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    مصطفي شاه كرمي
رسانه ها و گعده هاي فرهنگي و هنري مختلف 
همواره محمل مباحثي مانند سينما به عنوان 
يك صنعت يا هنر مخاطب خ�اص و همچنين 
بررسي مصاديق يا حدود و ثغور اين مسئله بوده 
است. براي روشن تر شدن بيشتر اين موضوع 
و بررس�ي مؤلفه هاي تعيين كننده در آن الزم 
بود كه به مصاحبت با فيلمسازي بنشينيم كه 
نگاهي صنعتي به س�ينما دارد و خود را وامدار 
مردم مي داند، همچنين سابقه و تجربه همكاري 
با سينماي كشورهاي ديگر و موفقيت در فروش 
را توأمان كسب كرده اس�ت. قربان محمدپور 
نويسنده و كارگردان سينما اين روزها مشغول 
اتم�ام كار جدي�دي در همكاري مج�ددش با 
س�ينماي هندوس�تان و آغ�از تولي�د فيل�م 
سينمايي با مشاركت سينماي كره جنوبي است. 
اين كارگردان س��ینما در پاس��خ به اين س��ؤال 
كه آيا اساس��اً به س��ینماي تجاري اعتقاد داريد 
يا نه؟ مي گوي��د: حتماً، بله! س��ینما يك صنعت 
اس��ت و اگر غیر از اين تعريفي درباره آن داش��ته 
باش��یم نبايد انتظار مردمي بودن و پیشرفت در 
اين عرصه را داشته باش��یم، البته آنچه به عنوان 
س��ینماي غیرتجاري در ايران مطرح است و مثاًل 
افرادي مثل مرح��وم عباس كیارس��تمي در آن 
فعالیت مي كردند، ربطي به س��ینماي بدنه ندارد 
و براي فیلمساز اينكه چقدر با مردم ارتباط برقرار 
 كند، مطرح نیست. وقتي از سینما به عنوان يك
هنر- صنعت ح��رف مي زنی��م از آثاري س��خن 
مي گويیم كه جذابیت شان در داشتن قصه و درام و 
تعلیق است به نحوي كه هم مخاطب عام را به سالن 
سینما مي كشاند و هم مخاطب خاص را. شخصاً در 
ساخت فیلم به جاي جش��نواره ها به مردم چشم 

مي دوزم و دوست دارم وامدار مردم باشم. 
   سينماي مخاطب خاص، شخصي است

اين فیلمساز می گويد: گرايشي هم در سینما داريم 
كه به تعبیر من »س��ینماي شخصي« است و حاال 
زياد كار به اين ندارد كه مردمي باشد مانند سینماي 
مخاطب خ��اص در كش��ور خودمان ك��ه البته در 
سینماي كشورهاي ديگر از جمله لهستان و امريكا 
و... نمونه هاي مشابه زيادي در اين باره به وفور وجود 
دارد. اينگونه آثار ممكن اس��ت دنب��ال حضور در 
جشنواره ها باشند و مؤلفه هايي مثل مردم، تجارت 
و فروش اصاًل برايشان معنا و مفهومي ندارد و دنبال 
اين هم نیستند! اما وقتي حرف از اين مي زنیم كه 
سینما بايد صنعت باشد، سینمايي است كه فیلمساز 

دغدغه اين را دارد فیلمش بفروش��د و سود بكند. 
فیلمساز در اين سینما براي ايجاد جذابیت بیشتر از 
سوپراستارها در فیلمش استفاده مي كند و ممكن 
است اثرش سرشار از لحظات نابي باشد كه مخاطب 

