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روزى كه س�تمديده از س�تمكار 

انتقام كش�د، س�خت تر از روزى 

است كه س�تمكار بر او س�تم روا 

می داشت.

تهيه كننده سه فيلم حاضر در فيلم شهر از استقبال خوب 
اولين فيلم اكراني اش و حضور در جشنواره ارمنستان گفت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، س��ید محم��ود رضوي، 
برنده جايزه بهترين تهیه كننده براي س��ريال »پرده نشین« 
از هفتمین جشنواره بین المللي فیلم شهر، در نخستین روز از 
برگزاري اين جشنواره حضور يافت و گفت: »پرده نشین« در 
برهه اي كه ساخته شد سريال مهم، موفق و پربیننده اي بود و 
در اهداف فرهنگي خود نیز موفق بود. آن دوره كه اين سريال 
ساخته شد يعني زمان جابه جايي آقاي ضرغامي و جايگزيني 
آقاي سرافراز، بدترين دوره سازمان صدا و سیما از لحاظ مالي 
بود. در آن دوره ش��ش ماه آخر مديريت ايشان، سازمان پولي 
نداشت و همزمان هفت يا هشت سريال به خاطر بودجه دست 
نگه داشته بودند اما سريال »پرده نش��ین« ساخته شد بدون 

اينكه حتي يك روز كار تعطیل شود. 
وي افزود: مي توانم بگويم مس��ئوالن آن دوره از س��اختن اين 
فیلم به خاطر برخي حساسیت ها مي ترسیدند اما بعد از ساخته 
شدن تا همین روز گذشته كه جش��نواره فیلم شهر از اين كار 
تقدير كرد، هیچ جاي فرهنگي ديگري به جز حوزه علمیه قم، 
برخي دانشگاه ها يا در جلس��ات مربوط به خود مديران سیما، 
از اين سريال تقدير نشد. اتفاق دريافت جايزه براي من جالب 
توجه بود كه از پخش آن س��ريال تاكنون پنج س��ال گذشته 
است و خوشحالم كه از آن زمان تاكنون اين سريال باالخره در 

جشنواره اي ديده شد. 
تهیه كننده فیلم »ماجراي نیم��روز2- رد خون« كه در اين 

جش��نوراه دو فیلم ديگر »التاري« و »داركوب« را نیز دارد 
درباره بازخورد نمايش اين فیلم در جش��نواره فیلم ش��هر 
گفت: استقبال از اين فیلم بس��یار خوب بود و امیدواريم در 
ادامه برنامه نیز براي فیلم هاي التاري و داركوب نیز استقبال 

خوبي صورت گیرد. 
او نیز درباره حضور فیلم داركوب ك��ه جايزه بهترين فیلم را از 
جشنواره زردآلوي طاليي ارمنستان به دست آورده است گفت 
كه فیلم را فقط براي جشنواره فرس��تاده اند و نمايند ه اي براي 

حضور در اين جشنواره نرفته است. 
وي درباره برگزاري هفتمین جشنواره بین المللي فیلم شهر نیز 
گفت: اين جشنواره سابقه برگزاري هفت دوره را دارد، بچه هاي 
اصحاب فرهنگ و هنر آن را مي شناس��ند و جش��نواره غريبي 
نیست. به نظرم حتي همین فضاس��ازي ها و برگزاري مراسم 
افتتاحیه بسیار مرتب و خوب بود. امیدوارم در روزهاي آينده 

هم با حضور بیشتر هنرمندان اتفاقات بهتري بیفتد.

