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از خدا بترس�يد، ترس�يدن انسان 

وارس�ته اى كه دامن به كم�ر زده و 

خود را آماده ك�رده و در بهره بردن 

از فرصت ها كوش�يده و هراسان در 

اطاعت خدا تالش كرده، به درستی 

انديشيده است. 

   نويد پارسا
هاشم ميرزاخاني مدير عامل مؤسسه »تصويرشهر« و دبير 
جشنواره »فيلم شهر« در نخستين نشست رسانه اي خود به 
تشريح برنامه هاي اين مؤسسه و جشنواره سينمايي پرداخت. 
هاشم میرزاخاني در ابتداي اين نشست گفت: هفتمین جشنواره 
فیلم شهر به  عنوان مهم ترين فعالیت هنري در حوزه شهري است 
كه از 26 تا 31تیر ماه برگزار مي شود. اين جشنواره در بخش هاي 
مختلفي برگزار مي ش��ود. از بین آثار ارس��ال شده هشت هیئت 
انتخاب و داوري با ما براي انتخاب آثار همكاري كرده اند. 128اثر به 
بخش ملي ارائه و 31 اثر از كشورهاي مختلف انتخاب شده است. 

وي بیان كرد: از جمله اهداف اين جشنواره تشويق هنرمندان به 
مقوله شهر و شهروندي است، آثاري كه مرتبط با تهران تولید شده 
است نیز در يك بخش جنبي داوري مي شوند. در اين دوره بخش 
ويدئويي از سینمايي جدا شده تا توجه جدي تري در اين زمینه 
به فیلم هاي ويدئويي شود. دبیر هفتمین جشنواره »فیلم شهر« 
تأكید كرد: بخش سريال نیز به اين دوره از جشنواره اضافه شده 
و تشويق كارگردانان براي توجه به مباحث شهري در سريال ها از 

جمله برنامه هاي ما بوده است. 
میرزاخاني بیان كرد: در بخش بین الملل كشورهاي مختلفي را 
داشته ايم كه س��عي كرده ايم آثاري مرتبط با جشنواره را از بین 

فیلم هاي ارسال شده به دبیرخانه انتخاب كنیم. 
وي تأكید كرد: »ش��هروند مسئول، شهر س��الم« شعار اصلي 
اين دوره از جش��نواره اس��ت كه امیدوارم در فرهنگسازي در 
اين زمینه موفق عمل كنیم. متولي اين جش��نواره س��ازمان 

فرهنگي- هنري شهرداري تهران است و ما سعي مي كنیم با 
توجه به شرايط موجود با بودجه مناس��ب آن را برگزار كنیم، 

البته تا امروز هیچ اسپانسري براي جشنواره نداشته ايم. 
هاشم میرزاخاني درباره فعالیت هاي موسسه »تصوير شهر« هم 
گفت: اين موسسه باسابقه 15ساله ، تجربه زيادي در حوزه تولید 
در سینما دارد، همچنین با چهار پرديس سینمايي كه در مجموع 
شامل 13سالن سینما مي شود در ناوگان سینمايي كشور حضور 
فعال دارد. از نظر اك��ران نیز بايد گفت پرديس س��ینمايي ملت 
هفتمین جايگاه اكران را در تهران دارد كه مي تواند جايگاه مناسبي 
باشد. در مورد حل مشكل پاركینگ اين پرديس با ديدار با شهردار 

تهران در تالش هستیم اين مشكل نیز برطرف شود. 
وي بیان كرد: در تالش هس��تیم در حوزه اكران حركت رو به 
جلو داش��ته باش��یم، همچنین مي خواهیم 1۰سالن ديگر به 
پرديس ملت ب��ا 5۰۰صندلي اضافه كنیم ك��ه امیدواريم اين 

اتفاق قبل از جشنواره فیلم فجر به پايان رسد.

هاشم ميرزاخاني در اولين نشست خبري  جشنواره فيلم شهر مطرح كرد

جشنواره فيلم شهر اين بار با شعار »شهروند سالم، شهر سالم«

تخصيص ارز دولتي براي واردات كاغذ سيگار 
در روزگار بي كاغذي ناشران كتاب!

