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حکمت 480 

وقتی مؤمن برادرش را به خشم 

آورد، ب�ه يقين از او جدا ش�ده 

است.

   هادي عسگري
دو داور سي وهشتمين جش�نواره فيلم فجر در يك برنامه 
اينترنتي به اش�تباه در داوري هاي اين دوره اذعان كردند. 
مازيار میري و فريدون جیراني دو ت��ن از اعضاي هیئت داوران 
سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر، از اينكه چرا جواد عزتي براي 
بازي در فیلم »شناي پروانه« و هادي حجازي فر براي حضور در 
فیلم »آتاباي« نامزد دريافت سیمرغ بهترين بازيگر نقش اول مرد 
نشدند، ابراز ندامت كردند. میري كه مهمان برنامه »كافه آپارات« 
با اجراي جیراني بود، درباره داوري هاي اين دوره از جش��نواره 
فجر، گفت: »ما دو تا اشتباه در داوري كرديم و آن نامزد نشدن 
جواد عزتي »شناي پروانه« و هادي حجازي فر »آتاباي« بود كه 
ما اين دو نفر را بايد نامزد مي كرديم و اشتباه كرديم. داليلش بین 

ماست اما بايد گفت وگو مي كرديم و اينها را نامزد مي كرديم.«
جیراني نیز در ادامه بیان داشت: »من متاسفم كه »آتاباي« جايزه 
نگرفت« كه میري در پاسخ به او گفت: »مي دانیم چرا نگرفت، 
حیف كه ما قول و قرار مي گذاريم هر آنچه در اتاق هست بسته 
مي ماند و من از بعضي داوره��ا گله مندم كه بعضي گفت وگوها 

بیرون آمده است.«
پیش از اين در موضوع انتخاب نشدن عزتي براي دريافت سیمرغ 
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد به خاطر بازي در فیلم »آتاباي« 
داوران جشنواره مدعي شده بودند مخالفت سعید راد باعث اين 
اتفاق شده است، ولي درباره اينكه چرا عزتي و حجازي فر براي 
نقش اول مرد حتي نامزد هم نشدند، حرفي گفته نشده بود تا 
اعتراف ديرهنگام میري و جیراني ك��ه با گفتن »داليلش بین 

ماست« بیشتر از اينكه به شفاف سازي كمك كنند، به ابهامات 
درباره داوري هاي جشنواره فجر دامن زدند. امسال درز اخباري 
پیرامون اختالف نظر ها در هیئت داوران باعث شد تا همه نگاه ها 
به سمت »راد« بازيگر قديمي سینما كه امسال داور جشنواره بود 
بازگردد؛ كسي كه گفته مي شود مانع سیمرغ گرفتن عزتي شد. 
گويا ديگر داوران قصد دارند با گوشه و كنايه مسئولیت اجحاف 
انجام ش��ده در انتخاب بهترين بازيگر نقش اول مرد يا بهترين 
بازيگر نقش مكمل را بر گردن اين هنرپیشه قديمي بیندازند. 
ابراهیم داروغه زاده، دبیر جش��نواره فجر در توئیتي به سخنان 
جیراني و میري واكنش نشان داد و نوش��ت: »اختالف نظر در 
داوري ها طبیعیه و كانديداهاي هر بخش هم جز در موارد خیلي 
خاص حداكثر پنج نفر است و اضافه شدن دو كانديداي بازيگري، 
يعني حذف دو نفر از كانديداهاي اعالم شده كه همین موضوع 
كار را سخت مي كرد ولي آنچه مسلم است اينكه برندگان نهايي 

با رأي قاطع داوران انتخاب شدند.«

اعتراف داوران جشنواره 38 به ناداوري در جشنواره فجر

حق 2 بازيگر براي نامزدي بهترين بازيگر مرد پايمال شد
غرفه  خالي سينماي ايران در فستيوال »برلين« 
پرداخت هزينه سفر تفريحي به جشنواره هاي فيلم از جيب مردم

