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كــه خــوب  كنــم  ح  كــردم بــراى اینهــا چــه مطلبــى را مطــر مــاه رمضــان بــود، فكــر 
كهــف را برایشــان تفســیر  كــه ســورۀ  گفتــم  باشــد. بــه مناســبت حــال خــودم 
كار، مــن بــه تفاســیر مختلــف و بــه تاریــخ مراجعــه مى كــردم  مى كنــم. بــراى ایــن 
و در آن جلســه -كــه جلســه ی خیلــى ُپرشــور و خوبــى هــم بود- این ماجــرا را در 

شــبهاى مــاه رمضــان پشــت ســر هــم بیــان مى كــردم.
گفتــه ام و شــنیده ام و  كهــف را  پــس از ایــن قضیــه هــم بارهــا داســتان اصحــاب 
كهــف را از شــما  كــه قصــۀ اصحــاب  خوانــده ام؛ امــا حقیقــت قضیــه ایــن اســت 
كــه شــما آن صحنــۀ بســیار زیبــا و قــوى و پیچیــده و عالــى  گرفتــم! آن شــبى  یــاد 
كــه »اذ قامــوا رّبنــا رّب الّســموات و األرض« یعنــى  كردیــد، مــن فهمیــدم  را اجــرا 
چــه! آن شــب مــن ایــن را بــه چشــم خــودم دیــدم. شــما حقیقتــًا یــك داســتان 
كردیــد و آن را در مقابــل چشــم بیننــدگان قــرار دادیــد؛  قرآنــى را زنــده و مجســم 

كاِر خیلــى بزرگــى اســت. ایــن 

كارهای بزرگ دنیاست   مردان آنجلس قابل مقایسه با 
چهــارم  دانشــجویی  نشــریات  دبیــران  ســر  و  مســئول  مدیــران  پاســخ  و  پرســش  جلســه 

1377 اســفند

كار مى شــود  كمــك بــه دانشــجویان هنــر چــه  كــه بــراى  مــن فكــرش را نكــرده ام 
كــه در زمینــه ى هنــر - بخصــوص هنرهاى  كــرد. البتــه مــن عقیــده ام ایــن اســت 
ــًا  ــه حّق ك ــد  ــم آدم مى بین ــى ه ــم. از طرف ــاز داری ــى نی ــًا خیل ــا واقع ــى - م نمایش
و انصافــًا اســتعدادهاى بســیار خوبــى هســت؛ چــه در زمینــه ى بازیگــرى، و 
كارگردانــى؛ همــه اش هــم مربــوط بــه دوران انقــاب اســت؛  چــه در زمینــه ى 
مربــوط بــه قبــل از انقــاب نیســت. مــن خیلــى هــم بــا ســینما ارتباطــى نــدارم؛ 
كــه از تلویزیــون پخــش مى شــود، یــا چیــزى وراى  ممكــن اســت نمایشــهایى را 
كــه مــن دیــده ام،  كنــم ببینــم؛ امــا در همــان حــّدى  ایــن را یــك وقــت فرصــت 
انقــاب،  از  بعــد  خــوِب  ســینمایِى  بازیگــران  نســبت  كــه  بگویــم  مى توانــم 
ــت  ــه از آن وق گرچ ــت. ا ــاب اس ــل از انق ــراد در قب ــور اف ــبت این ط ــتر از نس بیش
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هــم بازیگــران خیلــى خوبــى هســتند، امــا اینهــا نسبتشــان بیشــتر اســت. ایــن، 
كــه ایــن فضــا مى توانــد ایــن افــراد  اســتعداد را نشــان مى دهــد؛ نشــان مى دهــد 
كــه تلویزیــون پخــش مى كــرد،  را رشــد دهــد. همیــن ســریال »مــردان آنجلــس« 
كار خیلــى بزرگــى اســت؛ واقعــًا قابل  كار،  كارگردانیــش خیلــى دشــوار اســت. ایــن 
مقایســه بــا فیلمهــاى معــروف و بــزرگ دنیاســت و از ایــن ســریالهاى معمولــى 
ــه مراتــب بهتــر اســت. ایــن نكتــه خیلــى مهــم اســت؛  ــم، ایــن ب ــه مــا دیده ای ك
ــم. البتــه فیلــم فقــط بازیگــرى و  ــه مــا ایــن هنــر را داری ك ایــن نشــان مى دهــد 
كارگردانــى نیســت؛ مســّلمًا چیزهــاى دیگــرى هــم در فیلــم وجــود دارد؛ امــا 
ــد هــم  باالخــره در همیــن زمینه هــا اســتعدادهاى خیلــى خوبــى هســت و بای

كنــد. پــرورش پیــدا 

  همه در پیشگاه خداوند مأجور هستند
دیــدار كارگــردان، هنرمنــدان و عوامــل تولیــد ســریال حضــرت یوســف علیه الســام بــا رهبــر 

انقــاب نهــم آذر1388

پــردازش  بــا  كارهــای هنــری خاقانــه  بــرای  ایــن ســریال در واقــع شــروعى 
ــاد  ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ك ــت  ــى اس ــر انقاب ــه هن ــوی در مجموع ــتانى ق داس
ــش از  ــه بی ــن زمین ــد در ای ــدان بای ــن هنرمن ــیما، و همچنی ــدا و س ــامى، ص اس

كننــد. گــذاری  پیــش ســرمایه 
كنونــى هنــر و ســینما، معمــواًل بــرای جــذب مخاطــب، از برخــى  در دنیــای 
مســائل از جملــه جاذبه هــای جنســى اســتفاده مى شــود امــا در ایــن ســریال 
كشــورها  كــه بســیار پرمخاطــب و مــورد رضایــت بیننــدگان در ایــران و ســایر 
هــم بــود، برخــاف غالــب فیلــم هــا و مجموعه هــای نمایشــى، محــور داســتان 

كدامنــى اســت. عصمــت و پا
كشــیده شــدن شــخصیتى  گیهــای ایــن ســریال، بــه تصویــر  یكــى دیگــر از ویژ
كــه این شــخصیت دینى  جامــع االطــراف و نبــّوت واقعــى از یوســف پیامبــر بــود 
عــاوه بــر معنویــت و توجــه بــه دعــا و ذكــر، در صحنــه مدیریــت جامعــه، تدبیــر 

امــور، مبــارزه بــا ظلــم، و ایســتادگى در مقابــل فشــارها نقــش بــارزی داشــت.
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سیاســى  اراده  مظهــر  هالیــوود  در  ســینمایى  مؤسســات  و  شــركتها  بیشــتر 
كــه پشــت صحنــه سیاســت آمریــكا قــرار دارد و  دســتگاه منســجمى هســتند 

گرفتــه اســت. حتــى در برخــى مــوارد فراتــر از دولتهــا نیــز قــرار 
گفتــن دارد  نظــام جمهــوری اســامى ایــران حرفهــا و ایده هــای جدیــدی بــرای 

ح شــوند. كــه بایــد بــا اســتفاده از شــیوه های هنرمندانــه و تأثیرگــذار، مطــر
كــرده  كنــون در ایــران تحقــق پیــدا  مــردم ســاالری همــراه بــا حقیقــت دینــى، ا
بــا شــیوه های هنــری و نمایشــى ایــن واقعیــت بــى نظیــر را بــه  و مى تــوان 

كــرد. جهانیــان معرفــى 
نظــام  در  ملتهــا،  میــان  در  پرطرفــدار  بســیار  و  جــذاب  ایده هــای  و  حرفهــا 
كــه مى تــوان آنهــا را در قالــب داســتانهای نمایشــى  اســامى ایــران وجــود دارد، 

ــرد. ك ــه  ــه عرض ــیوه ای هنرمندان ــا ش ــاه و ب كوت ــا  ــد و ی بلن
جایــزه  هیچــگاه  امــا  شــد  خواهنــد  بزرگــى  آثــار  قطعــًا  هنــری،  آثــار  چنیــن 
كــوس رســوایى  كــرد زیــرا امــروز  ــا نوبــل هنــری را دریافــت نخواهنــد  اســكار و ی
دســتگاههای جهانــى پشــتیبان هنــر، در دنیــا زده شــده اســت. ایــن جایزه هــا 
ــه  ــزه هــا ب كســب ایــن جای ــرای  ــد ب ــد و هنرمنــدان نیــز نبای هیــچ ارزشــى ندارن

دنبــال ســاخت اثــر هنــری باشــند.
گرفــت و بــرای ســاخت اثرهــای هنــری مبتنــى  بایــد روش هــای هنرمندانــه را فرا
كــه ایــن هــدف نیــز جــز بــا تــاش هنرمنــدان متعهــد و  كــرد  بــر حقیقــت، همــت 

جوانــان مؤمــن محقــق نخواهــد شــد.
كارهــای ســینمایى و مجموعه هــای تلویزیونــى بــه هیــچ وجــه نبایــد از هنــر  در 
گذاشــت. قــوام یــك اثــر هنــری بــه قصه پــردازی  كــم  و روشــهای هنرمندانــه 
كــه بایــد در ایــن زمینــه توجــه جدی تری شــود. مناســب، قــوی و جــذاب اســت 
ــا ارزش و برجســته، در پیشــگاه خداونــد  قطعــًا همــه عوامــل ایــن مجموعــه ب
گرفته شــد،  كــه بــه ایــن مجموعــه  مأجــور هســتند. البتــه برخــى ایرادهایــى هــم 
كار بــزرگ،  كــه بخواهــد بــه ایــن  ــا آنقــدر اهمیــت نداشــت  ــا صحیــح نبــود و ی ی

كنــد. خدشــه ای وارد 

  همه جهات شرعی در این سریال مالحظه شده
دیدار هنرمندان و دست اندركاران صداوسیما

دســت اندركاران  و  هنرمنــدان  نویســندگان،  كارگردانــان،  از  گروهــی  و  رئیــس  حضــور  بــا 

ــر1389 ــم تی ــران دوازده ــامی ای ى اس ــور ــیماى جمه ــدا و س ــازمان ص ــی س ــاى نمایش مجموعه ه

كــه آدمهــاى  بنــده  ....شــماها هنرمندیــد و هنرمنــد ظریــف اســت. امثــال 
كــه شــماها را اینجــور  گــر قــرار بــود ایــن ظرافتهائــى  پوســت كلفتى هســتیم، ا
نگــران میكنــد و میلرزانــد و بــه ِشــكوه و شــكایت وادار میكنــد، ماهــا را هــم 
ــوب،  ــد. خ ــور دیگــرى مى ش ــع ج ــاال وض ــدان در ببــرد، ح ــا از می ایــن نگرانى ه
كــه بنــده بــا هنرمندهــا از شــكلهاى مختلــف - بیشــتر، هنرمندهــاى  در حالــى 
عرصــه ى شــعر و ادبیــات و قصــه و ایــن حرفهــا - از دوران جوانــى تــا حــاال زیــاد 
كار داشــتم و لطافــت و ظرافــت روح اینهــا را میدانــم، چــه جــور مــن از  ســر و 
كار خودتــان را  كــه آقــا بــه ایــن انتقادهــا توجــه نكنیــد؛  شــما بخواهــم و بگویــم 
بكنیــد؟ خــوب، میگوینــد، بگوینــد. باالخــره بــاب انتقــاد بــاز اســت. حــاال شــما 
كــه تمام  ببینیــد؛ مثــًا همیــن ســریال »یوســف پیامبر«. ســریالى ســاخته شــده 
ــك  ح حــال ی ــون در آن ماحظــه شــده. شــر گ گونا جهــات شــرعى و رعایتهــاى 
كار هــم مبنــاى عفــاف اســت، نــه مبنــاى رائــج در  پیغمبــر هــم هســت. مبنــاى 
فیلمهــاى دنیــا؛ عشــق و شــهوت و ایــن چیزهــا. بعــد هــم اینجــور بــا اســتقبال 
در همــه ى دنیــاى اســام - شــاید بعضــى از جاهــاى دنیــاى غیــر اســام - 
گفتنــد، بصراحــت  مواجــه شــده. خــوب، تــوى روزنامــه انتقــاد نوشــتند، بــد 
كردنــد؛ باالخــره ایــن چیزها هســت.  گرفتنــد، مشــكات دیگــر هــم درســت  ایــراد 
كــه حــاال انتقــاد  كنــم؛ خیلــى دغدغــه ى ایــن را  مــن میخواهــم بــه شــما عــرض 
گــر بنــا باشــد ایــن  میكننــد و حــرف میزننــد و میگوینــد، نداشــته باشــید. ا
ــه بعضــى اش هــم شــاید واقعــى  ك ــى  كنیــد؛ دغدغه هائ دغدغه هــا را ماحظــه 
كــه تصــور میكنــد - در واقــع  نباشــد - یعنــى همــان روح لطیــف هنرمنــد اســت 
گرفتــه میشــود؛ ایــن را مــن تصدیــق  كار  توّهــم دغدغــه اســت، حقیقتــًا امــكان 
كنیــد.  میكنــم. لــذا نبایــد خیلــى بــر ســر ایــن دغدغه هــا و ایــن نگرانى هــا درنــگ 

ایــن یــك طــرف قضیــه اســت. 
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ج اهلل سلحشــور متولد 1331 در قزوین اســت. قبل از پیروزی انقاب اســامى فعالیت های    فر
ــى« در  ــد ریاح ــن یزی ــش »حرب ــا نمای ــال ۱۳۵۷ ب ــدای س ــرد. از ابت ك ــاز  ــاجد آغ ــى را در مس مذهب
مســاجد تهــران وارد بازیگــری در تئاتــر شــد و اولیــن اجــرای نمایــش او پیش از انقاب در مســجد 
كبــر)ع( بــا هجــوم مــزدوران شــاه متوقــف  جواداالئمــه)ع( و اجــرای دوم در مســجد حضــرت على ا
كارگردانــى در تئاتــر ادامــه داد و حضــور  شــد. پــس از انقــاب فعالیت هایــش را بــا بازیگــری و 
داشــت.  اســامى  تبلیغــات  ســازمان  هنــری  حــوزه  فعالیــت  و  گیــری  شــكل  در  پررنگــى 
درنمایشــنامه های »پــرده بــرداری، حصــار در حصــار، شــب آخــر، تاجــر ونیــزی« ایفــای نقــش 
كــه بعضــى از ایــن تئاترهــا در قالــب تلــه تئاتــر از تلویزیــون جمهــوری اســامى ایــران پخــش  نمــود 

گردید. او در اغلب این نمایش ها نقش اول بوده است.

ــى رســول  كارگردان ــه  ــب« ب ــا ســقای تشــنه ل ــم »ب ــازی درفیل ــا ب كار تصویــری خــود را ب   اولیــن 
كوتــاه »مشــكات« بــه  كارهــای دیگــر تلویزیونــى او، بازیگــری در فیلــم  ماقلــى پــور آغــاز نمــود و از 
كارگردانــى آقــای محمــد نــوری زاد را  كارگردانــى حجــت االســام انصــاری، »نخلســتان تشــنه« بــه 
مى تــوان نــام بــرد. اولیــن بــار بــا بــازی در نقــش »لطف علــى خــان« در فیلم توبــه ی نصــوح )۱۳۶۱(  
ــرد. بعــد از آن نقــش  ك ــه  ــى محســن مخملبــاف  بازیگــری در عرصــه ســینما را تجرب كارگردان ــه  ب
كــرد. دومین  كارگردانــى محمدرضــا هنرمنــد بــازی  گوركــن)۱۳۶۳( بــه  »آســید عبــدی« را در فیلــم  
تجربــه همــكاری بــا رســول ماقلــى پــور بــازی در فیلــم پــرواز در شــب)۱۳۶۵( بــود. دو ســال بعــد 
مصطفــى فرمانــده نیروهــای ایرانــى نقــش او در فیلــم انســان و اســلحه)۱۳۶۷( ســاخته مجتبــى 
ــر عهــده داشــت. ایــن  كار را هــم ب كنندگــى  ــازی در نقــش اول فیلــم تهیــه  كنــار ب ــود. در  راعــى ب

ج اهلل سلحشور در سینما بود.  كنندگى فر اولین تجربه تهیه 

ــرد. در  ــا بهره گیــری از منابــع دینــى نوشــت و بــه صحنــه ب   در ســال ۱۳۷۰ »ایــوب پیامبــر« را ب
كارگردانــى را برعهــده داشــت. اســتقبال فــوق العــاده از ایــن  ایــن نمایــش نقــش ایــوب پیامبــر و 
كــه در ســال 1372آن را در قالــب یــک ســریال ۵ قســمتى فیلمبــرداری و از  نمایــش موجــب شــد 

    توبه نصوح

      

       مردان آنجلس  

    توبه نصوح

    انسان و اسلحه 
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تــا ســال 1383 متــن ســریال را در ۴۰ قســمت تحقیــق و  مى شــد 
ــریال  ــن س ــد. ای ــاز ش ــرداری آغ ــال فیلمب ــان س ــرد و از هم ك ــگارش  ن
كودكــى ایشــان آغــاز مى كنــد و در  روایــت زندگــى ایــن پیامبــر را از 
نمایــش مى گــذارد.  بــه  را  ایشــان  ونشــیب  فــراز  پــر  زندگــى  ادامــه 
مــاه  تیــر   ۷ جمعــه  قســمتى   ۴۰ ســریال  ایــن  قســمت  نخســتین 
ــامى  ــوری اس ــیمای جمه ــداو س ــبكه اول ص ــاعت ۲۲ از ش ۱۳۸۷س
ایــران پخــش شــد. ایــن ســریال بارهــا در نقــاط مختلــف دنیــا بــاز 
كرد.  پخــش شــد و در همــان ابتــدا توجــه بیننــدگان را بــه خــود جلــب 
كشــور بــا  »یوســف پیامبــر)ع(« از شــبكه های مختلــف تلویزیونــى54 

زبان عربى پخش شد. 

ج اهلل سلحشــور    پــروژه بعــدی مؤسســه تبیــان بــا مدیریــت فــر
نــگارش ایــن  ســریال زندگــى حضــرت موســى )ع( اســت. مراحــل 
ســریال در حــال پایــان و مراحــل پیــش تولیــد آن در حــال پیگیــری 
ــز از مشــاوران  ــگارش ایــن ســریال فاخــر نی ــرای ن اســت. سلحشــور ب

برجسته ای بهره برده است.

ــر  ــر اســاس متنــى از اســماعیل ســلطانیان در ۱۸ قســمت ب كنــد. در ســال ۱۳۷۵ ســریال »مــردان آنجلــس« را ب تلویزیــون پخــش 
كــه در زمان  كهــف روایت هفت نفر اســت  كهــف« قــرآن بازنویســى وكارگردانــى نمــود. داســتان اصحــاب  اســاس داســتان »اصحــاب 
ــه دعــوت شــهریار  كهــف معــروف مى شــوند. در ســال 1376 ب ــه اصحــاب  ــد و ب ــه غــاری پنــاه مى برن ــم، ب ــور ظال ــوس، امپرات دقیان
كــرد. ســه ســال پــس از تولیــد ســریال مــردان آنجلــس   بحرانــى در فیلــم دنیــای وارونــه در نقــش یــک جواهــر فــروش ایفــای نقــش 
كــرد. ایــن مؤسســه  نســخة ســینمائى آن را ســاخت. در همــان روزهــا مؤسســه فرهنگــى هنــری تبیــان را بــا مدیریــت خــود تأســیس 

در زمینه فرهنگى وهنری اعم از فیلم وسریال، تحقیقات و نگارش و… حول محور های قرآنى فعالیت مى كند. 

  در ســال 1378 بــه دعــوت آقــای الریجانــى  قــرارداد نــگارش ســریال یوســف پیامبــر را بــا ســیما فیلــم بســت. از اول 1379 تحقیــق 
و نــگارش آن بــه طــور جــدی در مؤسســه تبیــان آغــاز شــد. ابتــدا منصــور براهیمــى اســتاد مســّلم ادبیــات نمایشــى به عنوان مشــاور 
گــروه تحقیــق متشــكل از آقایــان ناصــر غریــب شــاه ، آقــای دكتــر محمــد قاســمى ، آقــای علــى دارور )مترجم  ادبیــات نمایشــى و یــک 
گرفــت. ایــن  ح اولیــه مــورد نقــد و نظــر و بازنگــری قــرار  كار شــدند و هــم زمــان طــر و محقــق( و حــاج آقــا محمــد لنكرانــى را دعــوت بــه 
كــردن و ایجــاد جذابیت هــای نمایشــى بــدون دخــل و تصــرف در آیــات و روایــات و  گــروه مشــاور تــاش خــود را روی در دراماتیــزه 
كــرد. ســه روز در هفتــه در حضــور مشــاور هنــری )آقــای براهیمــى( و مشــاوران مذهبــى خاصــه هــر قســمت خوانــده  تاریــخ متمركــز 

واز در شب     توبه نصوح   پر

واز در شب         پر

      یوسف پیامبر 

    ایوب پیامبر
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  دربارۀ نحوۀ ورودتان به عرصۀ نمایش بفرمایید؟ 
)ع(  كبــر  على ا حضــرت  مســجد  در  یــزد  و  اصفهــان  بچه هــای  انقــاب  از  قبــل 
كردنــد در یكــى از  كردنــد و بــه مــن پیشــنهاد  نمایــش »حجــر بــن عــدی« اجــرا 
گفتیــم اهــل این جــور چیزهــا نیســتیم. این جــور چیزهــا را،  كنــم.  نقش هــا بــازی 
بــه قــول قدیمى هــا، قرتى بــازی مى دانســتیم؛ مــا هــم بچه هیئتــى! قبــول نكردیــم. 
كــه آنجا  وقتــى نمایــش اجــرا شــد، در مســجد بودیــم. تأثیــر ایــن نمایــش بــر مردمى 
بودنــد، مــا را بــه ذوق آورد. دیدیــم حیــف اســت، نبایــد از این تأثیرگذاری گذشــت. 
گــر  هــدف فعالیــت مــا در مســجد تأثیــر مثبــت بــر جامعــه، مــردم و جوان هــا اســت. ا

كاری را بكنــد، چــرا مــا وارد نشــویم؟ نمایــش مى توانــد چنیــن 
كننــد. بــاز هــم  گــروه مى خواســتند نمایــش »ُحــر« را اجــرا  چنــد وقــت بعــد همــان 

بــرای همــكاری از مــن دعــوت شــد. ایــن بــار پذیرفتــم. 