در حال�ي ك�ه ناش�ران كش�ور اع�الم مي كنن�د مج�اري 
توزيع كنن�ده كاغ�ذ ب�ه آنه�ا گفته اند فع�اًل كاغ�ذ براي 
توليد كت�اب وجود ن�دارد، خب�ري مبني ب�ر تخصيص ارز 
دولتي ب�راي واردات كاغذ س�يگار منتش�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، علیرضا رئیس��ي معاون بهداشت وزير بهداشت 
خبر از واردات 15میلیون دالري كاغذ س��یگار به كش��ور داده 
است. اين خبر در حالي اعالم مي شود كه نزديك يك ماه پس از 
نمايشگاه بین المللي كتاب تهران عماًل كاغذي براي انتشار در 
اختیار ناشران نیس��ت و مجاري توزيع كننده اين كاال از جمله 
تعاوني ناشران كشور )آشنا( اعالم مي كنند ناشران براي انتشار 

كتاب بايد فعاًل صبر كنند. 
آمار مقدماتي گم��رك از تجارت خارجي 11ماهه نخس��ت 
سال 9۷ نش��ان مي دهد در اين مدت بیش از 4هزار و 236 
تن كاغذ سیگار از 13كشور جهان وارد ايران شده است. اين 
حجم از واردات كاغذ براي تولید س��یگار در كشور در حالي 
است كه گفته مي شود 1۷كارخانه تولید سیگار در سال هاي 
اخیر به كارخانه هاي تولید اين محصول اضافه ش��ده است و 
در مقابل كارخانه هاي تولید كاغذ تحرير و روزنامه در داخل 
كش��ور در صورتي كه از فعالیت باز نمانده باشند نیز به جاي 
تولید كاغذ تحرير و روزنامه مشغول تولید و صادرات مقواي 

بسته بندي هستند. 
.............................................................................................................
آغاز طرح ملي غني سازي اوقات فراغت 

بچه هاي مسجد از اول تيرماه
مع�اون فرهنگ�ي س�تاد عال�ي هماهنگ�ي كانون ه�اي 
فرهنگ�ي- هن�ري مس�اجد كش�ور گف�ت: ط�رح مل�ي 
غني س�ازي اوق�ات فراغ�ت بچه ه�اي مس�جد از اول 
تير در كانون هاي مس�اجد سراس�ر كش�ور اجرا مي شود. 
 به  گزارش فارس، سعید سعادتي معاون فرهنگي- هنري ستاد 
هماهنگي كانون هاي مس��اجد كشور با اش��اره به فرا رسیدن 
فصل تابستان و وظیفه كانون هاي مساجد در غني سازي اوقات 
ف�راغت دانش آم��وزان گفت: اوق�ات ف�راغ�ت امس���ال تحت 
عن�وان »ط�رح مل�ي غن�ي س��ازي اوقات فراغ�ت بچ�ه ه�اي 
مسجد« و با شعار »اخ�الق، نش�اط و معن�ويت« در كانون ه�اي 

مس�اج�د س�راس�ر كشور برگزار م�ي ش�ود. 
سعادتی ادامه داد: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده فعالیت 
اوقات فراغت  كانون هاي مساجد در شش محور اصلي قرآن 
و عترت، آموزش و توانمن�دس���ازي، شبكه سازي و فضاي 
مجازي، كت��اب و كتابخوان��ي، هنرمتعال��ي و فعالیت هاي 

اجتماعي اجرا مي شود. 
وي اول تیر را آغاز فعالیت هاي تابس��تانه كانون هاي مساجد و 
ثبت نام در كالس هاي اوقات فراغت اعالم و بیان كرد: مراس��م 
افتتاحیه اين طرح ملي از اول تیر تا 1۰ تیر در مس��اجد داراي 

كانون استان ها و با محوريت كانون برگزار مي شود. 
.............................................................................................................

با تصويب شوراي صنفي نمايش
 ثبت قرارداد توزيع كنندگان 

فيلم و سينماداران مكانيزه مي شود
غالمرضا فرجي با اش�اره به 
از  زه�رم��ار«  « اينك�ه 
چهارشنبه هفته جاري اكران 
مي شود، بيان كرد كه از نيمه 
دوم مرداد ماه ثبت قرارداد 
مكاني�زه توزيع كنندگان و 
سينماداران اجرايي مي شود. 
غالمرض��ا فرجي س��خنگوي 
ش��وراي صنف��ي نماي��ش با 
اشاره به مباحث طرح ش��ده در جلس��ه ديروز اين شورا گفت: 
امروز)ديروز( جلسه شوراي صنفي نمايش برگزار و در آن مقرر 
ش��د فیلم س��ینمايي »زهرمار« به كارگرداني جواد رضويان از 
چهارشنبه 29 خردادماه در گروه »زندگي« به جاي فیلم »نبات« 

