
گزارش

 آیا مخاطبین تئاتر 
به شرایط گذشته بازمی گردند؟

سال ۱۴۰۱ بعد از تجربه ناگوار تئاتر در دوران کرونایی 
زمانی حساس و تعیین کننده به شمار می رود، زمانی 
که می تواند با مدیریت درســت این هنرنمایشی را به 

جهش رسانده و یا در شرایط نامطلوب نگه دارد.
تئاتر بیش از هر هنر دیگری وابســته به مخاطبانش 
اســت، حتی شاید بشود کیفیت یک نمایش را هم به 
تعداد مخاطب هر نمایــش ربط داد چراکه به معنای 
واقعی کالم در تئاتر مســتمع صاحب سخن را بر سر 
ذوق آورد. شــاید یک فیلم سینمایی را بتوان با تعداد 
کــم مخاطب هم اکران کرد و طبیعتاً فیلم را با همان 
کیفیت یک اکران باشــکوه تجربه کرد اما تئاتر عالوه 
بر گیشه در اصل حیاتش هم به مخاطب احتیاج دارد.
بــا این مقدمه می تــوان گفت که تعداد اســتقبال و 
میزان مخاطب هر دوره از هنرهای نمایشــی یکی از 
شــاخص های مهم بررســی کیفیت آن دوره و البته 
موفقیت مدیران آن است، اتفاقی که حصول موفقیت 
در آن، در دوره فعلی تئاتر به علت کرونازدگی و البته 
از کار افتادگی یک  ساله این هنرنمایشی بسیار سخت 

و دشوار شده است.
البته این نکته هم قابل ذکر است که اساساً بازگشایی 
تئاتــر در این دوره، ســالن های نمایش را با مخاطب 
تشــنه یک ســال از تماشــا دورمانده مواجه کرده و 
می تــوان اذعان کرد که صفــوف طویل برای ورود به 
ســالن ها در چند نمایش اخیری که برای تماشایشان 

رفتم گواه این مورد است.
شاید یک فیلم سینمایی را بتوان با تعداد کم مخاطب 
هــم اکران کرد و طبیعتاً فیلم را با همان کیفیت یک 
اکران باشــکوه تجربه کرد اما تئاتر عالوه بر گیشه در 

اصل حیاتش هم به مخاطب احتیاج دارد
اما برای بررســی دقیق تر میــزان مخاطبان تئاتر در 
شــهر تهران نیاز به آماردهی شــفاف مقام مســئول 
در ایــن زمینه و یا خود ســالن های نمایش اســت، 
اتفاقــی که چندی اســت با رویکــرد جدید و مثبت 
اداره کل هنرهــای نمایشــی و اهتمــام مدیرکل آن 
برای شفاف ســازی اجراشده و آمار ســالن های اداره 
کل هنرهــای نمایشــی که شــامل مجموعــه تئاتر 
شهر، تماشاخانه ســنگلج و تاالر هنر است به صورت 
هفتگی اعالم می شود. این امر به جز سالن های دولتی 
از ابتدای ســال ۱۴۰۱ توسط تماشــاخانه ایرانشهر و 
مدیریت ســابق آن  منتشر شده و نشان  دهنده تعداد 

قابل توجه مخاطبان این تماشاخانه است.
به گزارش فارس با بررســی آمارهای اعالمی توســط 
اداره کل هنرهای نمایشــی، تئاتر به طورکلی در سال 
۹۷، ۸ میلیون ۲۰۰ هزار نفر مخاطب را از میان ۷۱۹۸ 
نمایش و ســال ۹۸، ۸ میلیون ۵۰۰ هزار مخاطب را 
با ۶۵۴۱ تجربه کرده اســت؛ سال ۱۳۹۹ هم باوجود 
ویــروس کرونا و تعطیلــی مداوم تماشــاخانه ها این 
تعداد به شــدت کاهش یافته و حتی تعداد اجراها نیز 
به حداقل خود رســید تا جایی می توان آن را نادیده 
گرفت. ســال ۱۴۰۰ نیز تئاتر وضع بهتری نداشته و 

