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عبرت ه�ا چق�در فراوانن�د و 

عبرت پذيران چه اندك.

تهيه كننده پيشكسوت سينما معتقد اس�ت، با نگاهي به 
سردر  سينماهاي كشور اين سؤال پيش مي آيد كه با وجود 
اينها مي ش�ود راجع به حجاب، فعاليت مؤثر انجام داد؟ در 
حالي كه ب�راي تبليغات نيز بايد استاندارد س�ازي ش�ود. 
سیداحمد میرعاليي مدير اسبق بنیاد سینمايي فارابي با بیان 
اين مطلب با توجه به عدم تناسب تولیدات سینمايي در جهت 
الگوسازي براي افراد جامعه به تسنیم مي گويد: الگوي ما براي 
جوانان چیست؟ آيا انتظار داريم جوانان ما بروند به سمت يك 
سینمايي كه تحول برانگیز است؟ اصل مشكل سینماي ما نبود 
برنامه ريزي براي يك سینمايي كه قرار است در خدمت كشوري 
كه به آن جمهوري اسالمي مي گويند، باش��د. ما در مديريت 
سینمايي كشور برنامه ريزي كامل و درستي نداشته ايم. 40سال 
از انقالب گذشت ولي برنامه ريزي جامعي نداشته ايم، البته به 
هر صورت يا بهتر بگويم باري به هر جهت به جاهايي رسیده ايم 

ولي الزم است براي 40سال بعد برنامه ريزي كنیم. 
اين مدير سینمايي با اشاره به اينكه برخي از مسئوالن فرهنگي 
ما به وظايف خود به خوبي عمل نكرده اند و اال ما بايد يك نقشه 
راه خوب، كامل، عملي و كارشناسي ش��ده براي سینما، تئاتر، 
تلويزيون و كنسرت هاي موس��یقي و... داش��ته باشیم، اظهار 
مي دارد: آيا نبايد كمیسیون فرهنگي مجلس الاقل در دوره بعدي 
خود براي آينده فرهنگ كش��ور برنامه داشته باشد؟ اين نهاد و 
ساير نهادها و مهم تر از آن شوراي انقالب فرهنگي بايد فعال ترين 
و مهم ترين نیروها را در اطراف خود داشته باشد و با داشتن برنامه 

مناسب و شفافیت در برنامه ريزي و كار عمل كند. 

مدير اسبق بنیاد فارابي با تأكید بر اينكه طبیعي است در شرايط 
اقتصادي موجود و هزينه هاي باالي فیلم و فیلمسازي يكي از اصول 
مهم فیلمسازي موفق توجه به عرضه و درآمد آن باشد، خاطر نشان 
مي كند: در كنار توجه به محتوا و پیام فرهنگي كه اين محصول 
بايد داشته باش��د اما توجه كنیم برخي از فیلم هاي ما چه چیزي 
را به مخاطب خود مي فروشد؟ مس��ئوالن محترم فرهنگي براي 
كارنامه كاري خود مي آيند و با افتخار مي گويند كه ما فالن قدر 
در سال فروش داشتیم، اما بايد توجه داشته باشند كه چه چیزي 
را فروخته اند؟ كارشناس��ي صورت گرفته بر اساس محتوا و پیام 
فیلم هاي اكران شده تأمین نشده كه در اين صورت ممكن است 
گاهي اوقات وجداناً باعث سرافكندگي نیز شود. اين روند باعث شده 
است مخاطب ما ذائقه  اش افت كند و آثار مبتذل و سطحي امروز را 
تماشا كند اما به نظر مي رسد سینماروهاي ما مقصر نیستند، يك 
سؤال، اينجا مقصر كیست؟ مسئوالن، سینماگران بدون تفكر و 

انديشه، پخش كننده ها يا سینماداران يا همه گزينه ها؟

ميرعاليي مدير عامل اسبق بنياد فارابي مطرح كرد

سردر سينماها با فرهنگ مردم تناسبي ندارد

   افشين عليار
دومي�ن فيلم راما قوي�دل پس از پنج س�ال به نماي�ش درآمد. دليل 
اينكه چرا از س�ال 93 اين فيلم نتوانسته اكران ش�ود معلوم نيست. 
مهم ترين ضعفي كه فیلم چاقي دارد از فیلمنامه مي آيد. احتماالً چاقي قرار 
بوده يك تله فیلم باشد و بعد تبديل به يك فیلم سینمايي شده اما از آنجايي 
كه قويدل كارگرداِن تلويزيوني است با همان متر و معیار سراغ ساخت فیلم 
بلند آمده و به نظر مي رس��د از نظر تايمینگ )زمان فیلم( نتوانسته به سینما 
نزديك ش��ود به همین دلیل ما با فیلمي مواجهیم كه از نظر محتوايي دچار 
ضعف اس��ت و همین ضعف به ساختار هم آسیب رس��انده است. چاقي فیلِم 
سینما نیست، قصه اي الغر و كم جان دارد، شخصیت پردازي ها الكن و ناقص 