 رضوي: خوشحالم كه »پرده نشين« 
بعد از 5 سال ديده شد

 پروانه معصومي: 
نگران حال شيخ ابراهيم زكزاكي هستم

بازيگر برنده س�يمرغ بلورين 
فجر درباره رهبر مس�لمانان 
نيجريه و وظيف�ه هنر متعهد 
نس�بت ب�ه آزادي خواه�ان 
مس�لمان جهان صحبت كرد. 
در حاش��یه جش��نواره فیل��م 
»ش��هر« پروانه معصومي برنده 
سیمرغ بلورين جش��نواره فیلم فجر، درباره وضعیت وخیم و 
ناگوار شیخ ابراهیم زكزاكی رهبر مسلمانان نیجريه به تسنیم 
گفت: چه مي توانم بگويم و چه پیامي مي توانم براي ظالمان 
جهان بفرستم؟ من هم مانند همه هنرمندان متعهد و انسان 
از اينكه اين رهبر مومن و انقالبي در زندان هاي اين سفاكان به 
سر مي برند ناراحت و نگران حال اين رهبر بزرگ هستم. براي 
آزادي انسان هاي آزادي خواه حقیقي در جهان كه در زندان 

هستند هیچ ترتیب اثري داده نمي شود. 
هنرمندان اروپايي و امريكايي مانند سردمدارانشان نسبت 
به اين مسائل سكوت مي كنند. ما نبايد چشم امید به بازتاب 
اين مسئله و مسائل مهم اسالمي و استكبارستیزانه از طرف 
هنرمندان آنان داش��ته باش��یم بلكه اگر اتفاقي هم بیفتد 
بايد درون خود ما ايجاد شود. فقط ما و كشورهاي متعهد 
هس��تیم كه مي توانیم كاري براي اي��ن مظلومان بكنیم و 
نبايد منتظر اتفاقي از طرف هنرمندان روشنفكر اروپايي و 

جشنواره هاي غرب باشیم.

    خبر

روايت 2 طنزپرداز از ديدار 2/5ساعته با رهبر انقالب 

آقا گفتند در طنز، انقالبي و خوش برخورد باشيد
     محمدصادق عابديني

تحوالت خلي�ج ف�ارس و اذعان رس�انه ها به 
دس�ت برتر اي�ران در مواجه�ه ب�ا نيروهاي 
بيگان�ه، ب�ار ديگ�ر باعث ش�د تا غ�رور ملي 
و احساس�ات ضداس�تعماري در مي�ان مردم 
ايران به اوج برس�د، به خص�وص اينكه دولت 
انگلي�س در يك ط�رف اين مواجهه اس�ت و 
م�ردم اي�ران در حافظه تاريخي خود س�ابقه 
طوالني از دشمني انگليس با ايران به ياد دارند. 
به رغم اينكه اين روزها مي ش��د ب��ا نمايش آثار 
ضداستعماري از تلويزيون، حس ضداستعماري 
مردم را تقويت ك��رد، نگاهي كوتاه ب��ه كارنامه 
تولیدات نش��ان مي دهد، مهم ترين اثري كه از 
برخورد مس��تقیم ايرانیان با نیروهاي اشغالگر 
انگلیسي تولید شده، س��ريال قديمي »دلیران 

تنگستان« است. 
  از تنگستان تا هندورابي 

س��ريال تلويزيوني »دلیران تنگس��تان« ساخته 
مرحوم همايون شهنواز در سال 1353 از تلويزيون 
ملي آن زمان پخش شد. اين سريال از معدود آثار 
نمايشي تولید ش��ده در پیش از انقالب است كه 
با پیروزي انقالب اس��المي و تغیی��رات بنیادين 
فرهنگي، مجوز پخش از صداوسیما گرفت و تا به 
حال چند نوبت از شبكه هاي مختلف تلويزيوني 

پخش شده است. 
بعد از »دلیران تنگستان« در دهه 70، ضیاءالدين 
دري، كارگردان فقید س��ینما و تلويزيون »كیف 
انگلیسي« را براي نمايش دخالت هاي انگلیس در 
امور داخلي ايران ساخت؛ سريالي كه وقايع آن در 
دوره پهلوي مي گذشت. دري به رغم هفت سال 
خانه نشیني بعد از ساخت »كیف انگلیسي« سريال 
تاريخي ديگري ساخت به نام »كاله پهلوي« كه 
در آن نیز رويكردي مشابه كیف انگلیسي را در پي 
گرفت. دري سال گذشته در حالي به دلیل بیماري 
از دنیا رفت كه چند فیلمنامه آماده ساخت داشت. 
يكي از فیلمنامه هايي كه مرحوم دري آن را تكمیل 
كرد ولي نتوانس��ت بس��ازد، به موضوع مبارزات 

ضداستعماري رئیسعلي دلواري مي پردازد. 
روز گذشته سالروز تولد ضیاءالدين دري بود؛ يكي 
از فعاالن حوزه ضداس��تعماری در تلويزيون، به 
همین مناسبت و با توجه به تحوالت بین المللي 
در خلیج فارس، »جوان« گفت و گوي كوتاهي با 
»نويد دري« فرزند مردم ضیاءالدين دري درباره 
فیلمنامه ضداستعماری انگلیس كارگردان شهیر 

تلويزيون و سینما داشت. 

