروس لی« را هاليوود دوباره مسئله دار می سازد!
با كاراكتر غيرمتعارف در گيشه

كمپاني ديزني كه در اين سال ها سرآمد توليد انيميشن هايي 
با كاراكترهاي همجنس باز است با تازه ترين اثر خود با عنوان 
»دنياي عجيب« دچار ناكامي تجاري در گيشه شده است. 
به گزارش س��ینماپرس به نقل از ورایتي، »دنیاي عجیب« دیزني 
جدیدترین انیمیش��ن این كمپاني، در تعطیالت پن��ج روزه عید 
شکرگزاري امریکایي ها و با نمایش در 4هزارو۱74 سالن سینما تنها 
۱8/6 میلیون دالر فروخت تا خیلي كمتر از پیش بیني فروش 3۰ تا 

4۰ میلیون دالري ظاهر شود. 
این فروش بدترین تجربه براي دیزني در افتتاحیه یکي از فیلم هایش 
است. »داستان غرب« نیز فروش ۱۰/5 میلیون دالري را در افتتاحیه 
خود ثبت كرده بود، ام��ا آن فیلم در دوران كرونا راهي س��ینماها 
شده بود. این در حالي است كه »انکانتو« با فروش 4۰ میلیون دالري 
و »الیت یر« با فروش 5۱ میلیون دالري در تعطیالت شکرگزاري كار 
خود را شروع كرده بودند.  به گفته تحلیلگران این فیلم حداقل ضرر 
۱۰۰ میلیون دالري را تجربه خواهد كرد؛ مگر اینکه فروشش باال 
برود كه با توجه به نقدهاي متوسط و استقبال كم تماشاگران امري 
بعید است. از آنجا كه این فیلم با بودجه ۱8۰ میلیون دالري تولید 
شده و دهها میلیون دالر هم هزینه هاي بازاریابي و توزیع جهاني آن 

بوده باید حداقل 36۰ میلیون دالر بفروشد تا ضرر نکند. 
در حالي كه »الیت یر« اكران سینمایي اش را با فروش ۲۲6 میلیون 
دالري در سراسر جهان به پایان برد و »انکانتو« هم در نهایت ۲56 
میلیون دالر فروخت، رس��یدن به رقم 36۰ میلی��ون دالري براي 

انیمیشن جدید دیزني دست نیافتني خواهد بود. 
در عین حال این فیلم نمي تواند به فروش خارجي هم خیلي امیدوار 

باشد زیرا تاكنون 9/۲ میلیون دالر از اكران در 43 بازار بین المللي به 
دست آورده است. مانند بیشتر فیلم هاي هالیوودي، تنش با چین و 
روسیه كه دو بازار بزرگ بین المللي فیلم هستند، بر فروش خارجي 
آن اثر مي گذارد و در عین حال از آنجا كه فیلم داراي ش��خصیتي 
همجنس گراست و ارجاعاتي به این امر دارد، دیزني تصمیم گرفته 

آن را در بازارهاي خاورمیانه، اندونزي و مالزي نیز اكران نکند. 
»دنیاي عجیب« اكنون جدیدترین تجربه ناموفق دیزني محسوب 
مي شود كه مدتي است روندي تیره و تار را طي مي كند و مدت هاست 
استانداردهاي طالیي اش مؤثر نمي افتد. این استودیو در دوران كرونا 
فیلم هاي انیمیشن »روح« و »لوكا« ساخته پیکسار را در سرویس 
آنالین دیزني پالس قرار داد و برخي از تحلیلگران معتقدند با این كار 

سهواً برخي از تماشاگران خود را از سینما دور كرده است. 
تماشاگران نسبت به این فیلم سختگیرتر از منتقدان بودند و فیلم 
میانگین 73 درصد را از منتقدان راتن تومیتوز كسب كرده و پیتر 

دبروژ منتقد ورایتي آن را فیلمي درجه ۲ از دیزني خوانده است. 