همچنان درگیر دوران پساکرونا بوده است.
حال در سال ۱۴۰۱ و در دوران فروکش کردن ویروس 
کرونــا فضای تئاتر به دوران ســابق خود بازگشــته 
و ســالن ها میزبان مخاطبان خود شــدند، همچنین 
گروه ها و کارگردان هایی که در دو ســال گذشــته به 
دالیل مختلف ازجمله تــرس از فروش کم و یا کمی 
مخاطب از اجرا فاصله گرفتــه و وارد فضاهایی چون 
ســینما، تلویزیون و یا وی او دی ها شــدند با اهتمام 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
اداره کل هنرهای نمایشــی به تئاتر بازگشــته و موج 

تماشاگر را به سالن ها بازگرداندند.
مطابــق با اعالم روابــط عمومــی اداره کل هنرهای 
نمایشی، از ســالن های تحت مدیریت این اداره کل، 
تئاتر شــهر تنهــا در تیرماه میزبان حــدود ۵۲ هزار 
مخاطب بوده است، در همین ماه تماشاخانه ایرانشهر 
هم به عنوان یکی مهم ترین تماشاخانه های شهر تهران 
مطابق بــا اعالم روابط عمومی ایــن مجموعه چیزی 
حــدود ۱۰ هزار مخاطــب را دارا بوده کــه با توجه 
به ظرفیت دو ســالن این مجموعه آمــار قابل قبولی 
بــه نظر می آید. در کنــار این موارد بایــد مخاطبان 
تماشــاخانه های خصوصی  چون شهرزاد، نوفل لوشاتو، 
ملک و دیگر تماشاخانه های از این  دست را هم اضافه 
کرد، آماری که البته به دلیل عدم اعالم توســط این 
مراکز غیرقابل دسترسی است. البته باید در این میان 
به رویدادی مانند کنســرت نمایش سی صد هم اشاره 
کرد که حدود ۱۳۰ هزار مخاطب را به سبد مخاطبین 

تئاتر افزوده است.
تئاتــر به طورکلی در ســال ۹۷، ۸ میلیون ۲۰۰ هزار 
نفر مخاطب را از میان ۷۱۹۸ نمایش و ســال ۹۸، ۸ 
میلیون ۵۰۰ هزار مخاطــب را با ۶۵۴۱ تجربه کرده 
است؛ سال ۱۳۹۹ هم باوجود ویروس کرونا و تعطیلی 
مداوم تماشــاخانه ها این تعداد به شدت کاهش یافته و 

حتی تعداد اجراها نیز به حداقل خود رسید. 
این آمار را اگر در بازه زمانی ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ 
بررســی کنیم، با توجه به نبود آمار تماشــاخانه های 
خصوصی به عددی حدودی دســت پیدا می کنیم که 
در خوش بینانه تریــن حالت به عددی نزدیک به ۲۵۰ 
هزار مخاطب خواهد رســید؛ عددی که اگر آن را در 
مقیاس ۴ ماهه با ســال ۹۸ که تئاتر همچنان با دیوار 
کرونا برخورد نکرده بود مقایسه کنیم، پی می بریم که 
این تعداد اگر به همین منوال تا پایان سال پیش برود 
در نهایت آمار بسیار کمی را به نسبت دوره های قبل 

به همراه خواهد داشت.
اما باید اذعان داشــت که تالش هــای مدیران و البته 
هنرمندان تئاتری در این شــرایط کمک بســیاری به 
بهبود این اوضاع کرده و شرایط پساکرونا را برای تئاتر 
هموار کرده اســت. جدا از مبحث تعــداد مخاطبین 
و آثــار، کیفیت نمایش هــای روی صحنه نیز یکی از 
مهم تریــن موضوعات اســت، موضوعی کــه به نظر 
نگارنــده با حضور برخی آثار شــاخص و البته اهتمام 
شــورای نظارت بر تئاتر می تواند شــرایط مثبتی را 
تجربه کند، البته شــرایط فعلی اهتمام هنرمندان را 
برای حرکت سریع و صحیح قطار تئاتر به همراه دارد 
و تنها توجه و حمایت مدیــران تئاتری از هنرمندان 

می تواند تئاتر وارد شرایط ایده آل خود کند.