با آنها ارتباط برقرار مي كند و لذت مي برد. 
محمدپور كه تجربه خوبي را با سینماي هند يا 
همان بالیوود در جريان ساخت فیلم سالم بمبئي 
در كارنامه كاري اش دارد، درباره مؤلفه هايي كه 
موجب انتخاب سینماي يك كشور ثانويه مثل 
هندوستان براي تولید اثر سینمايي نزد او شده 
عنوان مي كند: من دو تا فیلم با همكاري بالیوود 
با نام هاي سالم بمبئي و دختر شیطان ساخته ام، 
از طرف ديگر يك فیلم ديگري را به عنوان اولین 
فیلم تولید مشترك كشورهاي ايران، كره و ويتنام 
در دست ساخت دارم. اما در رابطه با  اينكه چرا  
كش��ور هند را براي تولید كار مشترك انتخاب 
كردم بايد بگويم كه من مدت ها ذهنم مشغول 
اين بود كه مردم ايران كدام سینما را مي شناسند، 
كدام سینما برايشان جذابیت دارد يا اينكه كدام 
ستاره ها و سوپراستارها را مي شناسند. قطعاً اگر 
با كشوري مثل مالزي مي خواستم كار مشترك 
بسازم خب از آنجايي كه ما سینماي اين كشور 
و ستاره هاي آن را نمي شناسیم شايد براي مردم 
كشورمان جذابیتي نداشته باشد. اين مثال درباره 
كش��ورهاي ديگري مثل اندونزي و سنگاپور يا 
حتي كشوری كه ممكن است نامش را هم كمتر 
شنیده باشند نیز صادق است اما واقعیت اين است 
كه به طور ساالنه چندين فیلم سینمايي از بالیوود 
هندوستان در كشورمان و به خصوص از طريق 
شبكه هاي مختلف تلويزيوني پخش مي شود و به 
همین دلیل بسیاري از افراد، ستاره هاي سینماي 
هندوستان را تا حدود زيادي مي شناسند و با آنها 
آشنا هستند. تولیدات كشور كره جنوبي هم به 
همین شكل است و ساالنه دهها سريال كره اي 
از شبكه هاي مختلف س��یما پخش مي شود. به 
همین خاطر مردم نس��بت به بازيگران كره اي 

آشنايي پیدا كرده اند و برخي چهره هاي كره اي 
مثل لي يونگ  آئه )leeyoung- Ae( كه مردم 
اي��ران او را با نام يانگوم مي شناس��ند، نزد مردم 
كش��ورمان از محبوبیت بااليي برخوردارند، به 
همین دلیل من هم با اين بازيگر زن كره اي براي 
بازي در فیلم مش��تركم با كش��ورهاي ويتنام و 

جنوبي وارد مذاكره شدم.  كره 
   فرهنگ ايراني بايد غلبه داشته باشد

محمدپ��ور در ادامه می گويد: يك موضوع بس��یار 
مهم ديگري كه در موفقی��ت و فروش باالي چنین 
آثاري به خصوص همكاري سینماي ايران با بالیوود 
هندوس��تان مؤثر است اين اس��ت كه مردم كشور 
هندوستان يك قرابت ريشه اي و فرهنگي با فرهنگ 
ايرانیان دارند، به طوري كه حدود 800س��ال زبان 
فارس��ي به عنوان زبان رايج در هندوس��تان مورد 
استفاده قرار مي گرفته و همه اينها براي يك فیلمساز 
دلیل خوبي است كه بخواهد با ساخت فیلم سینمايي 

مشترك، مردم دو كشور را به هم نزديك تر كند. 
از طرفي ساخت اثر مش��ترك با يك كشور ديگر 
نمي تواند و نبايد باعث اين شود كه فیلمساز وجه 
ايرانیزه بودنش را از دست بدهد. فیلمسازي كه در 
ايران زندگي كرده به دانش��گاه رفته و رشد كرده 
نبايد تحت هر عنواني حاال سینماي تجاري يا هر 
مقوله ديگري، اصالت ايراني يا غلبه نگاه فرهنگ و 
س��بك زندگي ايراني را در آثار و تولیداتش لحاظ 
نكند، چه اينكه تفوق اصالت فرهنگ و ريشه هاي 