نويد دري با اش��اره به اينكه فیلمنامه اي با عنوان 
هندوراب��ي« درباره مبارزات رئیس��علي  »جزيره 
دلواري و مقاومت مردم خلیج فارس در برابر تهاجم 
انگلیسي ها، توسط ضیاءالدين دري نوشته شده بود، 
گفت: حدود شش سال پیش بود كه پدرم سفري به 
جزيره هندورابي در نزديكي جزيره كیش داشت. در 
آنجا دوست پدرم گورستاني بسیار قديمي را نشان 
داد كه گويا متعلق به نیروه��اي هندي بود كه در 
جنگ كشته شده و به صورت دسته جمعي در آنجا 
دفن ش��ده بودند. اين هندي ها به عنوان نیروهاي 
ارتش انگلیس قصد تجاوز به ايران را داش��تند كه 
در درگیري با مردم ايران كشته شده  بودند، البته 

انگلیسي ها اين تلفات را پنهان كرده اند. 
  روايت رئيسعلي از نگاه انگليسي ها

دري ادامه مي دهد: پدرم تصمیم گرفت بر اساس 
آن اتفاق فیلمنامه اي را درباره رئیسعلي دلواري 
بنويسد، اما برخالف سريال »دلیران تنگستان« 
و همه تاريخ فیلمنامه نويس��ي در ايران كه ماجرا 
از نگاه قهرمان ملي روايت مي ش��ود، اين بار نگاه 
از طرف مقابل روايت ش��ده و داستان رئیسعلي 
و مقاومت از نگاه انگلیس��ي ها روايت ش��ده و در 
نهايت يكسري اتفاقاتی مي افتد و متوجه مي شوند 
كه مردم ايران و رئیس��علي چگونه مقابل تهاجم 

خارجي ايستادگي مي كنند. 
وي با اش��اره به اينكه »هندوراب��ي« يك فیلمنامه 
كامل 70 صفحه اي است، بیان داشت: سكانس به 
سكانس اين فیلمنامه نوشته شده و براي برخي از 
آنها ديالوگ نويسي هم شده است، اين فیلمنامه با نام 
»جزيره هندورابي« در بانك فیلمنامه خانه سینما 
ثبت شده اما پدرم آن را »هندورابي« مي نامید چون 
داس��تان آن به جزيره هندورابي مرتبط بود. شروع 
داستان آن از انگلیس اس��ت و بعد به هند مي رود و 
بعد از آن به ايران مي آيد كه حدود 10درصد كار در 
ايران خواهد گذشت. برآورد هزينه ساخت اين فیلم 

چیزي بین 10 تا 11میلیون دالر است. 
فرزند مرحوم ضیاءالدين دري درباره چرايي ساخته 

نشدن اين فیلمنامه بیان داشت: فیلمنامه هندورابي 
يك كار س��ینمايي عظی��م و ملي اس��ت، زماني 
تلويزيون كیش مي خواست فیلمنامه را بسازد اما 
متوجه شد سطح كار از تولیدات شبكه هاي استاني 
بسیار باالتر اس��ت. اصوالً پدرم همیشه در نگارش 
فیلمنامه سعي مي كرد نگاه ملي و بین المللي داشته 

باشد و نگاهش به كار كوچك و محلي نبود. 
وي ادامه داد: در اين فیلمنامه همه بازيگران اصلي 
به غیر از رئیسعلي، ايراني نیستند و حتي مي شود 
كار را به زبان انگلیسي تولید كرد و براي آن پخش 
بین المللي داشت. متأس��فانه در زماني كه مردم 
احساسات ضدانگلیسي دارند جاي تولید چنین 