   محمد صادقي
غرفه س�ينماي ايران در ب�ازار فيلم جش�نواره برلين بدون 
مراجعه كننده است و چهره هاي سينمايي كه به خرج مردم  
به اين رويداد رفته ان�د، خود را با موبايل س�رگرم مي كنند. 
بخش دولتي سینماي ايران هر س��اله در بازار فیلم فستیوال هاي 
معتبر جهاني حض��ور دارد. تعداد زيادي از مديران و س��ینماگران 
با خرج دولت به اين فس��تیوال ها مي روند و چن��د روزي را خوش 
مي گذرانند. اين س��فر ها به اين امید است كه محصوالت سینماي 
ايران به بازار عرضه شود و فیلم هاي ايراني به فروش برسند يا زمینه 
همكاري مشترك با طرف خارجي پیدا شود اما آنچه در عمل ديده 

مي شود، چیز ديگري است. 
»س��ینماپرس« كه خبرنگار اعزامي به جش��نواره برلین دارد، با 
ارسال تصاوير از غرفه خالي از مشتري سینماي ايران در برلین و 
البته مسافران ايراني كه س��رگرم مسائل شخصي هستند، نوشته 
اس��ت: »يكي از نكات قابل تأمل برلیناله۷۰ حضور پررنگ برخي 

چهره هاي مديريتي است كه براي برپايي غرفه سینماي ايران در 
اين رويداد سینمايي حاضر شده اند؛ حضوري كه دستاوردهايش 
براي سینماي كش��ور نامشخص است و معلوم نیس��ت اين افراد 
براي تعامل با كدام كمپاني ها و دفاتر فیلمس��ازي خارجي به اين 
رويداد اعزام شده اند؟« در ادامه اين مطلب آمده است: »در حالي 
كه مردم با مشكالت شديد اقتصادي و مسائل و معضالتي همچون 
بیماري كرونا در حال دست و پنجه نرم كردن هستند، متأسفانه 
گاهي اوقات ش��واهد نش��ان از آن دارد كه برخي از اين مسافران 
جشنواره هاي اروپايي از فرط بیكاري در غرفه ها تنها با گوشي هاي 

موبايل شان خود را سرگرم مي كنند!«
امس��ال در يكي از كمرنگ تري��ن حضور هاي س��ینماي ايران در 
جش��نواره فیلم برلین، گفته ش��ده نزديك 1۰۰نف��ر از مديران، 
بازيگران و اهالي سینما درخواست حضور در هفتادمین جشنواره 

فیلم برلین را داشته اند. 
سازمان سینمايي كه شعار شفافیت را مطرح مي كند درباره كارنامه 
حضور در جش��نواره هاي بین المللي تا به حال گزارش و شفافیتي 
نداشته اس��ت. در فهرست اس��امي متقاضیان حضور در جشنواره 
فیلم برلین طبق معمول نام مديران ارشد سازمان سینمايي و بنیاد 
سینمايي فارابي ديده مي شود. به طور معمول برلین به دلیل مسائل 
سیاسي تالش كرده است در دعوت از فیلم هاي ايراني نگاه ويژه اي 
به آثار توقیفي و غیرمجاز داشته باشد. اين فستیوال با دهن كجي به 
سیستم هاي نظارتي وزارت ارشاد ايران، فیلمسازان ممنوع الفعالیت 
را مدنظر قرار مي دهد، با اين حال مديران سینمايي از فرصت حضور 

در اين جشنواره صرف نظر نمي كنند!