ايراني بايد در هر اثر سینمايي مشهود باشد. 
   خانواده، مادر و عشق

كارگردان »سالم بمبئي« در پاسخ به اين سؤال 
كه خانواده، مادر و عشق در سینماي ايران به نحو 
محسوسي كمرنگ تر از قبل شده، آيا اصرار شما 
در تكريم س��ه ضلع اين مثلث ب��ه خصوص مادر 
كه جايگاه محوري و ماف��وق تصوري در تحكیم 
خانواده دارد، اقدامي باسمه اي بود يا نشئت گرفته 
از واقعیت و حقیقت يك باور، خاطر نشان مي كند: 
اين مسئله به نوع آداب و شخصیت خود فیلمساز 
برمي گردد. شايد ديگر اين جمله كلیشه شده باشد 
اما باور كنید من وقتي به خودم نگاه مي كنم كه 
با وجود گذشت 48 سال از عمرم، هنگامي كه در 
حضور پدر و مادرم هستم به خودم اجازه نمي دهم 
وضع و ظاهري غیروجیه و بد داشته باشم، مي دانم 
كه اين ريش��ه در فرهنگ ما دارد و باي��د در آثار 
سینمايي ما برجسته شود. باور كنید من آرزو دارم 
كه پدر يا مادرم خواسته اي از من داشته باشند يا 
اينكه بتوانم برايش��ان كاري انجام بدهم. جايگاه 
والدين نزد خداوند هم جاي��گاه غیرقابل وصفي 
اس��ت تا جايي كه گفتن يك كلم��ه مثل »اُف« 
هم نهي شده است. اين نگاه آنقدر براي من مهم 
است كه در فیلم ها و كارهايم به صورت ناخودآگاه 
ظهور و بروز مي كند. اين بح��ث تكريم والدين و 
به خصوص مادر، نه فقط در س��الم بمبئي كه در 
فیلم سینمايي »دختر شیطان« هم كه به تازگي 
تمام شده وجود دارد. فیلم دختر شیطان نیز كار 
مشتركي است بین سینماي ايران و هندوستان كه 
درباره اغواي انسان ها توسط دختر شیطان است 
كه در آن از چهار كلیپ با زبان هندي اما بس��یار 
متفاوت تر از س��الم بمبئي و درباره موضوع فیلم 
استفاده كرده ايم. از طرفي ما در اين فیلم به بحث 
داعش پرداخته ايم و اينكه اقدامات و رفتارهاي اين 

افراد عین خود شیطان است.

 وقتي ح��رف از اين مي زنيم كه س��ينما 
باي��د صنعت باش��د، منظور س��ينمايي 
است كه فيلمس��از دغدغه دارد فيلمش 
ايج��اد  ب��راي  فيلمس��از  بفروش��د. 
جذابي��ت بيش��تر از سوپراس��تارها در 
فيلمش اس��تفاده مي كند و ممكن اس��ت 
اث��رش سرش��ار از لحظات نابي باش��د 

 اجتماع پرشور »دختران انقالب«
 برگزار مي شود

حض�ور  ب�ا  انق�الب  دخت�ران  پرش�ور  اجتم�اع 
س�اير  و  ش�هدا  همس�ران  خواه�ران،  م�ادران، 
بان�وان انقالب�ي، ام�روز در ته�ران برگ�زار مي ش�ود. 
اجتماع پرش��ور دختران انقالب با حضور خانواده ش��هیدان به 
ويژه خانواده شهیدان احمدي روشن)شهید صنعت هسته اي(، 
تهراني مقدم )پدر صنعت موشكي ايران( محسن حججي)شهید 
بي سر مدافع حرم( ابراهیم هادي)سردار حماسه ساز كانال كمیل 
در جنگ تحمیلي(، حداديان )شهید فتنه دراويش( و همچنین 

حسام ذوالعلي)از شهداي برجسته فتنه 88( برگزار مي شود.
 در اين همايش همچنین دو مانكن محجبه ش��ده امريكايي و 
نیز مرضیه هاش��مي، بانوي محجبه شبكه خبري پرس تي وي 

حضور خواهند داشت. 
علي اكبر رائفي پور نیز در اين اجتماع سخنراني خواهد كرد. اين 
اجتماع امروز در تهران، خیابان 17 شهريور، میدان شهدا مقابل 

مترو، حسینیه شهید همت برگزار مي شود. 
...............................................................................................................

 فيلم سينمايي »ضربه فني«
غالمرضا رمضاني كليد خورد

تصويربرداري فيلم س�ينمايي »ضربه فني« به كارگرداني 
غالمرضا رمضاني آغاز شد. 