هستند، بسترسازي و قالب داس��تاني اش تكراري 
است و فیلمساز تالشي براي كیفیت موضوع نكرده 
اس��ت چراكه چاقي نیاز به دوباره نويسي فیلمنامه 
داش��ته و امتناع از اين كار اين اثر را تبديل به يك 
فیلم موقعیت محور تكراري كرده ك��ه نمونه آن را 
بارها ديده ايم كه از آن جمله مي شود به فیلم زندگي 

خصوصي حسین فرح بخش اشاره كرد. 
اساساً فیلم چاقي پیش از اينكه مسئله آن خیانت 
باش��د يك اثر انساني اس��ت و اين براي مخاطب تا 
حدي قابل درك اس��ت اما عناص��ر دراماتیك در 

گره افكني و رويارويي ش��خصیت اول با بحران غیرقابل تصور است. فیلمساز 
طرح موضوع كرده اما از نشان دادِن داليل طفره رفته است، حاال مخاطب از 
كدام زاويه بايد چاقي را ببیند، آيا موضوع اصلي فیلم چاق بودِن امیر اس��ت؟ 
يا خیانِت امیر به همسرش؟ در فیلم داليل منطقي براي عاشق شدن امیر به 
مخاطب ارائه نمي شود، در همان اوايل فیلم همه چیز خوب پیش مي رود و امیر 
رابطه خوبي با همسرش دارد، رستوران نرفتن در شب سالگرد ازدواج يا تیكه 

انداختن بهار به امیر به دلیل چاقي كه اساس��اً اهانتي رخ نمي دهد نمي تواند 
دلیلي براي خیانت باشد، حاال اضافه كنید كه امیر از نوشین دل خوشي ندارد، 
چرا؟ ما نمي دانیم! چطور يك باره با يك صداي ضبط ش��ده دلباخته نوشین 
مي ش��ود؟ چه دلیل منطقي دارد؟ فیلمساز س��عي كرده فیلمي در ارتباط با 
مشكالت زناشويي بس��ازد اما عماًل هیچ مش��كلي در فیلم روايت نمي شود و 
خیانِت امیر به همسرش تعمدي است. قويدل مي توانست مسئله چاقي امیر را 
پررنگ كند كه دلیل مهمي باشد براي دعواهايشان، اما روابط آدم ها گل و بلبل 
است و مخاطب نمي داند چه كمبود يا حفره اي در زندگي امیر به وجود آمده 

كه او به زن ديگري فكر مي كند. 
فیلم ش��خصیت پردازي ندارد. امیر به عنوان كاراكتر اصلي حرفه اش معرفي 
مي شود او صداگذار است، رامین هم دوست 20ساله اوست كه فیلمساز است 
اما حتي يك پالن از فیلمي كه ساخته به مخاطب نشان داده نمي شود، نوشین 
در دفتر رامین چه كاري انجام مي دهد؟ امیر نوشین را به خانه مي رساند، باراني 
تند مي بارد و امیر براي نوشین چتر باز مي كند كه او خیس نشود، نوشین چتر 
را مي گیرد و امیر را تا ماش��ین همراهي مي كند كه امیر خیس نشود! از اين 