آثار ضداستعماري خالي است. 
  كار ملي »دري« روي زمين مانده

نويد دري با اشاره به اينكه از زمان فوت پدرش به 
دنبال تولید فیلمنامه هاي باقي مانده از وي بوده 
است، گفت: پدرم تالش زيادي كرد تا »هندورابي« 
را بس��ازد و حت��ي در زماني كه از دنی��ا رفت اين 
فیلمنامه هنوز روي میز كارش بود. من هم از آن 

زمان فیلمنامه را از روي میز برنداشتم. 
وي افزود: پدرم در زمان فوت، سه فیلمنامه آماده 
داشت كه يكي سريال »سنجرخان« بود كه كاري 
ملي اس��ت. در زمان بیماري پدرم مديران ارشد 
صداوس��یما به ديدن او آمدند و گفتند چه زماني 
حالت خوب مي ش��ود كه كار را بس��ازي؟ اما بعد 
از فوت او قرار ش��د محمدحس��ین لطیفي كار را 
بس��ازد ولي اتفاقي نیفتاد. در حالي كه مي بینیم 
سريال هاي میلیاردي ساخته و پخش مي شوند و 

مي روند اما هیچ تاثیري ندارند. 
فرزند كارگردان س��ريال كیف انگلیسي گفت: از 
11ماه پیش كه پدرم فوت كرد به دنبال س��اخته 
شدن فیلمنامه هاي او هستم، به چند تن از مديران 
ارشد صداوسیما نیز گفته اند، اما كاري پیش نرفته 
و گويا تالش هاي آنها براي ساخت فیلمنامه ها به 
سرانجام نرسیده است. نويد دري با تأكید بر اينكه 
سريال »دلیران تنگستان« امروز حرف جديدي 
براي مخاطب دهه های 70 و 80 ندارد، گفت: آن 
سريال در زمان ساخت خودش اثر خوبي بود، ولي 
بايد براي امروز حرف جديدي زد كه مخاطب با آن 
ارتباط برقرار كند. پدرم داس��تان جذابي را براي 
»هندورابي« نوشته بود كه كامالً مخاطب پسند بود 
كه در آن مفاهیمي مانند »استقالل« و »تمامیت 
ارضي« و تالش هزاران ساله مردم ايران براي مبارزه 

با دشمن خارجي به نمايش درآمده بود. 
وي در پاي��ان درباره اينكه چ��ه تصمیمي براي 
ساخت »هندورابي« دارد، گفت: »من حاضرم 
اين فیلمنام��ه را ب��ه كارگرداناني ك��ه توانايي 
س��اخت آن را دارند بدهم. زمان��ي به يك تهیه 
كنن��ده فیلمنامه را نش��ان دادم، گفت برو پول 
و س��رمايه گذار بیاور! به نظرم هنرمنداني مثل 
ضیاءالدين دري كه بتوانند كارهاي ملي بسازند 
كم نیستند، فقط بايد از آنها حمايت شود. نه مثل 
پدرم كه مي گفت كس��اني كه از ساخت »كیف 
انگلیسي« ناراحت بودند و فكر مي كردند منظور 
از ساخت كیف انگلیسي نش��ان دادن آنها بوده، 
باعث شوند هفت سال از ساخت فیلم و سريال 
دور شود. وگرنه او هم مي توانست مانند خیلي ها 
در تلويزيون سريال كمدي بسازد، بعد برود در 
سینما فیلم بس��ازد و به تلويزيون فحش دهد و 

دوباره به تلويزيون برگردد و برنامه بسازد.

