
  محمد حسين حقيقت
نق�ش و كار كرد س�ريال هاي فاخر تلويزيون�ي از جمله 
واقعيت هاي رس�انه اي است كه به س�ادگي نمي توان از 
كنار آن عبور كرد. هم اكنون در بس�ياري از كشور هاي 
جهان و ش�بكه هاي بزرگ تلويزيوني س�ريال ها از يك 
كاالي صرفاً تج�اري يا س�رگرم كننده فرات�ر رفته و به 
ابزار هايي براي انتشار و آموزش سبك زندگي و مكاتب 
فكري و حتي قرائت هاي خاص تاريخي تبديل شده اند. 
اگر چه در كش�ور ما طي يك دهه گذش�ته سريال هاي 
فاخري همچون » مختار نامه« و »يوس�ف پيامبر« توليد 
و پخش شده و گس�تره مخاطبان آنها از مرز ها هم عبور 
كرده است، اما ظاهراً هنوز هم ضرورت ساخت و حمايت 
از اينگونه آثار ديني و قرآني، در ذهن بسياري از متوليان 
فرهنگي و رس�انه اي ما از جايگاه شايسته اي برخوردار 
نيست. سريال »يوس�ف پيامبر« به كارگرداني مرحوم 
فرج اهلل سلحشور بار ها از شبكه هاي تلويزيوني كشور هاي 
اسالمي و برخي كشور هاي غير اسالمي پخش شده است 
و حتي به گفته بس�ياري از كارشناسان اين سريال روي 
فضاي بيداري اس�المي در آن كش�ور ها هم تأثير گذار 
بوده است، اما با وجود چنين اهميت و تجربياتي، ساخت 
سريال»موس�ي كليم اهلل)ع(« آخرين فيلمنامه مرحوم 
سلحش�ور، همچنان با موانع و مش�كالت عديده اي رو 
به رو اس�ت. در گفت وگو با فرزند فرج اهلل سلحش�ور به 
باز خواني ويژگي هاي اين سريال عظيم قرآني و موانعي 
كه هم اينك پيش روي آن قرار گرفته است، پرداخته ايم. 
حجت االس�الم و المس�لمين بصي�ر سلحش�ور ك�ه از 
كودكي در كنار پدر و حت�ي با حضور در برخ�ي آثار او، 
تجربيات عملي فراوان�ي در زمينه س�ريال هاي قرآني 
كس�ب كرده اس�ت، در حوزه علميه هم ضمن پژوهش 
و تأليف در مت�ون دين�ي و قرآني، به تحصي�ل و تبليغ 
اش�تغال دارد. گفت وگ�وي ما با او پيش روي شماس�ت. 

  
با مقدمه نس�بتًا مبس�وطي كه درباره ضرورت 
پرداخت�ن ب�ه جاذب�ه هن�ري ق�رآن و توجه به 
سريال هاي قرآني اش�اره كرديد، مي خواهيم به 
فيلمنامه سريال موسي)ع( اشاره كنيم، اما قبل از 
آن مايليم كه جنابعالي هم به عنوان فرزند مرحوم 
سلحش�ور كه س�ال ها به طور عملي و عيني در 
محضر ايشان كسب تجربه كرده ايد و هم به عنوان 
يك كارش�ناس قرآني و پژوهشگر علوم ديني، 
نگاه كار شناسانه خودتان را نسبت به ويژگي ها و 