  متن نمایش را چه كسی نوشته بود؟
گردان دكتــر شــریعتى. بــا تغییراتــى در متــن  ح بخــش«، یكــى از شــا »عبــاس فر

كردیــم. اجرایــش 

  چرا مأموران اجازه ندادند نمایش كامل اجرا شود؟
كــه مــردم را بــه  گذاشــته بودیــم  در حقیقــت مــا در اول ایــن نمایــش ســرودی 
حركــت، انقــاب و طغیــان علیــه حكومــت تحریــك مى كــرد. جنبــۀ دیگــر نمایــش 
هــم انســان ها را بــر ســر دوراهــِى انتخــاب قــرار مــى داد. همــان دوراهــى انتخابــى 
كــرد. نمایش  كــه خــود »حــّر بــن یزیــد ریاحــى« بــر ســر آن ایســتاد و درســت انتخــاب 
كــه شــما هــم اآلن در ســر دوراهــِى انقــاب  به نوعــى بــه افســران دورۀ شــاه مى گفــت 
هســتید. بیــن شــاه و دار و دســتۀ آمریكایى هــا و خمینــى و مذهبى هــا، بایــد یكــى 
كــه مأمــوران شــاه دوســت نداشــتند. وســط    های  كنیــد. طبیعــى بــود  را انتخــاب 

كردنــد و ســالن را بــه هــم زدنــد. مــا هــم فــراری شــدیم.  كنــده  اجــرا مــردم را پرا

كــرده    قبــل از اجــرای نقــش »حــر« در آن نمایــش، فضــای هنــری را تجربــه 
بودید؟

كار فرهنگــى، هنــری نداشــتم، ولــى در مســجد بــرای بچه هــا قصــه  نــه. مــن ســابقۀ 
گاهــى هــم  مى گفتــم؛ دكلمــه مى كــردم، قرائــت قــرآن و تجویــد درس مــى دادم، 
كتابخانــه بــه بچه هــا  كــه در  بــرای بچه هــا نهج الباغــه مى خوانــدم. قصه هایــى را 
كــه از ایــن قصــه چقــدر در ذهــن  مــى دادم و مى خواندنــد، بعــد بررســى مى كــردم 
كار مــا  گرفته انــد و چــه نكته هایــى را فهمیده انــد.  آن هــا مانــده؛ چقــدرش را یــاد 

كار نمایشــى و فیلــم نبــود.  كار هنــری بــود، اّمــا  به نوعــى 

بــه فضــای  قــرآن و نهج البالغــه و فعالیــت در مســجد  بــا    آشــنایی شــما 
خانواده تان برمی گشت؟

كار  مــا خانــواده ای مذهبــى، ســنتى و تقریبــًا روســتایى بودیــم. پــدرم در یــک اداره  
ــود. مــن حــدود  ــرد. مذهــب مــا یــك مذهــب ســنتى، روســتایى و ابتدایــى ب مى ك
گرفتــم.  كــه بــه مكتب خانــه  رفتــم و روخوانــى قــرآن را یــاد  یــازده، دوازده ســالم بــود 

  اهل قزوین هستید؟
یــك  در  را  قــرآن  یــا ۴۲  ســال ۴۱  مــن  آمدیــم.  تهــران  بــه  ســال ۱۳۳9  مــا  بلــه. 
كرده  گوشــۀ خرابــۀ محله مــان درســت  كــه در  گرفتــم. در تكیــه ای  مكتب خانــه یــاد 
گفــت  بودیــم، نوحه خــوان بــودم. بعــد از تمام شــدن دهــۀ عاشــورا یكــى از بزرگترهــا 
چــرا هیئت تــان را مى خوابانیــد؟ هــر هفتــه هیئــت خانــۀ یكــى از شــما باشــد و بــا 
كــه در بیــن هم سن وســال ها قــرآن را بلــد  كســى هــم  همدیگــر قــرآن بخوانیــد. تنهــا 
كــه بــودم، قــاری هیئــت قــرآن هــم شــدم. در  بــود، مــن بــودم. نوحه خــوان تكیــه 
ــا خودمــان قــرآن درس مى گرفتیــم  گاهــى ســه ، چهــار جلســه مى رفتیــم. ی هفتــه 

یــا درس مى دادیــم. 

  با مسجد هم از این طریق آشنا شدید؟
چــون بچه مذهبــى بودیــم، طبیعتــًا دامنــۀ فعالیت هــای مــا بــه مســجد محــل هــم 
كــه فانــى،  گفــت  كشــیده مى شــد. یــك نفــر مــا را پیــش »حــاج آقــا مطّلبــى« بــرد و 
ایــن دوســت دارد جامع المقدمــات و عربــى و اینهــا بخوانــد. ایشــان هــم پذیرفــت 
كه  و مــن چنــد جلســه ای خدمــت حــاج آقــا مطّلبــى رفتــم. همیــن مقدمــه ای شــد 

مــا غیــر از تكیــه و هیئــت خانگــى، در مســجد هــم فعالیــت بكنیــم. 

  مبارزات علیه رژیم را از چه طریقی پیگیری می كردید؟
فعالیت هــای مــا معمــواًل در همــان مســجد جواداالئمــه ســاماندهى مى شــد. 
كــوه مى بردیــم. بچه هــا در آنجــا  گاهــى هــم بچه هــای مســجد را برمى داشــتیم و بــه 
ســرودهای انقابــى مى خواندنــد، دكلمــه اجــرا مى كردنــد، نمایــش اجــرا مى كردنــد. 

ایــن خــودش خیلــى زمینــۀ رشــد بچه هــا بــود. 

  بعد از انقالب هم فعالیت فرهنگی، هنری را دنبال كردید؟
كــه ســینما و تلویزیــون، یــك ابــزار  بعــد از انقــاب بــه ایــن حقیقــت رســیده بودیــم 
ح ارزش هــای  كارا اســت و مى توانــد تریبــون خوبــى بــرای طــر ُبّرنــده و  بســیار 

ایــن  مى دیدیــم  مى كردیــم،  نــگاه  چــه  هــر  امــا  باشــد.  اســام  و  انقــاب 
ســینما و تلویزیــون نمى توانــد آن گونــه باشــد. ایــن ســینما 

گفتگو با »فرج اهلل سلحشور« دربارۀ نمایش، فیلم سازی، سابقۀ فعالیت و آثارش:

»فــرج اهلل سلحشــور« اولیــن پیشــنهادی را کــه بــرای بــازی در یــک نمایــش بــه او می شــود رد می کنــد. نوجــوان بــوده البــد. خــودش 
ــی!  ــم بچه هیئت ــا ه ــتیم؛ م ــازی می دانس ــا، قرتی ب ــول قدیمی ه ــه ق ــا را، ب ــور چیزه ــتیم. این ج ــا نیس ــور چیزه ــل این ج ــم اه ــد: »گفتی می گوی
قبــول نكردیــم.« زمــان تنهــا تــا انتهــای اجــرای همــان نمایــش گذشــت... سلحشــور می گویــد: »در مســجد بودیــم. تأثیــر ایــن نمایــش بــر 
ــازی« داد! ــه »قرتی ب ــن ب ــت.« و او ت ــذاری گذش ــن تأثیرگ ــد از ای ــت، نبای ــف اس ــم حی ــه ذوق آورد. دیدی ــا را ب ــد، م ــا بودن ــه آنج ــی ک مردم

سلحشــور حــاال ســازندۀ ســریالی اســت کــه در همــۀ کشــورهای اســامی دیــده شــده و از آن اســتقبال شــده اســت. حتــی در آمریــكا، کــه »بــا 
چیزهایــی مثــل یوســف عنــاد دارنــد«، تــا جایــی کــه خودش اطــاع دارد، دو بار ســریال »یوســف پیامبــر« را دیده اند. کریم منصــوری، قاری 
شــهیر قــرآن، می گویــد: مــردم یكــی از کشــورهای مســلمان »بــه خاطــر این کــه اوِل ســریال یوســف قــرآن خوانــده ام مــن را می بوســند.«...

گفتگوی جالبی است. کاش فرصت بود تا به جزئیات بیشتری می پرداختیم.

توصیه شما؟

    نترسیم!
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مــا دنبالــش  كــه  آنــى نیســت  ایــن فیلم ســازی و سریال ســازی  تلویزیــون و  و 
كســى بــه دنبــال  هســتیم. مــا در مســجد بــا یــك اخاصــى نمایــش اجــرا مى كردیــم. 
ح خــودش یــا دیده شــدن نبــود. در مســجد آرزوی دیده شــدن و غــرور و تكبــر و  طــر
خودپســندی و خودبزرگ بینــى و خودنشــان دادن نبــود. مى دیدیــم ایــن ســینما 
كــه  و تلویزیــون و ایــن فیلم ســازی و سریال ســازی اصــًا در راســتای آن اخاصــى 

در مســجد بــود نیســت. 

كاری برای بهبودآن فضا انجام دادید؟   چه 
گــروه  كنیــم، ولــى مــدام مى آمدنــد و  كار  گــروه تشــكیل دادیــم تــا بــا همدیگــر  یــك 
كــه حــوزۀ هنــری را تشــكیل دادیــم. بــا پنــج،  را از همدیگــر مى پاشــاندند. تــا ایــن 
گفتنــد از طــرف ما  كاشــانى رفتیــم. ایشــان هــم  شــش نفــر خدمــت آیــت اهلل امامــى 

كار را بكنیــد.  مجــاز هســتید. ایــن 

  آن پنج، شش نفر چه كسانی بودند؟
كــه از بچه هــای مدرســۀ  خ صفــت بــود؛ آقــای بابایــى بــود،  مــن بــودم؛ مصطفــى ر
شــهید مطهــری بــود؛ خانــم ثقفــى بــود؛ آقــای عبدالحــى شماســى بــود؛ آقــای على 

بروجــردی بــود و آقــای علــى رجبــى. 

  حوزۀ هنری چطور شکل گرفت؟
كارهایــى  كــه ســازمان تبلیغــات تشــكیل بشــود. یكــى از  امــام دســتور دادنــد 
ــن  ــود. ای ــری ب ــای هن ــى داد فعالیت ه ــام م ــد انج ــات بای ــازمان تبلیغ ــن س ــه ای ك

كــه مــا بودیــم.  ســازمان واحــد هنــری هــم مى خواســت، 

  آن جمع در حوزۀ هنری ماندند؟
كــه در آن زمــان تشــكیل دهندۀ حــوزۀ هنــری بودنــد، رفتنــد.  همــۀ اعضایــى 
ــا آخــر  كــه از آنجــا بیــرون زد، مــن بــودم. مــن ت آخریــن نفــر از بنیان گــذاران حــوزه 
ایســتادم، ولــى دیــدم دیگــر نمى شــود. آقــای زم و دوســتانش دنبــال اهــداف 

دیگــری بودنــد. 

  آن دوره بیشتر روی چه كارهایی متمركز بودید؟
آن روزهــا بیشــتر بــازی مى كــردم، امــا همــان زمــان فیلمنامــه »ُعزیــر نبــى« را 

كارگردانــى  كــردم و خــودم  كــرده بودیــم، اصــاح  كار  كــه  نوشــتم. »حــر« را 
كــردم.

  در چه فیلم هایی بازی كردید؟
و  »انســان  كــرد؛  كار  را  آن  ماقلى پــور  كــه  شــب«،  در  »پــرواز  فیلــم 

كــرد؛ »گوركــن«،  كار  كــه مجتبــى راعــى آن را  اســلحه«، 
كــرد؛ یــك  كار  كــه آقــای هنرمنــد آن را 

ــام  ــه ن ــاه ب كوت فیلــم 

كار بلنــد  كــرد؛ و یــك  كار  كــه آن را هــم رســول ماقلى پــور  »ســقای تشــنه لب« بــود 
كــرد.  كار  كــه آقــای نــوری زاد آن را  بــه نــام »مشــكات« 

ــه تولیــد یکــی از  ــوای1« منجــر ب ــا آقــای ســراج در آلبــوم »نین   همــکاری شــما ب
بهتریــن آلبوم هــای موســیقی انقــالب شــد. شــما بیشــتر در عرصــه فیلــم و 

نمایش فعالیت داشتید، چطور به موسیقی ورود پیدا كردید؟
هــم  آواز  وقت هــا  بعضــى  و  بــود  خــوب  صدایــم  بــود.  مــن  صــدای  علتــش 
هــم  آواز  كــه  كســى  عنــوان  بــه  را  مــن  نمى خواســت  دلــم  اّمــا  مى خوانــدم، 
كننــد. شــعرها از  گرفتنــد یــك آلبــوم تولیــد  مى خوانــد بشناســند. بچه هــا تصمیــم 

بــود.  كاشــانى و چنــد شــاعر دیگــر  آقایــان ســبزواری، معلــم، خانــم ســپیده 
كــه دكلمــۀ اینهــا را چــه  كار بــود. مانــده بودنــد  آقــای ســراج خواننــده و آهنگســاِز 
كســى بخوانــد. قبــل از آن شــخصى دیگــر خوانــد، خوششــان نیامد و نپســندیدند. 

گفتنــد فانــى تــو بیــا بخــوان. 

كــه باعــث  كار بــود  گی هایــی در ایــن  كار خیلــی اســتقبال شــد. چــه ویژ   از ایــن 
استقبال مردم شد؟

كار بــود. ثانیــًا، شــعرهای آن، شــعرهای ارزشــمند و خوبــى  اواًل، نوآوری هایــى در 
بــود. ثالثــًا اجــرا، اجــرای خالــص و ازدل برآمــده بــود.

كار را دوســت داشــتیم. دربــارۀ لبنان و فلســطین و... هم  كار دلــى بــود. ایــن  واقعــًا 
كنــد و بــه بیــرون  كــه ایــن نــوار بیشــتر گل  كاربــرد داشــت و همیــن باعــث شــده بــود 

گذاشــت و اســتقبال شــد.  از مرزهــا هــم بــرود. روی مــردم تأثیر 

  شما در انتخاب روش و جزئیات نقشی داشتید؟ 
كردم، دیدم با روحیه و شناخت من سازگار بود.  نه. شعرها را بررسى 

هنوز هم اگر بنده بخواهم در صداوسیما كار بكنم، بایستی 
از تك تك مسئولین و آنهایی كه در شوراها و جلسات 
هستند خواهش بكنم. واقعیت امر این است كه آن ها 
ق نمی كند. تو كه كار مثبت كردی، مثل اصحاب  می گویند فر
كهف، یوسف، ایوب و كارهای دیگر، با آن كسی كه كار 
ویایِی كناردریایی و آپارتمان فان و... ساخته هیچ فرقی 
ی. همه اش یكی است. ندار
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گویــا ابتــدا یــك  كــه  كار ایــوب را نوشــتید،    فکــر می كنــم شــما بعــد از جنــگ 
نمایش بود. دربارۀ ایوب توضیح بدهید. 

مــا  از  بــود.  زده  لطمــه  خیلــى  مــا  بــه  مــادی  نظــر  از  مقــدس  دفــاع  و  انقــاب 
كــرده بــود. مصیبت هــای زیــادی ســِر  گرفتــه بــود و مــا را داغــدار  كشــتۀ زیــادی 
ایــن  مى شــود  چه جــوری  كــه  كــردم  فكــر  مــن  بــود.  آمــده  مــا  خانواده هــای 
ایــوب  حضــرت  دیــدم  اســت؟  چــى  راهــش  كــرد؟  آرام  را  مصیب دیــده  مــردم 
ــش  ــه او آرام ــم ب ــدا ه ــرد و خ ــاه مى ب ــدا پن ــه خ ــه ب ك ــت  ــده ای اس آدم مصیبت دی
مى دهــد. در حقیقــت مــا به نوعــى مى خواســتیم مردم مــان را بــه صبــر تشــویق 
كــه ســمبل  ــه زیباتریــن شــكل بــه نمایــش بگذاریــم،  كنیــم و صبــر مردم مــان را ب

آن شــد حضــرت ایــوب. 

  متن نمایش از كجا آمد؟
خــودم نوشــتم؛ جــزو قصه هــای قرآنى اســت. منابع زیــادی از زندگــى حضرت ایوب 
كردنــد و  )ع( در قصــص و تاریــخ داریــم. خــود بــزرگان مــا هــم ایــن داســتان را تفســیر 
كتــاب هــم شــده اســت. زندگى حضــرت ایــوب )ع(،  بارهــا همیــن تفاســیر بــزرگان مــا 
غیــر از قصــص و رمان هــا، در تفاســیر مختلــف هــم هســت. اول بــه صــورت نمایــش 
كردیــم. دو نوبــِت یك ماهــه.  نوشــتم و آن را در تــاالر وحــدت و تــاالر مولــوی اجــرا 

كــه ایــن نمایــش را یازده بــار آمــد و دیــد.  كســى بــود  خیلــى هــم اســتقبال شــد. 
یكــى از اجراهــای مــا در حســینیۀ امــام خمینــى بــرای رهبــر معظــم انقــاب بــود. 
كــرده یــا نــه.  گروهــى بــرای رهبــر معظــم انقــاب نمایشــى اجــرا  نمى دانــم بعــد از مــا 

  عمومی بود؟
نه. خودشان و خانواده شان یك شب. اعضای بیت هم یك شب. 

  اجرا در حضور حضرت آقا چطور هماهنگ شد؟
كردیــم، بــه  كــه مــا نمایــش را در تــاالر مولــوی و تــاالر وحــدت اجــرا  بعــد از ایــن 
كار را بــرای رهبــر معظــم انقــاب اجــرا  گفتــم مى خواهیــم ایــن  بچه هــای بیــت آقــا 
كســانى را فرســتادند نمایــش را دیدنــد. بعــدًا  كردنــد و  كنیــم. آن هــا هــم موافقــت 

كردیــم. كار درخــور اجــرا اســت. رفتیــم و در حســینیه اجــرا  گفتنــد 

  اجرا در حضور حضرت آقا سخت نبود؟
گفتــم:  كــردم و  بچه هــا قبــل از اجــرا خیلــى نگــران بودنــد. مــن بــا آن هــا صحبــت 
كنیــد، یكــى از بزرگتریــن انســان های  كــه مى خواهیــد برایــش نمایــش اجــرا  »كســى 
كــه مهربان تریــن شــخص هــم ایشــان  كــى اســت. ایــن را هــم بدانیــد  كــره خا روی 
كردیــد،  كردیــد و بــد اجــرا  ــر یــك جایــى ُتپــق زدیــد و خــراب  گ اســت. فكــر نكنیــد ا
ایشــان شــما را توبیــخ مى كنــد، یــا احیانــًا بــه روی شــما مــى آورد. ایــن را مطمئــن 
گــر بدتریــن اجــرا را هــم بكنیــد، غیــر از تعریــف چیــز دیگــری از ایشــان  باشــید. ا
كار را قشــنگ و بــدون اســترس  كــه  نخواهیــد شــنید. ولــى شــما ســعى تان را بكنیــد 
كیــف هــم مى كنــد. ایــراد هــم بــه شــما  كــه ایشــان مى بینــد و  اجــرا بكنیــد. بدانیــد 
كنیــد خــوب اجــرا بكنیــد.« ایــن اتفــاق بچه هــا را آرام  نمى گیــرد. شــما فقــط ســعى 
كه شــاهد  كســانى  كــرد و توانســتند اجــرای خوبــى داشــته باشــند. وقتــى اجرا شــد، 
بودنــد، بــه مــا مى گفتنــد هــم رهبــر معظــم انقــاب و هــم خانواده شــان داشــتند 
كه من داســتان  كــه شــما مى دانید  گریــه مى كردنــد. رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد 
حضــرت ایــوب )ع( را خــوب مى شناســم. قبــل از انقــاب، ایــن آیــات را بــرای مــردم 
كــرده ام. مــن بــا حضــرت ایــوب )ع( بیگانــه نیســتم، امــا ایــن نمایــش شــما  تفســیر 

كــرد.  بــه شــكل جانــدارش، ارادت مــن را بــه حضــرت ایــوب )ع( بیشــتر 

  نسخۀ فیلمش چطور ساخته شد؟ 
كــه مى توانیــم از ایــن نمایــش یــك فیلــم در  گفتیــم  بــه مســئولین صداوســیما 

كردنــد. بیاوریــم. آن هــا هــم قبــول 

این اولین تجربۀ فیلم سازی شما بود؟

بلــه. الحمــدهلل هزینــه اش هــم خیلــى نشــد. مــا در آن زمــان بــا بیســت میلیــون یــك 
ســریال پنــج، شــش قســمتى ســاختیم. در ســالنى بــه نــام مهرگان فیلــم دكــور زدیــم 

و فیلم را ســاختیم. 

  اســتقبال مــردم از نمایــش ایــوب انگیــزه ای بــود بــرای ســاخت فیلمــش، 
درست می گویم؟

كردنــد، مــا را تشــویق  كــه مــردم از تئاتــر ایــوب )ع(  بلــه، طبیعــى اســت. اســتقبالى 
گرفتیــم. دیدیــم مــردم خیلــى خوششــان آمــده اســت. كــرد. نظــرات مــردم را 

  از شــکل گیری ایــدۀ ســاخت »مــردان آنجلــس« و تمركــز بــر روی قصه هــای 
قرآنی بگویید؟

كهــف را بــه نــام »خفتــگان غار« نوشــته بــود. ما  آقــای بهمن پــور داســتان اصحــاب 
گفتیم مى خواهیم  كردیم و  آن را خواندیــم و خیلــى خوشــمان آمــد. بــا او صحبت 
كنیــم. ایشــان هــم یــك چیــزی بــه نام فیلمنامه نوشــت  آن را بــه فیلمنامــه تبدیــل 
كــه نــه، ضعیــف اســت. خودمــان تغییراتــى دادیــم و همــان را  و بــه مــا داد. دیدیــم 

ساختیم. 