هندورابي »دري« را حاال بسازید
 »هندورابي« روايت »دري« از مبارزه مردم خليج فارس با متجاوزان انگليسی 

در زمان حيات وى فرصت توليد پيدا نكرد

نويللد دري : پللدرم تللاش 
زيادي كللرد تللا »هنلدورابي« 
را بسللازد و حتللي در زملانللي 
كه از دنيا رفت ايللن فيلمنلامه 
هنللوز روي ميللز كارش بللود

      سيدمرتضي ذاكر
»در تقوي�ت جري�ان انقالب�ي و مومن، صريح باش�يد. 
ما طرف�دار عناصر انقالبي پيش�رو هس�تيم، البته اين 
معنايش طرد بقيه نيست، نه! با همه با روي خوش برخورد 
كنيد. دشمني 2۰۰ساله انگليسي ها با ايران فرصتي را 
فراهم كرده و ش�اعران بايد به اين عرصه ورود كنند.« 
اين جمالت بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري به نقل 
از يكي از طنزپردازان انقالبي در ديدار با جمعي از فعاالن 
اين عرصه است كه روز پنج شنبه انجام گرفته است. عمده 
زمان اين جلسه كه حدود 2/5س��اعت به طول انجامید به 
غیر از شعرخواني، به طرح ديدگاه هايي پیرامون نشريات 
طنز و جايگاه طنز مكتوب در كش��ور كه ب��ا چالش همراه 

شده، اختصاص داشت. 
محمدرضا شهبازي چهره طنزپرداز و فعال در رسانه ها كه 
يكي از حاضران در جلسه بوده در كانال شخصي  اش روايتي 
از اين ديدار صمیمانه را نوشته است كه در ادامه مي خوانید: 
»حضار حرف ه��اي خوبي مطرح كردن��د، از اينكه گرايش 
كارشناسي ارشد طنز در رشته ادبیات ايجاد شد تا اينكه امور 
طنزپردازها افتاده دست سیاستمدارها و... اما چند دقیقه 
مانده به اذان... به عنوان آخرين نفر حرف زدم. اولش گفتم 
واقعیتش االن درِد جذب قشر خاكستري نهادهاي فرهنگي 
را بیچاره كرده. همه افتاده اند به هر ضرب و زوري كه شده 
اين قشر را جذب كنند و به همین خاطر از خیلي چیزها هم 
كوتاه آمده اند كه بر اس��اس مباني و فرمايشات خود شما و 
حتي آنچه خود تجربه كرده ايم راهش اين نیس��ت. عرض 
كردم تجربه خود ما چیز ديگري اس��ت، مث��اًل در محافل 
»طنز« هر چقدر صريح تر شديم در پرداختن به سوژه هاي 
انقالبي و مواضعمان انقالبي تر ش��د، هم مخاطبمان بیشتر 
ش��د هم تنوع و تكثر پیدا كرد. بعد گفتم آقا جان! من يك 
نقل قولي شنیدم از شما كه ظاهراً در ديدار با دوستان اوج 
فرموده ايد آدم ساختن مهم تر از فیلم ساختن و اينهاست. 
)آقا سر تكان دادند(. اما االن يك بدبختي ای كه داريم اين 
اس��ت كه نهادهاي فرهنگي كه رس��ماً بودج��ه جمهوري 
اس��المي را مي خورند و تابلوي جمهوري اس��المي باالي 
سرشان است، كاري به بچه هاي حزب اللهي جوان و تازه كار 
ندارند. فرصت پیش��رفت ب��ه اينها نمي دهن��د. همه دارند 
روش��نفكرها را جذب مي كنند! يك كم هم حزب اللهي ها 
را جذب كنید! گفتم االن يك جوان تازه كار كه مي خواهد 
چیزي تولید كند او را و تولید او را مقايس��ه مي كنند با يك 
آدم كاركشته جبهه روشنفكري. انگار نه انگار كه همان آدم 

كاركشته 25س��ال قبل كار ضعیف مي ساخته و كلي راش 
حرام كرده و كلي بودجه صرفش ش��ده تا االن شده اين... 
گفتم آن وقت همین نهادهاي فرهنگي فرداروز در مي مانند 
كه با فالن سلبريتي چه كار كنند. ديگر داشت اذان مي شد... 
عذرخواستم بابت صراحت و تصديع و تمام كردم. آقا گفتند 
حرف هاي شما درست است اما راهش گله و شكوه نیست. 
راهش همین است كه شما جوان هاي مومن كار كنید و راه 
باز كنید و... بعدتر كه شروع كردند به صحبت ]ضمن اشاره 
به عرايض بنده[... گفتند حرف هاي ايشان درست بود. در 
تقويت جريان انقالبي و مومن صريح باشید. ما طرفدار عناصر 
انقالبي پیشرو هستیم. گفتند البته اين معنايش طرد بقیه 