بحران خانواده در فيلم هاي جشنواره فجر

فيلم هاي جشنواره فجر »پدر« را از خانواده حذف كردند
يك كارش�ناس فرهنگي ب�ا انتقاد از وضعي�ت نمايش 
خانواده ايران�ي در فيلم هاي جش�نواره فجر، نس�بت 
ب�ه حذف جاي�گاه پ�در در اي�ن فيلم ه�ا هش�دار داد. 
دكتر مريم جاللي دهكردي، عضور هیئت رده بندي سني آثار 
سینمايي در گفت وگو با تس��نیم به ارزش و جايگاه خانواده 
ايران��ي در فیلم هاي حاضر در جش��نواره فیلم فجر پرداخت 
و گفت: اغلب آثار حاضر در سي وهش��تمین جشنواره فیلم 
فجر، خانواده متزلزل و پدرزدوده را به نمايش مي گذاشتند، 
بدين معنا نقش پدر در خانواده هايي كه س��ینماي ايران در 
آثار جشنواره امسال به نمايش گذاشت، به  شدت كمرنگ و 
ضعیف بود، اين امر شايد به تغییري كه در نهاد خانواده در حال 
وقوع است، بازگردد، با وجود اين چنین حجم انبوهي از حذف 
پدر در آثار سینمايي جشنواره امسال كه قرين حذف قدرت، 
اقتدار، تصمیم گیري و پیشروي پدرانگي هم بود، يك هشدار 
است كه بايد آن را جدي گرفت. شما در اغلب فیلم ها پدري را 
مي ديديد كه يا مخالف تغییر است يا بي خردي مي كند؛ چه 
بي خردي هاي مالي و چه بي خردي هاي عاطفي، در هر صورت 
پدران نقش پیشران فرهنگي خود را از دست داده اند، به  عنوان 
مثال مشهود در فیلمي كه نام »پدران« را بر خود داشت، عمق 
بي خبري پدران از نس��ل جديد را مالحظه مي كنید؛ پدراني 
كه اساساً دنیاي پسرانش��ان را نمي شناس��ند و در خیاالت 
خود زندگي مي كنن��د. رابطه میان زن و ش��وهر و آنچه ما از 
آن با عنوان تشكیل خانواده ياد مي كنیم نیز در آثار جشنواره 
سي وهشتم فاقد نشانه هاي قوي و منسجم بود، به نظر مي رسد 

خانواده از اولويت اول به اولويت چندم تبديل شده است. 
جاللي با اشاره به فیلم »بي صدا حلزون« بیان داشت: در اين 
فیلم با جامعه اي مواجهیم كه اساساً نمي خواهد گوش هايش 
را براي شنیدن باز كند و پدر خانواده نقشي ممانعت كننده 
دارد؛ او نسبت به اين نشنیدن موضع مثبت مي گیرد و معتقد 
است كه نبايد ش��نید و بايد به همگرايي سكوت تن داد، در 
مقابل، اين زن خانواده است كه حاضر مي شود به ازاي تحمل 
تاواني س��نگین، تمام تالش خود را به  كار بندد تا فرزندش 
به  عنوان نماينده اي از نس��ل آينده بتواند دنیاي جديدي را 
تجربه كند؛ بتواند بشنود و اين ذوق حاصل از شنیدن را به 

نسل هاي بعدي نیز هديه بدهد. 
وي در ادامه گفت: در اينكه فرهنگ از جنس مادرانگي است 
و مادران هم��واره تغییردهنده و مب��دع تغییرات فرهنگي 
بوده اند، شكي نیست اما اغلب اين تغییرات در سايه تعامل 
و هم افزايي زن و مرد يا پدر و مادر با يكديگر رخ داده است، 
بنابراين به  نظر مي رس��د س��ینماي ايران در حال نمايش 

نوعي دست تنها بودن زن و دست تنها بودن مادرانگي است؛ 
مادرانگي تنهاس��ت و هیچ پدري هم به آن كمك نمي كند،  
چنین وضعیتي را در فیلم هاي ديگر جشنواره سي وهشتم هم 
مشاهده مي كنیم، از جمله در »سه كام حبس«، »قصیده گاو 
سفید« و آثار ديگر، چنین مؤلفه اي ظهور و بروز برجسته اي 
پیدا كرده اس��ت. فكر مي كنم متولیان فرهنگي بايد كمك 