فیلم سینمايي »ضربه فني« از تولیدات جديد كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان است كه با همكاري بنیاد سینمايي 

فارابي در ژانر كودك و نوجوان ساخته مي شود. 
داستان فیلم »ضربه فني« درباره محمد شاگرد درس خوان و 
خوبي است كه يكي از شاگردان مدرسه مزاحم او مي شود. در 
اين میان محمد با يكي از شاگران مدرسه به نام امیر كه ورزشكار 
است آشنا مي شود و اين آشنايي سرنوشت متفاوتي را براي هر 

سه نفر آنها به دنبال دارد و... 
بر اساس اين خبر، نسیم ادبي، افشین هاشمي، نازنین احمدي، 
سیروس همتي، مجید نوروزي، درس��ا بختیار و ملیحه كیا به 

عنوان بازيگر در اين فیلم سینمايي ايفاي نقش مي كنند. 
نويس��ندگي اين اثر را غالمرضا رمضاني و میترا تیموريان بر 
عهده دارند. صالح غربي جوان دستیار اول كارگردان و برنامه ريز 

اين فیلم است.
...............................................................................................................

 رونمايي از لوح ثبت ملي
مكتب نستعليق ميرعماد

آيي�ن رونماي�ي از ل�وح ثب�ت مل�ي مكت�ب نس�تعليق 
ميرعم�اد و تمب�ر س�وره حم�د ميرعم�اد برگ�زار ش�د. 
به  گزارش روابط عمومي س��عدآباد، در مراسم رونمايي از لوح 
ثبت ملي مكتب نستعلیق میرعماد و تمبر سوره حمد میرعماد، 
محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگي به ايراد سخنراني 
پرداخت و گفت: »اقدام��ات الزم براي مرمت آرامگاه میرعماد 
فراهم شده اس��ت و در آينده نزديك اين طرح اجرايي خواهد 
شد.« او با تقدير از ش��وراي سیاس��تگذاري ثبت گفت: »هنر 
خوشنويسي از جمله فنون هنري اس��ت كه با تاريخ ما عجین 
شده است، هنرمندان بزرگي در رشته هاي گوناگون كوشیده اند 

تا هنر ايراني را از گزندها دور بدارند.«
طالبیان اشاره كرد: »خط، جايگاه ويژه اي در زندگي انسان ها 
دارد، دانش خواندن و نوش��تن مهم ترين پديده فرهنگي است 
كه در حوزه فرهنگ  ايراني به گونه اي برجسته تجلي يافته و اين 
هنر آيینه تمام نماي هنر پارسي است و پس از مدت هشت قرن 

با تالش استادان بزرگي امروز به ما رسیده است.«
معاون میراث  فرهنگي اظهار داش��ت: »نس��تعلیق فارسي از 
مهم ترين اجزاي هنر ايراني اس��ت و حفظ و پاسداش��ت اين 
میراث غني وظیفه و مسئولیت دس��تگاه هاي مربوطه است و 
ثبت يكي از اقداماتي اس��ت كه در اين راستا انجام شده است. 
ثبت ملي اين اثر ملي مقدمه اي براي معرفي و ثبت جهاني هنر 
نستعلیق است و امیدواريم با اين روند شاهد ادامه رشد و تعالي 

هنر نستعلیق باشیم.«
  در اي��ن مراس��م، دكت��ر كی��ا پارس��ا مدي��ر مجموع��ه 
فرهنگي-  تاريخي س��عدآباد گفت: »كش��ور عزيزمان ايران از 
نخستین كش��ورهاي متمدن جهان است كه فرهنگ آن مهم 
و تاثیرگذار اس��ت. هنر ايران در ايران و سرزمین هاي وابسته 
به مرور زمان ش��كل گرفت و فرهنگ و تم��دن ايران زمین از 

گذشته هاي دور به جا مانده و میراث گرانبهايي براي ماست.«
وي افزود: »هنر اي��ران از غني ترين هنرهاي دنیاس��ت و هنر 
نستعلیق يكي از هنرهاي ايراني است كه از مفاخر هنر ايراني و 

