
تلویزیون

سپیده عالم پناه| سریال هایی که در بستری تاریخ روایت می شوند، کار 
دشوارتری در تولید و پیش از تولید در مراحل تحقیق و نگارش دارند و 
این سختی برای کارگردان دوچندان است؛ چراکه به نوعی صاحب اثر 
محسوب می شود و باید پاسخگوی پروژه نیز باشد. در شماره قبل به بهانه پخش »بانوی 
سردار« درباره مصائب تولید کار بیگ پروداکشن با پرویز شیخ طادی گپ زدیم و حاال از 
زاویه دیگری سراغ سریال های تاریخی رفتیم و این بار به بهانه پخش و اتمام پخش 
»گیله وا«، به کارگردانی و نویسندگی اردالن عاشوری درباره معضالت تولید مینی سریال 
و تاثیر لهجه، درام عاشقانه و سختی های کارگردانی  آثار این چنینی صحبت کردیم که در 

ادامه می خوانید.

با اينکه پخش »گيله وا« به پايان رسيده، 
اما بحث ما فرامتنی است. اجازه بدهيد 
با اين سوال شــروع کنيم که چقدر اين 
مجموعه براساس واقعيت و تا چه اندازه 

بر پايه تخيل بود؟
من سال 9۰ کتابی به نام »قحطی بزرگ«، نوشته 
محمدقلی مجد را خواندم کــه جزئیاتی را درمورد 
قحطی در ایــران و نقش انگلیســی ها در به وجود 
آوردن این قحطی در آن دوره که همزمان با جنگ 
جهانی اول بود، مطرح می کرد.این اطالعات خیلی 
تکان دهنده بود. طبق تحقیقات کامال مســتندی 
که انجام شــده بود، نیمی از جمعیت ایران در آن 
دوره به علت قحطی تلف شــدند. عامل اصلی این 
قحطی انگلیســی ها بودند. دلیل اول این ادعا هم 
این اســت که به محض اینکه جنگ جهانی اول در 
سال ۱9۱4 شروع شد،انگلیسی ها سهم نفت ایران 
را که در انحصار آن ها بود، پرداخت نکردند. در واقع 
درآمدهای نفتی ما به گونه ای بود که دو یک به آن ها 
می رسید و ما یک سهم داشتیم،اما آن ها همان یک 
سهم ما را هم پرداخت نکردند.مساله دوم این مدعا 
این است که آن ها درآمدهای گمرکی را هم که در 
انحصار داشتند، پرداخت نکردند.انگلیسی ها آذوقه 
4۰۰هزار سربازی را که در بین النهرین می جنگیدند، 
از غالت ایران تامین می کردند و این باعث شده بود که 
در آن دوره تقریبا نیمی از جمعیت ایران تلف شوند. 
این موضوع از لحاظ تاریخی تکان دهنده بود چون در 
تاریخ تقریبا هیچ اشاره ای به این مساله  بااهمیت نشده 
بود؛ جز یک کتاب که اشاره کوچکی به این قحطی 
داشت، هیچ تحقیق مفصلی در این خصوص انجام 
نشده بود که خیلی جزئیات دراماتیکی هم داشت. 
دوست داشتم درمورد این مساله کاری انجام بدهم 
ولی ماجرا خیلی تلخ بود و احساس کردم این همه 
تلخی برای یک سریال تلویزیونی مناسب نیست.به 
این فکر کردم که ما اگر قرار است یک واقعه تاریخی را 
روایت کنیم، لزومی ندارد این روایت حتما تلخ باشد و 
در این داستان دنبال بارقه ای از امید گشتم که به قصه 
میرزا کوچک خان رسیدم. او تنها کسی بود که در 
آن دوره کوشید جلوی این اتفاق را بگیرد.در خرداد 
۱297 انگلیسی ها هسته گیالن را خالی دیدند و به  