  در مؤسســۀ تبیان فیلــم بحــث قصه هــای قرآنــی را پیگیــری می كنیــد و در ایــن 
كــه مــردان آنجلــس را ســاختید هم این نظــرات را  حــوزه نظراتــی داریــد. آن روزهــا 

داشتید؟
بدهــم.  انجــام  مذهبــى  كار  بایــد  كــه  مى فهمیــدم  فقــط  موقــع  آن  مــن  نــه. 
كار بكنــم. مــدام هــم دنبــال  مى دانســتم بایــد قصه هــای مذهبــى را بــردارم و 
ــم و سریال ســازی  ــرای فیل ــم فرمــول و تئــوری ای ب ــه ببینــم مى توان ك ــودم  ایــن ب
ــه ایــن  ــدم مــن را ب ــه ق ــدم ب ــا ق كاره ــه. در حقیقــت ایــن  ــا ن ــم ی كن ــدا  ــامى پی اس
ــا مــا مى توانیــم ماهیــت فیلــم و سریال ســازی اســامى را  كــه آی هــدف مى رســاند 
روشــن بكنیــم و تعریفــى بدهیــم، یــا نمى توانیــم؟ منتهــا حرف هــای مــا جســته و 
گریختــه بــود، منســجم نبــود. تــا این كــه از تــوی قــرآن چارچــوب قصه نویســى را 
كــه ســناریو هــم  ــه شــما امــكان مى دهــد  كردیــم. چارچــوب قصه نویســى ب پیــدا 

ــر.  ــت دیگ ــم اس ــودش فیل ــتید، خ ــه نوش ك ــناریو  ــید. س بنویس

  از دیدار با حضرت آقا، بعد از پخش این فیلم خاطره ای دارید؟
كهــف خیلــى خوششــان آمــده بــود و مــا را  رهبــر معظــم انقــاب از ســریال اصحــاب 
كــه  كهــف  كردنــد. اولیــن قســمت اصحــاب  كردنــد. خیلــى عنایــت  بســیار تشــویق 
كه  كــه بــارك اهلل، خیلــى خــوب بــود. امیدواریــم  پخــش شــد، بــرای مــا پیغــام دادنــد 
قســمت های دیگــر هــم همین طــور باشــد. مــا خدمــت ایشــان پیغــام فرســتادیم 
كــه »آقــا جــان، قســمت اول ضعیف تریــن قســمت مــا بــوده. مطمئــن باشــید هــر 

چــه جلوتــر برویــم بهتــر مى شــود.« 

  رئیس جمهور وقت هم مردان آنجلس را به پاپ هدیه كرد.
گویــا آقــای خاتمــى بــه واتیــكان رفتــه بــود. بــا خــودش یــك نســخه از مجموعۀ  بلــه. 

مــردان آنجلــس را بــه عنــوان هدیــه بــرده بــود. 

كــه قصــه از قــرآن اســتخراج بشــود، بحــث تفســیر بــه میــان  وقتــی قــرار باشــد 

در اول نمایش سرودی گذاشته بودیم كه مردم را به حركت، 
انقاب و طغیان علیه حكومت تحریك می كرد. جنبۀ دیگر 
نمایش هم انسان ها را بر سر دوراهِی انتخاب قرار می داد. همان 
دوراهی انتخابی كه خود »حّر بن یزید ریاحی« بر سر آن ایستاد 
و درست انتخاب كرد. نمایش به نوعی به افسران دورۀ شاه 
می گفت كه شما هم اآلن در سر دوراهِی انقاب هستید.
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ــد؟ تفــاوت تفاســیر باالخــره در  كردی ــل  ــد. شــما ایــن مســئله را چطــور ح می آی
كار تأثیــر می گــذارد.  خروجــِی 

مفســرین، تفاســیر مختلفــى مى كننــد، امــا همــه در راســتای محتــوای همــان 
كننــد، در  ح  ج از آن داســتان مطــر گــر موضوعــى را خــار داســتان واحــد اســت. ا
كه ما تفاســیر مختلفى داشــته باشــیم  حقیقــت بــه بیراهــه رفته انــد. ممكــن اســت 
كــرده باشــند، ولــى اینهــا در مجمــوع  كــه از زاویه هــای مختلــف بــه موضــوع نــگاه 
كــه مفهــوم و ارزش ایــن داســتان را  یــك هــدف را دنبــال مى كننــد و آن ایــن اســت 
خــوب برســانند. مــا ایــن تفاســیر را مبنــای تحقیقات مــان قــرار دادیــم. بعــد رفتیــم 
و دل تاریــخ را شــكافتیم تــا ببینیــم آیــا در تاریــخ جهــان هــم رد پایــى از اصحــاب 

كهــف هســت؟ 

كــرده اســت؛ فیلم نامــه نیســت.  ــی مطــرح 
ّ

كل   قــرآن داســتان ها را به شــکل 
كــه هــم بــه مطلــب آســیب نرســد، هــم  شــما خألهــا را از چــه طریقــی پــر می كنیــد 

اصول قصه گویی رعایت شود؟ 
كــه ســناریونویس هســتیم، نــه از  كــه قــرآن مى گویــد، از نظــر مــا  داســتان هایى 
گفتــِن آن ریزه كاری هــا را الزم  كــوری دارد. شــاید خداونــد  نظــر خداونــد، نقــاط 
گفتــه بــه تصویــر  كــه  نمى دانســته اســت. چــون قــرار نیســت خداونــد داســتانى را 
گفتــه و مــردم هم مى فهمند  بكشــد. خداونــد ایــن آیــات را بــا توصیــف بــرای مــردم 
و بــا آن ارتبــاط برقــرار مى كننــد. امــا وقتــى خواســتیم تصویــری بشــود، مى بینیــم 
كمبودهــا را در دل تاریــخ پیــدا  ــم و آن  ــد بگردی كمبودهایــى وجــود دارد. بای ــه  ك
گــر هــم نتوانســتیم پیــدا بكنیــم، ]بایــد[ از خودمــان  كنیــم و ســر جایــش بگذاریــم. ا
كمبــود حــوادث  كنیــم. تأمیــن  كنیــم. چــون بایــد آن بخــش داســتان را پــر  خلــق 
ــه  ك ــدی  ــل و بع ــا قب ــتى ب ــم بایس ــور آن ه ك ــای  ــردن نقطه ه ك ــن  ــتان و روش داس
كــه  مــدرك و مأخــذ آن وجــود دارد هماهنــگ باشــد. عیــن حلقه هــای یــك زنجیــر، 
كــه بــا  كنیــد  ُگــم بشــود، شــما بایــد حلقــۀ زنجیــری را جایگزیــن  گــر یــك دانــه اش  ا
كردیــم. ســعى  كار را  قبــل و بعــدش بخوانــد. دربــارۀ حضــرت یوســف هــم همیــن 
كــه ایــن  كــه بیننــده بــاور بكنــد  كنیــم  كــور داســتان را طــوری پــر  كردیــم نقطه هــای 

مى توانــد وجــود داشــته باشــد. 

ــا قــرآن  كــردن خألهــا و اتصــال حلقه هــای داســتان قرآنــی بــدون انــس ب   پــر 
ممکن است؟ 

ــك نفــر مى خواهــد تفســیر  ــت هســت. وقتــى ی ــك خــرده منّی در جــواب شــما ی
كه شــما  كــرده باشــد. وقتــى  كار  قــرآن بگویــد، بایــد بــا قــرآن بیگانــه نباشــد. بایــد 
ــد  ــان بای ــر بكشــید، خودت ــه تصوی ــر را ب ــك پیامب ــى و ســیره ی مى خواهیــد زندگ
از ســیرۀ انبیــا اطاعاتــى داشــته باشــید. بایــد خودتــان ]حداقــل[ بخشــى از آن 
گــر از دل برنخیــزد، بــر دل نمى نشــیند.  كــرده باشــید. ا را در زندگى تــان پیــاده 
كــه داریــد مى گوییــد خیلــى اعتقــاد نداشــته  گــر شــما خودتــان بــه آن چیــزی  ا
باشــید و خودتــان باورتــان نباشــد، نمى توانیــد ایــن را بــه عینیــت تبدیــل 

كنیــد؛ عینیــِت باوركردنــى. 

ــاره اش صحبــت  كــه درب كنــار مشــکالتش،    ســاختن داســتان های قرآنــی در 
شد، چه فرصت هایی برای تان ایجاد می كند؟

كــه بــه ســراغ قصه هایــى رفتیــم  كردیــم  كــه مــا زرنگــى  واقعیــت امــر ایــن اســت 
كتــاب را  كــه خداونــد ایــن  كــرده. واقــِع مطلــب ایــن اســت  كــه خــدا آن هــا را بیــان 
كتــاب را دوســت دارد و هــم  بــرای هدایــت بنده هایــش فرســتاده اســت. هــم ایــن 
كــه تأثیــرات  كتــاب خــراب بشــود، نــه مى گــذارد  بنده هایــش را. نــه مى گــذارد ایــن 
كنــد. پــس مراقبــت مى كنــد. خــودش مى آیــد  ایــن فیلــم بنده هایــش را خــراب 
كار. خــودش درســت مى كنــد. دیالوگ هــا را بــه زبــان تــو مــى آورد. مــا معمــواًل  پــای 
كــه اســم نمى بریــم  در محاســبات مان، داشــته هایمان را اســم مى بریــم، آنچــه را 
كــه در رأس همــۀ خواســته ها و داشــته هایم خداســت.  خداســت. نمى گوییــم 
ــا  ــوی ی ــت معن ــا حمای ــى ی ــت مال ــودم، حمای ــم خ ــودم، قل ــازوی خ ــدرت ب روی ق

حمایــت سیاســى... روی همــۀ اینهــا حســاب مى كنــم اال خــدا. 

گــر داســتانش خــراب بشــود، هــم روی بنده هایــش تأثیــر منفــى  كــه ا او مى دانــد 
ــد.  كار مى آی ــای  ــود. او پ ــى مى ش ــد معرف كتابــش ب ــم  ــذارد، ه مى گ

كــه تجربــۀ بازیگــری  كســی    چــرا بــرای بــازی نقــش حضــرت یوســف )ع( از 
نداشت استفاده كردید؟ 

گــر او را در نقــش حضــرت یوســف بگذاریــم، مــردم  چهــرۀ او مناســب بــود. دیــدم ا
كــه او را امتحــان  كــه ایــن یوســف اســت. نكتــۀ دیگــر ایــن بــود  بــاور مى كننــد 
كــه انســان های صالــح و مؤمنــى هــم هســتند،  كــردم. چنــد اســتاد بازیگــری را، 
كردنــد و على رغــم همــۀ مخالفت هــا  كننــد. آن هــا تأییــد  كــردم او را ارزیابــى  مأمــور 

كــرد.  ــازی  مصطفــى زمانــى نقــش را ب

  یك بازیگر باتجربه نمی توانست نقش یوسف را بهتر بازی كند؟ 
در ذهن مردم سوابق او یادآوری مى شد. گذشتۀ بازیگر مهم است. 

  یوسف پیامبر عالوه بر ایران در كجاها دیده شد؟
كشــورهای  اســامى.  كشــورهای  تمامــى  بگویــم  قاطــع  ِضــرس  بــه  مى توانــم 
ذیــل شــوروی ســابق، تركیــه، قبــرس تــا آمریــكای التیــن، آمریــكا، فرانســه، آلمــان، 

و... گوئــه  نیكارا

  دربارۀ تأثیرگذاری این سریال اطالعاتی در دست دارید؟
كســتان اطاعــات  كشــورهایى مثــل تركیــه، تاجیكســتان، عــراق، افغانســتان و پا از 

داریــم و از آن هــا فیلــم هــم داریــم. امــا از جاهــای دیگــر دنیــا خبــر نداریــم. 
ــۀ  ــه آی ك ــم منصــوری،  كری ــًا آقــای  ــد. مث ــرای مــا مى آی بعضــى اوقــات خبرهایــى ب
گاهــى تــوی  كــه مــردم قطــر  اول ســورۀ یوســف را در تیتــراژ خوانــده بــود، مى گفــت 
ســفارتخانه مى آینــد. مى آینــد و اتــاق مــن را پیــدا مى كننــد. به خاطــر این كــه اوِل 
ســریال یوســف قــرآن خوانــده ام مــن را مى بوســند. یــا جــواد فروغــى مى گفــت: بعــد 
از ســریال یوســف، تعــداد زیــادی از اهــل تســنن بــه دســت مــن شــیعه شــده اند. 
ــا  ــه در دنی ك ــت  ــن اس ــاب م كت ــه  ك ــردم  ــر مى ك ــن فك ــت م ــى مى گف ــر تیجان ــا دكت ی
ــا  ــت. اینه ــر اس ــو جلوت ــف ت ــم یوس ــد. اآلن دارم مى بین ــت مى كن ــیعه درس دارد ش
كــه از زبــان دیگــران شــنیده ام. یــا مســئولین رادیــو، تلویزیون هــای  چیــزی اســت 
كشــور  كــه پربیننده تریــن ســریال  گفتنــد  كشــورهای اســامى ســه، چهــار بــار بــه مــا 
كهــف بــود و حــاال یوســف پیامبــر اســت. نزدیــك بــه  مــا تــا قبــل از یوســف، اصحــاب 
كشــور  كشــور هســتند. همه شــان مى گفتنــد پربیننده تریــن ســریال های  شــصت 
كــه پنــج ســال  كهــف. بــا ایــن  مــا اول یوســف اســت و بعــد از یوســف هــم اصحــاب 
كشــورها و شــبكه های  كــه دنیــا دارد ایــن را نشــان مى دهــد، ولــى بــاز هــم  اســت 
كه مركز فیلمســازی دنیاســت  مختلــف ایــن ســریال را نشــان مى دهنــد. در آمریــكا، 
كــه مــن خبــر دارم، دوبــار  و بــا چیزهایــى مثــل یوســف عنــاد دارنــد، تــا آن جایــى 
كشــور مــا هیچ كــدام از ایــن خبرهــا را نمى داننــد.  ــد. در  ســریال یوســف را دیده ان
كتمــان مى كننــد و  گــر هــم بشــنوند، مســئولین فرهنگــى، هنــری و هنرمنــدان  ا

كســى نرســد.   گــوش  ســعى مى كننــد بــه 
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ــران بلکــه  ــه فقــط مــردم ای ــد، ن   چــرا وقتــی مــردم از چیــزی خوششــان می آی
مردم جهان، در ایران از آن تقدیر نمی شود؟ 

كشــور مــا بــا مــردم نیســتند.  كــه بخــش فیلم ســازی و سریال ســازی  بــرای ایــن 
فیلم ســازی و سریال ســازی جمهــوری اســامى مــاِل جمهــوری اســامى نیســت. 
اینهــا عضــوی از جامعــۀ فیلم ســازی جهانــى هســتند بــه ســركردگى هالیــوود؛ بــه 
ســركردگى صهیونیســم. فیلم ســازی و سریا ل ســازی ما ماِل این مملكت نیســت. 
وقتــى شــما درســت عمــل مى كنیــد، دســت نادرســت رو مى شــود. وقتــى شــما 
كســانى  ــا قیمتــى مناســب انجــام مى دهیــد، دســت آن  كاری را ب مى رویــد و یــك 
كــه ایــن  كار را بــا قیمــت بیشــتر انجــام داده رو مى شــوند. مى فهمنــد  كــه همــان 

ــت.  ج اس ــر ــن ولخ ــت؛ ای ــروش اس گران ف
بچه هــای  و  بیــت  اعضــای  از  نفــر   ۱۵۰ و  انقــاب  معظــم  رهبــر  حضــور  در  مــا 
ــر مــا  ــر ســؤال هســتیم و ب ــا جــان مــا اآلن زی ــه آق ك ــم  كردی ســریال یوســف عــرض 
اتهــام وارد شــده اســت. بعضى هــا مى گوینــد سلحشــور چهــارده میلیــارد، هفــده 
كــه  كــرده و دزدیــده. خــورده و بــرده. در حالــى  ج  میلیــارد، بیســت میلیــارد خــر
گرفتیــم ۶.۵ میلیــارد اســت. نیــم میلیــارد هــم  كــه مــا از این هــا  كل بودجــه ای 
گرفتیــم، شــده هفــت میلیــارد. وقتــى  كمــك  خودمــان از ایــن طــرف و آن طــرف 
اینهــا اعــام نمى كننــد، مــا زیــر ســؤال هســتیم. آقــا برگشــت و بــه آقــای ضرغامــى 
كاری نــدارد. خــب بگوییــد! رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد خــب  كــه  گفــت: ایــن 
كســى نگفتنــد.  بگوییــد! ولــى آقــای ضرغامــى و معاونینــش چنیــن حقیقتــى را بــه 
كــه چــرا آن ســریال چهــل میلیــارد و  چــرا؟ چــون آن وقــت شــما ســؤال مى كردیــد 
ایــن ســریال ســى میلیــارد هزینــه داشــته در حالى كــه همزمــان بــا یوســف بــوده؛ 
ولــى یوســف هفــت میلیــارد. چــرا؟ شــما ایــن را مى پرســید و مســئول بایــد جــواب 
گرفتــه  كــه خــودش جــواب ندهــد و متهــم نشــود و بــه او ایــراد  بدهــد. بــرای ایــن 

ــر مــا پابرجــا نگــه مــى دارد.  نشــود، ایــن اتهــام را همچنــان ب
ایــن را به صراحــت بگویــم: بخــش اعظــم جامعــۀ هنــری از اســام و انقــاب و قــرآن 
و خــدا و دیــن و مذهــب متنفــر هســتند. ایــن فیلم ســازی و سریال ســازی را بــرای 
گــر  رســیدن بــه آمــال و آرزوهــای نفســانى خودشــان مى خواهنــد. چنیــن آدمــى ا

كــه یــك ســریال  كــرده یكهــو ببینــد  ــرد  مذهبــى ســاخته شــده و ُب

كار  كــه  و همــه هــم اســتقبال مى كننــد، فــردا مــردم چــه مى گوینــد؟ بــرای ایــن 
خــدا و پیغمبــری نمــود نكنــد، از هــر طــرف آن را مى زننــد. هــم ســایت ها و هــم 
كــه آن طــرف آب هــا هســتند و دستشــان بــا فیلم ســازی و  رادیــو، تلویزیون هایــى 
كــه در جامعه  سریال ســازی داخــل كشــورمان یكى اســت، شــروع مى كننــد اثری را 
كــه ایــن خــودش را نشــان ندهــد.  گذاشــته مى كوبنــد،  كــرده و تأثیــر مثبــت  جــا بــاز 

  شما برای همین كار یوسف سفری هم به لبنان رفتید. درست است؟
بله. 

  گویا با سیدحسن نصراهلل هم دیدار داشتید؟ 
كــرده  كــه نشســت و مصاحبــه ای بــا المنــار داشــته باشــیم. مــا شــرط  قــرار بــود 
كــه حتمــًا بایــد آقــای سیدحســن نصــراهلل را زیــارت بكنیــم. اینجــا بــه مــا  بودیــم 
گفتنــد اصــًا نمى شــود و دســت  كردنــد و  كتمــان  قــول دادنــد، ولــى تــوی لبنــان 
مــا نیســت. در آخریــن لحظه هــا هماهنــگ شــد. رفتیــم و ایشــان را دیدیــم. از 
كــه یــازده قســمت دوبله شــده بــه  ســریال خیلــى خوششــان آمــده بــود. فرمودنــد 
ــه در  ــم هم ــا و نوه های ــواده ام، بچه ه ــن، خان ــد. م ــا آورده ان ــرای م ــى را ب ــان عرب زب
كــه مــن بــه بچه های  یــك مجلــس نشســتیم و یــازده قســمت را دیدیــم. مى گفتنــد 
كــه ســریال را ببیننــد؛ اعــم از مســیحى ها، شــیعه ها و اهــل  كــردم  لبنانــى توصیــه 
كــه ایــن ســریال را ببیننــد. وقــت  كــردم  تســنن. فــرق نمى كنــد؛ بــه همــه توصیــه 
گفتم من بعد از آن ســخنرانى مى كنم.  ســخنرانى خودم را به این ســریال دادم و 
كــه  ــود  كــه یكــى از مهمتریــن نــكات ایــن ســریال، ایــن ب ــد  در ادامــه هــم فرمودن
نشــان  خــوب  بودنــد  بنى اســرائیل  اســاف  كــه  را  یوســف  برادرهــای  خباثــت 

داده ایــد. 

  پروژۀ جدیدتان چیست؟ درباره اش توضیح بدهید. 
كار  كــه خیلــى وقــت بــود مى خواســتیم  حضــرت موســى )ع( اســت. ســریالى اســت 

بكنیــم، ولــى نشــد. از ســالیان دور. 