فراتر از آن از مفاخر هنر جهاني است.«
پارس��ا با اش��اره به هنر بي بديل میرعماد خاطر نش��ان كرد: 
»دومین خط ايراني، با گذشت هفت قرن از ورود اسالم به ايران 
به دست ايرانیان شكل گرفت و نام نستعلیق را به خود گرفت 
الحسني در اين خط تحول ايجاد كرد. وي توانست  و میرعماد 
تغییراتي در خوشنويسي حاصل كند كه امروز هم اين تغییرات 

مورد توجه قرار مي گیرد.«

قربان محمدپور در گفت وگو با »جوان«:

درساختفيلمترجيحميدهم
وامدارمردمباشمنهجشنوارهها

عضو ش�وراي عالي انقالب فرهنگي با انتقاد از اجرا نشدن 
قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه در سال 1384 
شمسي تصويب شده اس�ت، گفت: مقام معظم رهبري نيز 
چندين بار نسبت به اجرايي نشدن اين قانون تذكر داده اند. 
عزت اهلل ضرغامي روز چهارشنبه در همايش چادرهاي آسماني 
در ارومیه عنوان كرد: اين قانون براي 12 دستگاه اجرايي وظايفي 
را تعیین كرده است و با اجراي آن بسیاري از مشكالت بدحجابي 
در جامعه حل مي ش��ود. وي همچنین آش��نايي اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن با علل گرايش به بدحجابي را مورد تأكید قرار 
داد و افزود: بدحجابي يكي از آسیب هاي جدي جامعه به شمار 
مي رود. عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي افزود: كم اعتقادي و 
بي اطالعي از اهمیت حجاب، راحت طلبي، جوزدگي، همسريابي، 
روشنفكرنمايي و خودنمايي از جمله علل گرايش به بدحجابي 
است. به گفته ضرغامي از ديگر علل گرايش به بدحجابي مي توان 
به لجاجت با خانواده و محیط و رفتار عصیان گرانه، موضع گیري 
سیاسي و انتقام گیرانه، سست ش��دن نهاد خانواده، الگوسازي 
توسط ماهواره و فقدان پوش��ش هاي ارزان به خصوص چادر و 
لباس اشاره كرد. عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با طرح اين 
سؤال كه چرا در كشور اسالمي كارخانه تولید چادر ارزان قیمت 
وجود ندارد؟ افزود: اگر هم كسي براي تولید آن وارد میدان شود، 

وي را از رده خارج مي كنند. 
ضرغامي اضافه ك��رد: آذربايجان غربي به دلی��ل وجود فرهنگ 
غني مي تواند با رعايت حجاب اس��المي به الگويي براي كش��ور 
و جامعه اسالمي تبديل ش��ود. وي با تأكید بر اينكه حجاب يك 

هديه الهي اس��ت، ادامه داد: حجاب آنقدر باارزش است كه پس 
از پیروزي انقالب اس��المي براي بروز شخصیت زن مسلمان در 
جامعه ايراني شكل گرفت و همه آن را پذيرفتند. نماينده ولي فقیه 
در آذربايجان غربي و امام جمعه ارومیه نیز در اين همايش گفت: 
مسئله عفت و زندگي عفیفانه مورد تأكید قرآن كريم است زيرا 
به زندگي آرامش مي دهد و مش��كالت اخالق��ي را دور مي كند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدي قريش��ي با ابراز تأسف از 
اينكه الگوهاي غربي در جامعه اس��تفاده مي شود، افزود: عده اي 
بدپوششي را رواج مي دهند غافل از اينكه زنان قهرمان ايران آن را 
قبول ندارند. وي ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي كه مكلف به اجراي 
قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب هستند بايد به طور جدي 
وارد عرصه شوند و در اين مسیر نیروي انتظامي را تنها نگذارند. 
فرمانده انتظامي آذربايجان غربي نیز گف��ت: 300مصوبه براي 
26دستگاه اجرايي در رابطه با عفاف و حجاب مصوب شده كه از 

اين تعداد 20مصوبه مربوط به نیروي انتظامي است.