سكانس فاجعه تر با میزانسن ابتدايي كمتر در سینما مي توان سراغ گرفت. 
در سكانس بعد حدس مي زنیم كه نوشین پرستار يك آدم سالخورده است، 
همان شب امیر ترجیح مي دهد به جاي اينكه به خانه اش برود در دفتر كارش 
شب را صبح كند و تلفني به همسرش دروغ مي گويد، اين همه الكن گويي و 
نبود علت و معلول در روابط چه دلیلي دارد؟ فیلمساز چرا از منطق فراري است 
و نمي تواند تصويِر درستي از گسستگي روابط زناشويي به مخاطب نشان بدهد؟ 
فیلمس��از حتي نمي گذارد مخاطبش بفهمد امیر در استوديو به نوشین چه 
مي گويد كه او يك باره مي رود و در چند سكانس جلوتر براي امیر ناز و عشوه 
مي كند! موضوع درد پاي امیر چه كمكي به فیلم مي كند؟ همچنین دعواي او 
با همسايه اش يا در باشگاه بدنسازي؟! اساساً اين نكات چیزي را به فیلم اضافه 
يا كم نمي كند، فقط نشان مي دهد اين فیلمنامه بر اساس نگرش غیرسینمايي 
نوشته ش��ده و به همین دلیل چاقي با چراهاي بیش از حدي مواجه شده كه 
هیچ پاسخي به آنها داده نمي شود و اينكه فیلمس��از امیر را با وجدانش تنها 
مي گذارد قطعاً يك گره گشايي كامل نیست، برف مي بارد، نوشین سوار ماشین 
امیر مي شود )يادآور آن س��كانس معروف در فیلم چهارشنبه سوري( و چند 
ديالوگ ابتدايي ضدعشق مي گويد و مي رود، فیلم 

به هیچ نتیجه اي نمي رسد. 
 رابطه امیر و همس��رش مش��خص نمي شود، هیچ 
گفت وگويي میان آنها شكل نمي گیرد و مخاطب با 
سؤال هاي بي جوابي از سینما خارج مي شود. چاقي 
را نمي شود به عنوان يك اثر سینمايي پذيرفت، اين 
فیلم در محتوا و ساختار با ضعف هاي زيادي همراه 
است و اساس��اً فیلمي اس��ت كه انگار كوتاه شده، 
منطق در باف��ِت محتوايي فیلم به ش��دت مجهول 
است، به همین دلیل فیلم چاقي ممكن است تنها 
بتواند براي 90دقیقه وقت مخاطب را پر كند وگرنه كاركرد مهمي در سینما 
و عنصر تاثیرگذاري روي مخاطب در آن ديده نمي شود و پس از پايان از ذهن 
مخاطب براي همیشه پاك مي شود، نكته مثبتي نیز به لحاظ هنري نمي توان 
يافت. از نظر بازي ها علي مصفا همان همیشگي است اما با فیزيك چاق تر كه 
البته ويژگي محسوب نمي شود چراكه كاركردي براي فیلم ندارد، بازيگران 

ديگر هم نتوانسته اند نقِش مستقل و منسجمي را ايفا كنند.

نگاهي به دومين ساخته در حال اكران راما قويدل  

 يك قصه الغر كه نام »چاقي« 
بر آن نهاده اند!

فيلمساز طرح موضوع كرده اما از نشان دادِن داليل طفره رفته است

ش��ايد چاق��ي ق��رار ب��وده يك 
تله فيلم باشد و بعد تبديل به فيلم 
سينمايي شده اما از آنجايي كه 
قويدل كارگرداِن تلويزيوني است  
نتوانسته به سينما نزديك شود

در گفت وگو با محسن علي اكبري تهيه كننده سينما و تلويزيون مطرح شد 
 ايمان به حقانيت سيدالشهدا)ع(

زيربناي توليد آثار ماندگار عاشورايي
    هادي خدادوست

پس از پیروزي انقالب اسالمي تولید محصوالت سینمايي 
و تلويزيوني ب��ا محوريت قیام سیدالش��هدا)ع( مورد توجه 
قرار گرفت و علقه هاي ش��یعي برخي فیلمس��ازان در كنار 
حمايت هاي بعضي از مدي��ران اتفاقاتي تاريخ س��از در اين 
حیطه رقم زد ولي نكته اين است كه بعد از 40سال هنوز به 

پويايي و تداوم در تولید محصوالت عاشورايي نرسیده ايم. 
محسن علي اكبري تهیه كننده قديمي س��ینما و تلويزيون 
درباره سختي هاي تولید محصوالت عاشورايي گفت: كالً وقتي 
ما سراغ اين نوع آثار تاريخي و اسالمي مي رويم، تحقیقات و 
پژوهش به مراتب دش��وارتر و سنگین تر مي شود به خصوص 
وقتي قصه هاي مربوط به بطن حادثه كربال را در دستور كار 

قرار مي دهیم، دقت و پژوهش ما بايد حداقل 10برابر شود. 
علي اكبري ادامه داد: ب��ه دلیل اينكه بايد نظ��رات، تفكرات 
و تلقیات مختلف از واقع��ه را با تحقیق شناس��ايي كرده و با 
صاحبنظران تفك��رات مختلف بحث و نشس��ت و گفت وگو 
داشته باشیم و به نتیجه برس��یم در نتیجه پیش تولیدي به 
مراتب طوالني خواهیم داشت و چه بس��یار كارهايي كه در 