تفاوت هاي اين دو سريال بيان كنيد. 
داستان هاي قرآني در اهميت فرقي با يكديگر ندارند. البته 
مفس��رين اين بيان را دارند كه بهترين ن��وع قصه گويي در 
داستان حضرت يوسف اس��ت كه به »احسن القصص« هم 
تعبير شده است. تفاوت داستان يوسف)ع( با موسي)ع( در 
قرآن، در حجم داستان اس��ت به گونه اي كه بيشتر از هزار 
آيه يعني حدود يك ششم قرآن به موسي و قوم بني اسرائيل 
اختصاص دارد كه خود اين مطلب به تنهايي از ويژگي هاي 
زندگاني حضرت موسي حكايت دارد و طبيعتاً حساسيت ها و 
جذابيت هاي فيلمنامه و سريال را هم نمايان مي كند. داستان 
حضرت يوس��ف داراي اهميت ها و جذابيت هايي است كه 
در داستان مش��اهده كرديم و داس��تان حضرت موسي هم 
اهميت هاي خاص خودش را دارد ولي حجم دوكار به هيچ 
وجه با يكديگر قابل مقايسه نيست. يعني اگر داستان حضرت 
يوسف)ع( 10 نكته كليدي براي بيان داشته باشد، داستان 
موسي بالغ بر يكصد نكته دارد و به همين نسبت حجم مسائل 
و اتفاقاتي كه در فيلمنامه موس��ي وارد مي شود، واقعاً قابل 
قياس با هيچ يك از داستان هاي ديگر قرآني و حتي سريال 
يوسف پيامبر هم نيست. از پر اهميت ترين و مهم ترين اتفاقات 
تاريخ، اتفاقاتي است كه پيرامون قوم بني اسرائيل و حضرت 
موسي در جريان بوده است. ما در اين سريال عظيم قرآني و 
تاريخي، از توحيد، نبوت و عصمت انبيا گرفته تا مقوله امامت 
و بحث انتظار هم مطلب داريم. درب��اره مبارزه با بي ديني و 
فرهنگ صهيونيستي، مبارزه با مادي گري و شيطان پرستي و 
خيلي مطالب موشكافانه ديگر، بر مبناي همين تعاليم قرآن 
و تفاسير مربوطه، در اين فيلمنامه صحبت شده است. اين 
فيلمنامه محصول سال ها تالش شبانه روزي پدرم به همراه 
يك تيم قوي از نويسندگان، پژوهشگران و كارشناسان علوم 
قرآني است كه با مشاورت ديني حجت االسالم و المسلمين 
مهدي طائب شكل گرفته است. در اهميت و جايگاه سريال 
حضرت موسي همين بس كه  هاليوود و ساير مراكز فيلمسازي 
دنيا در كشور هاي مختلف غربي، بالغ بر 70 فيلم سينمايي، 
سريال يا انيميشن درباره اين داستان ساخته اند و حرف ها و 

برداشت هاي خود را مطرح كرده اند.  
فيلمنامه سريال موس�ي كليم اهلل)ع( محصول 
قلم و پژوهش كارگرداني است كه سريال موفق و 
جهاني يوسف پيامبر را در كارنامه دارد. اين مسئله 
نشان مي دهد كه مرحوم سلحشور با تجربياتي 
بيشتر و درك بهتر از نياز ها و واقعيت هاي جهاني 
اقدام به نگارش فيلمنامه موسي)ع( نموده است. 
با وجود تشنگي بشريت نسبت به درك مفاهيم 
و تعالي�م قرآني و ض�رورت حماي�ت از اينگونه 
توليدات، لطفاً بفرماييد مسئله ساخت اين سريال 

هم اينك در چه مرحله اي قرار دارد؟
پاسخ به پرسش شما قدري به تأمل و توضيح بيشتري نياز 
دارد. حجت االسالم مهدي طائب را اگر چه به عنوان يك چهره 
سياسي مي شناسند، اما واقعيت اين است كه ايشان بخش 
زيادي از عمر خويش را صرف متون ديني از جمله تحقيق 
روي داستان حضرت موسي)ع( و قوم بني اسرائيل معطوف 
كرده و تحقيقات دامنه داري را در اين زمينه به ثمر رسانده 
است. حدود 15 سال پيش و براي اولين بار با پدرم نزد ايشان 
مراجعه كرديم و از ايشان خواس��تيم مشاورت مذهبي اين 
سريال را بر عهده بگيرند و در كنار اين كار قرآني باشند. ايشان 
در جلسه اول ضمن اينكه نكات قابل تأملي را بيان كردند، رو 
به پدرم گفتند: » آقاي سلحشور ! من تا جايي كه بتوانم در اين 
كار به شما كمك مي كنم ولي از من بشنويد كه اين سريال 
ساخته نمي شود!« گفتيم چرا؟ ايش��ان ضمن بيان برخي 
مسائل مثالي زدند كه در اوايل انقالب كتاب هايي درباره اسرار 
يهود يا صهيونيست چاپ مي شد كه صهيونيست ها آن اسرار 
را پنهان كرده بودند. گاهي مشاهده مي شد كه تنها در يك روز 
حدود 5 هزار نسخه از آن خريداري مي شد. واضح بود كه اين 
اقدام با واسطه يا بي واسطه توسط خود صهيونيست ها انجام 

شده و كتاب ها را به اين شكل جمع مي كردند تا واقعيت ها 
به دست مردم نرس��د. تمام دغدغه صهيونيست ها اين 
است كه اگر قرار است هر تعريفي از داستان موسي و قوم 
بني اسرائيل شود، اين كار توسط خود آنها و با قرائت هاي 
خاص خودشان صورت گيرد نه بر اساس ساير قرائت ها يا 