كنند تا اين وضعیت رو به بهبود گذارد. 
جاللي با بیان اينكه سینما اساساً هنر اغراق است و همواره 
در آن بزرگنمايي اتفاق مي افتد، گف��ت: با وجود اين، ما در 
جامعه نیز با چنین مس��ئله اي مواجهیم و يكي از مشكالت 
كنوني جامعه ما ع��دم نقش آفريني صحیح اعضاي خانواده 
اس��ت، در برخي خانواده ها  چ��ه مادر و پدر و چ��ه خواهر و 
برادر و س��اير اقوام، آن گونه كه بايد نقش خود را به  درستي 
ايفا نمي كنند، پدران پدرانگ��ي را نمي آموزند و مادران نیز 
مادرانگي را فرا نمي گیرند در نتیجه گسس��تي رخ مي دهد 
كه نتايجي چون پدرزدودگي و ديگر آسیب هاي خانوادگي 
را به  دنبال دارد. عنصر خانواده با وجود اينكه مزيت رقابتي 
گفتمان ايران اسالمي است، اما متأسفانه بسیاري از ما نسبت 
به آن بي توجهیم و عمدتاً سیاست ها و حركاتمان در قبال اين 

عنصر ارزشمند، ماهیتي شعاري و سطحي دارد. 
اين كارشناس فرهنگي تأكید كرد: بايد سیاستگذاري هاي مان 
را به  س��متي جهت دهیم كه در سبد س��ینماي مان بیش 
از پیش به تولید فیلم هاي خانوادگي توجه داش��ته باشیم.  
فیلم ها بايد به  گونه اي باش��ند كه يا خانواده ها بتوانند كنار 
همديگر به سینما بروند و از تماشاي آنها لذت ببرند يا اينكه 
پس از تماشاي فیلم، مفهوم خانواده به موضوع گفت وگوي 
خانواده ها تبديل ش��ود، امكان دارد برخي فیلم ها موضوع 
سنگیني داشته باشند اما وقتي اعضاي يك خانواده هوشمند 
به  اتفاق به تماشاي آن مي نشینند، مي توانند تجربه تماشاي 
فیلم را دس��تمايه اي براي گفت وگوه��اي خانوادگي خود 

قرار دهند.

  تعويق زمان برگزاري
مسابقات بين المللي قرآن كريم

زم��ان ب�رگ��زاري 
س�ي وهفتمي�ن دوره 
مسابقات بي�ن المللي 
ق�رآن كريم ب�ه دليل 
شرايط بهداشتي كشور 
به بع�د از م�اه مبارك 
رمض�ان موكول ش�د. 
كريم دولتي رئیس بنیاد مسابقات قرآن كريم، گفت: با توجه به 
شیوع ويروس كرونا در كش��ور از روز هاي گذشته نگراني هايي 
در زمینه برگزاري همايش هايي كه با حض��ور تعداد زيادي از 
مخاطبان برگزار مي ش��ود وجود داشته اس��ت و در اين راستا 
برگزاري مس��ابقات قرآن كه جنبه بین المللي دارد و افرادي از 
ساير كشور ها در اين مس��ابقات حضور مي يابند و همچنین با 
توجه به تعداد چشمگیر افرادي كه چه به عنوان متسابق، چه به 
عنوان مخاطب و برگزاركننده با اين رويداد در ارتباط هستند، 
توجه به نكات الزم براي پیشگیري از شیوع بیماري كرونا امري 

ضرورت به نظر مي رسد. 
آقاي دولتي يادآور شد: با توجه به پاسخ استعالم كه سه شنبه 
شش��م اس��فند به س��ازمان اوقاف و امور خیريه ابالغ شد، در 
نتیجه مشخص نبودن وضعیت و با توجه به اينكه مسابقات در 
هفته سوم فروردين برنامه ريزي ش��ده است و به يقین بعضي 
برنامه ريزي ها و فعالیت ها بايد حتي زودت��ر از اين زمان انجام 

شود، برگزاري مسابقات به تاريخ ديگري موكول شد. 
...........................................................................................................