به كارگرداني پگاه ارضي اكران شود. 
سخنگوي ش��وراي صنفي نمايش خاطر نش��ان كرد: نیمه دوم 
مرداد ثبت ق��رارداد توزيع كنندگان و س��ینماداران مكانیزه و 
اجرايي مي شود و سینمادار و توزيع كننده اي كه مكانیزه نباشد 

امكان ثبت قرارداد و اخذ حواله نخواهد داشت.

مصطفي محمدي     ديده بان

كتاب خاطرات مرحوم حاج احمد قديريان رونمايي شد

حسينيان: حاج احمد هم مثل شهيد بهشتي مظلوم بود

   مصطفي محمدي
مرح�وم ح�اج احم�د قديري�ان ش�خصيتی پاك اندي�ش و 
صال�ح ب�ود ك�ه واقع�ًا م�ا ج�ز خوب�ي چي�زي از او نديدي�م و 
اگر ام�روز بخواهي�م  از زندگ�ي او بگويي�م، خدا مي دان�د كه ما 
چيزي جز پاك�ي، صف�ا، صميمي�ت، گذش�ت و ايث�ار نديديم. 
حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حس��ینیان كه در مراسم رونمايي 
از كتاب »خاطرات حاج احمد قديريان« همزمان با هفتمین سالگرد 
درگذش��ت مرحوم قديريان صحبت مي كرد ضمن اش��اره به زندگي 
سراسر خدمت و مجاهدت وي و پیوند عمیق او با اطرافیان، دوستان و 
آشنايان گفت: واقعا براي آنان كه حاج احمد قديريان را مي شناختند، 

دل كندن از شخصیتي همچون او سخت و طاقت فرساست. 
رئیس مركز اسناد انقالب اس��المي درباره فعالیت ها و مبارزات مرحوم 
قديريان، از ابتداي آشنايي با شهید نواب صفوي تا بعد از پیروزي انقالب 
اسالمي گفت: حاج احمد در میدان هاي سخت دويد و در جريان نهضت 
ملي شدن صنعت نفت در مبارزه شركت  كرد. وقتي كه نهضت امام آغاز 

ش��د، حاج احمد حضور داش��ت و به نهضت امام خدمت مي كرد. وقتي 
انقالب اسالمي به پیروزي رسید، مظلومانه اما مجاهدانه در اين راه قدم 
گذاش��ت. وي درباره مظلومیت حاج احمد قديريان يادآور شد: خداوند 
به ياران خود مظلومیت و جهاد را توأم��ان مي دهد. در زماني كه معاون 
اجرايي دادستان كل كشور بود علیه آن مرحوم حسادت هاي آشكاري 
صورت مي گرفت و دوستان به نحوي و دشمنان به شكلي ديگر علیه او 
كارشكني مي كردند؛ چه نیش هايي را كه تحمل نكرد. او هم مانند مرحوم 
آيت اهلل بهشتي مورد ظلم واقع شد. حجت االسالم حسینیان درباره اعتماد 
آيت اهلل قدوسي به مرحوم قديريان يادآور شد: آقاي قدوسي مي گفتند اگر 
كودتا شود حاج احمد مي تواند با يارانش اين كودتا را خنثي كند، يعني 

احمد آقا به ديدگاه آقاي قدوسي به تنهايي يك سپاه بود. 
حجت االس��الم حس��ینیان درباره اعتماد ويژه رهبر معظم انقالب و 
همچنین شهید بهشتي به مرحوم حاج احمد قديريان گفت: خیلي ها 
علیه مرحوم قديريان فعالیت مي كردند و تهمت مي زدند و مي گفتند 
كه نبايد در دستگاه انقالب باشد اما من از دو لب مبارك شهید بهشتي 
شنیدم كه فرمودند: »حاج احمد آقا قديريان مورد اطمینان ماست و 
اينها از قبل آزمايش خود را پس داده اند.« در زماني كه حاج احمد آقا 
مسئول حفاظت بیت رهبري بود هم علیه ايشان فعالیت هايي صورت 
مي گرفت اما رهبري ب��ه دلیل اعتماد به حاج احمد طرف ايش��ان را 
گرفتند. كتاب »خاطرات ح��اج احمد قديريان« با اضافاتي نس��بت 
به چاپ اول، از س��وي موسس��ه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقالب 
اسالمي تجديد چاپ شده اس��ت. در اين كتاب، مرحوم قديريان كه 
سابقه مبارزات قبل از انقالب و فعالیت هاي متعدد بعد از پیروزي انقالب 

اسالمي را دارد، به روايت خاطرات خود مي پردازد.