قرائت هاي قرآني و... 
اين نگاه و تالش هميشه صهيونيست هاست 
كه نمي توان آن را انكار كرد. س�ؤال اين است 
كه س�اخت چنين اثر فاخري در داخل كشور 
چرا بايد با مشكالتي رو به رو باشد. متأسفانه 
دهها بلك�ه صد ها اولوي�ت و ض�رورت براي 
س�اخت اين مجموعه تلويزيوني پر مخاطب 
مي توان برش�مرد، اما ما همچنان با خبر هاي 
ناخوش�ايندي درباره س�اخت اين اثر قرآني 

رو به رو هستيم. 
  اتفاقاً سؤال مهم ما نيز همين است. با شنيدن صحبت هاي 
اوليه جناب آقاي طائب، ما ابتدا گمان مي كرديم كه ايشان 
مبالغه مي كنند، ولي متأس��فانه در روند كار بار ها و بارها 
متوجه شديم دس��ت هايي وجود دارد كه مانع از ساخت 
اين سريال قرآني است به گونه اي كه هر از گاهي به طرق 
مختلف بر س��ر راه توليد اين كار مانع تراشي مي كنند. 
دست هاي پيدا و پنهاني كه نه براي مرحوم سلحشور و نه 
براي ما هرگز پوشيده نبود و اگر وقتش فرا برسد، مفصل 
و مستدل درباره آن س��خن خواهيم گفت. البته پدرم با 
آن توكل و شجاعتي كه از ايشان سراغ داريد، بار ها گفته 
بودند كه حتي در همين جمهوري اس��المي كه قرار بود 
اسالم و مفاهيم قرآني به بهترين شكل ممكن تبيين و به 
مردم جهان عرضه شود، كساني هستند كه مانع اين كار 
مي شوند و حتي ايشان اعتقاد داشت كه هيچ بعيد نيست 
عقبه اين جريان و مانع تراشي ها خواسته يا ناخواسته با 
چند واسطه به صهيونيست ها برسد. مرحوم سلحشور بالغ 
بر دو سال پيش نگارش فيلمنامه را به اتمام رسانده و به 
تلويزيون واگذار كرده اند. االن هم حدود يك سال و نيم از 
فوت ايشان مي گذرد. در طول اين سال ها چند سريال دم 

دستي در تلويزيون مشاهده كرده ايد؟ 
به نظر شما چه دست هايي در كارند كه علي الدوام تالش 
دارند سريالي را كه مسئوالن وقت سازمان اذعان داشتند 
كه بهترين گزينه براي ساخت است، از اولويت خارج كنند 

و كار هاي سطحي ديگري را جايگزين آن سازند؟
اين مانع تراش�ي ها به خاطر چيس�ت؟ آيا با 
فيلمنامه و روح حاكم بر آن مش�كل دارند يا 
با ش�خصيت، آرم�ان و منش فك�ري مرحوم 