   مصطفی شاه كرمی
برن�ده  و  امريكاي�ی  تايوان�ی-  فيلمس�از 
جاي�زه اس�كار ق�رار اس�ت داس�تان زندگ�ی 
بروس ل�ی، س�تاره فقي�د س�ينماى هنره�اى 
رزمی جه�ان را در قال�ب يک فيل�م روايت  كند. 
طی چند سال اخیر برخی فیلمسازان سرشناس هالیوودی 
با پرداختن به شخصیت و زندگی این رزمی كار اسطوره ای 
و فوق س��تاره غیرامریکایی هالیوود، روایت های مجعول 
و مخدوش��ی از وی ارائه داده اند كه با خشم طرفداران و 
خانواده بروس لی مواجه شده اند. اتفاقی كه احتمال تکرار 
آن با توجه به كارنامه حرفه ای و شخصی آنگ لی و سینمای 
هالیوود در جعل تاریخ و مخدوش نش��ان دادن چهره و 

شخصیت قهرمانان دیگر ملت ها دور از انتظار نیست.
برخی رسانه های مش��هور س��ینمایی دنیا از جمله 
ورایتی و ددالین از س��اخت فیل��م زندگی بروس لی 
توسط یک فیلمس��از تایوانی- امریکایی خبر دادند 
و مدعی ش��دند كه قرار است پس��ر وی در نقش این 
اسطوره هنرهای رزمی جلوی دوربین برود. آنگ لی، 
كارگردان برنده اسکار برای »زندگی پی« و »كوهستان 
بروكبک« قرار است زندگی بروس لی، اسطوره هنرهای 
رزمی چینی- امریکایی را فیلم كند. پس��ر آنگ لی، 
یعنی میس��ون لی نیز قرار اس��ت در نقش بروس لی 
جلوی دوربین برود. مراحل اولیه ساخت این فیلم در 
»3۰۰۰ پیکچرز« متعلق به سونی شروع شده است. 
دن فورتمن، نویسنده »كاپوتی« و »فاكس كچر« در 

حال نوشتن این فیلمنامه اقتباسی است كه بر مبنای 
فیلمنامه ای كه قباًل ژان كاس��تلی، الکس الو، میبل 

چونگ و ولز تاوری نوشته بودند، شکل می گیرد. 
آنگ لی با انتشار بیانیه ای كه در آن خبر ساخت این 
فیلم را كه هنوز عنوانی برایش در نظر گرفته نش��ده، 
اعالم كرد و از بروس لی به عنوان فردی یاد می كند كه 

نه كامالً امریکایی و نه كامالً چینی بوده است! 
طی چند س��ال اخیر پرداخت های س��ینمایی جدید 
به زندگی و ش��خصیت بروس لی به عن��وان یک چهره 
اسطوره ای ش��رقی كه با اتکا بر توانایی اش در هنرهای 
رزمی )كونگ فو( موفق ش��د به یکی از فوق ستاره های 

سینمای هالیوود تبدیل ش��ود، همواره به مجالی برای 
مناقشه بین خانواده و طرفداران بروس لی و سازندگان 
این آثار تبدیل ش��ده اس��ت. علت اصلی ب��روز چنین 
اختالفاتی هم مخدوش و مشوه نشان دادن شخصیت 
و منش بروس لی در آثار متاخری مانند »روزی روزگاری 
هالیوود« به كارگردانی كوئینتین تارانتینو است كه در این 
اثر مخاطب با شخصیتی مغرور، خودخواه و غیرحرفه ای 
مواجه می شود كه سعی دارد بقیه افراد را تحقیر كند یا 
با آنها دعوا كند! برای مثال اقدام تارانتینو در فیلم روزی 
روزگاری هالیوود با واكنش »شنان لی«، دختر بروس لی 
به خاطر نحوه نمایش ش��خصیت پدرش در این فیلم 

مواجه شد و پس از شکایت به وزارت ملی فیلم چین از 
نمایش آن در این كشور جلوگیری به عمل آمد. 

حاال خبر س��اختن اثر جدی��دی از زندگی بروس لی 
چینی)هنگ كنگی( توس��ط یک كارگردان تایوانی-

امریکایی )كه قبالً با ساختن فیلم های همجنس گرایانه 
مورد توجه آكادمی اس��کار و س��ینمای هالیوود قرار 
گرفته( و همچنین باال گرفتن بحث های سیاسی بین 
غرب و چین بر سر اس��تقالل تایوان و حمایت امریکا 
از آنها در این مناقش��ه باید منتظر یک روایت جدید 
و احتماالً ضدچینی از بروس لی در این فیلم باش��یم. 
چه اینکه آنگ لی مش��خصاً در بیانیه اش از بروس لی 
به عنوان فردی یاد می كند كه نه كاماًل امریکایی و نه 