همین پیش تولید متوقف مي شوند. 
علي اكبري با اش��اره به جايگاه مرجعیت شیعه در تولید آثار 
عاش��ورايي گفت: درباره قیام عاش��ورا در بین مراجع ديني 
محترم، نظرات متفاوتي درباره تصويرسازي ماجرا وجود دارد و 
براي همین بدون حضور مشاوران مذهبي قوي نمي توان قدم 
از قدم برداشت. اگر دقت كنید مي بینید بوده اند كارهايي كه 

به همین دلیل به رغم تولید باز به اكران نرسیده اند. 
محس��ن علي اكبري كه س��ابقه حضور در تیم تولید سريال 
ناتمام »ثاراهلل« را در كارنامه دارد، خاطر نش��ان ساخت: در 
تصويرسازي عاشورا بايد به واقعیت تاريخ هم پايبند باشیم و 
اين دست و بال ما را به شدت مي بندد زيرا سینما و تلويزيون 
هنرهايی رؤياپردازند و بدون تخیل جذابیت شان كم مي شود. 
در داستان پردازي س��ینمايي عاش��ورا از خالقیت هنرمند 
در رؤياپردازي كمتر مي توانیم بهره ببريم و اين مس��ئله كار 

درام پردازي را بسیار سخت مي كند. 
تهیه كننده »اس��ترداد« تأكید كرد: با عقبه اي كه در سینما 
و تلويزيون داريم س��اختن تصاوير مرتبط با موضوع كربال از 
نظر اجرا كار پیچیده اي نیست اما از نظر فیلمنامه و تحقیق 
و پژوهش كار بسیار سختي است و چون كاًل نگارش را جدي 
نمي گیريم چه بسا تصاوير بديعي تولید مي كنیم كه جذابیت 
داستاني ندارند. ورود به مقوله كربال در بخش تدوين و نگارش 

متن كه بايد مورد تأيید مراجع محت��رم و حوزه هاي محترم 
باشد بس��یار پیچیده و سخت است اما نش��دني نیست. بايد 
بیشتر وقت و هزينه گذاشت تا يك جريان پويا در اين حیطه 

شكل گیرد. 
تهیه كننده س��ريال هاي »فرس��تاده« و »ايوب پیامبر« در 
پاسخ به اينكه رمز ماندگاري آثار عاش��ورايي چیست، بیان 
داشت: ماندگاري يك اثر عاشورايي بیش از هر چیز بستگي 
به گروه س��ازنده دارد. فارغ از تخصص و امتحان پس دادگي 
اين مسئله بسیار مهم است كه گروه سازنده خود به آزادگي 
سیدالشهدا)ع( و حقانیت ايشان اعتقاد داشته باشند و با ايمان 
به پیام عاشورا س��راغ تولید فیلم درباره آن بروند. خیالتان را 
راحت كنم، بدون ايمان به پیام عاشورا نمي توان هیچ محصول 

اثرگذاري درباره اش تولید كرد. 
محس��ن علي اكبري با اش��اره به تجربیات خ��ودش از تولید 
س��ريال هاي تاريخي تأكید كرد: يادم مي آيد وقتي داشتیم 
س��ريال »مريم مقدس« را كار مي كرديم، شرايط طوري بود 
كه همه با جان و دل كار مي كردند. شايد باورتان نشود حتي 
در بخش ساخت و ساز بنا براي لوكیشن ها نیز اين علقه قلبي 
وجود داشت به طوري كه كارگر بیس��واد ساختماني كه در 
آن مجموعه كار مي كرد نیز س��عي مي كرد ب��دون وضو وارد 

كار نشود!
اين تهیه كننده 59س��اله كه نزديك چهار دهه است فعالیت 
هنري دارد، ادامه داد: اين اعتقادات زيربناي تولید هر اثر ديني 
اس��ت و در اثر عاشورايي كه قطعاً بايد باش��د تا كار به نتیجه 
مطلوب برسد. اگر گروه سازنده يك فیلم يا سريال عاشورايي 
به حقانیت امام سوم باور نداشته باشند محال است مخاطب با 
محصول آنها ارتباط گیرد و بتواند با آن ارتباط برقرار كند پس 
بايد ايمان به سیدالشهدا)ع( را محور تولیدات عاشورايي قرار 

دهند تا بهترين نتیجه براي مخاطبان حاصل شود.