نیست، نه! با همه با روي خوش برخورد كنید.«
بعد از جلس��ه و قبل از نماز كه فرصت شد رفتم جلو، گفتم 
آقا حاال ما يك ك��م گاليه مي كنیم اما با بچه هاي باش��گاه 
)باشگاه طنز انقالب( با يك اشاره شما حركت مي كنیم و كار 
مي كنیم... آقا لبخند زدند و گفتند كه »در جريان هستم، 

كارهاي شما رو شنیدم.« 
عباس احمدي يكي ديگر از شعراي طنزپرداز حاضر در ديدار 
با رهبر انقالب در همین رابطه به فارس مي گويد: به نظر من 
در شرايط كنوني صرف حدود دو ساعت زمان از سوي رهبر 
انقالب براي شاعران ارزشمند است، در اين ديدار ابتدا برخي 
از شاعران نظرات و نقدهاي خود را در راستاي برخي مسائل 
پیرامون شرايط طنز در كشور ارائه كردند و برخي از شاعران 
نیز اش��عار طنز خواندند. احمدي ضمن اشاره موارد مطرح 
ش��ده در اين ديدار مي افزايد: رهبر انقالب در اين ديدار به 
هجونويسي بر ضد دشمنان انقالب تأكید كرده و فرمودند: 
»دشمني 200ساله انگلیس��ي ها با ايران فرصتي را فراهم 

كرده و شاعران بايد به اين عرصه ورود كنند.«
وي افزود: معظم له در بخش ديگري از سخنانشان فرمودند: 
»ما با نقد و انتقاد مش��كلي نداريم و طنزپردازان بايد وارد 

عرصه هاي مختلف شوند.«

جاى خالی ضياء الدين دري
ديروز مصادف بود با روز تولد كارگردان آثار ماندگار »كیف انگلیسي« 
و »كاله پهلوي«، نگارنده سال هاي آخر عمر اين فیلمساز فقید بارها 
پاي درد دل او درباره كاستي هاي سینماي ايران نشست و از نقطه 
نظرات كارشناس��انه و تیزبینانه وي درباره پريشاني هاي مختلف 
فیلم و سريال سازي كه جنبه هاي مختلفي را دربرمي گرفت بهره 
برد. مرحوم سیدضیاء الدين دري به معناي واقعي كلمه فیلمسازي 
متعهد و میهن پرس��ت بود و موتور محرك اصلي او در فیلمسازي 

برخالف برخي از هم صنفانش كسب درآمد نبود. 
روحیه ضداس��تعماري و میهن پرستانه اين س��ینماگر در بخش 
عمده اي از آثار برجاي مانده از وي بروز و ظهور يافته است و سوداي 
تولید آثار ضد استعماري ديگري را نیز در سرمي پروراند اما عمرش 

كفاف خلق ايده هاي استراتژيك تازه را نداد.
 اين روزها همچنین مصادف است با توقیف عزتمندانه نفتكش هاي 
انگلیسي در خلیج فارس كه تاثیر مثبت آن بر غرور ملي را مي توان 
در واكنش هاي مردمي در فضاي مجازي به وضوح مش��اهده كرد؛ 
اقدامي كه بیش از هر اتفاق ديگري مي تواند نام خلیج فارس را در 
ذهن ايرانیان سراسر جهان با غرور و افتخار عجین كند. مرحوم دري 
در يكي از آخرين مصاحبه هاي تفصیلي با نگارنده در روزنامه جوان 
از دغدغه هاي ذهني چندين ساله اش براي ساخته شدن اثري فاخر 
با موضوع خلیج فارس و مسئله مبارزه با استعمار انگلستان در اثري 
ديگر س��خن مي راند. او 10س��ال پاياني عمرش را در حالي از سر 
گذراند كه توفیق ساخت هیچ اثر نمايشي را نیافت و رفت و آمدهاي 
بسیارش نزد مديران رسانه ملي و نهادهاي ديگر براي تولید آثاري 
ديگر هرگز به ثمر نرس��ید؛ فرجامي كه خودش تلويحاً آن را ناشي 
از بايكوت نانوشته ناشي از س��اخت كیف انگلیسي و كاله پهلوي 