  بیــن یوســف و ایــن ســریال خیلــی فاصلــه 
نیفتاده؟

كار  كــه مــا تنــد تنــد  چــرا، ولــى قــرار نیســت 
بكنیــم. مســئولین مــا این جــوری نیســتند 
كار ارزشــمندی  یــك نفــر  گــر دیدنــد  ا كــه 
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كــن.  كار  ــاره  ــو دوب گذاشــته، برونــد و بگوینــد: آقــا جــان، ت ســاخته و تأثیــر مثبــت 
كــه اهــل چاپیــدن و بخــور بخــور باشــد،  گــر دیدنــد ایــن آدمــى نیســت  مخصوصــًا ا
كار قبلــى اش را خیلــى منصفانــه و بــا ارزانتریــن قیمــت انجــام داده اســت. اینجــا 
كار ارزش قائــل بشــود، ولــى مســئولین مــا بــرای آن ارزش  مســئول بایــد بــرای ایــن 
قائل نیســتند. اصًا برایشــان مهم نیســت. نمى آیند بگویند: »سلحشــور، داداش 
كار بعــدی ات  كــه  كــه خــوب بــوده. جایــزه ات ایــن اســت  كــردی  كار را  تــو ایــن 
كنــى. معطــل نشــو. بــا تــو هــم دیگــر بحثــى دربــارۀ قیمــت و هزینه هــا  را شــروع 
كــردی، بــا قیمــت خــوب  كار  كــه تــو خــوب  گذاشــت.« نمى آینــد بگویــد  نخواهیــم 
كارت خداپســندانه بــوده، بــرای  كار مذهبــى و ســالم انجــام دادی،  كــردی،  كار 
كــردی. آقــا، دیگر بــا تو بحث نداریــم. تو امتحانت  صداوســیما آبــرو و اعتبــار كســب 
كار  گــر بنــده بخواهــم در صداوســیما  كارت را بكــن. هنــوز هــم ا را پــس دادی. بیــا 
كــه در شــوراها و جلســات هســتند  بكنــم، بایســتى از تك تــك مســئولین و آنهایــى 
كــه آن هــا مى گوینــد فــرق نمى كنــد. تــو  خواهــش بكنــم. واقعیــت امــر ایــن اســت 
كارهــای دیگــر، بــا آن  كهــف، یوســف، ایــوب و  كــردی، مثــل اصحــاب  كار مثبــت  كــه 
كناردریایــى و آپارتمــان فــان و... ســاخته هیچ فرقــى نداری.  كار ویایــِى  كــه  كســى 
گــر غیــر از ایــن اســت، مســئولین صداوســیما و مســئولین  همــه اش یكــى اســت. ا

هنــری بیاینــد جــواب بدهنــد. 
كارهــای مبتــذل،  كــه  مســئولین امــور هنــری چــه تفاوتــى بیــن سلحشــور و آنهایــى 
بــه  شــده اند؟  قائــل  ســاخته اند  ضدارزشــى  كارهــای  و  ســیاه نمایانه  كارهــای 
دیگــران بــرای یــك قســمت تحقیــق و نــگارش ســریال، پانــزده میلیــون تومــان 
كــه  مى دهنــد )ایــن قیمــت مــال یــك ســال و خــرده ای پیــش اســت(. ولــى بــه مــن 
كــردم، هشــت میلیــون تومــان داده انــد! ایــن حمایــت  كار  بــا یــك تیــم بیســت نفره 

كار بكنــم.  كــه مــن بــرای صداوســیما  آن هــا اســت. آن وقــت انتظــار داریــد 
كاری را انجام  كــه دارد  كــه صداوســیما بیایــد و قــدر هــر كســى را  حــق بــر ایــن اســت 
دانشــمندان  هســته ای مان،  دانشــمندان  از  كــه  همان طــور  بدانــد.  مى دهــد 
كارشــان تقدیــر مى كنیــم و  پزشــكى مان، اســاتید و بــزرگان تجلیــل مى كنیــم؛ از 
كار بكنیــد، همــان امكانــات  امكانــات در اختیارشــان قــرار مى دهیــم و مى گوییــم 
كار مثبــت انجــام داده اســت.  كــه  را هــم بــه سلحشــور و امثــال سلحشــور بدهنــد 
كــه در ایــن عرصــه  بــه بهمنــى بدهنــد؛ بــه شــورجه بدهنــد؛ بــه بچه هــای مؤمنــى 
كارهــا را نمى كننــد؟ بــرای ایــن  كارهــای مثبــت انجــام داده انــد بدهنــد. چــرا ایــن 
كــه فیلم ســازی و سریال ســازی مــا آمریكایــى اســت؛ ایرانــى نیســت. فیلم ســازی و 
كــه نبــض آن بــا ســاعت آمریــكا و ســاعت هالیــوود مى زنــد، ایــن  سریال ســازی ای 

كــه نمى آیــد امكانــات بــه سلحشــور بدهــد. فیلم ســازی و سریال ســازی 
كــه ایــن شــبكه ها را اداره مى كننــد؟ نــه. بخــش اعظــم  مســئولین خیــال مى كننــد 
ســینما و تلویزیــون مــا را، بخصــوص فیلم ســازی و سریال ســازی مــا را غــرب اداره 
ــا بگیرنــد و  كــه سلحشــور و امثــال سلحشــور پ مى كنــد. بــرای همیــن قــرار نیســت 
كار دیگــر مثــل یوســف  گــر سلحشــور دو تــا  كــه ا رشــد بكننــد. آن هــا مى داننــد 
ــرد  ــره خ ــا ت ــخرۀ آن ه ــازان مس ــازان و سریال س ــرای فیلم س ــى ب كس ــر  ــازد، دیگ بس
نمى كنــد. مــا میــدان را از دســت آن هــا مى گیریــم. آن هــا هــم ایــن را نمى خواهنــد. 

كــه شــما ســاخته اید، جهانــی اســت. بــا این كــه موضــع  كارهایــی    مخاطــب 
شــما موضــع شــیعی اســت و از منظــر یــك هنرمند شــیعی به كارها نــگاه می كنید، 
كــه  امــا مخاطــب شــما همــۀ مــردم هســتند. ایــن بــه خاطــر موضوعاتــی اســت 
كارهــا انجــام  كــه روی  شــما انتخــاب می كنیــد، یــا بــه خاطــر پرداختــی اســت 

می دهید؟
هیچ كــدام نیســت. بــه خاطــر قــرآن اســت. دیــن اســام، دیــن فطــرت اســت. قــرآن 
ــا فطــرت انســان  ــا فطــرت انســان ها تطابــق دارد. دروغ ب كــه ب كتابــى اســت  هــم 
تطابــق نــدارد؛ ریــا تطابــق نــدارد؛ توهــم و خیالبافى هــای مالیخولیایــى بــا فطــرت 
قــرآن  پــس مى زنــد. در قصه هــای  را  اینهــا  نــدارد. فطــرت  تطابــق و ســنخیت 
ــا  ــر فیلم ه كث ــته )ا ــزاد برخاس ــن آدمی ــه از ذه ك ــای دروغ را،  ــت. قصه ه ــا نیس اینه
و ســریال ها از ایــن نــوع خیالبافى هاســت(، مــردم پــس مى زننــد. نهایتــش ایــن 
كــه فقــط یــك جلســه مى نشــینند و مى بیننــد. امــا قصه هــا و فیلم هــای  اســت 
كــه واقعیــت اســت و توهــم و تخیــل نیســت؛ ســازنده  قرآنــى را مى پذیرنــد. اثــری 
كــه بشــر بــه  اســت؛ در آن عبــرت اســت؛ آموزنــده اســت؛ ارزشــهای دینــى و الهــى 
آن هــا نیــاز دارد در آن هســت؛ داســتان زیبــا هــم دارد؛ انســان مى گویــد ایــن آثــار بــا 

فطــرت انســان ها تطابــق دارد. 

كارها نوعی صدور هنر انقالب است؟   این نوع 
گــر مــا واقعــًا دلســوز باشــیم و بخواهیــم انقاب مــان را بــه دنیــا صــادر بكنیــم،  بلــه. ا
كــه مــا مى بینیــم.  كهــف نمونه هــای خوبــى هســتند  یوســف و مریــم و اصحــاب 
گــر مــا مى خواهیــم نظــر مــردم دنیــا  كــرده. ا ایــن آثــار از ایــران رفتــه و دنیــا را جــذب 
كنیــم، چــرا از ایــن آثــار  را نســبت بــه انقــاب خودمــان و نســبت بــه شــیعه جــذب 
نســازیم؟ فقــط بــه یــك دلیــل آدم مى توانــد ســراغ ایــن آثــار نــرود: جــذب مــردم دنیا 

و ترویــج شــیعه اصــًا برایــش ارزش نباشــد. 

گر در پایان مطلبی هست بفرمایید.    ا
مــن فقــط مى خواهــم یــک نكتــه بــه بچه هــای جشــنوارۀ عمــار بگویــم. زمانــى 
حــوزۀ هنــری و جاهــای دیگــر، بــا اهــداف اســامى، مســئول اســامى و هنرمنــدان 
كنیــد! پنج تــا  اســامى و بــا ســاخت آثــار اســامى درســت شــدند. خــوب دقــت 
ــك  ــار اســامى، ی مؤلفــه: اهــداف اســامى، مســئول اســامى، هنرمنــد اســامى، آث
كار مى كردنــد،  كــز  كــه در ایــن مرا تشــكل اســامى. امــا قریب به اتفــاِق نیروهایــى 

اآلن ازدســت رفته هســتند! دیگــر مــال مــا نیســتند؛ اآلن بــه بیراهــه رفته انــد. 
كــه عمــار را راه انداخته انــد،  كــه چــرا؟ بچه هایــى  كنیــم  بایــد روی ایــن مســئله فكــر 
ــر از حــوزۀ هنــری و روایــت فتــح  ــا مــا خیلــى تافتــۀ جــدا بافته ت كننــد. آی بایــد فكــر 
و انجمــن ســینمای دفــاع مقــدس و دیگــران هســتیم؟ آن هــا یك جــوری تــوی 
ــار انقابــى  كــه آث كــى رفتنــد و نیروهایشــان هــم از دســت رفــت. همــان آدمــى  خا
ســاخته بــود و بهتریــن آثــار ایــن مملكــت را ســاخته بــود، اآلن آثــار ضدانقابــى 
كنیــم. آیــا شــما متفــاوت هســتید؟ نــه. آن هــا  مى ســازد. چــرا؟ بایــد روی ایــن فكــر 
كــه آن  كــه زمینشــان زد. ضعفــى داشــتند؛ اشــكالى داشــتند  چیــزی داشــتند 

كنیــد.  كــرد. آن ضعــف چــى بــود؟ بایــد آن را پیــدا  گمراهشــان  ضعــف 
آن ضعــف، نداشــتن مبانــى و اصــول فیلم ســازی و سریال ســازی بــود. مبانــى را 
تعریــف نكــرده بودیــم. مثــل بانــك اســامى، دانشــگاه اســامى. اآلن رهبــر معظــم 
كــه بایــد در دانشــگاه مبانــى علــوم انســانى، اســامى بشــود.  انقــاب مى فرماینــد 
ایــن ســؤال را دربــارۀ ســینما و تلویزیــون و فیلم ســازی و سریال ســازی  حــاال 
گرنه  كنیــم. ا كنیــم. یعنــى چــه مبانــى اش اســامى بشــود؟ ایــن را بایــد پیدا  ح  مطــر
كــه حــوزۀ هنــری و  عمــار و هــر حركــت دیگــر، بــه همیــن سرنوشــتى دچــار مى شــود 
روایــت فتــح و انجمــن ســینمای دفــاع مقــدس و جاهــای دیگــر دچــار شــدند. آن 
كــه خودشــان بنشــینند و ببافنــد. مــا  مبانــى را بایــد در قــرآن پیــدا بكنیــم، نــه ایــن 
همیشــه بایــد راهكارهای مــان را از قــرآن بگیریــم. بایــد از روایــات ائمــۀ معصومیــن 
ــا  ــه فیلم ســازی و سریال ســازی یعنــى چــه؟ آی ك ــد بگوینــد  ــم. آن هــا بای )ع( بگیری
كــه در طــول تاریــخ و در مســیر امــت  فیلم ســازی و سریال ســازی پدیــده ای اســت 
كامــل در دنیــا باشــد و بــه  اســامى بــه وجــود آمــده یــا نــه؟ اســام مى توانــد دیــن 
گــر  كــرده باشــد. ا كامــل اســت، بایــد بــه ایــن فكــر  گــر دیــن  ایــن فكــر نكــرده باشــد؟! ا
كــه ایــن غیرممكــن اســت. خــب بگردیــم و  نكــرده باشــد، پــس دینــى ناقــص اســت، 
كــى  كــى مى آیــد ایــن را عملیاتــى بكنــد؛  كــه حــاال  كنیــم. نترســیم از ایــن  پیدایــش 

ایــن را اجــرا بكنــد. از ایــن نترســیم؛ شــدنى اســت. 

رهبر معظم انقاب از سریال اصحاب كهف خیلی خوششان 
آمده بود و ما را بسیار تشویق كردند. خیلی عنایت 
كردند. اولین قسمت اصحاب كهف كه پخش شد، برای ما 
پیغام دادند كه بارك اهلل، خیلی خوب بود. امیدواریم كه 
قسمت های دیگر هم همین طور باشد. ما خدمت ایشان 
پیغام فرستادیم كه »آقا جان، قسمت اول ضعیف ترین 
قسمت ما بوده. مطمئن باشید هر چه جلوتر برویم بهتر 
می شود« .
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  دربارۀ سابقه آشنایی تان با آقای سلحشور بفرمایید.
ســابقه آشــنایى بنــده بــا آقــای سلحشــور شــاید بــه بیــش از ۲۵ ســال پیــش 
كــه مــا در حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات بودیــم. آقــای سلحشــور  برمى گــردد 
آقــای   .۶۳  ،۶۲ ســال های  بــود.  جنــگ  زمــان  بودنــد.  حــوزه  اركان  از  یكــى 
سلشــحور آن موقــع بیشــتر در حــوزۀ تئاتــر و بازیگــری فعــال بودنــد. البتــه در 
مدیریــت و تأســیس های آنجــا ]دخیــل بودنــد[، مثــًا طراحــى اصلــى آمفى تئاتــر 
كــه در خاطــرم اســت، اجرایــش را  تــاالر اندیشــه بــا آقــای سلحشــور بــود و تــا جایــى 
كــه آقــای سلحشــور  كردنــد. البتــه بعدهــا )بعــد از ایــن چنــد ســالى  هــم مدیریــت 
كــه بــه تمــام  كــرد. مــن خاطــرم هســت  از آنجــا بیــرون آمدنــد(، تغییــرات جزئــى 

كــه در ســاخت آنجــا انجــام مى شــد، نظــارت داشــت. امــوری 
كــه قبــل از انقــاب اینجــا )ســاختمان حــوزۀ هنــری( مركــز بهائیــت بــود.  مى دانیــد 
تشــكیات بهایى هــا بــود. خصوصــًا مركزیــت آن ســاختمان. نمى دانــم حــاال آنجــا 
تطهیــر شــده یــا نشــده؟ چــون بــه هــر جهــت رگ و پــى ســاختمان قدیمــى آجــری 

گنبــد و... متعلــق بــه ایــن فرقــه اســت.  آنجــا، بــا آن 

  ایشان در حوزه مسئولیتی داشتند؟
ــى  ــع خیل ــد. آن موق ــى مى كردن كارهای ــم  ــى ه ــور اجرای ــری، در ام ــر بازیگ ــاوه ب ع
تقســیم مســئولیت نشــده بــود. حــوزه چنــد تــا لیــدر داشــت و یكــى از آنهــا آقــای 

سلحشــور بــود. 

  بقیه چه كسانی بودند؟
خاطــرم  در  كــه  جایــى  تــا 

هســت، در حــوزۀ ســینما 

دربارۀ کارهای »فرج اهلل سلحشور«
 در گفتگو با »جمال شورجه«:

پامنبری مجالس قرآن
چند نمونه از فیلمنامه هایی كه سلحشور نوشته، آمادۀ كار است

بــا »فــرج اهلل  گفتگــو دربــارۀ ســابقۀ آشــنایی و همكاری هایــش  »جمــال شــورجه« در ایــن 
ــن  ــكاری ای ــنایی و هم ــل آش ــه محم ــوده ک ــری ب ــوزۀ هن ــن ح ــم ای ــاز ه ــد. ب ــور« می گوی سلحش
بتــوان، فعالیت هــا و هم کاری هــا و  یــا به ســختی  نتــوان،  بــوده اســت. شــاید  دو هنرمنــد 
هم دلی هــای هنــری و فرهنگــی اوایــل انقــاب را ردیابــی کــرد و بــه حــوزۀ هنــری نرســید... ایــن 
گفتگــو هــم بــا کمبــود جــا بــرای انتشــار روبــرو بــود و ناگزیــر، به شــكلی نصفــه و نیمــه پیــش روی 

شماســت. 
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ــای  ــد؛ آقــای مخملبــاف، آق كاســبى بودن ــای  ــد؛ آق ــر آقــای سلحشــور بودن و تئات
كشــان فــاح، آقــای جعفــر دهقــان و دوســتان دیگــر بودنــد. البتــه  فنائیــان، آقــای 
كــه  مــا در خــود حــوزه مســتقر نبودیــم. مــا بعــد از یــك دوره آمــوزش فیلمســازی 
بعــد از انقــاب فرهنگــى و تعطیلــى دانشــگاهها در بیــرون دیــده بودیــم، فعالیــت 

مى كردیــم.

  این دوره به همان سال های اول انقالب برمی گردد؟
بله، سال ۱۳۵9 بود. 

كه انجمن اسالمی دانشجویان برگزار می كرد؟   دوره هایی 
كــه آن موقــع دفتــر  بلــه، آن موقــع دانشــگاه ها فقــط یــك انجمــن اســامى داشــت، 
تحكیــم وحــدت بــود. یــك تشــكل بــود، مثــل اآلن ِفــَرق مختلــف نبودنــد. بعــد از 
كــه مــا دیــده بودیــم، حــدود بیســت، ســى نفــر بــه  ایــن دوره آمــوزش فیلمســازی 
حــوزۀ هنــری ســازمان تبلیغــات آمدیــم و آنجــا در بخــش ســمعى و بصــری مســتقر 
گــروه ســى نفره راه انــدازی  شــدیم. در واقــع ســمعى، بصــری حــوزۀ هنــری را ایــن 
كردنــد. هرچنــد در خیابــان ســمیه و در تقاطــع ویــا )نجات اللهــى( بــود، ولــى 

رفــت و آمــد داشــتیم. 

  اسم آن دوره تله فیلم بود؟
كــه  بعــد  گذراندیــم.  تله فیلــم  در  را  فیلمســازی مان  آمــوزش  دوره  مــا  خیــر، 
ــم.  ــى بكنی كار تخصص ــه  ك ــم  ــا آمدی ــه اینج ــتیم، ب گذاش ــر  ــت س ــا را پش آموزش ه
گروه هــا در آنجــا تقســیم مى شــدند: در عملیات هــای  زمــان جنــگ هــم بــود و 
ــه جبهــه اعــزام مى شــدند. مــن  كارهــای مســتند ب ــرای  ــه مى شــد، ب ك مختلفــى 
كــه آمدیــم، بــا دوســتان حــوزه  خــودم آن موقــع مونتــاژ مى كــردم... بــه حــوزه 
كامــًا  گــروه  ارتبــاط داشــتیم، خصوصــًا در فیلمســازی و تئاتــر. البتــه مــا یــك 
مســتقل بودیــم. یعنــى مدیریــت بخــش ســینمایى آنجــا بــا آقــای مخملبــاف 
ُكُلنــى خودشــان راه  گعده هــا و  و آقــای تفرشــیان و اینهــا بــود و مــا را خیلــى در 
ــى مــا بچه هــا را مى شــناختیم و رفــت و آمــد داشــتیم. خصوصــًا  ــد. ول نمى دادن
كــه اوایــل  آقــای سلحشــور در آن مقاطــع فعــال بودنــد. عــاوه بــر تئاترهایــى 
انقــاب در آنجــا اجــرا شــد، ایشــان دو تــا بــازی خیلــى جانانــه هــم 
كــه بــرای اولیــن بــار  جلــوی دوربیــن انجــام دادنــد. خاطــرم هســت 
جنــاب آقــای جنتــى در نمــاز جمعــه، از بــازی آقــای سلحشــور در 
كــرده  كــرده بودنــد و تلویزیــون هــم آن را ضبــط  كــه اجــرا  تئاتــری 
كردنــد. اســم آن تئاتر یادم نیســت.  كــرد تقدیــر  بــود و بعــد پخــش 

  منظورتان »حر« است؟
كمونیســم  كار  خیــر، حــر در بیــرون )تاالر وحدت( اجرا شــد. آن 
ــرد. آقــای سلحشــور  را در زندان هــای شاهنشــاهى نقــد مى ك
آنجــا نقــش خیلــى خوبــى داشــتند. آقــای جعفــر دهقــان هــم 
كارگــردان داشــت  كــه هــم  گــروه مســتقلى بــود  بــازی مى كــرد. 

آقای سلحشور در آن مقاطع فعال بودند. عاوه بر 
تئاترهایی كه اوایل انقاب در آنجا اجرا شد، ایشان دو 
بین انجام دادند.  ی خیلی جانانه هم جلوی دور تا باز
خاطرم هست كه برای اولین بار جناب آقای جنتی در نماز 
ی كه اجرا كرده  ی آقای سلحشور در تئاتر جمعه، از باز
بودند و تلویزیون هم آن را ضبط كرده بود و بعد پخش 
كرد تقدیر كردند.

و هــم بازیگــر. امكانــات اجــرای تئاتــر هــم در آنجــا داشــتند. البتــه بعــد آقــای 
كردنــد. بــه تــاالر هنــر  سلحشــور و فنائیــان چندتــا از تئاترهایشــان را بیــرون اجــرا 
كــه خــود آقــای  كردنــد،  رفتنــد و نمایــش بســیار عظیــم حــر را در تــاالر وحــدت اجــرا 

سلحشــور نقــش حــر را بــازی مى كــرد. 
كامــًا فعــال در حــوزه  كــه آنجاهــا بــه عنــوان یــك شــخصیت  در خاطــرم اســت 
هنــری حضــور داشــت و در خیلــى از مســائل حــوزه هنــری، خصوصــًا در بحــث 
كــه بــه تــاالر اندیشــه تبدیــل شــد.  مدیریــت ســاخت آن ســالن مراســم بهایى هــا، 
كشــیدند. مدیریــت ســینمایى آنجــا در آن  آقــای سلحشــور آنجــا خیلــى زحمــت 
موقــع بــا آقــای مخملبــاف بــود و آقــای تخت كشــیان. آقــای سلحشــور بیشــتر در 
ــرد. چــون صــدای خیلــى خوبــى داشــتند،  ــر و بازیگــری فعالیــت مى ك حــوزه تئات
حتــى دوبلــه هــم مى كردنــد. مــا از همــان موقــع بــا آقــای سلحشــور آشــنا شــدیم. 
كــه بــا مدیریــت  تى  ایشــان زودتــر از مــا از حــوزه بیــرون آمــد، بــه دلیــل مشــكا
كارهــای شــخصى  آنجــا و آقــای زم داشــتند. بعــد از آن بیشــتر در خانــۀ خودشــان 
كــه نمى توانیــم بــا مدیریــت وقــت  گــروه بودیــم و دیدیــم  مى كردنــد. مــا هــم یــك 
حــوزۀ هنــری ارتبــاط برقــرار بكنیــم، یــا آنهــا نمى تواننــد بــا مــا ارتبــاط برقــرار بكننــد. 
كــه بیســت،  كــه از حــوزه بیــرون بیاییــم. چنــد نفــر تــك و تــوك، از مــا  گزیــر شــدیم  نا
كردیــم.  ســى نفــر بودیــم ماندنــد. بقیــۀ تیــم بیــرون آمدیــم و شــروع بــه فعالیــت 

كار ســینمایى بكنیــم  كــه مى خواســتیم  علــت اصلــى بیــرون آمــدن مــن ایــن بــود 
و امــور ســینمایى آنجــا را فقــط آقــای مخملبــاف مدیریــت مى كــرد. بــه مــا اجــازه 
كار بكنیــد، بایــد زیــر دســت ایشــان  گــر مى خواهیــد  كــه ا نمى دادنــد و مى گفتنــد 

برویــد و ایشــان مدیریــت بكنــد و شــما دســتیاری بكنیــد و چــه بكنیــد و...