وزارت كشور فرانسه فروش كتاب 
محمدبن عبدالوهاب را ممنوع كرد

وزارت كش�ور فرانس�ه ط�ي ابالغي ف�روش كت�اب »آموزش 
توحيد براي ك�ودكان« ترجمه فرانس�وی اث�ري از محمد بن 
عبدالوهاب بنيانگذار فرقه وهابيت را در اين كشور ممنوع كرد. 
به گزارش مهر، وزارت كش��ور فرانس��ه طي ابالغ��ي فروش كتاب 
»آموزش توحید براي ك��ودكان« را در اين كش��ور ممنوع كرد. بر 
اس��اس اين ابالغیه كه 23 اوت در روزنامه رس��مي منتشر شده با 

فروشندگان اين كتاب برخورد خواهد شد. 
وزارت كش��ور فرانس��ه در ابالغیه خود آورده اس��ت كه اين كتاب 
آموزش��ي داراي محتوايي اس��ت كه مي تواند كودكان را به ترويج 
نفرت يا تبعیض نسبت به آنهايي كه به اسالم وهابي عمل نمي كنند، 
تشويق كند و به اين ترتیب خطري براي كودكان يا افرادي كه آن را 
مطالعه كنند، محسوب مي شود، به همین دلیل فروش، توزيع، هديه 
يا پیشنهاد آن به كودكان و همچنین قرار دادن آن در معرض ديد 
در هر جا كه باش��د به ويژه در بیرون يا داخل مغازه ها و كیوسك ها 
و تبلیغ آن از طريق انتشار آفیش، آگهي، درج مطلب در مطبوعات 
يا بخش هاي صوتي و تصويري ممنوع است. »آموزش توحید براي 
كودكان« ترجمه فرانسه اثري از محمد بن عبدالوهاب موسس فرقه 

وهابي است كه به دو زبان فرانسه و عربي منتشر شده است.

    كتاب

سيروس همتي: مديران و مسئوالن دغدغه تئاتر ديني ندارند
س�يروس همت�ي نمايش�نامه نويس و كارگ�ردان تئاتر معتقد اس�ت، 
طي س�ال هاي اخي�ر مدي�ران و مس�ئوالن تئات�ري دغدغ�ه توليد و 
اج�راي تئاترهاي دين�ي ندارن�د و اين وضعي�ت نگران كننده اس�ت. 
سیروس همتي نمايشنامه نويس، بازيگر و كارگردان تئاتر كه در كارنامه فعالیت 
خود آثار متعددي را با موضوعات ديني و مذهبي نگاش��ته و كارگرداني كرده 
است، در گفت وگو با مهر گفت: دوره اي كه براي مدير مركز هنرهاي نمايشي و 
مسئوالن تئاتر ديني دغدغه بود، گذشت. قبل ها دو تا سه ماه قبل تر از ماه محرم 
و صفر نمايش هاي ويژه اين ايام به هنرمندان شناخته شده سفارش داده مي شد 

و گروه تمرين هاي خود را آغاز مي كرد. وي با اشاره به اجراهاي انگشت شماري 
نظیر »خورشید كاروان« و همچنین آثاري كه هنرمنداني چون كوروش زارعي 
و سیدجواد هاشمي اجرا مي كنند، اظهار داشت: در اين شرايط مديريتي همین 
كه تئاتر ديني در ماه محرم و صفر اجرا مي شود و چراغش همچنان روشن است، 
جاي شكر دارد اما احساس خطر مي كنم از اين بابت كه ژانر و گونه تئاتر ديني 
و مذهبي از دس��ت برود، اين شرايط نگران كننده اس��ت. در گذشته برگزاري 
رويدادهايي همچون همايش آيین هاي عاشورايي مأمن و محفل خوبي براي 

هنرمندان فعال در عرصه تئاتر ديني بود كه متأسفانه ديگر برگزار نمي شود.