نوروز 99 با »خندوانه« و »دورهمي« 
شبکه نسيم به مناسبت فرارسيدن نوروز 99، ويژه برنامه هايي 
از جمل�ه »خندوان�ه« و »دورهم�ي« را پخ�ش مي كن�د. 
شبكه نشاط و سرگرمي »نسیم« قرار است براي نوروز برنامه های 

كودك شو، چهل تیكه، خندوانه و دورهمي را پخش كند. 
كودك شو از 2۷اسفند ماه تا پايان تعطیالت نوروزي از شبكه 
نسیم پخش خواهد شد. شبكه نس��یم براي سال تحويل هم 
برنامه چهل تیكه را در نظر گرفته است اما دو برنامه پرمخاطب 
اين شبكه »خندوانه« و »دورهمي« از ديگر برنامه هاي نوروز 
اس��ت كه »دورهمي« چهارش��نبه تا جمعه پخش مي شود و 
»خندوانه« در صورت آماده ش��دن در كنداكتور شبكه نسیم 

قرار مي گیرد. 
...........................................................................................................

 تعطيلي اماكن گردشگري 
قشم، هنگام و هرمز تا اطالع ثانوي

تمام سايت هاي گردش�گري و اسکله هاي تفريحي جزيره 
قش�م، هنگام و هرمز ب�راي جلوگيري از ش�يوع ويروس 
كرونا و حفظ س�المت مردم تا اطالع ثانوي تعطيل شدند. 
به گزارش مهر، تمامي اماكن تفريحي جزيره قش��م ش��امل 
ژئوس��ايت ها مانند دره س��تارگان، تنگه چاهكوه، جنگل حرا 
و… اسكله هاي گردشگري و تفريحي، مراكز میراث فرهنگي 
و موزه ه��اي اين منطقه از هفتم اس��فند ماه ت��ا اطالع ثانوي 

تعطیل شده اند. 
خدمات تور و گردشگري در جزيره قشم و هنگام و هرمز داده 
نمي شود، هیچ تور گردشگري نیز در اين جزاير اجرا نخواهد شد 
اما اسكله هاي مسافري براي مردم اين جزاير همچنان خدمات 

ارائه مي كنند. 
...........................................................................................................

 عدالت در جمهوري اسالمي
زير ذره بين »راديکال سه«

در  س�ه«  »رادي�کال  تلويزيون�ي  برنام�ه 
بررس�ي مس�ئله  تازه تري�ن قس�مت خ�ود س�راغ 
م�ي رود.  اي�ران  اس�المي  جمه�وري  در  عدال�ت 
تازه ترين قسمت از برنامه دانشجويي »راديكال سه« با محوريت 
بررسي مسئله عدالت در جمهوري اسالمي ايران و موانع تحقق 

عدالت در كشور روي آنتن شبكه سوم سیما خواهد رفت. 
دكتر فرزاد جهان بین عضو هیئت علمي دانشگاه چهره اي است 
كه در اين قسمت از »راديكال س��ه« روبه روي سجاد بلوكات 
مجري جوان اين برنامه خواهد نشست و با او گپ و گفتي درباره 
مسئله عدالت در جمهوري اسالمي ايران خواهد داشت. پیش 
از اين بخش��ي از صحبت هاي اين دو در قس��مت قبلي برنامه 
»راديكال س��ه« روي آنتن رفته بود و اين قسمت، بخش دوم 

گفت وگوي دكتر جهان بین با »راديكال سه« است. 
برنامه »راديكال س��ه« در اين سري خود س��عي می كند تا با 
نگاهي دانشجويي و دقیق عملكرد و تاثیرگذاري شخصیت هاي 
اجتماعي، سیاس��ي و فرهنگي جامعه اي��ران را به آرمان هاي 
استقالل، آزادي، عدالت و پیش��رفت مورد بررسي قرار دهد. 
تازه ترين قسمت اين برنامه، امروز س��اعت 2۰ از شبكه سوم 

سیما روي آنتن مي رود. 
علي زنديه، كارگرداني و میكائیل دياني تهیه كنندگي س��ري 

جديد »راديكال سه« را برعهده دارند.