  پس در همان موقع هم با هم اختالف داشتید؟
بله. 

  برای آقای سلحشور هم این مشکل پیش آمد؟
كــه از همــان موقــع به شــكل ریشــه ای بــا  بلــه. مــن بعدهــا از خــود ایشــان شــنیدم 
كشــمكش و چالش بودند، ولــى هر دو حضور  تفكــر آقــای مخملبــاف در تعــارض و 
داشــتند. ظاهــرًا آقــای سلحشــور نتوانســت دوام بیــاورد، ولــى آقــای مخملبــاف 
كــرد. به عبارتــى خودش  كار  مانــد و بــا مدیریــت آقــای زم چنــد تــا فیلــم ســینمایى 
كــه در حــوزه  كشــید. دانــش ســینمایى خــودش را بــا امكانــات و ظرفیتــى  را بــاال 
ح شــد. حــاال خــدا آخــر و  بــود بــاال بــرد و به منزلــۀ یــك فیلمســاز سرشــناس مطــر

عاقبتــش را ختــم بــه خیــر بكنــد!

  همکاری شما چطور شروع شد؟
كــه از حــوزه بیــرون آمدیــم، بــه صــورت حرفــه ای  مــا آنجــا بــا هــم آشــنا بودیــم. بعــد 
وارد حــوزۀ ســینما شــدیم. خدابیامــرز »ماقلى پــور« هــم یكــى از فیلمســازان 
كارش، »بلمــى بــه ســوی ســاحل«، را  ح حــوزه بــود و زمــان جنــگ اولیــن  مطــر
ــراد خــود حــوزۀ هنــری  ــات و اف ــا تمــام امكان ــود و ب ــرد. فیلمــى ســینمایى ب ك كار 
ســاخته شــد. البتــه قبل تــرش چنــد فیلــم در حــوزه ســاخته شــده بــود، مثــل 
»توبــه نصــوح«، »پــرواز در شــب« و... نمى دانــم قبــل از آن بــود یــا بعــد از آن 
گرشاســبى«، از هم دوره ای هــای  بــا آقــای »احمدرضــا  كــه »شــرایط عینــى« را 
بــرای  كار مى كــردم.  كــه در همــان تله فیلــم آمــوزش دیــده بودیــم،  خودمــان 

كــردم.  ایشــان دســتیاری 

كرد.    آقای سلحشور هم در »پرواز در شب« بازی 
بلــه، آقــای سلحشــور در فیلــم پــرواز در شــب بازیگــر بــود و آنجــا بیشــتر بــا هــم 
كار طراحــى  كمــك بــه  كارگــردان بــودم و به نوعــى  آشــنا شــدیم. چــون مــن دســتیار 
كــه بــا رســول داشــتم مى دیــد. مــا  صحنــه هــم مى كــردم. ایشــان همــكاری ای را 
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آنجــا بــا مرحــوم ماقلى پــور همــكاری تنگاتنگــى داشــتیم. پــاره ای شــب ها بــا هــم 
كانكــس مى خوابیدیــم. دكوپــاژ مى كردیــم و صبــح بلنــد مى شــدیم  همان جــا در 
ــده  ــع را دی ــان مقاط ــور هم ــای سلحش ــم آق ــر مى كن ــم. فك ــه مى آمدی ــر صحن و س
كار مى كردنــد، مــن را برای مشــاورۀ  كــه داشــتند مــردان آنجلــس را  كــه بعدهــا  بــود 

كردنــد. خودشــان بــه همــكاری دعــوت 
كــه ]از حــوزه[ بیــرون آمدیــم، تقریبــًا بــا همدیگــر در ارتبــاط بودیــم. در خاطــرم  مــا 
كار در ارتبــاط بــا تاریــخ انقــاب انجــام مــى دادم. از آقــای سلحشــور  كــه یــك  اســت 
كــه در زنــدان و زیــر  كــه نقــش شــهید بزرگــوار آیــت اهلل غفــاری را،  كــردم  دعــوت 
كنــد. البتــه نقــش  شــكنجه های ســاواك شــهید شــدند، در زنــدان بــرای مــا بــازی 
كار مى كردیــم، بیــش از پنجــاه  كــه مــا  كوتاهــى بــود، ولــى مجموعــۀ تاریــخ انقــاب 

كردنــد. قســمت ســریال مســتنِد بازســازی و داســتانى بــود. ایشــان آنجــا بــازی 
ــا آقــای سلحشــور شــروع  كار جــدی مــا ب چــون بــا هــم آشــنایى داشــتیم، اولیــن 
كارگردانــى و هــم در  شــد. بــا دعــوت بــرای مشــاوره، هــم در نــگارش و هــم در 
كــه  مراحــل بعــد از فیلمبــرداری و تولیــد بــرای فیلــم »مــردان آنجلــس« بــود 

كار شــدیم. متعاقــب آن در ســریال »یوســف  بــه صــورت جــدی بــا ایشــان وارد 
كردنــد و مــا خدمــت ایشــان  پیامبــر« هــم همیــن اتفــاق افتــاد و ایشــان دعــوت 
ــم.  كردی ــدازی  ــاق راه ان ــم به اتف ــان را ه ــۀ تبی ــات مؤسس ــه تأسیس ــیدیم. البت رس

  شما عضو هیئت مدیرۀ تبیان هم بودید؟
بلــه، آقــای سلحشــور و بنــده و جنــاب آقــای ]مجتبــى[ رحماندوســت. بعدهــا 
ــام  ــاد اع ــغلۀ زی ــت مش ــدند، به عل ــس ش ــدۀ مجل ــت نماین ــای رحماندوس ــه آق ك
ــذاری  ــه نفره پایه گ ــای س ــت امن ــا هیئ ــم ب ــان ه ــۀ تبی ــد. مؤسس كردن ــری  كناره گی
شــد. ایــن همــكاری اآلن هــم در نــگارش ســریال حضــرت موســى علیه الســام 
ــد و  ــر برس ــه ثم ــم ب كار ه ــن  ــى ای ــوۀ اله ــول و ق ــه ح ــم ب ــه امیدواری ك ــه دارد،  ادام

ــرود.  ــن ب ــوی دوربی جل

چــه  و  آنجلــس  مــردان  در  چــه  چیســت؟  ایشــان  كارهــای  بــارز  گــی  ویژ   
كاری ایشان را بفرمایید.  كارهای دیگر. شاخصه های  حضرت یوسف و 

كــه بعــد از انقــاب، در  حــوزه هنــری شــاید یكــى از تأثیرگذارتریــن نهادهایــى بــود 
گذاشــت؛ در شــاخه های مختلــف. اآلن هــم  هنــر و فرهنــگ انقــاب اســامى تأثیــر 
هســت، خصوصــًا در حــوزۀ ادبیــات داســتانى. البتــه بخــش تجســمى هــم قــدری 
كمتــر فعــال شــده اند. اوایــل خیلــى فعــال بودنــد و در آنجــا آثــار خیلــى خوبــى 
ــر و مباحــث این چنینــى واقعــًا یكــى از  تهیــه مى شــد. همین طــور در فیلــم و تئات
تأثیرگذارتریــن نهادهــای بعــد از انقــاب مــا، حــوزۀ هنــری ســازمان تبلیغــات بــود. 
كــه دوســتان فیلمســاز یــا اســاتید تجســمى و اســاتید تئاتــر و  اآلن هــم تــك و تــوك 

كــه فعــال و مفیــد هســتند و همگــرا بــا انقاب  رشــته های مختلــف هنــری هســتند 
عمــل مى كننــد، از همیــن بچه هــای حــوزۀ هنــری بوده انــد. البتــه مــا ریــزش هــم 
كــه بــاب ایــن  كــه همه جــا بــوده و خواهــد بــود. این طــور نیســت  داشــته ایم، 

قضیــه بســته شــده باشــد. 
كــه از آنجــا بیــرون آمدنــد، بیشــتر دغدغــۀ خــود انقــاب را داشــتند. اصــًا  افــرادی 
كــه نســبت  كــه بــه مركــز تجمــع اصلــى افــرادی  ایــن نهــاد تأســیس و تشــكیل شــد 
ــد، تبدیــل بشــود و بتواننــد در آنجــا  ــا انقــاب احســاس مى كردن كامــًا نزدیكــى ب
در حــوزه فرهنــگ و هنــر فعالیــت بكننــد. عمــدۀ بچه هــا هــم بــا همیــن ُعلقه هــا 
مانده انــد و اآلن هــم تعــداد عمــده ای از آنهــا هســتند. البتــه ســلیقه ها قــدری 
ــه آنجــا  ك ــى همیــن اآلن هــم، جهت گیــری عمــدۀ بچه هایــى  متفــاوت شــده، ول
هســتند یكــى اســت. بســتگِى آنهــا بــا انقــاب، بســتگِى آنهــا بــا والیــت و رهبــری و 

كــه بــوده اســت. كــه نســبت بــه انقــاب دارنــد، همان هاســت  دغدغه هایــى 
آقــای سلحشــور هــم یكــى از دغدغه مندتریــن افــراد آنجــا بودنــد. اآلن هــم ایــن 
دغدغــه را دارنــد و دعوشــان ایــن اســت. البتــه ایشــان صبغــۀ خیلــى جــدی قرآنــى 
كودكــى در مســجد و پــای منبرهــای قرائــت قــرآن بــزرگ  هــم داشــتند و دارنــد؛ از 
شــده اند. ایــن امتیــاز خیلــى بزرگــى بــرای آقــای سلحشــور اســت. ماها همیشــه به 
كمــك  كــه ایشــان داشــتند و دارنــد غبطــه مى خوریــم. ایــن خیلــى  ایــن موقعیتــى 
كننــد. مى دانیــد  كــه ایشــان بــه ســمت آثــار و موضوعــات قرآنــى تمایــل پیــدا  كــرد 
كــه قصــه ای قرآنــى اســت. ســریال  كار جــدی ایشــان ایــوب پیامبــر بــود،  كــه اولیــن 
كهــف هــم همیــن طــور. حضــرت یوســف هــم همیــن طــور و اآلن هــم  اصحــاب 
بیشــتر  آقــای سلحشــور  حضــرت موســى علیه الســام هــم همیــن طــور. دعــو 
كتــاب آســمانى.  كــردِن ایــن  همیــن قصه هــای قرآنــى اســت؛ در واقــع تصویــری 
كارهــای  كار هســتند. خصوصــًا  گفــت ایشــان یكــى از لیِدرهــای ایــن  مى شــود 
ــود.  ــار تاریخــى ســاخته شــده ب ــى. قبــل از ایــن هــم در تلویزیــون آث تاریخــى قرآن

مثــل ابن ســینا یــا امــام علــى...

  این ها ریشه در قرآن نداشت...
گســتردۀ مردمى را در سراســر  كــه بــاز شــد و ایــن همــه اســتقبال  بلــه، ولــى در قــرآن 
كــه ایــن منبــع، الیــزال و  كهــف، دیدیــم  دنیــا دیدیــم، خصوصــًا بعــد از اصحــاب 
كتــاب آســمانى را درك نكــرده  تمام ناشــدنى اســت. البتــه قبــًا هــم بــود، ولــى مــا 
ــه انجــام مى دهنــد،  ك كارهایــى  ــه تمــام  ك كمــر بســتند  ــم. آقــای سلحشــور  بودی
ریشــه در قــرآن داشــته باشــد و بــا موضوعــات و مضامیــن و شــخصیت های قرآنــى 
كار  كــه ایشــان نوشــته اند، آمــادۀ  كار بكننــد. چنــد نمونــه از فیلمنامه هایــى هــم 
كــه اآلن درحــال نــگارش اســت. در  اســت، عــاوه بــر حضــرت موســى علیه الســام، 
گمشــدۀ همــۀ ابنای  واقــع نــگاه و دعــو ایشــان دیــن اســت. مــن فكــر مى كنــم اآلن 
كتاب هــای آســمانى دور افتاده انــد.  بشــر همیــن اســت. از دیــن و معنویــت و 
و  جاه طلبــى  و  خونریــزی  و  خشــونت  و  اســت  جنــگ  همــه  ایــن  دنیــا  تــوی 
كــه از  قدرت طلبــى... ریشــۀ همــۀ اینهــا بى دینــى اســت. ریشــه اش ایــن اســت 
كــدام از پیامبــران مــا بــرای قدرت طلبــى نیامده انــد.  دیــن جــدا افتاد ه انــد. هیــچ 
كتاب هــای  تمــام  كامل كننــدۀ  هــم  قــرآن  آمده انــد.  انســان ها  بــرای هدایــت 
ــه  ــت. ب ــر اس ــت بش ــاز هدای ــری آن ب ــمت گیری و جهت گی ــه س ك ــت،  ــمانى اس آس
ــه آقــای سلحشــور بیشــتر روی آن دســت  ك هــر جهــت موضوعــات و مضامینــى 

مى گذارنــد همیــن اســت نگرانــى و دغدغــه ایشــان هــم همیــن اســت. 

آقای سلحشور یكی از دغدغه مندترین افراد حوزه بودند. اآلن هم 
همان دغدغه را دارند و دعوشان این است. البته ایشان صبغۀ 
خیلی جدی قرآنی هم داشتند و دارند؛ از كودكی در مسجد و پای 
رگی برای  رگ شده اند. این امتیاز خیلی بز منبرهای قرائت قرآن بز
آقای سلحشور است. ماها همیشه به این موقعیتی كه ایشان 
داشتند و دارند غبطه می خوریم. این خیلی كمك كرد كه ایشان به 
سمت آثار و موضوعات قرآنی تمایل پیدا كنند.
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كســى یــادش نمى آیــد چنیــن       وقتــى مى گویــى »آلبــوم موســیقى نینــوا«، عمومــًا 
كــه این، اولین نوار موســیقى با مجــوز جمهوری  كنــى  گــر اضافــه  آلبومــى را. حتــى ا
ــه پــس از انقــاب تولیــد و منتشــر شــده اســت، چیــزی از ابهــام  ك اســامى اســت 
ــى آن  ــًا بگوی ــى. مث ــر بده ــانى ها را دقیق ت ــى نش كم ــد  ــود. بای ــم نمى ش ك ــه  قضی
كــه خواننــده اش مى خوانــد: »مقصــد دیــار قــدس، همپــای جلــودار«، یــادت  شــعر 
ــى و  ــدای حماس ــك ص ــه اش ی ــیقى، هم ــه الی موس ــه الب ك ــعر  ــان ش ــت؟ هم هس

كــرد«. یــادت هســت؟ صیقلــى مى آمــد و مى گفــت: »بایــد ولــى را یــاوری 
گرچــه  مــردم، نینــوا را اینگونــه شــنیده اند؛ بــا ایــن شــعر و آن صــدا. امــا ایــن آلبــوم ا
بــا قطعــه »همپــای جلــودار« شــروع مى شــود، بیــش از ایــن آثــار شــنیدنى در خــود 

دارد. شــنیده ایدش؟ 
كــه از قضــا اولیــن آلبــوم  نــوار عجیبــى اســت ایــن آلبــوم نینــوا. نــه بــه ایــن خاطــر 

موســیقى بعــد انقــاب شــده اســت بلكــه بــه دالیــل چنــدی:
ــد.  ــع آمده ان ــز جم ــك می ــه ای دور ی ــور طایف ــه ج ــوم از هم ــن آلب ــه، در ای اول اینك
ناصــر پلنگــى، نقــاش اســت امــا او در ایــن آلبــوم، یــك تصنیــف بســیار مشــهور دهــه 

شــصت را ســروده اســت بــه اســم: »شــهر خــون«
شهر، شهر خون است

پنجه در خون، خصم دون است
كوچه خون است  خانه خون است، 

خانه دیده و خانه دل
هردو خون است... هردو خون است.

ج اهلل سلحشــور بــر  غیــر از او یــك نــام دیگــر نیــز عجیــب و شــگفت اســت: دكلمــه فــر
كاشــانى. چــه صدای خوبــى دارد  روی شــعرهای حمیــد ســبزواری و بانــو ســپیده 
آقــای سلحشــور. راســتى او بــه عنــوان بازیگــر تئاتــر و ســینما چقــدر مى توانســته بــا 
صدایــش در بازیگــری اش بیشــتر بدرخشــد. نــه؟ مثــل مرحــوم خســرو شــكیبایى 
كــه او هــم غیــر از بازیگــری، نــان صدایــش را مى خــورد. مى بینــى ســال ها قبــل 
از اینكــه خدابیامــرز شــكیبایى بــه فكــر انتشــار صوتــى شــعرهای ســهراب بیفتــد، 
دكلمــه  را  كاشــانى  ســپیده  و  ســبزواری  شــعرهای  نینــوا  آلبــوم  در  سلحشــور 
ــك بازیگــر مشــهور آمــده اســت و درســت  ــه عنــوان ی ــرده. او هــم آن روزهــا ب مى ك
وســط یــك شــعر ســنتى بــا اركســتری ســنتى، دكلمــه نمــوده اســت و از همیــن جــا 

او بــر شــكیبایى، تقــدم دارد.
هــم  كنــار  اینجــا  خواننــده،  و  بازیگــر  و  نقــاش  و  شــاعر  اســت؛  جالــب  خیلــى 
نشســته اند بــرای انتشــار یــك مجموعــه قطعــات موســیقى. همیشــه وقتــى بــه 
شناســنامه آلبــوم نینــوا نــگاه مى كنــم دلــم مى خواهــد بدانــم ایــن آدم هــا چطــور 
كنــار هــم خــوش نشســته اند و باهــم چفــت شــده اند؟ ایــن باهــم بــودن  این قــدر 
ــاز  كــرد و از آن ب ــا مى شــود، ایــن مــدل را زنــده  ــه بــه وجــود آمــده اســت؟ آی چگون

ــودار خلــق نمــود؟   ــه ای مثــل نینــوا و همپــای جل ــار خاقان هــم آث

كــه  ج اهلل سلحشــور حامــل یــك »بــار تاریخــى« و یــك »ارزش تاریخــى« اســت  فــر
حضــورش، بــه هنــِر نمایــش نــزد جوان هــا اصالــت مى دهــد. ایشــان در دوران جوانــى 
از شــیفتگان هنــر بازیگــری و تئاتــر بــود و بــر حســب صــدای خــدادادی و نیــز تعلقــات 

كــه برخاســته از متــن مــردم بــود.  كریــم، آغازگــر راهــى شــد  دینــى و تكیــه بــه قــرآن 
تصــور  ســرمایه داری  آموزه هــای  از  متأثــر  گاه  ناخــودآ مــردم  امــروز  متأســفانه 
كــه آقــای سلحشــور  مى كننــد همــه هنرمنــدان از طبقــات مرّفهنــد. در حالــى 
ــه  كارگــری وارد دنیــای نمایــش شــده و عشــق و عاقــه ب از متــن مــردم و دنیــای 
بازگویــِى حقایــق بــه مــردم، اســباب مانــدگاری ایشــان از طریــق نمایــش شــد. 
تــاش  آثــار آن  كــه هنــوز مى توانیــد  كارگــری  بــود؛  كارگــر  یــك  ایشــان خــودش 

ببینیــد.  دســتانش  روی  را  شــرافتمندانه 
كــه در حــوزه هنــری بــود، بــه اتفــاق  او بــه تئاتــر عاقه منــد بــود. اوایــل انقــاب 
كاســبى  كردنــد. آن زمــان از آقایــان مجیــدی و  كار  بچه هــای حــوزه، دو ســه اثــر را 
كارش را بــا آقــای  گرفتــه تــا مخلمبــاف آنجــا بودنــد. ایشــان  و ماقلى پــور و دهقــان 
كــرد. بعــد هــم بــا ماقلى پــور و بچه هــای دیگــر آشــنا شــد.؛  مخملبــاف شــروع 
كیــد مى كنــم از متــن مــردِم طبقــات محــروم بودنــد و در نظام  كــه بــاز تأ بچه هایــى 
كــه امثــال ایــن فرزنــدان آب و خاك مــان، از  جمهــوری اســامى شــرایط فراهــم شــد 

روســتاها و طبقــات دیگــر بتواننــد در جایــگاه رفیعــى بایســتند. 

كریــم  بــه نظــر مــن زندگــى آقــای سلحشــور بركــت قرآنــى داشــت. تعلــق او بــه قــرآن 
و اصــرار و پافشــاری اش بــرای بهره بــرداری از ایــن منبــع الیــزال، اســباب توفیقــش 
كــه ســریال های ایشــان، »مــردان آنجلــس« و »یوســف  شــد. از همیــن روســت 
كــه ریشــه در اصحــاب رقیــم  پیامبــر«، منشــأ قرآنــى دارنــد؛ هــم »مــردان آنجلــس« 
كــه به صــورت دراماتیــك در قــرآن آمــده اســت. البتــه  دارد و هــم »یوســف پیامبــر« 

بــر خــاف تصــور غالــب، اجــرای »یوســف پیامبــر« خیلــى ســخت اســت. 
مــا از ذهنیــت خودمــان اســتفاده مى كنیــم و تصویرســازی مى كنیــم. در حالــى 
كــه نزدیــك شــدن بــه زندگــى زلیخــا و یوســف ســخت اســت. بــه همیــن خاطــر 
همــكاری  آقــای سلحشــور بــا آقــای شــورجه در ایــن فیلــم، یــك توفیــق خوبــى 
كــرد. مثــًا درآوردن صحنه هــای زلیخــا و بازگشــتش از تعلــق  برای شــان فراهــم 
مــادی، خیلــى ســخت بــود. هنــوز هــم مــن یــك بخشــى از بازگشــت زلیخــا و آن 
ــا اینكــه  ــد. ب چــادر و شــمایل را نمى پســندم، امــا بقیــه جاهــا خیلــى موفــق بودن
بازیگــر نقــش زلیخــا، ســركار خانــم ریاحــى، یــك بازیگــر پختــه و توانمنــدی اســت، 
كهن ســالى اش خیلــى ســخت بــود و البتــه موفــق  ولــى درآوردن دوران رنــج و 
شــدند. مهم تــر از ایــن نــكات، همیــن ارتبــاط بــا مــردم اســت. ایــن فیلــم نــه فقــط 
كــه  كلیمیــان و پیــروان ادیــان دیگــر، بلكــه بــرای بقیــه مردمــى  بــرای مســلمانان و 

دیــن هــم نداشــتند جالــب بــود. 