كامالً چینی است! 
دزدیدن قهرمانان دیگر كش��ورها و مجعول نش��ان 
دادن تاریخ و شخصیت های برجسته تاریخی از جمله 
رویه های جاری در هالیوود است كه در آثار كارگردانانی 
مثل آنگ ل��ی و تارانتینو اتفاق می افت��د. اینکه یک 
كارگردان تایوانی امریکایی در اوج دعواهای سیاسی 
تایوان با چین و حمایت های امریکا از این مناقش��ات 
به نفع تایوان به س��راغ تولید فیلمی با محوریت یک 
شخصیت شناخته شده ای مثل بروس لی می رود كه 
یکی از سمبل های ضداستعماری و نژادپرستانه برای 
چینی ها محسوب می شود احتماالً همانند روایتگری 
است كه هالیوود در فیلم هایی مثل »3۰۰« و »آرگو« 

در مورد تاریخ تمدن و معاصر كشورمان انجام داد!

تقدير از سازنده سريال كوچک جنگي پس از چهار دهه

 پسيان را مانند كوچك جنگلي 
ماندگار بسازيد

با وجود وعده هاي متعدد هنوز سريالي درباره زندگي شهيد شيخ محمد خياباني ساخته نشده است

نوید پارسا     دیده بان

    سینما

     دوبله

شروع جهانگردی »لوپتو«
انيميش�ن »لوپتو« در بوليوى و بمبئی ب�ه نمايش درآمده 
تا بعد از »پس�ر دلفين�ی« ديگر نماينده انيميش�ن ايرانی 
باش�د كه پايش ب�ه جش�نواره هاى خارجی باز می ش�ود.

چندی است حضور انیمیشن ها در سینمای ایران هم آمار فروش را 
باال برده و هم نگاه  جامعه جهانی را به انیماتورهای كشورمان جلب 
كرده است. چندی پیش »پسر دلفینی« توانست مدتی جایگاه 
پرفروش ترین ها در سینمای ایران را به خودش اختصاص دهد و 
حضورش كماكان در جشنواره های خارجی ادامه دارد. انیمیشن 
این روزهای سینمای ایران »لوپتو« است كه به تازگی اكران خود را 
در سینماهای كشور آغاز كرده و پایش به جشنواره های خارجی نیز 
باز شده است. اكران این انیمیشن ایرانی در بولیوی و بمبئی مطرح 
است كه می تواند چراغ س��بزی برای توسعه پویانمایی در كشور 
باشد. انیمیشن سینمایی »لوپتو« به كارگردانی عباس عسکری و 
تهیه كنندگی محمدحسین صادقی و احسان كاوه، محصول مركز 
انیمیشن سوره به بخش رقابتی هشتمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم سیه را راه یافته است. این جشنواره از دیروز آغاز شده و تا چهارم 
دسامبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۱ تا ۱3 آذرماه ۱4۰۱ در شهر سانتاكروز 
كشور بولیوی در حال برگزاری است. همچنین انیمیشن سینمایی 
لوپتو به بخش رقابتی سومین دوره جشنواره جهانی كیدز سینما 
نیز راه پیدا كرده است. این جشنواره در شهر بمبئی كشور هند آغاز 
شده و به فیلم هایی با محوریت كودكان و با شعار »آینده بهتر برای 
كودكان« می پردازد. »لوپتو« با تکنیک سه بعدی و برگرفته از قصه 
و فضایی كامالً ایرانی در استودیوی فراسوی ابعاد توسط هنرمندان 
جوان كرمانی تولید شده است. این انیمیشن در طول یک ماه اكران 
خود با اس��تقبال كودكان و خانواده ها توانسته صدرنشین گیشه 
ماهانه سینماهای ایران شود و هم اكنون با جذب ۲4۰ هزار مخاطب 

در مرز فروش 6میلیارد تومانی قرار دارد.
----------------------------------------------------