مي دانست چه اينكه 65سالگي براي او عمري كوتاه بود. 
دري در آن 10سال پس از تولید كاله پهلوي كه مديران سیما براي 
ساخت اثري ديگر به او روي خوش نشان ندادند طرح هاي زيادي 
در سر داشت و فیلمنامه هاي بسیاري را نیز به نگارش درآورده بود. 
فقط يك فیلمساز با منظومه فكري اس��تراتژيك اهمیت ساخت 
اثري فاخر ب��ا موضوع خلیج فارس را درك مي كن��د و براي تولید 
آن پیشقدم مي شود، آن هم در زمانه اي كه دشمنان ايران از همه 
ابزار رسانه اي و سیاسي براي انكار نام اين آبراه راهبردي استفاده 
مي كنند، البته در زمانه اي كه مديران فرهنگي اغلب عاري از نگاه 
ژرف انديش امر هنر و فرهنگ را اداره مي كنند و انبوهي از مضامین 

ملي براي تولید آثار فاخر بدون متولي مانده است. 
اينكه سینماي ايران چند فیلمساز آگاه و دغدغه مند و البته با دانش و 
سواد الزم در حد ضیاء الدين دري دارد و چرا در بازه زماني محدودي 
كه اين افراد در قید حیاتند از توانايي و استعداد و دغدغه مندي ايشان 
آنطور كه بايد به سود منافع ملي استفاده نمي شود، سؤالي مهم و 
جدي است. دري همواره از اينكه انقالب اسالمي در 40سالگي هنوز 
يك اثر درباره بانوي كربال حضرت زينب)س( نساخته ابراز شگفتي 
مي كرد. او فیلمنامه اي در اين باره داش��ت و براي ساخت آن بارها 
راهروها و پله هاي منتهي به اتاق مديران س��یما را طي كرده بود. 
سريال سردار سنجر او نیز از موضوعي ضداستعماري برخوردار بود. 
همینطور طرحي تاريخي با موضوع خلیج فارس در ذهن داش��ت. 
آثار او در جذب مخاطب انبوه امتحان خود را پس داده بود و اگر از 
10سال پاياني عمرش به درستي بهره برداري مي شد به طور قطع 

فرهنگ ملي ايران بیشتر از وجودش سود مي برد.

جواد محرمي     یادداشت

 »خون دلي كه لعل شد« 
به زبان هاي روسي و اردو ترجمه مي شود

»خ�ون دلي كه لعل ش�د« مش�تمل ب�ر خاط�رات خودگفته 
رهبر معظم انق�الب، ب�ه دليل اس�تقبال گروه ه�اي مردمي 
ق�رار اس�ت ب�ه زبان ه�اي اردو و روس�ي ترجم�ه ش�ود. 
به گزارش تس��نیم، كتاب 424صفحه اي »خون دلي كه لعل 
شد« به  همت محمدعلي آذرش��ب گردآوري شده است. اين 
كتاب ترجمه  فارس��ي كتاب »إن مع الصبر نصراً« زندگینامه 
رهبر معظم انقالب اس��ت كه توسط انتشارات انقالب اسالمي 

چاپ و روانه  بازار نشر شده است. 
كتاب از خاطرات رهبر معظم انقالب از دوران كودكي در مشهد 
آغاز مي شود؛ بخشي كه در آن مخاطب بیشتر با فضاي مشهد 
پیش از انقالب و خانواده رهبر انقالب آشنا مي شود. بخش ديگر 
اين كتاب، به خاطرات ايشان از آشنايي با امام)ره( و سال هاي 

مبارزه با رژيم پهلوي اختصاص دارد. 
در بخشي از مقدمه »خون دلي كه لعل شد« درباره چگونگي 
نگارش اين كتاب آمده اس��ت: ايش��ان )رهبر معظم انقالب( 