     مجلس

دردسرهاى مجسمه سازى كه هنرى ايرانی نيست
   محمدصادق عابديني

نقش برجس�ته چهره سعدي ش�اعر پرآوازه كشورمان 
در ش�هر ش�يراز به دليل ش�باهت نداش�تن با نقاش�ي 
چهره س�عدي واكنش هاي زيادي را در پي داشته است. 
 اي�ن اعتراض ه�ا به خاط�ر ش�باهت نداش�تن نقش 
برجسته ساخته ش�ده با چهره تمثيلي سعدي است. 
ماه پیش بود كه سرديس مرحوم جمش��ید مشايخي در 
خیابان »ج« رونمايي و مشخص شد مجسمه ساخته شده 
هیچ ش��باهتي با ظاهر آن هنرمند فقید ندارد. سرديس 
جمشید مش��ايخي تا زمان جمع آوري و انتقال مجدد به 
كارگاه ساخت سوژه طنز و شوخي كاربران فضاي مجازي 
و انتقاد هنرمندان نسبت به عدم توجه به ساخت چهره اي 
ش��بیه صورت واقعي استاد مش��ايخي بود. اكنون اتفاقي 
مشابه در شیراز رخ داده و رونمايي از المان شهري سعدي 
شیرازي با انتقادهاي زيادي در فضاي مجازي روبه رو شده 
اس��ت. كاربران با مقايس��ه میان چهره تمثیلي از سعدي 
شیرازي با آنچه مجسمه ساز ساخته است، عدم تشابه را به 

گونه اي طنز آمیز به باد انتقاد گرفته اند. 
اگرچه در 8۰۰ سال پیش كه سعدي ش��یرازي مي زيسته 
امكان عكس��برداري از چه��ره واقعي وي وجود نداش��ته و 
چهره نگاري در میان ايرانیان مانند آنچه در غرب رايج بوده، 
وجود نداشته اس��ت اما امروزه چهره اي ثبت شده به عنوان 

چهره رسمی از سعدي وجود دارد. 
در س��ال 132۷ زماني كه قرار بر س��اخت بن��اي آرامگاه 
س��عدي مطرح ش��د، از طرف دولت وقت سفارش ساخت 
مجسمه سعدي شیرازي به ابوالحسن خان صديقي نابغه 
مجسمه سازي ايران داده شد. ابوالحسن خان نیز چهره اي 
از سعدي شیرازي نقاشي كرد كه از سوي انجمن آثار ملي 
به عنوان چهره ثبت شده س��عدي مورد تأيید قرار گرفت. 
ابوالحس��ن خان صديقي عالوه بر سعدي، چهره هاي ثبت 
شده ابوعلي سینا و فردوس��ي را نیز طراحي كرده است و 
آنچه امروزه به عنوان تصوير اين مفاخر شناخته مي شود در 
اصل حاصل هنر ابوالحسن خان صديقي است. از دهه 2۰ 
تاكنون چهره هاي نقاشي شده از سعدي همگي بر اساس 
همان طرحي است كه صديقي آن را كشیده و بعد در قالب 
مجسمه ساخت تا اينكه در شیراز طرحي كه قرار بود مشابه 

پرتره سعدي باشد، رونمايي شد. 
انتش��ار تصويري از نقش برجسته س��عدي كه در يكي از 
محالت ش��هر ش��یراز نصب ش��ده، واكنش هاي نقادانه و 

طنز آمیزي را در فضاي مجازي به دنبال داشته است. 
برخي از اين واكنش هاي طنز عبارتند از: »رفتن مجسمه 