با نقش آفرينی در يک سريال سياسی مهيج
 رابرت دنيرو 

رئيس جمهور امريکا می شود
بازيگر سرشناس امريكايی در سريال سياسی نتفليكس با 

عنوان »روز صفر« بازى می كند.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی، رابرت دنیرو در سریال »روز صفر« 
كه سریالی مهیج و سیاسی است، نقش آفرینی می كند. این سریال 
در نتفلیکس در دست ساخت است. جزئیاتی از این خبر جایی درز 
نکرده و داس��تان آن نیز مخفی نگه داشته شده است، اما منبعی 
داخلی گفته دنیرو در آن در نقش رئیس جمهوری سابق امریکا 
ظاهر می شود. دنیرو عالوه بر ایفای نقش، تهیه كننده اجرایی نیز 
خواهد بود. این اولین نقش آفرینی تلویزیونی برای سریال در زندگی 
حرفه ای دنیرو خواهد بود. او یکی از شناخته  شده ترین ستاره های 
سینما در تمام دورانی است كه به  ترتیب برای »گاو خشمگین« و 
»پدرخوانده قسمت دوم« جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد و بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت كرده است. وی در مجموع هفت 
بار نامزد جایزه اسکار بازیگری شده و همچنین چندین بار نامزد 
امی شده است، از جمله برای بهترین بازیگر مرد در فیلم تلویزیونی 

»جادوگر دروغ ها« كه در آن نقش برنی مدوف را بازی كرد.
----------------------------------------------------

بيژن بنفشه خواه بازيگر جديد »نون  خ«
سريال »نون  خ« اين روزها خودش را براى عيد نوروز و ماه 
رمضان س�ال 1۴۰۲ آماده می كند كه نام بيژن بنفشه خواه 
هم به عنوان بازيگر جديد اين س�ريال به گوش می رس�د.

به گزارش تسنیم، چندی است سریال »نون  خ« تولید فصل جدید خود 
را آغاز كرده و پیش می رود. نام بازیگران جدیدی هم در این س��ریال 
دیده می شوند كه در نوع خودش جالب اس��ت.  عید غدیرخم بود كه 
مهدی فرجی، تهیه كننده این مجموعه تلویزیونی خبری را در صفحه  
مجازی اش منتش��ر كرد. او عکس حمیدرضا آذرنگ را در كنار حسن 
معجونی منتش��ر كرد. بازیگری كه چندی است كمتر در سریال های 
تلویزیون دیده می شود و او را بیشتر در آثار نمایش  خانگی و فیلم های 
سینمای ایران می بینیم. آنطور كه تهیه كننده »نون  خ« در توضیحات 
 كوتاهش به آن اشاره كرده، حسن معجونی همبازی حمیدرضا آذرنگ 
ش��ده اس��ت. دو بازیگر تئاتری كه س��ال ها روی صحنه با هم خاطره 
آفریده اند و این می تواند نوید اتفاقات جالبی را در فصل چهارم این سریال 
تلویزیونی بدهد. هنوز كاراكتر معجونی مشخص نیست و نمی دانیم او 
قرار است با خلیل در داستان های نورالدین خانزاده تقابل كند یا رفاقت!

حاال خبر حضور بیژن بنفش��ه خواه در این س��ریال تلویزیونی به 
گوش می رسد. او با حضور در برنامه اینترنتی »معركه« كه ویژه ایام 
جام جهانی توسط پلتفرم نماوا بود به این نکته اشاره كرد. او در جریان 
گفت وگویش با بهنام تشکر، مجری این برنامه حضورش در فصل 
چهارم »نون  خ« را رسماً اعالم كرد و گفت: این گریمی كه می بینید 
برای این سریال تلویزیونی است. تاكنون سه فصل از مجموعه »نون 
خ« به كارگردانی سعید آقاخانی برای شبکه اول ساخته شده است. 
»نون خ یک« نوروز 98 از شبکه یک سیما روی آنتن رفت. سری دوم 
این مجموعه طنز نیز سال ۱399 پخش شد و »نون خ 3« هم نوروز 
۱4۰۰ از شبکه اول روی آنتن رفت. این سریال قرار است در ایام نوروز 

و رمضان ۱4۰۲ روی آنتن برود.