ضرغامي:

قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اجرايي شود

 نگاهي متفاوت به جام جهاني
براي اولين بار در سيما

    فرزين ماندگار
 مس�تند »به وقت جام« مجموعه اي اس�ت كه در جهت 
معرف�ي س�بك زندگ�ي، تاري�خ، فرهن�گ، اقتصاد و 
سياس�ت تيم هايي ك�ه در ج�ام جهاني 2018 روس�يه 
حضور دارند قدم برداشته و مورد توجه واقع شده است. 
نگاه متفاوت به جام جهاني موضوعي است كه پیش از اين در 
رسانه ملي به آن پرداخته نشده است اما برنامه به وقت جام در 
اين دوره و اين روزها به اين مسئله پرداخته است و البته مورد 
توجه هم واقع شده و در عین حال واكنش برخي رسانه هاي 

نزديك به اصالح طلبان را هم برانگیخته است. 
»به وقت جام« عنوان مجموعه مس��تندي است كه معموالً 
قبل يا بعد از مس��ابقات فوتبال جام جهاني درب��اره يكي از 
كشورهايي كه در آن مس��ابقه حضور دارد، پخش مي شود. 
اين مس��تند، برخالف رويه راي��ج در برنام��ه »2018« كه 
تنها به تبلیغ جذابیت هاي اين كش��ورها مي پردازد، نگاهي 
واقع گرايانه به مس��ائل اقتصادي و فرهنگي و سیاسي در اين 
كشورها دارد اما گفتن واقعیت ها درباره اين كشورها، چندان 
خوشايند برخي رسانه ها نیست، از جمله اينكه سايت »كافه 
سینما« در يك دروغ آشكار، اين مس��تند را متعلق به عادل 
فردوسي پور نامیده و نوشته: »در روزهاي گذشته، انتقادهاي 
فراواني به برنامه 2018 عادل فردوسي پور وارد شده است. از 
تبديل كردن تلويزيون به كازينوي پیش بیني و شرط بندي و 
بخت آزمايي فوتبال تا كیفیت پايین گزارش ها و میزان باالي 
تبلیغ ها. پرسش بعدي اما مستندهايي است كه با نگاه مشهور 
به اصولگرايي، درباره س��اير كش��ورها در اي��ن برنامه پخش 
مي شود؛ مس��تندهايي با تصاوير و نريش��ن هاي آشنا. وقتي 
آشغال هاي خیابان هاي فرانسه بخش اصلي معرفي اين كشور 
در برنامه 2018 مي شوند و كامران نجف زاده خبرنگار آشناي 
صدا و سیما در پاريس، از با پیژامه راه رفتن مردم اين كشور در 
كوچه ها مي گويد.« اين ادعاها در حالي مطرح مي شود كه اين 

برنامه اصاًل ربطي به فردوسي پور و برنامه »2018« ندارد. 
روزنامه شهروند، وابسته به هالل احمر نیز به گروه سازنده اين 
مجموعه مستند تاخته و نوشته: روزي كه خبرگزاري بسیج 
تیتر زد  »ثريا تعطیل شد تا 90 ديده بان پیشرفت ايران باشد!« 
و در آخر نوشت: »واقعیت آن اس��ت كه رسانه ملي از نجابت 
بچه هاي حزب اللهي در برنامه ثريا ُحس��ن  اس��تفاده و آن را 
محدود مي كند و در مقابِل پررويي برنامه اي مانند90 كه بارها و 
بارها پا را از گلیم خود درازتر كرده سكوت مي كند!« معلوم بود 
كه چه خوابي براي فردوسي پور و برنامه اش ديده اند. اين بار اما 
در يك صف آرايي جديد »ثريا« در قالب »به وقت جام« و »90« 

در قالب »2018« و در پايان اين گونه نتیجه گیري كرده است: 
»آنها »90« را به عنوان يك برنامه پرمخاطب و تاثیرگذار نشانه 
گرفته اند و حاال هم روي كار جديد تیم فردوسي پور )2018( 
زوم كرده اند. كسي فكرش را نمي كرد همزمان با آغاز بازي هاي 
جام جهاني برنامه سازان »ثريا« به موازات برنامه سازان »90« 
انتقام بگیرند؛ محسن مقصودي رودرروي فردوسي پور. به نظر 