بلشویک ها دستور دادند به سمت بادکوبه بروند.میرزا 
عالوه بر اینکه سعی کرد در منجیل جلوی انگلیسی ها 
را بگیرد، درواقع تالش کرد مانع گسترش قحطی 
در ایران هم بشــود بنابراین با 7تا ۱۰هزار نفر که از 
شهرهای مختلف ایران یعنی تبریز و زنجان و قزوین 
به گیالن پناه آورده بودند، کمیته ای تشکیل داد و 
مقرری تعیین کرد تا به امورات این افراد رسیدگی 
شود واز گشنگی تلف نشوند.کار میرزا همان بارقه 
امیدی بود که سعی کردم قصه را به آن سمت ببرم 

و روایت کنم.
 به عنوان يک کارگردان، زمان کاوش برای 
انتخاب قصه ای تاريخی که می خواهيد 
آن را روايــت کنيد،چطور حس می کنيد 
که ممکن است مخاطب اين وجه و اين 
بخش از تاريخی را که شما انتخاب کرديد، 

دوست داشته باشد؟
احساس کلی من این بود که مردم ما دوست دارند 
درمورد تاریخ معاصر بدانند امــادر تلویزیون، چون 
از نظر من در ســینما اصال این طور نیست. در 2۰ تا 
۳۰سال گذشته ما شاهدیک فیلم تاریخی نیستیمکه 
در سینما خوب فروخته باشد یا با استقبال مواجه شده 
باشد، این قصه ها و روایت ها در تلویزیون برای مخاطب 
جذاب اســت.در این خصوص می توانــم به ده ها یا 
صدها سریال اشاره کنم که جزو سریال های پربیننده 
تلویزیون بوده اند. به طور کل برداشت من این است که 
قاطبه مردم ایران دوست دارند درمورد تاریخ بدانند و 
یک قصه تاریخی را به قصه معاصر ترجیح می دهند.

بنابراین ایــن موضوع برای من جذابیت داشــت و 
می خواستم وارد عرصه ای شوم که فکر می کردم نیاز 
است و عالقه وجود دارد. این ماجرایی هم که تعریف 
کردم قابلیت دراماتیک داشت و مرا ترغیب کرد که این 

داستان را بنویسم و بسازم.
 تعلق خاطر يک کارگردان به تاريخ، بعد 
از نويســنده و در درجه دوم اهميت قرار 
می گيرد يا يک کارگردان هم لزوما بايد 
به تاريخ عالقه مند باشد تا بتواند سريال 

تاريخی خوب بسازد؟ 
من در زمینه های مختلف از جمله تاریخ کتاب های 
زیــادی می خوانم.تحقیقات ایــن کار را هم خودم 
انجام دادم، فیلمنامه را در طول ســه سال نوشتم و 

در پیش تولید، حسین تراب نژادآن را بازنویسی کرد.
 اين سوال را به اين علت پرسيدم که مردم 
ما اغلب کتابخوان نيستند و عالقه ای به 
کتاب خواندن ندارند،پس شما بايد خيلی 
روی اين موضوع دقيق شويد که چطور در 
فرم پيش برويد که هم وجه تاريخی کار را 
حفظ کنيد و هم درام را با سليقه مخاطب 

پيش ببريد.
متاسفانه امروزه کمتر به کتاب توجه می شود و من 
هر کاری را که در توانم باشــد برای احیای فرهنگ 
کتابخوانی انجام می دهم. امــا از طرفی هم فیلم ها 
و ســریال ها جای کتاب ها را گرفته انــد و به نحوی 
دستور زبان جدید هستند و جوان های امروزه ترجیح 

می دهند به جای کتاب خواندن فیلم ببینند.
 شــما به عنوان کارگردان يک سريال 
تاريخی چقــدر تخيل را در پيشــبرد 

داستان های اين چنينی دخيل می دانيد؟

با ابراهيم عاشوری؛ کارگردان »گيله وا«

ــــ  چنته کوچکـ
ـــ ــ با اراده قویـ