سلحشور؟
 من سؤالي مي پرسم و قضاوت آن با مردم. پدرم حداقل 

دو تجربه موفق در سريال سازي قرآن داشتند كه هر يك 
مخاطبان بي شماري را در داخل و خارج از كشور به خود 
جذب كرده و افتخارات هنري بسياري را به نظام اسالمي 
ارزاني داشتند و تحسين بي شماري را از ناحيه مسئوالن 
موجب گرديد كه همگي نش��ان مي داد نگاه ايش��ان در 
سريال س��ازي و بهره گيري او از تعاليم قرآني، يك نگاه و 
تجربه درستي بوده است. آيا فيلمنامه اي كه با بهره گيري 
از دو فيلمنامه كامالً موفق قبلي به نگارش در آمده، اكنون 
بايد با چنين مش��كالت و موانعي همراه باشد؟ هنگامي 
كه بيماري پدرم مس��جل شد، قرار گذاش��تيم هر طور 
ش��ده توليد اين كار عظيم قرآني را آغاز كنيم تا چنانچه 
در خالل انجام كار، اتفاقي ب��راي پدرم به وجود آمد، اين 
گروه كار خود را با هدايت آقاي شورجه كارگردان توانمند 
كشورمان كه در تمام كار ها در كنار پدرم بوده اند، ادامه 
پيدا كند. متأسفانه آنقدر اين مسائل را به تعويق انداختند 
و مانع تراشي كردند كه پدرم از دنيا رفت و توليد اين اثر 
بر زمين ماند. باور كنيد كساني در صدا وسيما هستند كه 
مايل نيستند اصاًل اين سريال ساخته شود يا در صورت 
ساخته ش��دن هم تالش دارند كه كاري نازل و به مراتب 
پايين تر از حد انتظار ارائه شود. البته من معتقدم كه اين 
فيلمنامه با بهره گيري از متون قرآني، يكسري نيش هايي 
دارد كه خيلي ها با آن موافق نيس��تند و از اين رو كمر به 
جرح و تعديل آن بسته اند و مانع تراشي مي كنند. به هر 
حال پدرم داراي مواضع انقالبي روشن بود كه خيلي ها در 
عالم هنر آن را بر نمي تابند. امروزه ابزار هاي رسانه اي قوي 
و پيشرفته اي در اختيار بش��ر قرار دارد و حال قرار است 
انساني در قامت فرج اهلل سلحش��ور با آن مواضع ديني و 
انقالبي، مباني درست قرآني را در فيلمنامه اش اتفاقاً بر پايه 
همان واقعيت هاي نيش دار به گوش چند ميليارد انسان 
برساند. آن هم در دنيايي كه امريكايي ها و صهيونيست ها 
تمام تالش خود را مي كنند كه اخبار درست به گوش مردم 
نرسد. در سريال »موس��ي كليم اهلل)ع(« قرار است براي 
اولين بار و با نگاه قرآني و واقعيت هاي آسماني، شخصيت 
واقعي اين پيامبر بزرگ الهي به جهانيان معرفي ش��ود و 
غباري كه صهيونيسم جهاني و رسانه هاي وابسته درباره 
اين چهره منور تاريخ ايجاد كرده اند، زدوده شود. اين تمام 
مطلبي است كه براي خيلي ها سنگين است. مرحوم پدرم 
با همان ايستادگي مثال زدني اي كه داشتند، بار ها بيان 
كرده بودند كه مس��ئوالن فرهنگي ما از داستان موسي 
)ع( و بازگو كردن حقايق آن خوشش��ان نمي آيد. وقتي 
علت را جويا مي شديم، مي گفتند كه اگر دوست داشتند، 
به ساخته شدن اين اثر قرآني اهتمام مي ورزيدند و كمك 
مي كردند. اگر اهميت آن را درك مي كردند، يقيناً با خود 
مي گفتند كه اين كتاب از جانب خدا به ما رسيده و در اين 

كتاب، داستاني وجود دارد كه به تنهايي يك ششم قرآن را 
به خود اختصاص داده است. يقيناً هر فكر درست فرهنگي 
كه ذره اي دغدغه قرآن و ارزش هاي واالي انساني در آن 
باشد، با خود مي گويد كه رساندن پيام هاي اين داستان 
عظيم قرآني به گوش م��ردم، از نان ش��ب هم واجب تر 
اس��ت آن هم با زبان تصوير كه مؤثر ترين زبان هاس��ت، 
اما متأسفانه مي بينيم كه چنين نيست و به اين مسئله 

اهتمامي نمي شود. 
منظور شما اين اس�ت كه كارشكني هايي كه 
در مقابل ساخت س�ريال حضرت موسي)ع( 
صورت مي گيرد، مهندسي شده صورت گرفته 

است؟
شايد كساني كه بازيگران اين نقش ها هستند، خودشان 
متوجه نباشند كه در چه زميني بازي مي كنند ولي ماهيت 
كار آنها در حقيقت آب به آسياب دشمن ريختن است، زيرا 
همگان به خوبي مي دانند كه دشمن نمي خواهد چنين 
سريالي ساخته شود. دوستان ما اگر واقعا مي خواهند كه 
اين سريال ساخته شود و اگر ضرورت آن را درك مي كنند، 
اين چه وضعيتي است كه براي آن فراهم كرده اند؟ تقريباً 
در تمامي كارهايي كه در جهان براي حضرت موسي)ع( 
ساخته شده، نهايت قصه را پس از عبور قوم بني اسرائيل از 
نيل به اتمام رسانده و به ساير معجزات و پيام هاي داستان 
كاري ندارند و تعمداً تالش مي كنند معجزات به فراموشي 
سپرده شود تا مردم از طريق درك اين معجزات اميدوار 
نشوند. كاري كه پيوسته درباره انقالب اسالمي هم جريان 
دارد و عده اي در تالشند پيام ها، مفاهيم و معجزات انقالب 
به گوش جهانيان نرسد تا به آينده اميدوار نباشند. جالب 
اينجاست كه برخي مس��ئوالن امر در تلويزيون به بهانه 
نداشتن بودجه همين پيش��نهاد را به سازندگان سريال 
مطرح مي كنند و مي گويند چ��ه ضرورتي دارد كه همه 
معجزات حضرت موسي را به تصوير بكشيد؟ يا مشكالت 
و موانع ديگري را بر س��ر راه اين مجموعه قرار مي دهند. 
بنده اعتقاد اساس��ي دارم كه عده اي هس��تند كه واقعاً 
سازماندهي شده نمي خواهند اين اثر ساخته شود و حال 
اين عده چه كساني هستند بماند ولي يقين دارم كه نه از 
سواد قرآني كافي برخوردارند و نه اهميت اين كار فاخر 
را درك مي كنند، زيرا هر گونه مانع تراشي بر سر راه اين 
مجموعه قرآني، حتي اگر بدون قصد و غرض هم باشد، آب 
به آسياب دشمن ريختن است. با كمال تأسف بايد گفت 
كه امروزه كساني در برابر اين كار ارزشي قد علم كرده اند 
و در رسانه ملي حكم مسئوليت گرفته اند كه در گذشته 
داراي سابقه محكوميت بوده و عليه مباني ديني و اعتقادي 
و عليه امام زمان)عج( مطلب نوشته اند. چه تأسفي باال تر 
از اينكه چنين افرادي امروز در جايگاهي قرار بگيرند كه 