ج اهلل سلحشور دكلمه: فر
محسن صفایی فرد

تحلیلی درباره شخصیت و آثار فرج اهلل سلحشور

سلحشور از متن مردم وارد نمایش شد
جهانگیر الماسی 

آخــر،  نوشــت!  صوتــی«  »یادداشــت  می شــد  کاش 
نوشــتن دربــاره آن صــدای حماســی و زالل چگونــه در 
پــس  انتقــال اســت.  کلمــات و صفحــات قابــل  قالــب 
ــن  ــدن ای ــد از خوان ــل بع ــا الاق ــل ی ــم قب ــش می کن خواه
نوشــته، آلبــوم نایــاب نینــوا را از جایــی گیــر بیاوریــد تــا 

را.  یادداشــت  ایــن  بشــنوید 

قرآنــی  برکــت  سلحشــور  آقــای  زندگــی  مــن  نظــر  بــه 
داشــت. تعلــق او بــه قــرآن کریــم و اصــرار و پافشــاری اش 
بــرای بهره بــرداری از ایــن منبــع الیــزال، اســباب توفیــق 
او شــد. از همیــن روســت کــه هــر دو ســریال ایشــان منشــأ 

قرآنــی دارنــد
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كار تخصصی تــان در تئاتر  كردنــد. شــما هــم  كارشــان را بــا تئاتــر شــروع    آقــای سلحشــور 
كارهای نمایشــی ایشــان در ســالهای اول را دیده  و نمایشنامه نویســی اســت. آیا شــما 

بودید؟ مثل نمایش حر. 
ــا ایشــان بافاصلــه بعــد  كــه آشــنایى مــن ب كــردم  متأســفانه مــن »حــر« را ندیــدم. اشــاره 
كــه ایشــان یــا بــازی  از انقــاب شــروع شــد. ولــى تقریبــًا اغلــب نمایش هــای دیگــری را 
مى كردنــد یــا در اجــرای آن نقشــى داشــتند و در ســازمان تبلیغــات اجــرا مى شــد، دیــده 
بــودم، در مرخصى هایــى  نظــام وظیفــه  كــه در خدمــت  بــودم. حتــى مواقعــى هــم 
كــه مى آمــدم مى دیــدم، ولــى حــر را نــه. بارهــا بــه آن نمایــش اشــاره مى شــد. حتــى 

نمایشــنامه اش را هــم خریــده بــودم، ولــى خــودم آن اجــرا را ندیــدم. 

ــا آقــای سلحشــور  كــه شــما ب كار »یوســف« بگوییــد؛ چــه عاملــی باعــث شــد    از 
گی ای دیده بودید؟ كارها یا شخصیت ایشان چه ویژ كنید. در  همکاری 

ــاف  ــمش را اخت ــن اس ــه م ك ــزی  ــم، چی ــلیقه هایى داری ــاف س ــم اخت ــا ه ــا ب ــاید م ش
جهــت یــا اختــاف فكــری نمى گــذارم؛ ایــن مســئله تــا حــدی خــودش را از طریــق 
بــا  بــار  چنــد  انقــاب  از  بعــد  فاصلــۀ  ایــن  در  امــا  مى دهــد.  نشــان  شــخصیت ها 
كــه اختــاف ســلیقه ها مقــداری  دوســتان مذهبــى دیگــر هــم ایــن بحــث را داشــتیم 
كــه مذهبــى و مســلمان و شــیعه  گذاشــته بشــود و پیونــد میــان اهــل هنــر،  كنــار 
كــه مــن در  كــه هیــچ وقــت احســاس نمى كــردم  هســتند، عمیق تــر بشــود. ایــن بــود 

ــاف جهــت دارم.  ــور اخت ــای سلحش ــا آق ــًا[ ب ــه ]مث ك ــتم  نقطــه ای هس
ممكــن بــود اختافاتــى در حوزه هــای خــود فیلمنامــه و نــگارش پدیــد بیایــد. اینهــا 
كــه مــا در نــوع  كــه آیــا آن نــوع ســلیقه ای  كار نگرانى هــای مــن بــود  در شــروع 
كار مى كردیــم( آقــای سلحشــور  كــه بــا هــم  نــگارش فیلــم داریــم، )جمعــى بودیــم 
هــم همان هــا را دارد. آقــای سلحشــور شــاید در بیــرون به شــخصى مشــهور شــده 
كوتــاه نمى آیــد« و »حــرف خــودش  كــه »مشــاوره پذیر نیســت« و »از مواضعــش 
كــه وقتــى »یوســف« شــروع شــد  را مى زنــد« و از ایــن دســت. واقعــش ایــن اســت 
كردیــم دربــارۀ ســیناپس و خــود فیلمنامــه صحبت كــردن، مــن  كم كــم شــروع  و 

كــه انعطاف ناپذیــرِی ایشــان را نشــان بدهــد ندیــدم.  نمونــه ای 
گفتــم آقــای سلحشــور مى دانــى  كنیــم، مــن  وقتــى قــرار شــد بــا هــم همــكاری 
كار پیــش آمــد  گــر اینهــا تــوی  كــه مــا بــا هــم یــك مقــدار اختاف هایــى داریــم، ا
گذاشــت و واقعــًا هــم پــای آن شــرط بــود.  كار بكنیــم؟ ایشــان شــرطى را  چــه 

ویژگی های حرفه ای و شخصیتی »فرج اهلل سلحشور« در گفتگو با »منصور براهیمی«:

اگر داستان یوسف دست من بود، پیچیده می شد

بــا »منصــور  گفتگــو  کــه همــۀ  کفایــت، خــوب می شــد  بــود و جایــی در حــد  اگــر فرصتــی 
براهیمــی« تنظیــم و منتشــر می شــد. آنچــه در ادامــه می آیــد کمتــر از نصــِف گفتگوســت. بهانــۀ 
ویژگی هــای حرفــه ای و شــخصیتی »فــرج اهلل سلحشــور« و همــكارِی براهیمــی بــا او در ســریال 
»یوســف پیامبــر«، فقــط بهانــه بــود تــا بحــث بــه مســائل مهمــی در حــوزۀ ســینما و فیلمســازی 
ــرای درج  قصه هــای قرآنــی و قصه گویــی و... بكشــد. در آینــده شــاید فرجــی شــد و جایــی ب

همــۀ گفتگــو فراهــم شــد...

او قصه گویی مردمی است
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كه هــر وقت  گفت  بــرای همیــن بــه نظــر مــن هیــچ مشــكلى پدید نیامــد. ایشــان 
ــتیم  ــو نتوانس ــن و ت ــم م ــر ه گ ــم. ا ــرآن مى روی ــراغ ق ــه س ــد ب ــش آم ــى پی اختاف
كــدام  ــه چــه ســمتى هدایــت مى كنــد و  ــه اینكــه قــرآن دارد مــا را ب خودمــان ب
درســت اســت برســیم، آن وقــت بــه مفســرین معتبــر رجوع مى كنیم؛ مفســرینى 
ــار  ــه رفت ــان همین گون ــه ایش ك ــد  ــش آم ــى پی ــات فراوان ــتند. دفع ــده هس ــه زن ك

كردنــد.
كــه چه طــور آب تــان بــا آقــای سلحشــور تــوی یــك جــوی  گاهــى ســؤال مى كننــد 
كــه متأســفانه اخیــرًا هــم از طریــق  مــى رود. مــن فكــر مى كنــم تصویــر رســانه ای، 
كــه ایشــان واقعــًا هســت به كل  گرفتــه، بــا آنچــه  فضــای مجــازی از ایشــان شــكل 
كــه ایشــان مطمئــن بشــود راه درســت را  متفــاوت اســت. مــن ندیــدم جایــى 
كــه ایــن مزیــت  كــردم  كوتــاه نیایــد. همیشــه هــم فكــر  كــرده و  قــرآن مشــخص 
ــته اند و  گذاش ــت  ــر روی آن انگش كمت ــه  ك ــت  ــى اس ــت. مزیت ــان اس ــزرگ ایش ب
كمتــر دیــده شــده اســت. ایــن نــوع منعطف بــودن و پذیــرِش اینكــه قــرآن مــا را 
كار ســاده ای  كــه ماهــا شــعارش را بدهیــم، ولى در عمل  راه ببــرد، ممكــن اســت 

گذاشــته شــد.  كنــار  نیســت. مســائل اختــاف ســلیقه ای بــه همیــن نحــو 
كامــًا فنــى اســت. چــون مــن مشــهور بــودم و قــدری وابســته  اینهــا بحث هــای 
گاهــى بــه مــن نســبت روشــنفكری هــم  بــه جنــاح دانشــگاهى هســتم و حتــى 
كــه چنــدان  داده انــد... بــه هــر حــال وابســته بــه قشــری از جامعــه هســتیم 
مردمــى نیســتند. نمى توانــم بگویــم ایــن اتهــام اســت. تاحــدودی خــودم هــم 
كســان دیگــری همــكاری مى كــردم،  كــه بــا  پذیرفتــه ام. در فیلمنامه هــای دیگــر 
مــردم  و  مى كنــد  پیچیــده  را  فیلمنامــه  مســئله  ایــن  كــه  مى گفتنــد  مكــرر 
ــود و دنیــای آقــای  ــرای مــن چالــش بزرگــى ب ــد. »یوســف« ب خوششــان نمى آی

سلحشــور هــم همین طــور. 
كــه آقــای  ــود  كــردم، ایــن ب كــه خــودم بعــد از چنــد جلســه  كشــفى  مهم تریــن 
كلمــۀ مناســبى نباشــد،  كلمــۀ غریــزی شــاید  سلحشــور ذهنــى داســتانى دارد. 
ــه نظــری؛ منظــورم  ــه به شــكل دانشــگاهى و ن ــه بگوییــم ن ك امــا از ایــن بابــت 
كــه ایشــان درگیــر قصــه مى شــود، قصه گویــِى  از غریــزه همیــن اســت. وقتــى 
تكیــه  غریــزی  قصه گویــى  آن  روی  مــن  كــه  همیــن  دارد.  خوبــى  غریــزی 
مى كــردم، فكــر مى كنــم متــن خــوب پیــش مى رفــت. بعدهــا یوســف خــوب 
كــه مــن خــودم شــخصًا انتظــار  كــرد، طــوری  دیــده شــد و جایــگاه خوبــى پیــدا 
گــر داســتان دســت مــن بــود، طبعــًا همــان مشــكات  نداشــتم. فكــر مى كنــم ا
پیــش مى آمــد. غریــزۀ قصه گویــى ایشــان نــه فقــط فعــال اســت، بلكــه مردمــى 

هــم هســت. خیلــى جامــع اســت. 

هــم  و  »قصه گوبــودن«  هــم  ولــی  اســت،  روشــن  قصه گویــی  توانایــی    
»مردمی بودن« یعنی چه؟

ــای  ــم پیچیدگى ه ــن مى گوی ــه م ك ــه ای  ــت قص ــن اس ــم ممك ــم بگوی مى خواه
ــد. ایــن  ــراد خاصــى از آن خوششــان بیای ــه ]فقــط[ اف ك خاصــى داشــته باشــد 
گــى  كــه آقــای سلحشــور مى توانــد بــرای طیــف خیلــى وســیعى قصــه بگویــد، ویژ
كــردم، خیلــى بــه  خــاص خودشــان اســت. وقتــى مــن ایــن ]خصیصــه[ را پیــدا 
كــه  كــه نبایــد آن را از دســت بدهــى. ایــن چیــزی اســت  خــودم نهیــب مــى زدم 
كــه فكــر مى كــردم  آقــای سلحشــور همــه اش بایــد آن را تقویــت بكنــد. جاهایــى 

مــن میــل بــه پیچیدگى ســازی دارم، مــدام ســعى مى كــردم جلــوی خــودم را 
كــه  گاهــى هــم ایشــان مقاومــت مى كــرد. حتــى بــه صراحــت مى گفــت  بگیــرم. 
»ایــن دیگــر خیلــى پیچیــده اش مى كنــد«. مــن ایــن جــور موقع هــا به ســرعت 
ــودم  ــته های خ ــه نوش ك ــى  ــه بازتاب های ــًا متوج ــون تقریب ــدم. چ ــاه مى آم كوت

داشــت بــودم. 
اســتقبال شــد  ایــن ســریال  از  این قــدر  اینكــه چــرا  بــرای  زیــادی  حرفهــای 
كــه بگوینــد یــك دلیــل عمــده اش ایــن بــود  زده انــد، امــا مــن جایــى ندیــدم 
كــه ســریال قصه گــو اســت؛ خــوب قصــه مى گویــد. خیلى هــا بــا ســبك آقــای 
گاهــى تمســخر هــم  گفتگــو مشــكل دارنــد. حتــى  سلحشــور از جهــت بازیگــری و 
مى كننــد. هرچنــد مــن فكــر مى كنــم اینهــا مى توانــد نقــد بشــود. خــود آقــای 
ــا  ــت. ام ــى هس گفتگونویس تش در  ــكا ــه مش ــدودی متوج ــم تاح ــور ه سلحش
كــه یوســف ســریال قصه گویــى بــود. ایــن  كرده انــد  كمتــر بــه ایــن نكتــه توجــه 
قصه گویــى از خــود آقــای سلحشــور نشــأت مى گرفــت. ایــن مزیــت بــزرگ ایشــان 
كــه بــه نظــر مــن در ســریال »حضــرت موســى )ع(« خیلــى بارورتــر شــده  اســت 

ــد.  ــان بده ــم نش ــرا ه ــل و اج ــودش را در عم ــدوارم خ ــت. امی اس

  آیــا ایــن »ســاده گویی« و به قولــی »پذیــرش عمــوم« بــه ایــن معنــی اســت 
كار از نظــر فنــی و تکنیکــی و روایــی دچــار ضعــف می شــود؟ ایــن ســؤال را  كــه 
كــرده، ولــی  كارهــای ایشــان اقبــال  می پرســم چــون همیشــه عمــوم مــردم از 
در فضــای هنری تــر و تخصصی تــر، مثــاًل فضــای مطبوعاتــی و رســانه ای، 
گرفتــه می شــود. بــه نظــر شــما  همیشــه در مقابــل ایشــان موضع هایــی 

ریشۀ این مسئله در كجاست؟
كــه  كنــم تــا حــد زیــادی غیرمنصفانــه اســت. غیرمنصفانــه از ایــن رو  مــن فكــر 
كنــد و بعــد  كــه اول »توصیــف«  متأســفانه نقــد مطبوعاتــى مــا نقــدی نیســت 
گــر بخواهیــم  ا ایــن دركل مشــكل نظــرِی »نقــد« ماســت.  كنــد.  »ارزیابــى« 
واردش بشــویم، مى بینیــم ایــن مشــكل واقعــًا وجــود دارد. مى توانــم بگویــم 
كــه راهگشــا باشــد تقریبــًا نداریــم؛ در ســینما و تلویزیــون.  متأســفانه مــا نقــدی 

ــده ام.  مــن ندی
كــه بــا چــه پدیــده ای ســروكار داریــم. ببینــد آیــا پدیــده را  »نقــد« بایــد اول بگویــد 
كند.  گــر شــناخته، حــق دارد ارزیابــى خــودش را هم دربــارۀ آن ارائه  شــناخته؟ ا
ــدی  ــى و ج ــدر طوالن ــن این ق ــر م گ ــم ا ــر مى كن ــه فك ك ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ب
كــه  درگیــر یوســف نشــده بــودم، شــاید هیــچ وقــت بــه ایــن نتیجــه نمى رســیدم 
گر را نگــه مــى دارد. ایــن را خــود آقــای سلحشــور  كــه تماشــا ایــن داســتان اســت 
وقتــى ســریال تمــام شــد مى گفــت. مــن احســاس مى كــردم در این بــاره اغــراق 
گر را از تــوی خیابــان بــه  كــه تماشــا مى كنــد. مى گفــت ســریالى خواهــد شــد 
خانه هــا مى كشــاند. خیابان هــا خلــوت مى شــود. ایــن را قبــل از شــروع تولیــد 
ــوان  ــردم اغراق آمیــز اســت. امــا ت گفــت. مــن آن موقــع احســاس مى ك ــه مــن  ب

گاه اســت. قصه گویــى در آقــای سلحشــور هســت و خــودش هــم بــر آن آ
كنــد، بــه نظر مــن، یكى دیالوگ نویســى  كــه »نقــد« مــا نمى توانــد توصیــف  آنچــه 
ایشــان اســت و یكــى ســبك بازیگــری اســت. وقتــى نقــد، ســبكى را نمى پســندد، 
كــه بگویــد »ایــن ســبك  بایــد بگویــد »مــن ایــن ســبك را نمى پســندم«، نــه ایــن 
كنــد و بعــد ارزیابــى  غلــط اســت«. ایــن مشــكل اصلــى اســت. اول بایــد توصیــف 
كــه مــن نمى پســندم یــا  بكنــد. یــا اصلــش را بگویــد؛ بگویــد ایــن ســبكى اســت 

ســینمای غالــب نمى پســندد. 
گفتگونویســى، شــخصیت های آقــای سلحشــور اندیشه هایشــان  مثــًا در مــورد 
را به صراحــت بیــان مى كننــد؛ هیــچ زیرگفتگویــى ندارنــد. نوعــى آهنــگ هــم 
كــه، بخصــوص در مــورد  كــه ایشــان مى گــذارد هســت  گفتگوهایــى  كام و  در 
گاهــى آهنــگ تكــراری ای مى شــود. مــن  قّدیســین و شــخصیت های معصــوم، 
كامــًا  كمتــر شــده بــود. ایشــان ایــن نكتــه را  فكــر مى كنــم در یوســف خیلــى 
كــه نپذیرد.  كــه مى گوینــد، این جــور نبــود  پذیرفــت. بــاز هــم برخــاف آن چیــزی 
كــه مــن مى دانــم  گفــت  ــود، ایشــان  كــه فیلمنامــه نوشــته شــده ب ــار  آخریــن ب
گفتگوهــا در نمى آیــد. البته  گفتگوهــا نظــر داری. یعنــى احســاس مى كنــى  روی 

ممكن است قصه ای كه من می گویم پیچیدگی های خاصی داشته 
باشد كه ]فقط[ افراد خاصی از آن خوششان بیاید. این كه آقای 
سلحشور می تواند برای طیف خیلی وسیعی قصه بگوید، ویژگی خاص 
خودشان است. وقتی من این ]خصیصه[ را پیدا كردم، خیلی به 
ی است  خودم نهیب می زدم كه نباید آن را از دست بدهی. این چیز
كه آقای سلحشور همه اش باید آن را تقویت بكند. جاهایی كه فكر 
ی دارم، مدام سعی می كردم جلوی  می كردم من میل به پیچیدگی ساز
 خودم را بگیرم
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كه خدمتتان  گفــت بدهنــد مــن بنویســم. من همان نگرانــى را داشــتم  ایشــان 
كــه متــن را از مردمى بــودن بینــدازم. ایــن  گفتــم. یعنــى همــه اش نگــران بــودم 
گفتگوها  كه بیاینــد و  كردیم  كــه نپذیرفتــم ولــى چهــار نفــر را با هم انتخــاب  بــود 
گفتگوها تــن داد.  كوتاه كردن  كامــل بنویســند. جاهایــى هــم البته ایشــان بــه  را 
كــه  كــه مــن پذیرفتــم آن چیــزی  كار هــر چهــار نفــر ایــن قــدر شكســت خــورده بــود 
آقــای سلحشــور نوشــته، بــاز از آنهــا بهتــر اســت. یعنــى همــان قــدرت داســتانى 
گفتگوهایــش مى توانــد خیلــى  كــه  را داراســت. ولــى بــاز هــم ایشــان قبــول دارد 

كــه اآلن هســت.  بهتــر از اینــى باشــد 

  مشکل عمده در دیالوگ های شان چیست؟ 
از  اندیشــه  و  بكننــد  اجــرا  را  خودشــان  كنــش  اینكــه  جــای  بــه  شــخصیت ها 
گفتــار در بیایــد،  طریــق تصمیــم و عمــل شــخصیت و پیونــد بــا مــكان و اشــیا بــه 
كــه تقریبــًا به طــور طبیعــى هــم همین طــور اســت، مســتقیمًا اندیشه هایشــان 
ــه اندیشــه های شــخص  ك ــردم  ك را بیــان مى كننــد. مــن در یوســف خیلــى ســعى 
كــه اآلن یوســف مى گویــد  آقــای سلحشــور را بیــان نكنــم. مى گفتــم ایــن جملــه ای 
كــه اندیشــه توســت. در واقــع اندیشــه خــودش  یــا پادشــاه مصــر مى گویــد، ایــن 
بــود. مى توانــم بگویــم از ایــن جهــت شــخصیت ها خیلــى »بــا اندیشه هایشــان« 
حضــور دارنــد. ولــى مــا به طــور معمــول هیچ وقــت اندیشــه هایمان را مســتقیمًا 
كــه درگیــر عمــل هســتیم،  بیــان نمى كنیــم. در زندگــى واقعــى هــم مــا همان طــور 
تصمیم هایــى مى گیریــم. تصمیم هــای مــا نشــان دهندۀ اندیشــه های ماســت و 
اندیشــه های مــا خــودش را از طریــق عمــل نشــان مى دهــد. ایــن »آمیخته شــدن 
گــى بهتریــن آثــار دراماتیــك اســت، در آقــای سلحشــور بــه  كــه ویژ كنــش«،  اندیشــه و 