جناب سعدي رو ساختن! يه جوري داغونه انگار ماهي تابه 
مس��ي زدن وس��ط صورتش!«، »س��عدي پیش��ونیش 
ورزش��كاري بوده. با پیش��وني دمبل مي زده«، »جناب 
سعدي با ديدن مجسمشون ناامید شدند و باحزن فراوان 
تكرار فرمودند، اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش 
و بیني/ چه میان نقش ديوار و میان آدمیت«، »سعدي 
از خوباي بوكس مگس وزن راند پنجم!«، »سعدي بعد از 
ديدن اين عكس رفته پیش جمشید مشايخي و پرسیده: 
سیگار داري؟!«، »ندهد هوشمند روشن راي/ به فرومايه 
كارهاي خطیر/ بوريا باف اگرچه بافندست/ نبرندش به 
كارگاه حرير، احتماالً س��عدي ۷۰۰س��ال پیش اين رو 
براي سازنده مجسمه جديدش س��روده بوده«، »وقتي 
س��عدي رو مجبور مي كني ش��عراي خواننده هاي پاپ 
رو گوش كنه!«، »تو چش��ماش »تو رو خدا با من اينكارا 
رو نكنید« خاصي هس��ت«. يك پايگاه خبري محلي در 
شیراز با اش��اره به اينكه المان نصب ش��ده از سعدي در 
حاشیه باغ دلگشا واقع است، مي نويس��د: »در اين بین 
اين سؤال پیش مي آيد كه مسئول س��فارش اين المان 
نازيبا و توهین آمیز كیست، چه كسي اين المان را ساخته 
و در نهايت چه كسي آن را تأيید و نصب كرده است؟ آيا 
در ش��یراز دچار كمبود هنرمند و استاد مجسمه سازي 
هستیم كه بايد ش��اهد اجراي چنین مجسمه زشتي در 
شهر فرهنگ و ادب باش��یم؟ چرا مسئوالن مربوط هیچ 
قید و بندي به فرهنگ و هنر ش��یراز ندارند و اينچنین 
آبروي شهر را بازيچه دست خود قرار مي دهند؟ آيا پس 
از حذف احتمالي اين المان شاهد عذرخواهي مسببان 
نصب آن و اعالم هزينه س��اخت آن و خسارت وارد شده 
به شهر خواهیم بود، آن هم درست در زماني كه به گفته 
شهردار شیراز وضعیت مالي شیراز قرمز است؟« مديران 
شهري شهر شیراز تاكنون نسبت به اين فاجعه تجسمي 

واكنشي نشان نداده اند.

   مينا محمدي
مدتي اس�ت پيش توليد س�ريال »سلمان 
فارس�ي« به كارگردان�ي داوود ميرباقري 
كلي�د خ�ورده اس�ت؛ س�ريالي ك�ه در 
رديف پ�روژه الف وي�ژه صداوس�يما قرار 
دارد. »ج�وان« س�راغ ام�راهلل احمدج�و 
دوس�ت قديم�ي كارگ�ردان و يك�ي از 
ديالوگ نويس�ان اين مجموعه رفته تا كم 
و كيف عمليات س�اخت آن را جويا ش�ود. 

         
 ب�ا توجه ب�ه اينك�ه مدت�ي داوود 
ميرباقري براي انجام عمل جراحي 
در بيمارس�تان بس�تري ب�ود االن 
مراحل پيش توليد سريال سلمان 

فارسي چگونه پيش مي رود؟
خوش��بختانه س��ال گذش��ته عمل داوود با 
موفقیت انجام ش��د و االن ش��رايط جسمي  

ايشان خوب است. 
اكنون مراحل ديالوگ نويس��ي به رغم اينكه 
هن��وز فیلمنام��ه در ح��ال اصالح اس��ت به 
اتمام رسیده اس��ت. همچنین در حال حاضر 
كارگردان سريال س��لمان با كمك عوامل در 
حال پیش بردن مقدمات فیلمبرداري از جمله 
انتخاب صحنه، ساخت لوكیشن و طراحي و 

دوخت لباس هاست. 
 به نظر شما فيلمبرداري اين سريال 

چه زماني آغاز مي شود؟ 
با توجه به صحبت هايي كه با آقاي میرباقري 
داش��تم مراحل مقدماتي س��اخت سريال رو 
به اتمام اس��ت و همین امس��ال فیلمبرداري 
سلمان فارسي شروع مي ش��ود، البته با توجه 
ب��ه برنامه ريزي ای ك��ه ب��راي تصويربرداري 
بخش هايي از س��ريال در كشور تركیه با بازي 
بازيگران خارجي شده است، پیش بیني مي شود 