20س��ال پیش از اين، با وجود تراكم كارها و اش��تغاالت، در 
جلساتي هفتگي درباره مسائل گوناگون به عربي سخن گفته و 
متوني را از ادبیات عرب- و البته بیشتر از ادبیات جديد عرب- 
مي خواند. در خالل برخي صحبت ها خاطرات��ي از زندان ها و 
بازداشتگاه ها و تبعیدها بازگو مي شد كه آمیزه اي از تجربیات 

شخصي و اجتماعي بود. 
در يكي از اين جلسات به ايشان عرض شد كه ضرورت دارد اين 
خاطرات به نگارش درآيد تا خوانندگان از آن مطلع و بهره مند 
شوند. ايشان با تشكر اين درخواست را اجابت فرمود و اين كار 
را با امال كردن خاطرات زندگي خود آغاز كرد... اين خاطرات 
به زبان عربي امال شده و ابتدا خوانندگان عرب زبان از آن مطلع 
خواهند شد كه البته اين، هم نشانگر جايگاه زبان قرآن در دل 
ايشان و نیز دلیل ديگري است بر قدرت و ظرفیت اين زبان از 
جهت وحدت بخشي امت مسلمان و در نظر گرفتن هر تفاوت 

جغرافیايي، قومي و زباني میان مسلمانان. 
اين خاطرات مه��م از تاريخ نهضت اس��المي و رهبر آن، به 
همه پژوهش��گران تاري��خ جنبش اس��المي معاصر كمك 
مي كند تا با جزئیاتي آشنايي يابند كه از دانستن آن بي نیاز 

نمي توانند بود. 
قرار است اين اثر به درخواس��ت گروه هاي مردمي و به صورت 
خودجوش به زبان هاي روس��ي و اردو ترجمه شود. همچنین 
ترجمه انگلیسي و اسپانیولي اين اثر نیز در دست انجام است. 
عالقه مندان براي تهیه اين اثر مي توانند به س��ايت انتشارات 

مراجعه كنند.

    خبر

 پايان كارزار »كارساز«ها 
در حضور معاون رئيس جمهور 

توليد مستند- مس�ابقه  »كارس�از« با حضور دكتر س�ورنا ستاري، 
معاون علم�ي و فن�اوري رئيس جمهور به ايس�تگاه پاياني رس�يد. 
»كارساز« مستند- مسابقه اي تلويزيوني براي رقابت ايده هاي برتر است؛ 
مس��ابقه اي جذاب و مس��تند درباره كسب و كار، میان كس��اني كه ايده 
درخشان در ذهن دارند، اختراع مهمي كرده اند كه جهان تازه اي مي سازند 

يا محصول ويژه اي ساخته اند كه زندگي انسان ها را تغییر مي دهند. 
در مس��ابقه پاياني و مراس��م اختتامیه »كارساز«، دكتر س��ورنا ستاري، 
معاون علمي و فناوري رئیس جمهور با حمايت از تولید مستند- مسابقه 
»كارساز« در حوزه كارآفريني و كسب وكار گفت: حركت اشتباه ما از جايي 
آغاز شد كه به فرزندانمان آموختیم معني اشتغال، استخدام است و بهايي 

به ايده پردازي، نوآوري و تفكر خالق نداديم. 
در اين صورت مدرك گرايي رواج پیدا كرد و جوانان در دانشگاه ها به دنبال 
تكه كاغذي براي استخدام رفتند. پس از استخدام خوشحالي مي كنند در 
حالي كه نمي دانند اين اقدام تمام اعتماد به نفس، مهارت ها و نوآوري ها 

از بین مي برد. 
اگر به اين نكته برسیم كه استخدام افتخار نیس��ت و جوانان را با پول نه 
بلكه با تفكر و ايده هاي نوآورانه آنها بايد ارزيابي كرد، آن زمان به فرهنگ 
كارآفريني هزار ساله خود بازگش��ته ايم. در اين صورت متوجه مي شويم 
كه خام فروشي راه به جايي نمي برد و تنها فرهنگ مسموم وابستگي را به 

اقتصاد تزريق مي كند.