   محمد صادقي
س�ازنده س�ريال كوچک جنگلي نزديک به 
چهار  دهه از زمان ساخت اين سريال ماندگار 
مورد تقدير قرار گرفت. تقدير از ساخت سريال 
درباره ميرزا كوچک خان جنگلي چند روز پس 
از ي�ادآوري مقام معظم رهب�ري در خصوص 
كلنل محمد تقي خان پس�يان و شيخ محمد 
خياباني، يادآور اين نكته اس�ت كه گر چه از 
س�اخت يک اثر فاخر درباره مي�رزا كوچک 
چهار دهه گذشته  است، اما مردم ايران چهار 
دهه اس�ت كه منتظرن�د كاري فاخ�ر درباره 
قهرماناني چون كلنل پس�يان ساخته شود. 
در مراسم پایاني كنگره بین المللي شهید میرزا 
كوچک خان، از بهروز افخمي كارگردان س��ریال 
خاطره انگیز »كوچک جنگلي« تقدیر شد. سریال 
درخشان »كوچک جنگلي« كه در میانه دهه 6۰ 
به كارگرداني بهروز افخمي س��اخته شد، هنوز 
هم مهم ترین كار تصویري درب��اره زندگي میرزا 

كوچک خان جنگلي است. 
   ساخت فيلمي مثل »كوچک جنگلي« 

آرزو شده!
بهروز افخمي، كارگردان مجموعه »كوچک جنگلي« 
پس از تقدیر از سوي كنگره بین المللي شهید میرزا 
كوچک خان، در سخناني با اشاره به اینکه ساخت 
این سریال اولین تجربه كارگرداني وي بوده است و 
در طول كار توانسته كارگرداني را یاد بگیرد، گفت: 
ساخت فیلمي مثل میرزا كوچک براي صداوسیما 

تبدیل به آرزو شده است. 
افخمي در بخش دیگري از سخنانش با تقدیر از 
ناصر تقوایي كه ابتدا قرار بود این سریال را بسازد 
و علیرضا مجلل، بازیگر نقش میرزا كوچک خان، 
خواس��تار اصالح و تدوین مجدد این س��ریال با 

استفاده از امکانات رایانه اي شد. 
    لزوم معرفي نمادهاي هويتي ايران

محمد مهدي اسماعیلي، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نیز در اجالسیه پایاني كنگره بین المللي شهید میرزا 
كوچک خان  گفت: »در و دیوار رشت راویان خوبي از 
روزهاي پرمحنت ایران عزیز و گیالن سرافراز است. 
استعمارگران جوالن داده و كشور با وجود حاكمان 
ناالیق به مح��ل تاخت و تاز قدرت هاي اس��تعماري 
روس و انگلیس تبدیل شده بود. در این شرایط میرزا 

كوچک خان جنگلي با عزمي راسخ و دلي امیدوار به 
عنایات الهي مجاهدت كرده و به پا خاست.«

 وي آرمان میرزا كوچک خان را رهایي از استبداد و 
استعمار دانست و بیان كرد: »همه نهضت ها ممکن 
است به سرانجام نکویي ختم نشود، مانند نهضت 
میرزا كه به دالیلي به شکست انجامید، اما بذري بود 
در سرزمین پراستعداد ایراني كه درخت تناوري از 
نهضت و انقالب در آن رشد كرد و اعتال یافت و ثمره 

آن نهضت بزرگ انقالب اسالمي بود.«
وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي معرف��ي 
ش��خصیت هایي مانند میرزا را رویک��رد وزارت 
ارش��اد دانس��ت و بیان كرد: »با معرفي چنین 
شخصیت هایي به دنبال نمادهاي هویتي هستیم 
تا آنان را به جامعه امروز ایران اس��المي معرفي 
كنیم. شخصیت هایي كه مشفقانه براي پیشرفت 

و وحدت كشور نقش آفریني كردند.«
    ميرزا كوچک سريالي تكرار نشدني 

مجموعه تلویزیوني میرزا كوچک  خان، از جمله آثار 
ماندگار تلویزیوني در دهه 6۰ است كه به زندگي و 
مبارزات مردم گیالن به رهبري میرزاكوچک خان 
با استکبار داخلي و استعمار خارجي مي پردازد. این 
مجموعه ابتدا قرار بود به كارگرداني ناصر تقوایي 
ساخته شود، اما طوالني شدن فرایند پیش تولید كار 
یکي از دالیلي است كه گفته شده به دلیل آن كار 
از تقوایي گرفته و به جوان تازه كاري به نام افخمي 
داده شد. افخمي با همان تیمي كه تقوایي چیده بود، 
كار كرد، فقط فیلمنامه تقوایي را بازنویسي كرد و 
آن را با كمک نعمت حقیقي جلوي دوربین برد. 
كار با حضور برخي از چهره ه��اي مهم تلویزیون 
در دهه هاي 5۰ و 6۰ س��اخته  شد. در این سریال 
ماجراي قیام میرزا كوچک خان تا شکست اولیه 