درنگ

بهروز غریب پور اپرای عروســکی »عاشــورا« را به شکلی 
متفاوت، از ۱۹ مرداد در تاالر وحدت روی صحنه می برد.

بهروز غریب پور مدرس و کارگردان با ســابقه تئاتر و تئاتر 
عروســکی، درباره اجرای مجدد اپرای عروسکی »عاشورا« 
در ماه محرم و صفر ســال جاری، بــه مهر گفت: از طرف 
مدیریــت بنیاد فرهنگی هنری رودکــی این تمایل وجود 
داشــت که اپرای عروسکی »عاشورا« امسال نیز اجرا شود 
اما تاالر فردوســی درگیر تعمیرات بود و نمی شــد در آن 
ســالن اپرا را روی صحنه بــرد. وی ادامه داد: وقتی تمایل 
ویژه آقای مجید زین العابدیــن مدیرعامل بنیاد رودکی را 
دیدم که مایل بود این اپرای عروســکی »عاشورا« به روال 
۱۴ سال گذشته اجرا شــود، گفتم تنها سالنی که قابلیت 
اجرای اپرای عروســکی در آن وجــود دارد، تاالر وحدت 
اســت چون پیش تر تجربه اجرای اپرای عروسکی »رستم 

و سهراب« را در تاالر وحدت داشتم.
سرپرســت گروه تئاتر »آران« با بیــان اینکه اجرای اپرای 
»عاشورا« در تاالر وحدت متفاوت از اجرا در تاالر فردوسی 
اســت، توضیح داد: این بار اپرای »عاشــورا« طرحی کاماًل 
متفاوت به لحاظ اجرایی دارد و اپرا به همراه بازی دهنده ها 
روی صحنه دیده می شــوند. پیش تر و در کشور آرژانتین 
در صحنه پایانی اپرای »رستم و سهراب« چنین تجربه ای 

را داشــتم. غریب پور تأکید کرد: هم برای بازی دهنده ها و 
هم عوامل دیگر اپرای »عاشــورا« این چنین شیوه ای برای 
اجرا، کار دشــواری است ولی شیوه جدیدی است که قطعاً 
توســط هیچ گروه دیگری تجربه نشده است. این امر راهی 

را بــرای من باز کرد که از این پــس در اجراهای خارج از 
کشــور اپراهای عروســکی گروه »آران« از چنین شیوه ای 

برای اجرا استفاده کنم.
این هنرمند با ســابقه تئاتر درباره دالیــل انتخاب چنین 

شــیوه ای برای اجرای مجدد اپرای »عاشورا«، یادآور شد: 
یکی از دالیل انتخاب این شــیوه، مشارکت بازی دهندگان 
همچون تعزیه گردان ها اســت؛ ایجاد فضایی که گویی شما 
در یک تکیه بزرگ حضور دارید. از این پس از واژه »اپرای 
قدسی« استفاده می کنم زیرا هم آئینی است و هم اپرایی.

وی درباره اینکه آیا اتخاذ شیوه اجرایی متفاوت در اجرای 
مجدد اپرای »عاشــورا« هزینه های آماده ســازی اثر را باال 
برده اســت یا نه، تصریح کرد: اجرای اپرای »عاشــورا« در 
تاالر وحدت اجرایی مینی مالیستی است و دچار هزینه های 
اضافه نشدیم. حدود ۳ سال بود که به دلیل دوران کرونایی 
نتوانستیم رپرتوآر اپراهای عروسکی گروه »آران« را برگزار 
کنیــم ولی پیش از آن همواره در جریان برگزاری رپرتوآر، 
گروه هزینه هایی را صرف آماده سازی آثار می کرد و این بار 

نیز همین کار را انجام داد.
غریب پور در پایان ســخنان خود ضمــن اظهار امیدواری 
از اینکه شــرایط فراهم شــود تا اپرای عروســکی »همای 
همایــون« را هــم به همین شــیوه اجرایــی متفاوت در 
تاالر وحدت روی صحنه ببرد، دربــاره زمان اجرای اپرای 
»عاشــورا« گفت: قرار است از ۱۹ مرداد و به مدت ۳ شب، 
»عاشــورا« را در تاالر وحدت اجرا کنیــم. امیدوارم امکان 