يقي�ن بدانيد ك�ه اگر ض�رورت اقتضا 
كند و اين كارش�كني ها در برابر قرآن 
ادامه پيدا كن�د، ما نه به عن�وان ورثه 
مرح�وم سلحش�ور بلكه در دف�اع از 
مظلوميت قرآن، نسبت به معرفي اين 
چهره ها و جريان ها و افشاي دست هاي 
پش�ت پ�رده، دري�غ نخواهي�م كرد

 موانع توليد سريال موسی)ع( 
در گفت و گوی »جوان«  با حجت االسالم و المسلمين بصير سلحشور 

عده ای در داخل سازمان يافته شده نمی خواهند سريال حضرت موسی)ع( ساخته شود  
همچنان كه دشمن نمی خواهد ولی الزم شد، افشاگری می كنيم

 مشکل آقایان
 با معجزات موسی)ع( است!
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براي ساخت و حتي جزئيات ساخت اين سريال قرآني 
تصميم بگيرند و با استضعاف قلم و عقيده خود براي 
فيلمنامه شخصيتي مانند سلحشور كه چندين اثر 
قرآني را با اقبال گسترده به جهان عرضه كرده، نظر 
بدهند يا با ايجاد تشكيك و شبه افكني هاي گوناگون 
و مقايسه هاي ناروا، هر روز مانع جديدي را بر سر راه 
سريال»موسي كليم اهلل)ع(« و سازندگان آن ايجاد 
نمايند. يقين بدانيد كه اگر ضرورت اقتضا كند و اين 
كارش��كني ها در برابر قرآن ادامه پيدا كند، ما نه به 
عنوان ورثه مرحوم سلحشور بلكه در دفاع از مظلوميت 
قرآن، نس��بت به معرفي اين چهره ه��ا و جريان ها و 

افشاي دست هاي پشت پرده، دريغ نخواهيم كرد. 
اين مانع تراشي ها معطوف به چه موضوعاتي 
اس�ت؟ آيا روي كارگردان�ي اين كار بحث 
دارند يا موضوعات ديگر؟ اين مخالفت ها 
و ممانعت هايي را كه اشاره كرديد، چگونه 