مراحل تولید هم خیلي زمانبر باشد. 
 براي شروع فيلمبرداري بازيگران 

سريال انتخاب شده اند؟
بر اساس آخرين اطالعاتي كه از روند ساخت 
سلمان فارسي دارم، قرار است از بیش از 2هزار 
بازيگر جوان و مسن تازه كار و پیشكسوت در 
سراس��ر كشور تس��ت گرفته ش��ود و حدود 

4۰۰نفر براي نقش آفرين��ي در اين مجموعه 
انتخاب شوند، البته هنوز انتخاب هیچ كدام 
از كساني كه تست داده اند قطعي نشده است 
و جست وجوي آقاي میرباقري براي انتخاب 

بازيگران ادامه دارد. 
 با توج�ه ب�ه اينكه گفتي�د اكنون 
فيلمنامه نوش�ته ش�ده است و در 
مراحل پاياني ويراي�ش قرار دارد، 
مخاطبان تلويزيوني چند قس�مت 
همراه اين مجموعه سلمان فارسي 

خواهند بود؟
 در نظر گرفته ايم كه س��ريال سلمان فارسي 
مجموعه اي 4۰ قس��متي باشد كه با توجه به 
ويرايش هاي نهايي ممكن است چند قسمتي 

اضافه يا كم شود. 
 اين سريال برگرفته از تاريخ است، 
از چه منابعي براي ساخت آن بهره 

برديد؟
درست است كه زندگي سلمان فارسي متعلق 
به تاريخ است، اما بیشتر سعي كرده ايم داستان 
زندگي اين مرد و فراز و نشیب هايش را روايت 
كنیم و در حاشیه به مسائل تاريخي آن دوران 
بپردازيم. با اين حال از منابع تاريخي متعددي 
بهره برده ايم كه ش��امل بخش هايي از كتاب 
قرآن كريم، تورات، انجیل می شود، در كنار اين 
منابع ديني، همكاران ما در بخش پژوهش هاي 
سازمان صدا و سیما نیز با بررسي هاي متعدد 
و جمع آوري محدود اطالعات به دست آمده از 
سلمان فارسي بخش تاريخي را هم به دستمان 

رسانده اند. 
از مجموع هم��ه اين كتاب ها ك��ه واقعاً براي 
ن��گارش يك س��ريال ك��م و مح��دود بودند 

فیلمنامه سلمان فارسي را نوشتیم. 
 بارها در جاهاي مختلف گفته شده 
است آقاي ميرباقري از اين سريال 
به عنوان آخرين كار بزرگشان ياد 
مي كنند و سال هاست براي ساخت 
آن زحمت مي كش�ند، چند س�ال 
است كه ايده ساخت اين سريال را 

در سر دارند؟
به جرئت مي توانم بگويم كه حداقل 3۰سال 
اس��ت كه مي بینم داوود میرباق��ري در حال 
جم��ع آوري اطالعات و تالش براي س��اخت 
سريال س��لمان فارسي اس��ت. طي همه اين 
سال ها دغدغه اصلي او در فیلمسازي ساخت 

سريالي درباره سلمان بود. 
با اين حال همیشه سعي كرده ام میرباقري را از 
انجام اين كار منصرف كنم، چراكه مي دانستم 
با توج��ه ب��ه محدوديت هاي مناب��ع چه كار 
سختي اس��ت، حتي تا مدت ها فكر مي  كردم 
امكان ساخت سريال براي چنین شخصیتي 
نباش��د اما باالخره پس از مدت ها و نوش��ته 
شدن س��ناريوي سريال از س��وي میرباقري 
به اين نتیجه رس��یدم كه مي توان س��ريالي 
خوش س��اخت و پربیننده از زندگي سلمان 
فارس��ي براي مخاطبان به نمايش گذاشت، 
بنابراين كار ديالوگ نويس��ي را شروع كردم، 
البته من تنها كسي نیس��تم كه براي سريال 
مي نويس��د و يك تیم س��ه نفره هستیم كه 
مي نويس��یم. ويرايش نهايي را هم ش��خص 

كارگردان انجام مي دهد. 
 تا ح�دي كه به داس�تان س�ريال 
لطمه اي وارد نشود براي مخاطبان 
بگوييد داستان زندگي سلمان قرار 
است از چه دوره اي آغاز و چه فراز و 