تمدید اجراها وجود داشته باشد.
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اجرای متفاوت »اپرای عاشورا« در »وحدت« 

این یک »اپرای قدسی« است

به رغم تاکید مدیران صداوسیما، بر اهمیت ساخت »سریال های مذهبی فاخر«، 
نگاهی به کارنامه مجموعه های نمایشی حاکی از آن است که اجرایی کردن این 
مهم در این ســال ها، به سختی ممکن شده است. کافی است فهرست مجموعه 
های تاریخی مذهبی موفق که در چند دهه اخیر از شبکه های تلویزیونی پخش 
شــده اند را مرور کنیم تا ببینیم که رقم این تولیدات، حتی به سختی به تعداد 

انگشتان دو دست می رسد.
به گزارش ایســنا، بی تردید ســاخت ســریال های مذهبی که در بستر تاریخی 
شــکل می گیرد، دشواری های بســیاری به همراه دارد. از هزینه باالی ساخت 
یک ســریال الف ویژه و نیروی انسانی پرتعداد و آکساسوار گران قیمت صحنه و 
لوکشین های متعدد گرفته تا تحقیق و نگارشی که الزمه و پشتوانه ساخت یک 

اثر مذهبی است.
از طرفی کارگردان هایی که بتوانند از پس تولید سریال های تاریخی مذهبی به 
درســتی برآیند و این دغدغه را داشــته باشند که گاه چندسال از عمر حرفه ای 

خود را صرف ساخت یک سریال کنند، به ندرت پیدا می شوند.
در این مســیر همچنین انتخاب بازیگرانی که بتوانند از پس نقش ها به درستی 
برآینــد و در عین حال با پذیرش ایفای نقش در یک ســریال تاریخی مذهبی، 
راکورد گریم های ســنگین خود را حفظ کنند و گاه به واسطه ایفای نقش یک 
چهره تاریخی مذهبی تا مدت ها در پذیرش نقش های دیگر، با مالحظاتی مواجه 

شوند، هم بر دشواری ها می افزاید.
باال بودن حساســیت های نگارش فیلمنامه یک سریال مذهبی و برخورداری از 
پشتوانه محکم تحقیقی هم نکته ای دیگری است که باعث می شود، نوشتن متن 

یک سریال تاریخی گاه سال ها به طول بیانجامد.
با احتســاب این شــرایط، باید حساب ســریال های تاریخی مذهبی را از دیگر 
مجموعه های معمول تلویزیون جدا دانســت و اینجاســت کــه به مورد اول باز 
می گردیــم که چرا تعداد مجموعه های موفق تلویزیونــی در این ژانر به تعداد 
 انگشــت های دو دســت هم نمی رسد و چرا این سریال ها هر سال در شبکه ها 

تکرار می شوند.
البته در مقطعی ـ دهه ۸۰ ـ و در دوران ریاســت ســیدعزت اهلل ضرغامی که بر 
اهمیت تولید مجموعه های نمایشــی برای انتقال پیام به مخاطب تاکید داشت، 
ساخت سریال های تاریخی از رونق بیشتری برخوردار بود. اما در دوره های بعد 
ـ ریاســت محمد سرافراز و سپس عبدالعلی علی عسکریـ  با بهانه اهمیت دادن 
به دیگر ساختارهای برنامه ســازی، تولید مجموعه های تاریخی و البته مذهبی 
با افت کمی و کیفی مواجه شد و در مقطعی هم به کل به فراموشی سپرده شد.
با این همه، به نظر می رســد این روزها روند متناوب ســاخت سریال »سلمان 
فارســی« توســط داود میرباقری، با تمام مشکالتی که این کارگردان و گروهش 
در ماه های گذشــته طی کرد و چند باری هم لب به اعتراض گشــود، می تواند 
نویدبخش به جریــان افتادن دوباره چرخه تولید ســریال های تاریخی مذهبی 
باشــد؛ هرچند که همین االن هم پروژه هایی مانند حضرت موسی )ع( و سریال 
حضرت معصومه )س( را داریم که مدت هاســت خبرهایی از تولید آنها منتشــر 