جدایــى مى انجامــد.
گفتگونویســى در ایــران وجــود دارد، )ایــن بحــث  كــه بــه نظــر مــن در  خطــر دیگــری 
مخالفــان زیــادی دارد و بایــد در جایــى دربــارۀ آن بحــث نظــری بشــود( ایــن اســت 
كلمــات،  ــا  ــازی ب كــه توانایــى ادبــى را جانشــین توانایــى دراماتیــك مى كننــد. مثــًا ب
ــه  ــى ب ــچ ربط ــا هی ــد. اینه ــرار مى دهن ــزو درام ق ــه و... را ج ــات عامیان كلم ــتفاده از  اس
درام نــدارد. خیلــى از نمایشنامه نویســان معاصــر مــا چنیــن تجربــه ای دارنــد و ســعى 
ــیاری از  ــد. بس كار ببرن ــه  ــى ب گفتگونویس ــى را در  ــبك های خاص ــا و س ــد زبان ه كرده ان
آنهــا صرفــًا نوعــى تجربــه ادبــى اســت و اصــًا دراماتیــك نیســت. مى خواهــم بگویــم 
كشــورمان اســت، نــه فقــط  كل فیلمنامه نویســى  شــاید از خیلــى جوانــب ایــن ضعــف 

آقــای سلحشــور. منتهــا در مــورد آقــای سلحشــور بــارز اســت.
نكتــۀ دیگــر بــه نظــر مــن بــه بازیگــری برمى گــردد. وقتــى آقــای سلحشــور در جهــان 
ــر  ــه ه ــه ب ك ــى  ــا آن اصل ــد و ب ــران مى آی ــۀ پیامب ــراغ قص ــى به س ــوص وقت ــى بخص مذهب
حــال اصــل مهــم ماســت و بســیار هــم جــدی اســت ســروكار دارد ]مســئله متفــاوت 
كار داریــم و آنهــا نبایــد به نوعــى رفتارهــای زندگــى  اســت[. مــا بــا معصومیــن ســر و 
ــه نظــر مــن تفكیــك درســت انجــام مى شــود. در  ــا اینجــا ب ــى را داشــته باشــند. ت معمول
كــه از شــخصیت ها دارد، حتــى شــخصیت های غیرمعصــوم، یــك تجســم  رفتــار تجســمى 
شــمایلى اســت. مــا در نقاشــى خودمــان خیلــى ســابقۀ این جــوری نداریــم، مگــر در 
كنیــد!  معصومیــن  نقاشــى قهوه خانــه ای. مثــًا نقاشــى های »قوللــر آغاســى« را نــگاه 
تقریبــًا همین جــوری هســتند؛ رفتارهــای شــمایلى دارنــد. ولــى در نقاشــى مذهبــى، 
مســیحیان ســابقه خیلــى طوالنــى دارنــد. ایــن نــوع شــمایل نگاری یــا شــمایل بینى 
فاصلــه زیــادی بــا بــازی رئالیســتى دارد. غلبــه ســبك رئالیســتى در ســینمای مــا و در 
كــرده  كًا در ایــن نــوع رســانه ها در دنیــا حتــى ]ایــن ســبک را مقبول تــر  تلویزیــون و 
كامــًا  كــه  اســت.[ از دهــه نــود بــه ایــن ســو، شــاید هــم از دهــه هشــتاد، فیلم هایــى داریــم 
از ســبك رئالیســتى تبعیــت مى كننــد، مثــًا »گادیاتــور«، امــا در ســبك بــازی بــه نظــر مــن بــه 
كامــًا پذیرفتنــى اســت. این هــا دیگــر بــه توانایــى بازیگــری  كلــى غیررئالیســتى هســتند؛ امــا 
برمى گــردد، ولــى چنیــن تمایلــى بــه ســبك شــمایلى وجــود دارد. بــه هــر صــورت ســبك آن به 
دلیــل دور بــودن بیــش از حــدش از رئالیســم همیشــه در نــزد منتقــدان و اهــل فــن تقبیــح 
ــار اولیــه هالیــوود هــم عــاری  كــه ایــن یــك ســبك اســت و آث مى شــود. واقعــش ایــن اســت 
از ایــن ســبك نبــوده اســت. فیلــم »محمــد رســول اهلل« تــا حــدی بیــن رئالیســم و ایــن نــوع 

شــمایل نگاری حركــت مى كنــد.

من ندیدم جایی كه ایشان مطمئن بشود راه درست را 
قرآن مشخص كرده و كوتاه نیاید .همیشه هم فكر كردم 
رگ ایشان است. مزیتی است كه كمتر  كه این مزیت بز
روی آن انگشت گذاشته اند و كمتر دیده شده است. 
این نوع منعطف بودن و پذیرِش اینكه قرآن ما را راه ببرد، 
ممكن است كه ماها شعارش را بدهیم، ولی در عمل كار 
ساده ای نیست. مسائل اختاف سلیقه ای به همین نحو 
كنار گذاشته شد.
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بــه مخاطبــان  را  پیام هــا  و موفق تــر مى تــوان  بهتــر  تلویزیــون  و  بــا ســینما 
كیفیــت  رســاند. وقتــى دشــمنان بــرای مقابلــه بــا ارزش هــای مــا فیلم هایــى بــا 
كــه مى توانــد بازخوردهایــى  تولیــد مى كننــد  خــوب و هزینه هــای ســنگین 
كنــد، طبعــًا برعكــِس آن هــم صــادق اســت.  منفــى در ذهــن مخاطبــان ایجــاد 
گــر مــا هــم بتوانیــم دربــاره ارزش هــای دینــى، انقابــى و ملــى خودمــان، آثــاری  ا
كنیــم، در انتشــار و تبلیــغ پیام مــان موفــق  را بــه بهتریــن وجــه تولیــد و عرضــه 

خواهیــم بــود. 

قرآن داستان نمی گوید؛ جز داستان یوسف 
ــرای  ــرآن از بیــان داســتان و تاریــخ ب كتــاِب داســتان و تاریــخ نیســت. ق ــرآن  ق
ــائل  ــه مس ــوزی ب ــد عبرت آم ــا دی ــد. و ب ــتفاده مى كن ــرت اس ــه و بصی ــاد تنّب ایج
كــه از حــوادث  كــرده اســت؛ بــه جــز داســتان حضــرت یوســف�  تاریخــى نــگاه 
كودكــى آن بزرگــوار آغــاز مى كنــد تــا رســیدن او بــه رســالت و عزیــزی مصــر و نقــش 

كــرده اســت. كمیــت آنجــا ایفــا  كــه در مصــر و حا بــزرگ و تأثیرگــذاری 
زندگــى حضــرت یوســف� درس هــا و عبرت هــای بســیاری دارد. هــم صحبت 
گــر فرزنــدان پیغمبــر از خــدا غافــل شــوند،  كــه حتــى ا حســادت انسان هاســت 
مثــل بــرادران یوســف� در معــرض انحــراف و خطــا و شــقاوت قــرار مى گیرنــد؛ 
هــم درس اســتقامت و پایــداری و تــوكل بــه خداونــد و نهراســیدن از مشــكات 
كــه حضرت یوســف� حتى  اســت؛ هــم درس تبلیــغ و نشــر معــارف الهــى اســت 
در زنــدان، وظیفــه و رســالت خــود را بــرای هدایــت زندانیــان انجــام مــى داد و 
موفــق هــم مى شــد. یوســف� این هــا را بــه جــان خریــد تــا بــه آن جایــگاه رفیــع 

رسید.

در احواالِت »أحسن القصص«
یوســف� تدبیــر صحیــح در اداره حكومــت و رفــع مشــكات را بــه دیگــران 
كــه در حــق  كســانى  كینــه ورزی در قبــال  گذشــت و عــدم  مى آموخــت. مفهــوم 
گذشــت یوســف� از بردارانــش معنــا پیــدا مى كنــد.  انســان ظلــم مى كننــد، بــا 
تــاش بــرای اینكــه از طریــق خدمــت بــه مــردم بتوانــد آن هــا را از نظــر معنــوی و 
كــه بــرای ایــن امــر، از جایــگاه  گــى دیگــر او بــود  كنــد، ویژ اعتقــادی هــم هدایــت 
عزیــزِی مصــر بهــره مى بــرد. یعنــى در عیــن اینكــه بــه آن هــا خدمــت مى كــرد، در 
هدایــت آن هــا هــم موفــق بــود. از دیگــر آموزه هــای داســتان حضرت یوســف�، 
كدامنــى، تســلط بــر نفــس و تــن نــدادن بــه خواهش هــای  حفــظ عفــت و پا
كــه ایــن خــود نیازمنــد تــوكل بــه خــدا و حاضــر و ناظــر دیــدِن  نفســانى اســت 

خــدا در همــه عرصه هاســت. بنابرایــن داســتان حضــرت یوســف هــم دارای 
آموزه هایــى در عرصه هــای فــردی و اجتماعــى و هــم دارای آموزه هایــى در 
ارتبــاط بــا حفــظ ارزش هــای دینــى و مقابلــه بــا انحرافــات اســت. شــاید از ایــن 
كــه قــرآن آن را »أحســن القصص« خوانــده اســت؛ یعنــى بهتریــِن  جهــت اســت 
قصه هــا. چــون در ارتبــاط بــا پیامبــران دیگــر، ما بیشــتر مواجهــه آن بزرگــواران را 
كــه ایــن مشــكات هــم ناشــى  كــه بــا آن رودررو هســتند مى بینیــم  تى  بــا مشــكا
از جهــل مــردم اســت. زمــان و مقاومت هــا در برابــر نــدای حــق آن پیامبــران 
كشــیده اند. امــا زندگــى  بــرای هدایــت جامعــه  كــه  الهــى و زحماتــى اســت 

كار.  ــا پایــان  كودكــى درس و آمــوزه دارد ت حضــرت یوســف از همــان دوران 

وقتی خیابان های تركیه خلوت می شود
ــع  ــه از مناب ك ــازیم  ــى بس ــف� فیلم ــى یوس ــتان قرآن ــای داس ــر مبن ــا ب ــى م وقت
اســتقبال  مــردم  باشــد،  پیراســته  یهــود و نصــاری  تحریف شــده و غیرالهــِى 
ــا پیــدا مى كنــد. مســّلم اســت  ــاك معن ــه ســینمای پ ك مى كننــد و آن گاه اســت 
ــر آثارمــان را  گ كتــاب هدایــت و ســاختن فــرد و جامعــه اســت. پــس ا كــه قــرآن 
كــرده و بــه اّمت هــای توحیــدی و مقابلــه آن هــا  بــر مبنــای تعالیــم قرآنــى خلــق 
بــه  به درســتى  را  بپردازیــم، هــم مى توانیــم اصــل وقایــع  بــا دشمنان شــان 
كنیــم و هــم افــق دیــِد آن هــا را بــا حقیقــت تطبیــق  مخاطــب غیرایرانــى منتقــل 
گرایــش بــه  كاری باعــث نشــر حقایــق خواهــد شــد و مى توانــد  بدهیــم. چنیــن 
ارزش هــای معنــوی و الهــى را در ســطح جهانــى بــه دنبــال داشــته باشــد. اخیــرًا 
یكــى از مســئوالن صــدا و ســیما ظاهــرًا بــه نقــل از رئیــس رادیــو تلویزیــون تركیــه 
كــه هروقــت تلویزیــون مــا ســریال های ایرانــى را نمایــش مى دهــد،  گفتــه بــود 
نشــان دهنده  ایــن  مى شــود.  خلــوت  تركیــه  بــزرگ  شــهرهای  خیابان هــای 
كــه مــا در ارتبــاط بــا مســائل اجتماعــى  كار ماســت. حتــى فیلم هایــى  موفقیــت 
و خانوادگــى مى ســازیم، چــون از مفاســد مرســوِم ســینمای جهــان بــه دور 

كنــد. گذاشــته و آن هــا را مجــذوب  ــر  ــاك اث ــد در دل هــای پ اســت، مى توان
مــا بایــد در مقابــل ســینمای جهــان، چهــره پــاك شــیعه را به خوبــى بــه تصویــر 
بكشــیم. بایــد بــرای معرفــى مكتــب شــیعه و ائمــه اطهار)علیهم الســام( و  نیــز معرفــى 
گون سیاســى،  گونا گردان آن بزرگــواران در عرصه هــای  خدمــات اصحــاب و شــا
كارهــا اولویــت دارد، بــرای  كنیــم. ایــن  فرهنگــى، اجتماعــى و علمــى، تــاش 
كــه بــا ابزارهــای  اینكــه بتوانیــم در برابــر ایــن هجمه هــای ناجوانمردانــه ای 
گــون از جملــه ســینما و تلویزیــون علیــه ارزش هــای شــیعى در جریــان  گونا

كنیــم.  اســت، از حقیقــت شــیعه دفــاع 

در تبیین ضرورت خلق آثار قرآنی

قرآن داستان نمی گوید؛
 جز داستان یوسف

محمدحسین رجبی دوانی
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واحد زمان قصه است
تعلیقه ای بر فصوص التصویر سلحشور

نعمت اله سعیدی

اســتاد  آثــار  بــرای  نوشــتن  یادداشــت 
نیســت  كارهایــى  جنــس  آن  از  »سلحشــور« 
كــه بتــوان یــک صبــح تــا ظهــر فیصلــه اش داد. 
جایــگاه او در ســینمای ایــران تثبیــت شــده و 
از برخــى جهــات منحصــر بــه فــرد اســت و نیــاز 
چندانــى بــه رد و قبــول امثــال نگارنــده نــدارد. 
كــه مثــل بســیاری از  از طرفــى خنــده دار اســت 
نقــد و نوشــته های ایــن روزگار در عالــم ســینما، بــرداری بنویســى » مــن بــه 
ــب  ــون مخاط ــد«. چ ــم آم ــف)ع( خوش ــریال یوس ــل از س ــل و آن دلی ــن دلی ای
كشــیدی ! « بســیاری از نقدهــای ایــن روزگار در واقــع ابــراز  مى گویــد :» زحمــت 
كــردن ســره از ناســره نیســت، بلكــه تفكیــک »خوشــم  احساســات اســت. جــدا 
مى آیدهــا« از » خوشــم نمــى آیدهــا« اســت. چــون انــگار منتقــد وجــود نازنیــن 
و  »خــوب«  بیــن  نمى بینــد  نیــازی  و  كــرده  فــرض  عالــم  محــور  را  خــودش 
كــه ایشــان  » خوشــم مى آیــد« تفكیــک قائــل شــود. و از مــا توقــع دارد هرچــه را 
كنیــم.  ک حــق و باطــل فــرض  ــه عنــوان خوبــى و ســره و مــا خوشــش آمــد ب
ادبیــات  نقــد  بــا  را  از » سلحشــور«  گاه نوشــتن  ناخــودآ كــه  تعجــب نكنیــد 
كردیــم. بــرای برخــى از آثار  مرســوم انتقــادی در حــوزه ی فیلــم و ســینما شــروع 
كرده انــد بایــد در حــوزه ی نقــد نیــز عالمــى دیگــر و  كــه از عالمــى دیگــر حكایــت 
گــرم برگــزاری جشــنواره ی عمــار زیــاد  گرما آدمــى دیگــر ســاخت. ایــن روزهــا در 
كــه : » ابلهــا مــردا! عــدوی تــو نیســتم مــن  یــاد ایــن جملــه » شــمس « مى افتــم 
گســترده ای از آثــار هالیوودی  ... انــكار تــوام ... « ســریال یوســف عــدوی طیــف 
كلیــد واژه هایــى مثــل ریتــم و  ــا  ــى ب ــرای همیــن خیل ــود. ب ــكار آنهــا ب نبــود، ان
كاژ تصویــر و ... نمى شــود از آن حــرف  شــخصیت پردازی و جلوه هــای ویــژه  و 
زد. بخــش عمــده ای از محتــوای فیلــم و مبانــى زییایى شناســى اش از ایــن 

چارچوب هــا بیــرون مى زنــد. 
كنیــد: » سلحشــور در ســریال یوســف )ع( تــا جایــى  بــه ایــن تعبیــر حقیــر دقــت 
كــه ممكــن بــود از ســاختارهای الفبــای تصویــری، تكنیک هــای فیلم ســازی و 
كشــید و ته شــان را درآورد . یعنــى  كار  فنــون زیبایى شناســى ســینمای غربــى 
تمــام ظرفیــت ســاختاری فیلم ســازی  ببینیــد!  گفــت،  مــا  بــه فیلم ســازان 
كــم بایدبــه  كــم  مرســوم هالیــوودی، بــرای محتواهــای مــا، همیــن قــدر اســت! 

فكــر ســاختارهای دیگــری باشــیم«.
كــه بــدون مهــارت ســوار بــر اســب  » سلحشــور« مثــل خیلى هــای دیگــر نبــود 
بــى زیــن ســینمای هالیــوودی شــوند و لحظاتــى بعــد بگوینــد: ایــن اســب 
تمــام شــد، یكــى دیگــر بیاوریــد! بلكــه او ایــن اســب را لــگام زد و بــا آن عرصــه 
گفــت : ایــن میدان هــا تمــام  بــاالی هشــتاد درصــد مخاطبانــش را در نوردیــد و 

ــد!  ــاز دیگــری بیاوری شــد، میدان هــای تاخــت وت
ــن  ــه چنی ــت و ب ــعار نیس ــا ش ــن حرف ه ــه ای ك ــم  ــح بدهی ــم توضی ــر بخواهی گ ا
كــه آقــا  و چنــان مبناهایــى اســتوار اســت، ســردبیرها صدایشــان در مى آیــد 
كلمــه ، نــه بیشــتر! آن هــم بــرای شــما وگرنــه قاعــده ی مــا هــزار  فوقــش دو هــزار 

كنیــم مى گوینــد  گــر بخواهیــم فهرســت وار اشــاره  كلمــه یادداشــت اســت. ا
دوره ی  روزگار،  ایــن  مى گوینــد.  راســت  را  یكــى  ایــن  و  شــد.  كلى گویــى 

جزئى گویى هاســت.
سلحشــور یــک ســریال صــد قســمتى ســاخت، بــدون تمركــز بــر صحنه هــای 
كشــن بــدون تمركــز بــر عشــق مجــازی، بــدون اســتفاده از ســكس بصــری،  ا
بــدون تمركــز بــر عناصــر فانتــزی، بــدون تمركــز بــر حــرف هــا و پیام هــای فلســفى 
ــن  كش ــه ری ا ــكا ب ــردازی و ات ــخصیت پ ــر ش ــز ب ــدون تمرك ــازی ، ب و روش فكرب
ــدون تعلیق هــای  كســتری، ب ــدون نمایــش آدمهــای خا بازی هــای خــاص، ب

پلیســى، بــدون ... 
ــا  ــر آیــات و روایــات، ب ــا تمركــز ب سلحشــور یــک ســریال صدقســمتى ســاخت، ب
ــا ترویــج تاریــخ شناســى  ــر فلســفه ی قصــص ، باشــعارهای اخاقــى، ب ــز ب تمرك
شــیعى،  بــا ارائــه ی یــک نمونــه از ســینمای ملــى ، بــا موضع گیــری سیاســى 

هنــری و ... 
و  زیبایى شناســى  مرســوم  تكنیک هــای  و  معیارهــا  برابــر  در  سلحشــور 
ــى  گزینش ــاری و  ــًا اختی كام ــى  ــه نگاه ــود بلك ــل نب ــا منفع ــه تنه ــازی ن فیلم س
كــه مى پســندید و شایســته ی روایــت  داشــت. یعنــى از هــر تكنیــک و معیــاری 
ــًا  ــرد. اص ــتفاده مى ك ــدر الزم اس ــه ق ــى داد، ب ــخیصش م ــف )ع( تش ــه یوس قص
ک و معیارهــای  كــه دارد بــه ایــن مــا كارگــردان ایرانى ســت  گاهــى انــگار ایــن 
كارهایــش را مى دهــد.  ــه آنهــا افتخــار حضــور در  ســاختاری لطــف مى كنــد و ب
كــه در ایــن عالــم، مخصوصــًا عالــم هنــر و زیبایى شناســى  كــرده ام  بارهــا عــرض 
»باطــل« هیــچ چیــزی از خــودش نــدارد. تمــام زیبایــى از آن حــق اســت و 
بــه عاریــه  از زیبایى هــا را موقتــًا  تمــام حــق زیباســت. باطــل فقــط برخــى 
ــزک و دوزک مى كنــد ، مثــل شــیاطین  ــا آنهــا آرایــش و ب مى گیــرد، خــودش را ب
كمیــن مى نشــیند و دزدی مى كنــد ، از رحمــت  بــه  ســر راه الهامات هنــری 
گدایــى مى كنــد و ... نهایتــًا مثــل حبــاب روی آب مى تركــد  عــام خداونــدی 
صدهــا  مثــًا  مى دهــد.  تحویــل  دریــا  بــه  را  رحمــت  از  نــازک  الیــه ی  آن  و 
گیســو و...  ســال شــاعران مــا از مــى و معشــوق و مطــرب و خــال لــب و پیــچ 
شــعر ســرودند، مضمــون ســاختند، صنایــع بدیــع ســاختند، قالــب و ســاختار 
كوبیدنــد و... وقتــى حافــظ و ســعدی آمدنــد، هرچــه را  كردنــد، جــاده  درســت 
كــرده بودنــد، دو دســتى تحویــل ایشــان دادنــد. یعنــى وقتــى حافــظ  كــه جمــع 