دسته بندي مي كنيد؟
متأس��فانه تا كنون عمده حرف هايي كه در اين باره 
مطرح كرده اند صرفاً بهانه هايي بيش نبوده كه ريشه 
آن را بايد د ر جاي ديگري جست وجو كرد. در كشور 
ما براي يك فيلم سينمايي تاريخي كه براي زندگي 
حضرت محمد)ص( اختصاص دارد، بودجه بس��يار 
بااليي اختصاص مي دهند كه اتفاق��اً مورد تأييد ما 
هم هس��ت و دعا مي كنيم كه آقاي مجيدي و همه 
سازندگان اين اثر ديني از دس��ت پيامبر اكرم )ص( 
سيراب شوند. حرف ما اين است حال اگر همين مبلغي 
كه براي يك فيلم س��ينمايي هزينه شده است براي 
يك سريال 62 قسمتي هزينه شود آيا بايد به ولخرجي 
و تشكيك در شخصيت سازندگان اثر تعبير شود؟ اين 
از همان بهانه هايي است كه با هيچ شيوه اي نمي توان 
آن را توجيه كرد. جالب اينجاس��ت كه براي اين كار 
مهم قرآني، چند حامي مالي پيدا شده كه هر يك به 
تنهايي حاضرند كل سرمايه اين كار را يك جا پرداخت 
كنند تا در اين كار قرآني و ديني سهيم باشند. حتي 
يكي از همين حاميان مالي كه هويتي حقوقي دارد 
با سازندگان سريال به تفاهم كامل رسيده و به صدا 
و سيما هم معرفي شده است، اما مسئوالن مربوطه 
همچنان كار شكني مي كنند يا مي گويند مبلغي كه 
براي اين كار در نظر گرفته ش��ده، رقم بااليي است! 
مگر شما قرار است هزينه آن را پرداخت كنيد؟ شما 
براي ساخت برخي سريال ها كه در لودگي و سر كار 
گذاشتن مردم يد طواليي دارند، بودجه كافي داريد 
و از جذب حاميان مالي هم عاجزيد ولي براي عوامل 
سازنده اين كار قرآني كه حامي مالي را هم خودشان 
پيدا كرده اند و حاضرند بدون هي��چ هزينه اي آن را 
براي صدا و سيما بسازند، دائماً مانع تراشي مي كنيد. 
ما مي گوييم بر فرض كه ش��ما پول س��اخت چنين 
سريال فاخري را نداريد و از تأمين هزينه آن عاجزيد. 
چرا اجازه نمي دهيد آن را بيرون از سازمان بسازيم و 
براي پخش به شما بدهيم؟ مي گويند سريال متعلق 
به ماست و مالكيت فيلمنامه آن با ماست. يعني چه 
كه متعلق به شماست؟ ما مي گوييم اگر بودجه نداريد، 
اجازه بدهيد خودمان آن را بسازيم. بسيار تأسف آور 
اس��ت كه در طول اين مدت رفتار ها و روش هايي در 
ظاهر و پنهان از اين عده مش��اهده شده كه به طرق 
مختلف حامي مالي اين س��ريال را از سرمايه گذاري 
پشيمان كنند كه موفق نشده اند. اسناد اين رفتار ها 
تماماً موجود اس��ت. حامي مالي اين سريال كه يك 
نهاد حقوقي است، با برآورد هاي دقيق و كارشناسانه 
كه از درآمد ها و ارز آوري هاي اين مجموعه تلويزيوني 
داشته، معتقد است كه اين سريال بالغ بر حداقل پنج 
برابر سرمايه گذاري خود ارز آوري و درآمد زايي دارد. 
بر اس��اس همين ارزيابي ها حتي حاضر است رقمي 
بيش از آنچه سازندگان سريال نياز دارند، براي غني تر 
شدن اثر فاخر بپردازد ولي مسئوالن مربوطه در سيما 
همچنان بر طبل مخالفت مي كوبند و براي كم كردن 
هزينه سريال به جرح و تعديل فيلمنامه مي پردازند 
و از كم كردن برخي معجزات حضرت موسي سخن 
مي گويند. بنده احساس مي كنم اين ممانعت ها و موانع 
را ديگر نمي توان به حساب بي خيالي ها گذاشت بلكه 

به وضوح پيداست كه با برخي اغراض آلوده است. 
درب�اره بح�ث كار گرداني آقاي ش�ورجه 
چطور، آيا درباره ساخت اين اثر توسط اين 

كارگردان هم حرف دارند؟
به ظاهر كه مخالفتي ندارند ولي ناگفته پيداست كه 
درباره ايشان هم شبهاتي وارد كرده اند و گاهي شنيده 
مي شود كه توانايي ايشان را براي ساخت اين سريال 
بزرگ قرآني زير سؤال برده اند. آقاي شورجه تا قبل از 
ساخت سريال هاي اصحاب كهف و يوسف)ع(، چندين 
فيلم سينمايي كار كرده و براي فيلم هايي چون دايره 
سرخ، حماس��ه مجنون، سي و س��ه روز و... چندين 
سيمرغ جشنواره فجر را به خود اختصاص داده است. 
سريال هايي چون پرده عشق، پرونده هاي مجهول، 
ش��ب چراغ، روايت انقالب و... از جمله سريال هايي  
هس��تند كه در همين تلويزيون به كار گرداني آقاي 
شورجه پخش شده است. كارگرداني كه بالغ بر 20 
اثر موفق س��ينمايي و تلويزيوني را در كارنامه دارد و 
تحصيالت عاليه او هم در حوزه سينماست، چگونه 
مي توان در توانايي او ترديد كرد ؟ حال آن كه در كنار 
اين كارنامه طوالني حضور موفقي در دو سريال قرآني 
ديگر يعني اصحاب كهف و يوسف پيامبر هم داشته  
است. بنده به عنوان فرزند مرحوم سلحشور كه طبيعتاً 
عرق خاصي نسبت به توليدات پدرم دارم، اگر بخواهم 
منصفانه قضاوت كنم بايد بگويم كه سهم جناب آقاي 
شورجه در ساخت آن دو سريال قرآني، اگر باالي 50 
درصد نباشد، حداقل 50 درصد هست! حقيقتاً ايشان 
بازوي توانمندي براي پدرم بودند و اگر وجود ايشان 
نبود، ساخت اين سريال ها به خوبي پيش نمي رفت. 
بنا بر اين چه كسي بهتر از ايشان؟ آيا كار گردان هايي 
كه در حال حاضر در سينما و تلويزيون داريم، مانند 
ايش��ان داراي تجربه عملي بوده و ب��ا مباني قرآن و 
داستان حضرت موسي آشنايي دارند؟ مقصود ما اين 
نيست كه درباره شخصيت يا توانمندي افراد قضاوت 