می شود اما عمال این پروسه به جریان نمی افتد.
با مقدمه ای که عنوان شــد، شــاید بتوان دلیل پخش چندین و چندباره سریال 
هایی نظیر »امام علی )ع(«، »مختارنامه«، »یوسف پیامبر)ع(«، »شب دهم« و .. 
را در مناسبت های مذهبی توجیه کرد. هرچند که به رغم انتقادها، تکرار مداوم 
این مجموعه ها هنوز هم از ســوی برخی مخاطبان با استقبال مواجه می شود و 
این دیدگاه را در بخشــی از کامنت هایی که در خبرهای بازپخش این سریال ها 

منتشر می شود، می توان یافت.
در ادامه این گزارش مروری خواهیم داشت بر چند سریال موفق مذهبی تاریخی 

که در دهه های اخیر از تلویزیون پخش شده اند و هنوز هم تکرار می شوند.

داود میرباقری؛ »سلمان فارسی«، »مختارنامه« و »امام علی)ع(«
داوود میرباقری که این روزها در حال ســاخت ســریال »سلمان فارسی« است، 
بی شــک یکی از برجســته ترین کارگردان ها در حوزه ســاخت ســریال های 
 مذهبی اســت؛ کارگردانی با کارنامه ساخت سریال های ماندگار »مختارنامه« و 

»امام علی)ع(«.
»مختارنامه« پرتکرارترین ســریالی اســت که تا به حال از تلویزیون پخش شده  
اســت. پخش این سریال برای نخستین بار مهر ماه ۱۳۸۹ اتفاق افتاد و حاال هر 
بار در مناســبت ها، به خصوص محرم و صفر با تدوین های مختلف و با محوریت 

موضوعات و شخصیت های مختلف بازپخش می شود.
و اینگونه بود که کارگردان »مختارنامه« وقتی یک ســال قبل در ساخت سریال 

جدیدش ـ ســلمان فارسی ـ ظاهرا با مشکل برخورد کرد، همین مساله را بازگو 
کرد و به روی مدیران تلویزیون آورد. میرباقری با اشــاره به هزینه ساخت سریال 
»مختارنامه« گفته بود: مختار به روایتی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد هزینه داشــت. دقیقا 
نمــی دانم و تهیــه کننده بهتر می داند. شــما یک آمار بگیریــد که چه تعداد 
خانواده ها مجموعه مختار را خریداری کرده اند و آرشــیو کرده اند. یک بررســی 
کنید که آیا سه برابر پولش را درآورده یا نه. می خواهم بگویم این کارها را هرچه 
هزینه کنیم به پشتوانه این مردم و این فرهنگ و این تماشاگر جواب می دهد و 

دغدغه است، اما فهم آن برای یک عده از مدیران ما مشکل است.
او همچنین بیان کرده بود: دشــواری های ساخت پروژه های تاریخی اسالمی به 
لحــاظ، بودجه، امکانات و موضع گیری ها باعث می شــود کار از آنچه در ذهن 

کارگردان قرار دارد فاصله بگیرد.
این کارگردان در ارتباط با سختی های ساخت پروژه های تاریخی مذهبی گفته 
بود: این ســختی ها و زخم ها زمانی اجر و لذت دارد که نتیجه داشــته باشد. به 
نظر می رسد قصور زیادی از این حیث در حال اتفاق افتادن است که بعد از این 
همــه زحمت آن چیزی که فکر می کردی و می خواســتی، با آنچه از آب درمی 

آید، فاصله قابل توجهی دارد.
پس از این صحبت ها بود که پیمان جبلی، رییس صداوســیما دو بار آن هم در 
فواصل زمانی نســبتا کوتاه در پشت صحنه سریال »سلمان فارسی« حاضر شد و 

پس از آن، دیگر گله ای از داود میرباقری هم رسانه ای نشد.
اما از حاشــیه های اخیر سریال »ســلمان فارسی« هم می توان به صحبت های 
فریبرز عرب نیا، بازیگر نقش اصلی سریال »مختارنامه« اشاره کرد که گفته است، 
عوامل ساخت سریال »ســلمان فارسی« به کارگردانی داود میرباقری از او برای 
بازی در این مجموعه دعوت کردند ولی او نپذیرفته چون با معیارها و شــرایط و 

خواسته های فعلی اش هماهنگ نبود و نخواهد بود.
گفته می شــود عرب نیا پس از ایفای نقش مختــار، تا مدت ها با مالحظاتی در 

پذیرش نقش ها در سینما و تلویزیون مواجه شد.