محمد صادقي     ديده بان

    مصطفي شاه كرمي
فرزند مرح�وم سلحش�ور می گوي�د پدرش 
در دهه 70 به دنبال ترس�يم مس�ير درس�ت 
و مثبت�ی برای س�ينمای اي�ران بوده اس�ت. 
امروز چهارمین سالگرد درگذشت مرحوم فرج اهلل 
سلحش��ور، مروج س��ینماي قرآن��ي و كارگردان 
س��ريال هاي پرمخاط��ب قرآني مانن��د »مردان 
آنجلس« و »حضرت يوسف)ع(« است، به همین 
مناسبت بصیر سلحشور يكي از فرزندان مرحوم 
سلحشور در گفت و گو با »جوان« گفت: جاي خالي 
پدر هم در خانواده برايمان محسوس است و هم در 
فضاي فرهنگي كشور، شايد به همین علت است كه 
سعي دارم راه ايشان را ادامه بدهم و در حال حاضر 
مش��غول انجام فعالیت هاي مرتبط با تولید فیلم 
هستم. جاي خالي ايشان خیلي در جهان مشهود 
است، چون در سینما شايد كمتر كسي باشد كه 
دغدغه اش صرفاً قرآني باشد، البته قطعاً دغدغه مند 
نسبت به قرآن زياد است اما كسي كه بخواهد در 
فضاي س��ینما و كارگرداني مطالب قرآني را بیان 

بكند، فكر نمي كنم كسي مثل پدرم باشد.  
    پدرم عشق سينما نبود

وي در مورد خط سیر ورود مرحوم سلحشور به 
عرصه هنر مي گويد: ايشان از ايام قبل از انقالب 
با تئاتر حض��رت حر)س( و از مس��جد حضرت 
جواد االئمه)ع( كارش را شروع كرد كه با دخالت 
س��اواك به هم خورد. بايد اين را بگويم كه پدرم 
به عشق س��ینما يا براي انجام كارگرداني به اين 
عرصه ورود نكرد. از هیئت و جلسه قرآن و مسجد 
وارد اين حوزه شد و علتش اين بود كه احساس 
مي كردند بهتري��ن راه براي بی��ان معارف دين 
در دنیاي آن موقع عرصه هنر و نمايش اس��ت. 
بعد از انقالب هم كه در ح��وزه هنري بودند و در 
حوزه تولید آثار متنوع هنري از طراحي پوستر 
و هنره��اي تجس��مي و نمايش��ي فعالیت هاي 
اثرگذاري داشتند. همانطوري كه اغلب هنرمندان 
تحت تاثیر انقالب به انجام فعالیت هاي پرجوش و 
خروش مشغول بودند، مرحوم پدر ما هم جداي از 
اين جريان نبود، هر چند همانطور كه گفتم ايشان 
فعالیت هايشان را قبل از انقالب آغاز كردند اما بعد 
از پیروزي انقالب اسالمي اين فعالیت ها گستره 

بیشتري را در برگرفت. 
فرزند مرحوم سلحشور در ادامه با اشاره به اينكه 
فعالیت هاي س��ینمايي بعد از انقالب پدرش با 

بازيگري شكل تازه تري گرفت، مي افزايد: سال 
۷۰ يا ۷1 بود كه پدرم با آق��اي زم رئیس وقت 
حوزه هنري به دلیل عدم تناس��ب سلوك شان 
به مشكل خوردند و از حوزه هنري بیرون آمدند. 
يادم است كه با آقاي بهزادپور جلسه مي گذاشتند 
كه چطور مي شود براي سینما و تولیداتش جهت 
و مسیر خوب و مثبتي تعريف و طراحي كرد تا 
بتواند كارهاي الهي و ديني اثرگذار تولید كند. 
بعدها سراغ تولید تئاتر »ايوب پیامبر)ع(« رفتند 
كه اتفاقاً كار موفقي از آب درآمد تا جايي كه در 
حس��ینیه امام خمیني)ره( هم يك اجراي سه 
چهار ساعته براي مقام معظم رهبري رفتند كه 
مورد توجه معظم له هم قرار گرفته بود. اگر يادتان 
باشد رهبر انقالب چند وقت پیش و در ديداري 
كه با دانشجويان داشتند مجدداً از اين اثر نمايشي 
به عنوان يك تئاتر خوب ياد كردند. بعدها سريال 
»اصحاب كه��ف« را كه آق��اي بهمن پور خیلي 
خوب نوش��ته بود پیش پدر آوردند كه ايش��ان 
قبول كردند كارگرداني و تهیه كنندگي اثر را به 
عهده بگیرند. اين مس��یر نهايتاً به تولید سريال 
حضرت يوسف)ع( ختم شد. برخي از منتقدان 
معتقدند هر كس ديگري هم سريال يوسف)ع( 
را مي ساخت با همین اقبال مواجه مي شد. بصیر 
سلحش��ور در اين زمینه اظهار مي دارد: باز هم 
دمش��ان گرم كه اعتراف كردند سريال حضرت 
يوس��ف)ع( كار خوب و اثرگذاري بوده است! از 
طرفي اين را هم عرض كنم كه همه اين مباحث 
از جهتي درست است و آن اينكه ما هر چه داريم 
از قرآن داريم. پدر بنده تفس��یر المیزان عالمه 
طباطبايي را جلوي خودش گذاشته و فیلمنامه 
اين سريال را نوشته و من فكر مي كنم كار اصلي 
را در طول اين 14قرن علما و بزرگاني مثل عالمه 
طباطبايي انجام داده اند. خب حاال پدر ما هم يك 
وسیله اي شد براي رساندن پیام چنین قصه اي 