قیام روایت مي شود. در حالي كه پس از شکست 
قیام در مرحله اول، میرزا كوچک خان به تجدید 
س��ازمان قیام جنگل مي پردازد و درگیري وي با 
قواي دولتي و شهادت وي، پس از مقطعي است كه 
در سریال »كوچک جنگلي« دیده مي شود. با این 
حال »كوچک جنگلي« به ش��دت در میان مردم 
طرفدار پیدا كرد. موسیقي متن فیلم و همچنین 
ترانه مشهوري كه رضا مسعودي، خواننده گیالني 
براي آن خواند، یک��ي از ماندگارترین تیتراژ هاي 

سریال هاي ایراني را رقم زده است. 
    يک دوبله ماندگار 

در دهه 6۰ كه هنوز دوبله سریال هاي تلویزیوني 
رونق داشت، دوبله سریال كوچک جنگلي با حضور 
جمعي از بهترین هاي هنر دوبله ایراني انجام شد، به 
طوري كه صداهاي درخشان اساتید دوبله به جلوه 

كار كمک ویژه اي كرد. 
س��ریال »كوچک جنگلي«به رغم ساخت چند 
س��ریال دیگر درباره میرزا كوچک خ��ان، هنوز 
هم تصویري ماندگار از یک واقع��ه تاریخي را به 
تصویر مي كشد. به طوري كه در اختتامیه كنگره 
بین المللي ش��هید میرزا كوچک خ��ان، از بهروز 
افخمي كارگردان این مجموعه تقدیر به عمل آمد. 

   جاي خالي سريال پسيان و خياباني
رهبر معظم انقالب در س��خنراني كه به مناسبت 
آغاز هفته بس��یج و در جمع بس��یجیان داشتند، 
از ش��خصیت هایي مانند»كلنل محمد تقي خان 
پسیان« و »ش��یخ محمد خیاباني«  به عنوان دو 
چهره بس��یجي یاد كردند. این دو چهره شاخص 
مبارزه براي استقالل ایران از زیر یوغ وابستگي به 
دولت هاي انگلستان و روسیه كه براي سرافرازي 
وطن جان خود را فدا كرده و به شهادت رسیده اند، 
به غیر از ن��ام و یادي در كتاب هاي درس��ي، هنوز 
در قامت فیلم و س��ریال هاي تلویزیوني به مردم 
معرفي نشده اند. تنها كار تصویري كه براي كلنل 
پسیان ساخته شده اس��ت، فیلمي به نام »كلنل« 
است كه سال ۱369 تولید شده است. درباره شیخ 
محمد خیاباني، نه تنها اثري س��اخته نشده است، 
بلکه به درخواست هاي مکرر براي ساخت یک اثر 
تلویزیوني درباره این شهید پاسخي داده نشده است. 
محمدرضا میرتاج الدیني، نماینده تبریز، آذرشهر و 
اس��کو در مجلس شوراي اس��المي، سال ۱398، 
در سخناني از ساخته شدن س��ریالي درباره شیخ 
محمد خیاباني خبر داده است. میرتاج الدیني در 
س��ال ۱399 و در جلسه ش��وراي سیاستگذاري 
ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ 
محمد خیاباني، یک بار دیگر از ساخت این سریال 
خبر داده اس��ت، اما هنوز با گذشته سه سال از آن 

وعده، خبري از ساخت این سریال نیست. 
تجربه س��اخت س��ریال كوچک جنگلي نشان 
داده است كه مردم عالوه بر عالقه به شخصیت هاي 
مل��ي و تأثیرگ��ذار در تاری��خ معاصر، تماش��اي 
سریال هاي بیوگرافیک را نیز دوست دارند و اگر 
یک سریال با تولید مناس��ب و كارگرداني خوب 
درباره شخصیت و زمانه این اشخاص ساخته شود، 
مانند »كوچک جنگلي« حت��ي بعد از نزدیک به 

4۰سال از آن به نیکي یاد خواهد شد. 

س��ريال »كوچ��ك جنگل��ي« 
چن��د  س��اخت  به رغ��م 
س��ريال ديگر درب��اره  ميرزا 
كوچك خ��ان، هن��وز ه��م 
تصويري ماندگار از يك واقعه 
تاريخي را به تصوير مي كشد

    سینما