»یوسف پیامبر )ع(« به کارگردانی فرج هللا سلحشور
مرحوم سلحشور کارگردانی مجموعه های تلویزیونی تاریخیـ  مذهبی چون ایوب 

پیامبر، مردان آنجلس و یوسف پیامبر را در کارنامه دارد.
سریال »یوسف پیامبر)ع(« در کنار مجموعه ای چون »مختارنامه« از پرتکرارترین 
ســریال های تلویزیونی هستند که به واســطه پخش چندین باره از شبکه های 
مختلف، طی ســال های گذشته حتی دستمایه شــوخی در فضای مجازی قرار 
گرفتــه اند. با این همه »یوســف پیامبر)ع(« را می تــوان یکی از محبوب ترین و 
پربیننده ترین ســریال های دهه ۸۰ معرفی کرد که صداوســیما آن را به برخی 
کشــورهای دیگر هم اهدا کرد. این ســریال اولین بار در سال ۸۷ از شبکه یک 
ســیما پخش شــد و پس از آن، بارها و بارها از شــبکه های مختلف به نمایش 

درآمده است.
زنده یاد سلحشــور قبــل از ابتالء به بیماری ای کــه در نهایت منجر به فوتش 
شــد، قصد ساخت سریال »موسی )ع(« را هم داشــت. پروژه ای که در نهایت با 
مرگ کارگردان، به جمال شورجه سپرده شد. اما متاسفانه جمال شورجه که در 
سریال یوسف پیامبر )ع( هم سلحشور را همراهی کرده بود، به بیماری مبتال شد 
و نتوانست سریال موسی )ع( را کلید بزند. با این دو اتفاق، از ابراهیم حاتمی کیا 
به عنوان کارگردان جدید این ســریال تاریخی مذهبی نام برده شــد که او هم 
در همان بدو امر با مشــکالتی درخصوص اعتراض و شــکایت خانواده زنده یاد 

سلحشور از فیلمنامه مواجه شد.

»شب دهم« و »میوه ممنوعه« به کارگردانی حسن فتحی
حســن فتحی، کارگردان سریال توقیف شده »جیران« و مجموعه »شهرزاد« در 
شبکه نمایش خانگی، زمانی از کارگردان های موفق تلویزیون به حساب می آمد 

که صداوسیما در حقیقت در این سال ها او را از دست داد.
فتحی ســاخت آثار مذهبی پرمخاطبی نظیر »شــب دهــم« و »میوه ممنوعه« 
 را در کارنامــه دارد که اتفاقا! »شــب دهم« او در زمــره پرتکرارهای تلویزیون 

قرار می گیرد.
ســیدعزت اهلل ضرغامی، وزیر حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، در ماه های گذشــته با یادی از مجموعه های موفق نمایشی در 
دهه های گذشــته و زمانی که ریاست رســانه ملی را عهده دار بود، گفته است: 
ســریال ماندگار »میوه ممنوعه« پس از انتشار با جذب مخاطب ۸۵ درصدی در 

زمره ی برترین های آثار نمایشی سیما قرار گرفت.
فتحی ســریال پرمخاطب »شب دهم« را دو دهه قبل برای پخش در ایام محرم 
ساخت که با بازخورد مثبتی رو به رو شد. به گفته او پخش سریال »شب دهم« 
در ایام محرم، پیشنهاد محمدرضا جعفری جلوه )مدیر وقت شبکه اول( بود. گویا 
جعفری جلوه معتقد بوده این سریال در ایامی که عید نوروز و محرم با هم تقارن 

دارند، مخاطب بسیاری را جذب خود می کند و همین اتفاق هم افتاد.
حســن فتحی با یادآوری خاطرات ساخت این مجموعه، بیان کرده است: در آن 
زمان بودجه »شــب دهم« به حدی پایین بود که تردید داشــتیم می توان کاری 
خوب ســاخت یا نه! به آقای بشکوفه )تهیه کننده شب دهم( گفتم، من به خاطر 
عشق به امام حسین )ع( این فیلنامه را نوشتم و به همین خاطر نیز جلو می رویم. 