نشيب هايي را به نمايش بگذارد. 
اين س��ريال دقیقاً از بدو تولد سلمان را نشان 
مي دهد كه هرچه بزرگ تر مي شود بیشتر به 
خرافاتي بودن برخي از عقايد مؤبدان زرتشتي 
پي مي برد و از اين دين زده مي ش��ود. سلمان 
پس از اينكه مي بیند عقايد زرتشتیان بیشتر 
به دنیاپرس��تي مي پردازد تمام زندگي اش را 
رها مي كند و به ش��ام مي رود و در آنجا عضو 

كلیساي مسیحیان مي شود. 
در آنجا هم در حد مفس��ر و انجیل ش��ناس 
پیش مي رود اما پس از مدتي متوجه مي شود 
برخ��ي از عقايد مس��یحیان هم س��اخته و 
پرداخته كشیش��ان اس��ت و اين دين نیز از 
اصل خود دور شده است. در همان زمان بوده 
كه مي شنود پیامبري در مكه ظهور كرده و 
راهي عربستان مي ش��ود اما در كارواني كه 
حضور داشته كاروانساالر او را به عنوان برده 
به يك يهودي مي فروش��د و... تمام داستان 
زندگي سلمان از بدو تولد تا همراهي اش با 
پیامبر اسالم)ص( در اين سريال به نمايش 
درمي آيد و باي��د بگويم با اي��ن روندي كه 
دارد اين سريال كار خیلي بزرگي در تاريخ 

فیلمسازي ايران خواهد بود.

 »سلمان« از زرتشت تا مسیحیت 
و رسیدن به اسالم

 امراهلل احمدجو در گفت و گو با »جوان« 
از فيلمبردارى سريال 40 قسمتی سلمان در امسال خبر داد

درس��ت اس��ت كه زندگي سلمان 
فارس��ي متعلق به تاريخ اس��ت، 
ام��ا بيش��تر س��عي كرده اي��م 
داس��تان زندگي اين م��رد و فراز 
و نش��يب هايش را رواي��ت كنيم

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس:
زنان به بركت انقالب در عرصه هنر و سينما 

حضور فعال و چشمگيري دارند
فاطمه ذوالقدر سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس با حضور در هجدهمين 
جشن مديران توليد سينماي ايران گفت: زنان به بركت انقالب شكوهمند 
اسالمي در عرصه هنر، سينما و تئاتر حضور فعال، چشمگير و موفقي داشته اند. 
ذوالقدر در اين مراسم با بیان اينكه افتخاري است كه امروز براي تجلیل از يكي 
از مديران توانمند خانم در عرصه سینما و هنر گرد هم آمده ايم، گفت: زنان به 
بركت انقالب شكوهمند اسالمي در عرصه هنر، س��ینما و تئاتر حضور فعال و 
چشمگیر و موفقي داشته و توانسته اند دوران دفاع مقدس و موضوعات جامعه را 
به نحو احسن با هنر خويش به نمايش بگذارند كه اين افتخاري ارزشمند براي 
كشور و براي جامعه زنان ايران زمین است و وظیفه مي دانیم كه حمايت بي دريغ 

خويش را نسبت به حضور زنان در عرصه سینما و تولید هنر داشته باشیم. 
سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، ادامه داد: خوشبختانه 
اكنون زنان موفقي در عرصه تهیه كنندگي، كارگرداني و در بخش سینما و تئاتر 
حضور دارند، در كمیسیون فرهنگي نیز تالش داريم ضمن ديدن فیلم ها و آثار 
هنري آنها صحبت ها، دغدغه ها و انتظارات شان را بشنويم و اهتمام خويش را در 

مسیر رفع چالش هاي اين عرصه و هنرمندان و فعاالن آن قرار دهیم. 
ذوالقدر افزود: تالش براي رفع توقی��ف برخي فیلم ها و همچنین پیگیري و 
اقداماتي براي هموار كردن مس��یر موفقیت هاي رو به رش��د آنها در دستور 
كار ما قرار داش��ته و دارد. نماينده مردم تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس شوراي اس��المي در اين مراسم از تالش هاي سیدعلي 
قائم مقامي، دبیر هجدهمین جش��ن مدي��ران تولید س��ینماي ايران براي 

برگزاري اين مراسم تشكر كرد.