به كل جامعه كه ج��اي ش��كر دارد. اين حرف 
هم كه گفته مي ش��ود ايش��ان كارگردان نبوده 
چیز عجیبي نیست چراكه پدر هم بارها تأكید 
مي كردند كه من س��ینماگر نیستم و دغدغه ام 
كارگرداني نیس��ت، من مبلغ هستم، البته الزم 
است اين را هم عرض كنم كه داستان هاي قرآني 
اَبَرداستان هستند، ضمن اينكه سريال يوسف)ع( 
يك اثر خیلي تكنیكي نیس��ت و پ��در بنده هم 

چنین ادعايي نكرد. 
اين طلبه علوم ديني با اش��اره به اينكه در سريال 
حضرت موسي)ع( كه مرحوم سلحشور سال هاي 
س��ال دغدغه نوش��تن و تولید آن را داشت، حدود 
4۰ تا 5۰ داس��تان وجود دارد كه هر كدامشان به 
صورت بالقوه يك فیلم سینمايي است، خاطر نشان 
مي كند: سريال حضرت موسي)ع( ماحصل چندين 
س��ال پژوهش و بررس��ي منابع گوناگون توس��ط 
متخصصان و يهودشناساني مانند حاج آقاي مهدي 
طائب است. هر چند پدر چند سالي مجبور شد كار 
روي پروژه موسي)ع( را تعطیل كند كه علت آن هم 
صحبت برخي افراد در اين رابطه بود كه معتقد بودند 
مرحوم پدرم توانايي الزم براي ساخت آن را ندارد، 
هر چند باالخره پدر پس از چندين سال فیلمنامه 
آن را تهیه كردند و به صدا و سیما فروختند و پس از 
كش و قوس هاي زياد به دلیل احاطه محتوايي و فني 
قرار شد خود ايشان كار را بسازد كه به دلیل تعلل 
مسئوالن مربوطه اين اتفاق نیفتاد. طي چهار سالي 
كه ايشان با بیماري سرطان درگیر بودند، مي شد 
بخش قابل توجهي از پروژه موسي)ع( ساخته شود 
و مابقي آن توسط كارگردان ديگر مثل آقاي شورجه 
ادامه پیدا كند كه به بهانه پول نداشتن كار ساخت 