هر جا هم کمبود داشتیم با همکاری و قناعت مشکالت را حل می کنیم.

»والیت عشق« و »تنهاترین سردار« به کارگردانی مهدی فخیم زاده
شــاید باورتان نشــود اما مهدی فخیم زاده، کارگردانی که ساخت دو مجموعه 
تلویزیونی »والیت عشق« و »تنهاترین ســردار« را در کارنامه هنری خود دارد، 

دیگر به ساخت مجموعه های مذهبی تاریخی نمی اندیشد!
علت چیســت؟ فخیم زاده در این خصوص به دشــوار بودن ساخت برنامه های 

مذهبی و فضای محدود تولید آثار دینی اشاره کرده است.
او درباره روند شکل گیری دو سریال »والیت عشق« و »تنهاترین سردار«، یادآور 
شــده اســت: آن زمان بنده از طرف آقای حیدریان که رئیس ســیما فیلم بود، 
مامور ساخت »تنهاترین سردار« شدم. قرار شد که همه چیز تعطیل شود و برای 
ساخت این ســریال کمک کنند؛ چون اولین سریال سیمافیلم درباره شخصیتی 
مذهبی بود و ســریال »امام علی«)ع( در خود شــبکه تولید شده بود. من گفتم 
استعداد این کار را ندارم و آقای حیدریان اصرار به ساخت آن داشت. تنها شانس 
من این بود که منبع این کار یک کتاب بود و آن »صلح امام حســن)ع(« نوشته 

آل یاسین بود که رهبر معظم انقالب ترجمه کرده بودند.
همچنین این کارگردان در ارتباط با مجموعه تلویزیونی »والیت عشق« هم اظهار 
کرده است: بعد از اتمام کار اول که می خواستم سر کار خودم برگردم یک کتابی 
به من دادند درباره زندگی امام رضا)ع( تا بخوانم و گفتند که بر مبنای تجربیات 
قبلی ام ســریال »والیت عشق« را بسازم. این سریال دو سال و نیم طول کشید و 
صدا روی صحنه بود و اولین بار بود که معصوم را به شــکلی نمایش دادیم و این 

دفعه کتاب های زیادی خواندم که روایت های متفاوتی از زندگی امام داشتند.
فخیم زاده با اشــاره به این که بعد از ساخت دو اثر تاریخی ـ دینی پیشنهادهای 
مشــابهی به او برای کارگردانی شد که نپذیرفت، درباره علت این مساله تصریح 
کرد: بعد از ســاخت »والیت عشــق« به من پیشنهادات زیادی شد اما من دیگر 
به ســراغ این کار نرفتم و دو دلیل اساسی دارد که یکی این است که روایت های 
تاریخی و دینی مختلف اســت و اظهارنظرهای مختلفی توسط آدم ها انجام شود 
و خیلی خودمانی بگویم که این کار مبصر زیاد دارد که صاحب نفوذ هم هستند. 
حاال در زمینه تاریخی آدم سعی می کند چیزی خالف را نیاورد اما درباره شریعت 

و اعتقادات سخت است.