شما اين تقابل چقدر عادالنه است؟!«
در اين ارتباط »مهدي فرجي« مدير اسبق شبكه يك سیما 
در گفت وگو با فارس، درباره مجموعه مستند »به وقت جام« 
اينگونه اظهار نظر كرده است. »مستند »به وقت جام« نگاه 
متفاوتي به كشورهايي كه در جام جهاني حضور پیدا كردند 
دارد و در عین حال كه ن��گاه جذابي دارد به ش��كل كاماًل 
متفاوت زيرس��اخت هاي فرهنگي، اقتصادي و سیاسي هر 

كشور را نشان مي دهد.«
 فرجي با اش��اره به نقاط قوت اين مس��تند مي افزايد: وقتي 
اين مس��تند را مي بینید مي توانید كاماًل كارشناس��ي شده 
ساختارها و مويرگ هاي زيرس��اختي يك كشور را ارزيابي 
كنید. براي مثال كشور ژاپن در آسیا و در بحث فوتبال كشور 
موفقي است و شما وقتي اين مستند را نگاه مي كنید مي بینید 
كه در زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي و جامعه شناسي هم 
توانسته موفق عمل كند و به لحاظ اقتصادي كشور صاحب 
نظم، مديريت و برنامه ريزي باش��د يا در مورد كش��ور مصر 
تمركز روي چهره محمد صالح بود، اما زيرساخت فرهنگي، 
سیاسي آن كش��ور و اقتصاد آش��فته و فقر فراواني را كه در 
مصر وجود داشت نیز نشان مي داد. معتقدم سازندگان اين 
مستند نگاه كاماًل متفاوتي به هر كشور داشتند و از هر گونه 
كلیش��ه اي به دور بودند. آنها در عین حال كار جذابي تولید 
كردند و مخاط��ب عالقه مند به راحتي ب��ا آن ارتباط برقرار 
مي كند. در عین حال از جذابیت هاي فوتبال و ورزش نیز در 

اين مستند استفاده شده است.

    خبر

حكمت 11

اگر ب��ر دش��منت دس��ت يافتی 

بخش��یدن او را ش��كرانه پیروزی 

قرار ده.

تهيه كننده »شهرزاد« و بهره برداري ميلياردي از بانك سرمايه

 سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان چگونه به يغما مي رود؟!
 

سريال ش�هرزاد از انتش�ار نخس�تين قس�مت فصل اول آن با 
حاشيه هاي فرامتني فراواني همراه بود. اغلب اين حواشي كه به 
صورت ممتد در فضاي مجازي و وب سايت هاي خبري درباره آن 
مطالبي منتشر مي شود اشاره به پرونده محمد امامي سرمايه گذار و 
تهيه كننده سريال شهرزاد و متهم صندوق ذخيره فرهنگيان دارد. 
سايت مشرق در اين باره نوشت: در بررسي اين مهم، مسئله قابل تأمل 
اين است كه ش��هرزاد با هزينه نجومي طي پنج سال متوالي تولید و 
عرضه شد. محمد امامي از متهمین فساد هزاران میلیاردي صندوق 
ذخیره فرهنگیان كه در رابطه با اين پرونده بازداشت هم شده است، 
در پنج سال اخیر هیچ پاسخ روش��ني در مورد منابع مالي و هزينه 
تولید اين سريال در جهت شفاف سازي ارائه نكرده است. تولید سريال 
پنج سال به طول انجامید و اين س��رمايه گذار پرحاشیه همچنان از 
پاسخگويي شفاف به رسانه ها خودداري مي كند، وكالي محمد امامي 
نیز اجازه انتشار گفت وگويي با جزئیات كامل را در مورد پرونده ايشان 
نمي دهند. از زمان بازداشت محمد امامي در مهر 1395 ابهامات منابع 