كنيم. ما افراد را از عملكرد آنها مي شناسيم و عملكرد 
جناب آقاي شورجه در ساخت دو اثر بزرگ قرآني كه 
مخاطبان داخلي و جهاني را به خود اختصاص داده، 
هم اكنون پيش روي ماس��ت. قاعده اي در عالم هنر 
وجود دارد كه متأس��فانه برگرفته از مباني سينماي 
غربي است. اين قاعده مي گويد كه سينماي فاخر آن 
است كه ما تعريف مي كنيم و جذابيت هم آن است 
كه ما مي گوييم و نوع كارگرداني بايد چنين باش��د 
كه ما تعريف مي كنيم و قس علي هذا... متأس��فانه 
در داخل هم عده اي هضم در اين موضوع ش��ده و از 
همان اس��تاندارد هاي غربي تبعيت مي كنند. اساساً 
تعريف اينها از س��ريال فاخر، يك تعريف مجزاست. 
در نگاه اينها، سريال يوسف هم كار فاخري نبود و اين 
مانع تراشي ها بر سر راه آن سريال هم وجود داشت. 
حال آنكه آن سريال بنابر آمار خود تلويزيون بالغ بر 
3ميليارد مخاطب جهاني را به خود جذب و پيام قرآن 

را به درستي منتقل كرد. 
نظر خود مرحوم سلحشور درباره ساخت 
اين سريال توسط آقاي شورجه چه بود ؟ آيا 

سفارشي هم در اين باره داشته اند؟ 
پدرم هرگز آقاي شورجه را با هيچ يك از افراد در سينما 
مقايسه نمي كردند. ايشان با توجه به بيماري اش كه در 
اين اواخر به اوج رسيده بود هم به تصريح هم به تلويح 
و هم بنا به وصيت، تمام حرفشان اين بود كه اگر من 
نبودم، هيچ كس غير از آقاي ش��ورجه اين سريال را 
نسازد. ايش��ان واقعاً اعتقاد داشتند كه اين فيلمنامه 
قرآني اگر به هر كسي سپرده شود در سريال تغييراتي 
ايجاد مي كند و برخي تيزي ها و پيام هاي آن را خنثي 
خواهد كرد. اعتقاد راس��خ داشتند كه آقاي شورجه 
انسان معتقدي است و نس��بت به پيام ها و منويات 
سريال نيز وفادار خواهد بود. به لحاظ علقه هاي قلبي و 
آرماني هم ترديدي نيست كه بين اين دو بزرگوار چه 
صميميت ها و برادري هايي وجود داشته است. پدرم 
معتقد بودند كه آقاي شورجه هم فيلم تاريخي را به 
خوبي مي شناسد و هم با داستان هاي قرآني آشناست. 
در ايران هيچ كارگرداني نيس��ت كه فيلم مصري يا 
رومي ساخته باش��د ولي سريال يوس��ف و اصحاب 
كهف، دو تجربه مشتركي است كه اين دو كار گردان 
در كارنامه خود دارند. جناب آقاي شورجه در اين باره 
صاحب تجربه است. دكور ها و فضاهاي رومي و مصري 
را به خوبي مي شناسد كه اين امر دقيقاً ويژگي هاي 