اين اثر مهم تا به حال معطل مانده است. 
    سريال موسی می تواند دنيا را تکان دهد

بصیر سلحشور در مورد برآورد هزينه پروژه حضرت 
موسي)ع( مي گويد: آن زمان برآوردي كه پدرم به 
صدا و سیما داده بود حدود 12۰میلیارد بود اما حاال 
و با توجه به گران شدن هزينه تولید احتماالً اين رقم 
تا سه يا چهار برابر افزايش پیدا كرده است. امیدوارم 
حال آقاي شورجه زودتر خوب شود و با مساعدت 
مسئوالن صدا و سیما اين پروژه هر چه سريع تر وارد 
مرحله تولید شود. واقعیت اين است كه محتواي اين 
سريال قصه هايي دارد كه مي تواند دنیا را تكان بدهد 
و من معتقدم سريال حضرت موسي)ع( مي تواند از 
صدها موشك ش��هاب3 اثرگذارتر باشد و علت آن 
هم اين اس��ت كه امروزه مي توان با تولید يك اثر 
سینمايي نگرش و طرز فكر جوامع مختلف را تغییر 
داد يا اصالح كرد، هر چند برخي افراد اعالم كرده اند 
اين اثر وارد پیش تولید شده اما من فكر مي كنم كه 

چنین اتفاقي نیفتاده است. 
وي در پايان با نقل خاط��ره اي از ديدار مرحوم 
سلحش��ور با مقام معظم رهبري مي گويد: پدر 
مي گفت قبل از تولید سريال حضرت يوسف)ع( 
خدمت رهبر انقالب رسیديم، معظم له پیگیر 
ساخت سريال حضرت موسي)ع( بودند و تأكید 
داشتند كه هر چه زودتر اين كار صورت بگیرد و 
همانطور كه گفتم بعد از ساخت سريال حضرت 
يوس��ف)ع( و البته ي��ك دوران فترت، مرحوم 
پدرم فیلمنامه كار را نوش��تند اما سرنوش��ت 

فرصت تولید آن را به ايشان نداد.

بصير سلحشور فرزند مرحوم فرج اهلل سلحشور در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

 سلحشور می خواست 
مسیر درست برای سینما ترسیم کند

س��ريال حض��رت موس��ي)ع( 
ماحصل چندين سال پژوهش و 
بررسي منابع توسط متخصصان 
و يهودشناس��اني مانن��د حاج 
آق��اي مه��دي طائ��ب اس��ت

روايت ناديده از شهيدي كه 10هزار »مين« را 
خنثي كرد در »زمين مي لرزد«

فيلم مستند »زمين مي لرزد« به كارگرداني عادل انيسي و محمدجواد 
رحيمي با روايتي ديده نش�ده از ش�هيد ابراهيم خليلي كه در جريان 
جنگ س�وريه بيش از 10هزار مي�ن را خنثي كرد، آماده نمايش ش�د. 
به گزارش »جوان« دو سال قبل داعش هنگام عقب نشیني از منطقه بحرالسد 
در شمال شرق سوريه بیش از 1۰هزار مین ضدنفر در زمین جاسازي كرد و 
جان صدها هزار نفر از مردم سوريه در خطر قرار گرفت و فرماندهي شجاع 
از لشكر 2۷محمد رسول اهلل)ص( توانست قبل از شهادت با كمك نیروهاي 

خود بیش از 1۰هزار مین را خنثي كند. 
مستند »زمین مي لرزد« روايتي از شهید ابراهیم خلیلي از فرماندهان لشكر 
2۷محمد رسول اهلل)ص( است كه همراه با نیروهايش با حضور در سوريه به 
پاكسازي مناطق تحت كنترل داعش از وجود مین هاي ضدنفر پرداختند. در 
اين فیلم براي اولین بار نشان داده مي شود كه نیروهاي ايراني در شرق حلب 
و در هشت دقیقه اي خط مقدم نبرد با داعش چگونه به كمك مردم سوريه 
شتافتند و زمین را از غرش مین هاي داعش��ي در زير پاهاي مردان و زنان و 

كودكان سوري نجات دادند. 
فیلمبرداري فیلم مستند »زمین مي لرزد« در شرايط بسیار سخت جنگي 
به مدت يك هفته با محوريت شهید ابراهیم خلیلي در نزديك ترين منطقه 
به خط مقدم نبرد با داعش در ش��رق حلب انجام و پس از چهار ماه تدوين 
آماده نمايش شد. فیلم مستند »زمین مي لرزد« به كارگرداني مشترك عادل 
انیسي و محمدجواد رحیمي و تهیه كنندگي مهدي مطهر در خانه مستند 

تولید شده و محصول سازمان هنري رسانه اي اوج است.

    خبر 