مالي اين سريال بیشتر مي شود و پرونده منابع مالي سريال شهرزاد 
همچنان مفتوح است. در چهارم بهمن ماه 95 محدث  خراساني در 
گفت وگو با خبرگزاري فارس ادعا مي كند:» محمد امامي سرمايه گذار 
مجموعه ش��هرزاد بیش از هزار میلیارد تومان وام از بانك س��رمايه 
گرفته كه با دستور آقاي غندالي انجام شده است. اين موضوعات را به 
مقام هاي امنیتي اعالم كردم كه »آقاي غندالي به بانك سرمايه دستور 
داده و قسمت ارزيابي آن به آقاي غندالي گفته است كه اينكه گفته ايد 
90میلیارد تومان به اين آقا بدهیم، اين فرد كه مستنداتي ندارد اما 
وي اعالم كرده اس��ت با دريافت يك چك به وي پرداخت ش��ود.« 
محدث خراساني يادآور شد: در خیابان جمهوري اسالمي ساختمان 
خرابه اي به مبلغ 2میلیارد تومان به بانك سرمايه داده شده و به جاي 

آن 90میلیارد تومان گرفته اند. 
وي با اش��اره به اينك��ه 28ش��ركت زيرمجموعه صن��دوق ذخیره 
فرهنگیان اس��ت، گفت: اينها مورد غفلت هس��تند، س��ال 92 كه 
آق��اي غندالي صن��دوق ذخی��ره را تحويل گرفت، س��ود صندوق 
هزارو150میلیارد تومان بود، آقاي امامي براي اينكه فیلمي تهیه كند 
با آقاي غندالي رابطه ايجاد كرد و از وي بین هزار تا هزارو300 میلیارد 
تومان وام با چك گرفت كه بعد نتوانس��ت اين مبل��غ را برگرداند. 
بانك ها چنین وامي را به كسي نمي دادند و اگر پرداخت مي كردند 
براي هر فرد معادل 150درصد ملك مي خواستند، پس اين افراد به 
جاهايي مي روند كه مي توانند نفوذ كنند، به عنوان مثال آنها اعالم 
مي كنند كه اگر اين فیلم در آينده تولید شد براي نمونه 20درصد به 
شما سود مي دهیم و در قرارداد اين طور امضا مي كنند و وثیقه اي نیز 

ندارند كه البته بايد بدانیم فیلم جزو وثیقه نیست.

    سینما

فيلمنامه »پروين اعتصامي« در دستان ثميني
 سينما چه تصويري از پروين اعتصامي 

ارائه خواهد داد؟ 
فيل�م س�ينمايي ب�ا عنوان 
موق�ت »پروي�ن« درب�اره 
زندگي پروي�ن اعتصامي تا 
پايان امس�ال توليد خواهد 
ش�د ك�ه فيلمنام�ه آن را 
نغم�ه ثمين�ي مي نويس�د. 
اينك�ه پروي�ن ب�ه رواي�ت 

اس�ت.  مهم�ي  س�ؤال  دربياي�د،  كار  از  چگون�ه  ثمين�ي  نغم�ه 
نغمه ثمیني نمايش��نامه نويس و فیلمنامه نويس س��ینماي ايران در حال نگارش 
فیلمنامه فیلم »پروين« است و قرار اس��ت در اين فیلم روايتي جديد از زندگي اين 
شاعره بی بديل ساحت ادب فارسی به نمايش گذاشته شود. بر اساس گفته نغمه ثمیني 
نويسنده اين فیلمنامه، پروين اعتصامي شاعري است كه در زير سايه خوانش هاي 
رسمي گم شده و شايد آنچه بیش از اشعار پروين اهمیت داشته باشد، نحوه زندگي 

وي است؛ زني كه با جسارت پاي شعر ايستاد و راه را براي آيندگان گشود. 
س��فارش دهنده و مدير اين پروژه شهنام ش��هباززاده اس��ت كه به تازگي با يكي از 
كارگردانان س��ینماي ايران براي تولید اين اثر وارد مذاكره ش��ده و ب��ه توافق اولیه 
رسیده اند. سايت سینما انقالب در اين باره اينگونه واكنش نشان داد: »نغمه ثمیني 
مشغول نگارش فیلمنامه زندگي پروين اعتصامي است. او در شهرزاد نیز تالش داشت 
سیاهي هاي تاريخ معاصر را علیه زنان ايران ترسیم كند و از زندگي آنان وضعیتي بدون 
اختیار و اراده را به تصوير بكشد. به نظر مي رس��د با توصیفاتي كه خود او از زندگاني 

پروين گفته است همان نگرش نیز بر اين كار سايه افكنده باشد.«