سريال موسي )ع( را هم شامل مي شود. 
جنابعال�ي به لح�اظ مبان�ي، توانايي هاي 
آقاي شورجه را براي س�اخت اين سريال 
بزرگ قرآني تشريح و به تأكيدات و وصيت 
پدرتان هم در اين باره اش�اراتي داشتيد. 
سؤال من اين اس�ت كه اگر سازمان به هر 
دليلي به اين نتيجه برس�د كه با ايش�ان 
كار نكند يا بالعكس، كارش�كني ها آنقدر 
گسترده شود كه آقاي شورجه از همكاري 
با سازمان اعالم انصراف كند، شما به عنوان 
ورثه مرح�وم سلحش�ور چ�ه تصميمي 

خواهيد گرفت؟
پدرمان در شرايطي براي واگذاري فيلمنامه سريال 
موس��ي)ع( با تلويزيون وارد مذاكره شد كه اوالً اين 
كار در دوره مديريت قبلي صورت گرفت و دوماً هرگز 
گمان ما و ايشان چنين نبود كه از ميان ما خواهد رفت. 
بنا بود اين فيلمنامه توسط خود ايشان جلوي دوربين 
برود و هرگونه تغييرات احتمالي هم در هر زمينه اي 
با نظر ايشان اعمال ش��ود چنانچه در ما بقي كار هاي 
ايشان هم چنين بوده اس��ت. حال ايشان از ميان ما 
رفته اند و ما به عنوان وارث مرحوم سلحشور سؤالي 
داريم و آن اين است كه پدر ما زماني كه فيلمنامه اين 
سريال را به صدا و سيما وا گذار كرد آيا حق آتش زدن 
آن يا حذف بسياري از مباني و پيام هاي كار را هم به 
تلويزيون بخشيد؟! هر مؤلفي داراي يكسري حقوق 
مادي و يكسري حقوق معنوي است. آيا حق پدر ما به 
عنوان مؤلف، فقط همان پولي بود كه دريافت كردند 
و حق اظهارنظ��ر و هيچ تصميمي درب��اره محتواي 
فيلمنامه يا چگونگي ساخت سريال را نداشتند؟ واضح 
است كه مرحوم سلحشور درباره سريال »موسي كليم 
اهلل )ع( « از حقوق معنوي گسترده اي برخوردارند و 
اين حقوق مؤلف امروز به طور كامل به ورثه ايش��ان 
منتقل شده و ورثه هم از اين حقوق معنوي با جديت 
حراس��ت خواهند كرد. س��كوت ما هم تا به امروز به 
اين خاطر ب��وده كه بر خالف برخي كارش��كني ها و 
ناماليماتي كه از سوي برخي ها ديده ايم، هنوز هم به 
مديريت صدا و سيما كاماًل اميدواريم و معتقديم كه 
در يك فضاي تعامل و بهتر مي توان به نتيجه رسيد و 
حقوق معنوي و دغدغه هاي مرحوم مؤلف را پيگيري 
كرد. وقتي شخصيتي شناخته شده و داراي ديدگاه 
روشن مثل فرج اهلل سلحشور فيلمنامه اي را به صدا 
و سيما مي دهد واضح است كه حرفش اين باشد كه 
من مطلبي نوشتم و نمي خواهم پيام ها و منويات آن از 
بين برود. دلم مي خواهد آنگونه كه من نوشته  ام، جلوه 
پيدا كن��د و نمايش داده ش��ود. ديدگاه هاي مرحوم 
پدرم و آثار قبلي ايشان، به خوبي خواسته هاي ايشان 
را درباره سريال موس��ي)ع( هم بيان مي كند. با اين 
اوصاف تكليف محتواي فيلمنامه و موضوع كارگرداني 
هم كاماًل روشن است و اساساً چنين نيست كه صدا 
و سيما بگويد چون پول س��ناريو را ما داده ايم، پس 
مالكيت مادي و معنوي آن هم از آن ماست و ما تعيين 
مي كنيم كه چه كسي بسازد و چگونه ساخته شود يا 
چه بخش هايي از آن را بسازيم يا حذف كنيم. حرف 
ما كاماًل مبتني بر مباني گوناگون و اس��تدالل است. 
بنده در حضور رسانه ها حاضرم با همه كساني كه به 
گونه اي كار شكني مي كنند جلسه بگذارم و از همه 
اين مباني و اس��تدالل ها دفاع كن��م. من حاضرم در 
شش صفحه A4 فقط تيتر ارائه و داليلي مطرح كنم 
كه چرا بايد اين اثر توسط آقاي شورجه ساخته شود و 
نه شخصي ديگر. گاهي شنيده مي شود درباره ايشان 
هم ايراداتي بسيار پيش پا افتاده مطرح مي كنند. ما به 

هيچ وجه اين حرف ها را قبول نداريم. 