گفتنــد: بچه هــا ! صاحابــش اومــد...  آمــد آن شــاعران قبلــى بــه خودشــان 
كــه هــر چــه  مــى و معشــوق و خــال لــب متعلــق بــه شــعر عرفانــى حافــظ بــود 
كــرد از دولــت قــرآن بــود و در پــس آینــه طوطــى صفــت ایســتاد و مجــرای فیــض 
كــه در روزگار خودشــان  الهــى شــد. آن قــدر شــاعر در تاریــخ ادبیــات داریــم 
بــا صله هــای  گلــه اســب داشــتند و  ملــک الشــعرای دربــار بودنــد و ده هــا 
شــاهانه بوتیــک زده بودنــد، بارهــا دهان شــان پــر از زر شــده بــود و... االن 
ک مى خــورد  كتابخانه هــا خــا گوشــه ی  ــه قــرن  دیوان هــای شعرشــان قــرن ب
بــه  و  معــدوم شــدند  اصــًا  نمى كنــد. خیلى هاشــان  اعتنای شــان  كســى  و 

مجهــوالت باستانشناســى پیوســتند. 
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كاژ تصویــری،  حــاال در مــورد تدویــن ، تعلیــق، دكوپــاژ، ریتــم ، 
ــازی،  كت س ــدل كاری ، ما ــژه ، ب ــای وی ــتى، جلوه ه ــازی زیرپوس ب

كوبریک،  گریفیث ، اورســن ولز ،  گریــم ، نمــای اینســرت و ...  دكــور، 
ک و ... هــم قضیــه همیــن اســت.  بــا بــاش، آیزنشــتاین ، هیچــكا
ایــن فنــون و تكنیک هــا بــه صــورت عاریــه دســت هالیــوود اســت 
ــرده اســت و  ــه ســرقت ب و هالیــوود از تمــام فرهنگ هــا اینهــا را ب
... وقتــى امثــال سلحشــور پیــدا مى شــوند، مى گوینــد صاحابــش 

كلماتمــان نمانــد. اومــد. چیــزی زیــادی از ســهمیه ی 
گفتــن.  ۱- سلحشــور هــم قصــه ســاختن بلــد اســت، هــم قصــه 
نظیــر  بــى  كارگردان هــای  از  یكــى  گفتــن  قصــه  در  او  امــا 
بعضى هــا  دارنــد.  فــرق  باهــم  دو  ایــن  اســت.  اســام   جهــان 
در  مــا  اصــًا  مى كننــد.  تعریــف  بــد  را  لطیفه هــای  بامزه تریــن 
ایــن عالــم قصــه ســازی نداریــم. قصه ســاز فقــط خداســت. باقــى 
رمــان  اصــًا  هســتند.  بلــد  قصه گویــى  فقــط  داســتان نویس ها 
قصه گویى هــا«  بــا   « از  غیــر  نیســت  چیــزی  مــدرن  و  كاســیک 
»زمــان«.  از  غیــر  نیســت  چیــزی  داســتان  و  قصــه  قصه ســازی، 

واحــد » زمــان « در حقیقــت نــه ســاعت و دقیقــه اســت، نــه ســال 
و قــرن؛ واحــد زمــان قصــه اســت. واحــد ضــد زمــان هــم قصه گویــى 

ــو مى نشــینى  ــای یــک فیلــم قصه گ اســت. شــما وقتــى دو ســاعت پ
كــه تمــام شــد خیــال مى كنــى  زمــان برایــت متوقــف مى شــود. فیلــم 

گذشــت. سلحشــور در ســریال یوســف )ع(  دو – ســه دقیقــه زمــان 
كــرده بــود.  گیرنده هــای تلویزیــون متوقــف  چنــد ســال زمــان را پــای 
كــه  بیننــده را بــه »بــى زمــان « ورای ایــن عالــم بــرده بــود. جایــى 
كــه  اهــل بهشــت همیشــه جــوان و شــاداب زندگــى مى كننــد. جایــى 
ــه  ك زمــان حضــور دارد و جــاری ســت، امــا مصــرف نمى شــود. جایــى 
شــخصیت ها هیــج ادایــى در نمى آورنــد. همــه خودشــان هســتند. 

فصــوص  اســمش  بازیگــری  زمینــه ی  در  آموزشــى  كتــاب  نخســتین 
كســى را در  كــه در این دنیــا ادای  الحكــم بــود. فقــط پیامبــران هســتند 

كــم تــا زیــاد همــه بازیگرنــد. همــه باالخــره  نمــى آورنــد. باقــى مــردم 
كســى را دربیاورنــد. اینكــه مــن از زال زالــک و  مجبورنــد ادای 

ســیرابى خوشــم مى آیــد یــا نمى آیــد فقــط اداســت و ... 
ــت تكان  ــوع دس ــرف زدن و ن ــن ح ــه لح ــد ب ــه رس ــا چ ت

دادن و راه رفتــن و غیــره . 
كــه ایــن  كســى صلــوات  ۲- بــر پــدر و مــادر آن 

كلمــه ای را در مطبوعــات  یادداشــت های هــزار 
مــن  ســت،  وصفــى  چــه  ایــن  كــرد!  مــد 

كرگــدن هــا دوســتى؛  نمى دانــم؟! یــا نكــن بــا 
 ... جلــد  هفــت  در  نشــریه  كــن  بنــا  یــا 

والســام.
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تحقیــق و نــگارش ســریال یوســف پیامبــر)ع( از ســال 1379 آغــاز شــد.  مشــاوران 
گرفتنــد تــا در نــگارش متــن  كنــار سلحشــور قــرار  كارشناســان متعــددی در  و 
ســومین تجربــه ســریال ســازی او بــا موضــوع زندگــى یوســف پیامبــر)ع(، بــه وی 
ج اهلل سلحشــور تــا ســال 1383 متــن ســریال را در ۴۰ قســمت  یــاری برســانند. فــر
كــرد و از همــان ســال فیلمبــرداری آغــاز شــد. داســتان از شــهر  تحقیــق و نــگارش 
كــه پیــش از تولــد حضــرت یوســف  كشــور بابــل آغــاز مى شــود  فــدان در جنــوب 
كــه عزیــز مصــر مى شــود را بــه نمایــش مى گــذارد.  تــا میانســالى ایــن پیامبــر 
نخســتین قســمت ایــن ســریال، جمعــه ۷ تیــر مــاه ۱۳۸۷ از شــبكه اول صــدا و 

ســیمای جمهــوری اســامى ایــران پخــش شــد. 
جذاب تریــن  از  یكــى  تصویــری  بازخوانــى  پیامبــر)ع(  یوســف  ســریال 
داســتان های قــرآن مجیــد اســت. ایــن داســتان مى توانســت بــا پرداختــى 
نادرســت، ســریالى عاشــقانه باشــد و تمامــى ظرفیت هــای قصــه، در ماجــرای 
ــه  ــه ب ك ج اهلل سلحشــور، در عیــن حــال  عشــق زلیخــا خاصــه شــود. روایــت فــر
كمتریــن بهــره ای از  كامــل ماجــرای عشــق زلیخــا را بیــان مى كنــد،  خوبــى و 
جذابیت هــای مبتــذل و مرســوم فیلم هــای عاشــقانه نمى بــرد. در واقــع قصــه 
كى یوســف  ایــن ســریال بــر خــاف آثــاری شــبیه بــه ایــن موضــوع، بر عصمــت و پا

پیامبــر)ع( اســتوار اســت.
ــى اش  ــر)ع( همراه ــف پیامب ــگارش یوس ــه در ن ك ــاورانى  ــار مش كن ــور در  سلحش
كــه  كرده انــد از اصیل تریــن منابــع بهــره بــرده اســت. نــگاه عمیــق و دقیقــى 

كــه بــه خوبــى  ریشــه در معــارف اهــل بیــت دارد، پیامبــری را بــه تصویــر مى كشــد 
تكالیــف شــخصى و اجتماعــى اش انجــام مى دهد. مقام معظــم رهبری)حفظه 
كــه بــا عوامــل ایــن ســریال داشــتند، فرمودنــد :» ...یكــى دیگــر  اهلل( در دیــداری 
جامــع  شــخصیتى  شــدن  كشــیده  تصویــر  بــه  ســریال،  ایــن  گى هــای  ویژ از 
كــه ایــن شــخصیت دینــى عــاوه  االطــراف و نبــّوت واقعــى از یوســف پیامبــر بــود 
ــر، در صحنــه مدیریــت جامعــه، تدبیــر امــور،  ــه دعــا و ذك ــر معنویــت و توجــه ب ب

مبــارزه بــا ظلــم، و ایســتادگى در مقابــل فشــارها نقــش بــارزی داشــت.«
كــه سلحشــور از جذابیت هــای مرســوم بهــره نمى گیــرد اّمــا بــا  بــا وجــود ایــن  
پرداختــى هنرمندانــه مخاطــب را پــای تلویزیــون مى نشــاند. بــر اســاس نظــر 
كــه مركــز تحقیقــات ســازمان صداوســیما در ســال 1387 انجــام داده  ســنجى 
كــه از ایــن  اســت، در زمــان پخــش، ایــن ســریال 86 درصــد مخاطــب داشــته 
میــزان، 93 درصــد از ایــن ســریال رضایــت داشــته اند. البتــه مخاطبیــن ایــن 
ســریال محــدود بــه ایــران نشــد. آقــای ضرغامــى رئیــس صــدا و ســیما در جلســه 
ــده  ــزار ش ــال 1388 برگ ــاه س ــریال در خردادم ــن س ــل ای ــور عوام ــا حض ــه ب ك ای 
كــه  كردنــد. )البتــه آمــاری  كشــور دنیــا از ایــن ســریال اشــاره  بــود بــه اســتقبال 50 
كرده انــد مربوط  ح  كشــورهای مختلــف مطــر آقــای ضرغامــى در مــورد اســتقبال 
بــه ســال 1388 اســت.( از آن ســال تــا بــه امــروز ایــن ســریال در دیگــر نقــاط 
جهــان و از شــبكه های ماهــواره ای و دولتــى بارهــا پخــش شــده اســت. از جملــه 
كویــت،  كشــورها مى تــوان بــه عربســتان، ســوریه، عــراق، بحریــن، امــارات،  ایــن 
كســتان،  تونــس، مصــر، قزاقســتان، تركمنســتان، تاجیكســتان، افغانســتان، پا
كانــادا و...  آمریــكا، آلمــان، ایتالیــا، هلنــد، ســوئد، انگلیــس، بلژیــک، یونــان، 
ج اهلل سلحشــور در نقــاط مختلــف در جــای  كــرد. دیــده شــدن ســریال فــر اشــاره 
كــه، در روزهایــى  خــودش حایــز اهمیــت و ارزش اســت. ایــن خیلــى مهــم اســت 
كــره ای را بارهــا  كیفیــت  كــه رســانه ملــى ســری های مختلــف ســریال های بــى 
بــا هزینه هــای  كــه  بــاز پخــش مى كنــد، ســریال یوســف پیامبــر)ع(  پخــش و 

حداقلــى تولیــد شــده، میهمــان ســفره افطــار مســلمانان جهــان اســت. 
بررســى و تحلیــل بازخــورد و اثرگــذاری ایــن ســریال روی مخاطبیــن، پنجــره 
جدیــدی را پیــش روی مــا مى گشــاید. دیــده شــدن 

» یوسف پیامبر« در آن سوی مرز 

جهان اسالم در تصرف یوسف
سامان سپهوند
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اثــر یــک هنرمنــد انقابــى در جایجــای جهــان تحســین برانگیز اســت. اّما ســریال 
كــه مخاطــب آن را مى بینــد و  كننــده نیســت  سلحشــور تنهــا یــک اثــر ســرگرم 
بــا  یوســف)ع(  ســریال  واقــع  در  مى كنــد.  فراموشــش  مدتــى  از  پــس  احیانــًا 
ــى  ــد  خــورده اســت؛ بارهــا در شــئون مختلــف زندگ فرهنــگ عمــوم مــردم پیون
مــردم بازتولیــد مى شــود و فرهنــگ و روابــط آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار مى دهــد. 
گزارش هــای مختلفــى در مــورد نظــر مــردم، اســتقبال و تأثیرگــذاری ســریال 

گوشــه ای از آن هــا آمــده اســت: یوســف)ع( در دســت اســت. در ادامــه 
عبدالكریــم فتــاح1: »ســریال حضــرت یوســف)ع( در اوج محبوبیــت و تأثیرگذاری 
كــه هنــگام پخــش ایــن ســریال، تمــام دیــد و بازدیدهــا قطــع  اســت. بــه طــوری 
كردســتان عــراق( بــا زمــان پخــش  مى شــود و حتــى برنامــه روزانــه مــردم)در 

ــود.« ــم مى ش ســریال تنظی
داود اســكندری2: »اردو زبانــان شــبه قــاره همزمــان بــا پخــش ایــن مجموعــه از 
شــبكه های داخلــى صــدا و ســیما بــا اشــتیاق فــراوان قســمت های مختلــف آن 
كــه عــده ای حتــى از  را دنبــال مى كردنــد و ایــن اســتقبال زیــاد باعــث شــده بــود 
كننــد و بــه همیــن لحــاظ  بــازار فــروش غیرمجــاز لوح هــای  ایــن فرصــت اســتفاده 
گــرم بــود. از  كســتان بســیار  فشــرده ایــن ســریال در میــان مســلمانان هنــد و پا
ایــن رو و در پــى درخواســت های مكــرر مخاطبــان ســیمای اردو مبنــى بــر دوبله 
و پخــش ایــن مجموعــه بــه زبــان اردو از شــبكه ســحر، »یوســف پیامبــر )ع(« در 
ــور  كش ــن  ــى ای ــگان بوم ــور صداپیش ــا حض ــتان و ب كس ــى پا كراچ ــمت در  60 قس
دوبلــه و از اول اســفند مــاه 89 روی آنتــن ســیمای اردو رفــت و اســتقبال از آن 
كنیــم.«  كمــى دوبــاره آن را پخــش  كــه مجبــور شــدیم بــه فاصلــه  در حــدی بــود 
ســلیمان فرضعلــى اف3: » ســریال یوســف پیامبــر )ع( بــا اســتقبال بــى شــمار و 
ــه مــردم  ك ــود  ــدازه ای ب ــه ان ــرو شــد. ایــن اســتقبال ب چشــمگیر مخاطبــان روب
آذربایجــان نــام یوســف را بــرای پســران خــود بــر مى گزیدنــد و ایــن اســم تــا 
پخــش ســریال  از  بعــد  پرطرفــدار محســوب مى شــد.  اســامى  مدت هــا جــزء 
حضــرت یوســف )ع( در ایــن شــبكه، پنــج شــبكه دیگــر ایــن ســریال را در جــدول 
گردیــد تــا دیــد  پخــش خــود قــرار دادنــد. پخــش ســریال های ایرانــى موجــب 
كــه چــه  مــردم آذربایجــان نســبت بــه ســریال بــاز شــود و تشــخیص بدهنــد 
ســریالى خــوب اســت. پیــش از ایــن، بــا اینكــه مــا بــا ایــران نزدیک بــه 800كیلومتر 
امــا ســریال های  از مشــتركات فرهنگــى بســیاری برخورداریــم،  و  مــرز داریــم 

ح نبــود.« ایرانــى در آذربایجــان مطــر
گــزارش روزنامــه مشــرق: »بــا پخــش ســریال یوســف پیامبــر)ع( از تلویزیــون 
ــر«، ایــن ســریال بــه یــک رقیــب سرســخت بــرای ســریال های  عرب زبــان »الكوث
گســترده ای را در  عربــى و تركــى تبدیــل شــد. ســریال یوســف پیامبر چنان اقبــال 
كــه تصاویــر بازیگــران ایــن ســریال در اغلــب مغازه هایــى  عــراق به همــراه داشــت 
كــه تصاویــر هنرمنــدان ســینمای هالیــوود را مى فروختنــد بــه فــروش رســید. 
زمانــى،  مصطفــى  ســریال،  ایــن  پخــش  دوران  در  عراقــى،  منابــع  گفتــه  بــه 
بازیگــر ایرانــى نقــش یوســف پیامبــر بــا چشــمانى ســبز بــه یكــى از محبوب تریــن 
كــودكان  بازیگــران دنیــای عــرب تبدیــل شــد. حتــى برخــى از زنــان عراقــى نــام 
گذاشــتند و خــود بــه  تــازه متولدشــده خــود را تحت تاثیــر ایــن ســریال »یوســف« 

ــد.« كردن » ام یوســف« شــهرت پیــدا 
مهندس عبدالمنعم الشروینى4: »بنده به نمایندگى از دولت انقابیون و ملت 
گــروه همكاران تــان بابــت خلــق مجموعــه زیبــا و تأثیرگــذار  بــزرگ مصــر از شــما و 
یوســف پیامبــر)ع( تقدیــر و تشــكر مى كنــم. مجموعــه یوســف پیامبــر)ع( ابتــدا 
از شــبكه الحّریــه مصــر پخــش شــد و تكــرار ایــن مجموعــه فــردای آن روز پخــش 
كــه بــا اســتقبال بى نظیــر مردم مصــر روبه رو شــد و بعد از اتمام از شــبكه  مى  شــد 
الحّریــه، مجــددًا از شــبكه  melodi2پخــش شــد و بــاز هــم ایــن ســریال جــذاب و 
 زیبــای قرآنــى بیشــترین درصــد مخاطبان تلویزیونــى را به خود اختصــاص داد.

ســریال  ایــن  آمــد  دســت  بــه  و  داده  انجــام  مــا  گــروه  كــه  تحقیقاتــى  طــى 
كشــورها و شــبكه های تلویزیونــى  جــذاب قرآنــى ظاهــرًا میهمــان بســیاری از 
ــوئد،  ــه، س ــتان، فرانس ــه، ارمنس ــا، تركی ــكا، اروپ ــان، آمری ــر آلم ــواره ای نظی و ماه
انگلســتان و . . . بــوده و همچنیــن ایــن مجموعــه قرآنــى در مــاه مبــارک رمضــان 
كشــورهای عربــى  گذشــته میهمــان شــبكه های تلویزیونــى بســیاری از  ســال 

بــاالی  رضایت منــدی  مــورد  و  بــوده 
گرفتــه اســت.«  قــرار  مخاطبــان 

ــا آنكــه بارهــا از  عبدالفتــاح طاروطــى5: »ایــن ســریال ب
كشــور پخــش شــده ولــى هربــار  شــبكه های مختلــف ایــن 

بــا اســتقبال پرشــور و بى نظیــر مــردم روبــه رو مى شــد. حتــى 
در حــال حاضــر هــم ایــن مجموعــه از مصــر در حــال پخــش اســت 

كــه شــامل حــال شــما  و در واقــع ایــن لطــف و عنایــت پــروردگار اســت 
كــه در راســتای اهــداف واالی اســامى قدمــى مؤثــر  و همكارانتــان شــده 

گویــا و  كریــم را از زبــان  برداشــته اید و داســتان های زیبــا و درس آمــوز قــرآن 
تأثیــر فیلم ســازی ترویــج مى دهیــد.«

در حقیقــت این گونــه آثــار بابركــت قرآنــى بــر تفكــر و عقیــده همــه انســان ها حتى 
افــرادی بى ایمــان و بى مذهــب تأثیــرات مثبــت مى گــذارد و انســان را در مســیر 

حقیقــت و ســعادت زندگــى راهنمایــى مى كنــد.« 
ســامى التوســى6: » در تونــس هــم آثــار زیبــای شــما مــورد توجــه ملــت مــا قــرار 
ــر)ع(  ــر و ســریال یوســف پیامب ــوب پیامب گرفتــه. مجموعــه مــردان آنجلــس، ای
كــه خداونــد  گرفتــه و امیــدوارم  در تونــس بــه شــدت مــورد توجــه مــردم قــرار 

كنــد.« ــاری  همیشــه شــما را در ایــن امــر ی
تلویزیــون دولتــى  از  پیامبــر)ع(  :»پخــش ســریال یوســف  مهــدی حیــدری7 
كانتــون ســارایوو پایتخــت بوســنى و هرزگویــن در قلــب اروپــا صــورت پذیرفتــه 
گزارش هــای رســیده از دفتــر صــدا  گرفتــه اســت.  و مــورد اســتقبال زیــادی قــرار 
گرفتــه شــده  ــا ایــن ســیما  ــه ب ك و ســیما در ســارایوو و همچنیــن تماس هایــى 
كــه بــا پخــش ایــن ســریال مــاه رمضــان امســال مســلمانان  كــى از آن اســت  حا
ــا  بوســنى و هرزگویــن رنــگ و بویــى متفــاوت از ســالهای قبــل یافتــه اســت و ب
كابلــى بوســنى و هرزگویــن قــرار  كانتــون، در شــبكه  توجــه بــه اینكــه تلویزیــون 
كشــور، مخاطبــان نســخه زیرنویــس شــده ســریال  دارد، عمــوم مــردم ایــن 

ــتند.« ــر)ع( هس ــف پیامب یوس
بررســى جایــگاه ســریال های ایرانــى بــا موضوعــات تاریخــى، مخصوصــًا آنهایــى 
گرفتــه انــد، در منطقــه از جهــات بســیاری بــا اهمیت  كــه از قصــص قرآنــى نشــأت 
كشــور مــا بــا  اســت. مشــتركات جغرافیایــى و فرهنگــى مذهبــى و اجتماعــى 
كشــورهای منطقــه و جایــگاه جمهــوری اســامى بــه عنــوان دولــت شــیعى 
كــه در معــادالت سیاســى فرهنگــى خاورمیانــه نقــش مهمــى  مقتــدر در منطقــه 
ــه دقــت مــورد  دارد و تمامــى تحــركات فرهنگــى، سیاســى، اقتصــادی و... آن ب
كــه از ایــن  بررســى قــرار مى گیــرد؛ توجــه ویــژه مــا را بــه تمامــى محصوالتــى 
نقطــه بــا وجــود ایــن همــه رســانه و شــبكه تلویزیونــى تولیــد و منتشــر مى شــود 
منطقــه  در  كــه  مى كنــد  پیــدا  بیشــتری  لــزوم  وقتــى  دقــت  ایــن  مى طلبــد. 
كــه محصــوالت فرهنگــى خــود را بــا نــام محصــوالت اســامى  كشــورهای باشــند 
ترویــج مى كننــد. ســریال ســازی در قالــب قصه هایــى قرآنــى فرصتــى اســت بــرای 

انتقــال نــگاه، موضــع و معــارف مــورد نظــر انقــاب اســامى اســت. 
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