»صاحبدالن« به کارگردانی محمدحسین لطیفی
محمدحســین لطیفی از کارگردان هایی است که در زمینه ساخت سریال های 
مذهبی فعالیت داشته اســت و به عقیده او می توان سریال »صاحبدالن« را در 

زمره ی نخستین گام های پرداختن به مضامین دینی دانست.
او ســاخت سریالی چون »صاحبدالن« را یکی از آرزوهایش برشمرده که محقق 
شده و یادآور شده است، فیلمنامه این سریال در آن دوره به راحتی تصویب نشده 

بود، بلکه دوره ها و بحث و گفتگوهای بسیاری را گذرانده بود.
لطیفی در ارتباط با دالیل پذیرش ســاخت ســریال صاحبدالن گفته بود: همان 
طور که بیننده برای تماشــای ســریالی باید از آن لذت ببرد، من هم از ساختن 
یک ســریال باید لذت ببرم و نمی توانــم از کاری لذت ببرم مگر آن که تجربه ی 
جدیدی کســب کنم. در ساختن یک فیلم یا سریال عالوه بر این که باید کار را 
دوست داشته باشــم، همان طور که صاحبدالن را دوست داشتم، نوع و شیوه ی 

روایت یک قصه هم برایم مهم است.

با نگاهی به آرای سازندگان چند سریال ماندگار 

 چرا سریال های مذهبی 
مدام تکرار می شود؟

شعرخوانی عاشورایی در »آستان مهر« 
محفل شعر عاشورایی »آستان مهر« برگزار می شود.

بــه گزارش روابط عمومی حوزۀ هنری، در این محفل شــعر عاشــورایی محمدعلی مجاهــدی، علیرضا قزوه، مرتضی 
امیری اســفندقه، سعید بیابانکی، محمدســعید میرزایی، احمد علوی، هادی جانفدا، قاسم صرافان، عباس کیقبادی، 
محمدمهدی ســیار، ســاراجلوداریان و فریبا یوســفی حضور دارند و شــعرهای آیینی و عاشــورایی خــود را برای 
 حاضرین می خوانند. همچنین در این مراســم مهدی امین فروغی به ســخنرانی و محســن عرب خلقی به مرثیه خوانی 

خواهد پرداخت.
براسـاس ایـن خبر، محافل شـعر »آسـتان مهر« توسـط مرکـز آفرینش هـای ادبی در مناسـبت های مذهبـی و آیینی 
مختلـف برگـزار می شـود و شـاعران و مداحـان اهـل بیـت گـرد هـم می آینـد تـا متناسـب بـا موضـوع هـر روزی به 

بپردازند. شـعرخوانی 
این مراســم روز شنبه )۲۲ مرداد ۱۴۰۱( ساعت ۱۸ در تاالر مهر حوزۀ هنری انقالب اسالمی به آدرس خیابان سمیه 

نرسیه به پل حافظ برگزار می شود و ورود برای عموم عالقه مندان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آزاد است.

سریال تاریخیـ  سیاسی »راز ناتمام« از 22 مرداد روی آنتن
مجموعه تلویزیونی »راز ناتمام« به کارگردانی و تهیه کنندگی امین امانی با مضمونی تاریخی ـ  سیاســی از شــنبه ۲۲ 

مرداد روانه آنتن شبکه یک سیما می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، این سریال در آستانه شهادت دو دولت مرد بزرگ انقالب اسالمی، شهید محمدعلی 
رجایی )رئیس جمهور( و شــهید حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد باهنر )نخست وزیر( به روی آنتن می رود. 
»راز ناتمام«، در کش و قوس یک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می پردازد که در 
فعالیت های پرثمرش، سوابق مبارزاتی علیه رژیم ستم شاهی و بارها محکومیت به زندان دارد و پس از انقالب اسالمی 
نیز وزیر آموزش و پرورش و ســپس دومین نخســت وزیر دولت جمهوری اســالمی ایران بوده است. محمدجواد باهنر 
هشــتم شهریورماه سال ۱۳۶۰ توسط منافقین خلق ترور شد و همراه با محمدعلی رجایی رئیس جمهور وقت ایران به 
شــهادت رسید. این سریال تلویزیونی شــخصیت بزرگان انقالب اسالمی از جمله آیت اهلل سیدمحمد بهشتی، آیت اهلل 
اکبر هاشــمی رفسنجانی، شهید محمدعلی رجایی را بازسازی کرده و روایت هایی از وجوه مبارزاتی این شخصیت ها و 

حزب جمهوری اسالمی و وقایع دهه ۶۰ و فتنه انگیزی و جنایات منافقین را به نمایش می گذارد.