    تئاتر

 چند نكته 
درباره مستند »آسوده بخواب كوروش«

مستند »آسوده بخواب كوروش« از تصاوير بكر و ديده نشده اي 
برخوردار است و به سوژه مهم و جالب توجهي مي پردازد اما براي 
همراه كردن مخاطب تا انتهاي فیلم و زدن ضربه اصلي يك شگرد 
اشتباه را طراحي كرده است؛ شگردي كه اگر چه به نظر مي رسد 
در انتهاي فیلم تا حدودي جواب داده و اثرگذار بوده اما به دلیل 

گیج كردن و كد اشتباه دادن به مخاطب قابل دفاع نیست. 
سازندگان مستند كوروش آسوده بخواب براي آنكه بتوانند دايره 
مخاطبان با هر س��لیقه فكري را با خود همراه كنند در يك س��وم 
ابتدايي فیلم از محمدرضا پهلوي چهره ای فاتح آذربايجان ترسیم 
كرده اند تا مخاطبي كه به دوره پهلوي س��مپات دارد را از دس��ت 
ندهد در حالي كه اساساً براي همراه كردن مخاطب نیازي به اين 
رويكرد عجیب و غريب نیست و اگر كار به لحاظ فني و تكنیكي از 
استانداردهاي الزم برخوردار باشد و بتواند روايتي صادقانه ارائه دهد، 

مخاطب منصف و حقیقت طلب را با خود همراه و قانع مي كند. 
تقريباً همه مورخان تاريخ معاصر ايران بر اين واقعیت اذعان كرده اند 
كه در ماجراي نجات آذربايجان از شر فرقه پیشه وري و كمونیست 
شوروي، احمد قوام در حالي كه محمدرضا پهلوي جواني بي دست 
و پا و تازه به س��لطنت رس��یده بود میدانداري كرده و اولتیماتوم 
امريكايي ها هم نقشي انكار ناپذير در خروج قواي روس از آذربايجان 
داشته است اما مستند كوروش آسوده بخواب كاماًل همان قرائتي 
را كه رسانه هاي دوره پهلوي در بزرگنمايي نقش محمدرضا روايت 
كرده اند ارائه مي دهد تا به خیال خود سلطنت طلب را هم تا انتها با 

خود همراه كند و نور حقیقت را به دل او نیز بتاباند. 
مس��تند البته با وجود همه ايرادهاي فني و ساختاري به ويژه در 
تدوين مخاطب را تا دقايق پاياني درگیر مي كند و به دنبال خود 
مي كشد و ضربه نهايي را هم مي زند. براي مخاطب خیلي خوب 
جا مي افتد كه محمدرضا در ماجراي جدايي بحرين از خاك ايران 
به خاطر حفظ تاج و تخت و ترس از دست دادن آن عوض دفاع از 
تمامیت ارضي ايران به عنوان مجري امريكا و انگلیس عمل كرده 
است اما سازندگان به اين تناقض پاسخ نداده اند كه شاه بي دست 
و پا و تازه به تاج و تخت رسیده اي كه بنا به روايت مستند آنگونه 
آذربايجان بزرگ را از چنگال ابرقدرت ش��رق درمي آورد چرا در 
دوران پختگي س��ني درباره بحرين اينگونه ذلی��ل و حقیر رفتار 
مي كند و پاره تن ايران را دودس��تي و با رضاي��ت خاطر كامل به 
امیر نش��ین جنوبي اعطا مي نمايد. در واقع س��ازندگان مستند 
اگرچه توانسته اند يك گره ذهني تاريخي را براي مخاطبان منصف 
شفاف سازي كنند اما بذر ابهامي ديگر را كه البته بزرگ تر است در 
ذهن ها كاشته اند. مخاطب بايد با آن قهرماني كه ابتداي مستند 
برايش از محمدرضا ساخته شده چه كار كند؟ كسي كه بحرين را به 
خاطر ترس واگذار مي كند چگونه فاتح آذربايجان است اما مستند 
آسوده بخواب كوروش يك نكته جالب توجه هم دارد؛ در طول فیلم 
با چند چهره مصاحبه شده است. هوشنگ طالع، نماينده مجلس 
دوره پهلوي است كه جزو اندك مخالفان اليحه جدايي بحرين از 
ايران بوده است و تأكید منطقي و روشني بر خیانت شاه در موضوع 
بحرين دارد اما در سويي ديگر پیروز مجتهدزاده قرار دارد كه به 
عنوان استاد دانشگاه مسئولیت هايي در نظام جمهوري اسالمي 
داشته و دارد. نكته ماجرا اين است كه سیاستمدار دوره پهلوي شاه 
را صراحتاً در موضوع بحرين خائن مي نامد اما استاد دانشگاه مورد 
وثوق جمهوري اسالمي كه نزديك 40سال است در تلويزيون ايران 
درباره مسائل مختلف اظهار نظر مي كند اعتقادي به خیانت شاه 
در ماجراي جدايي بحرين از ايران ندارد و تأكید دارد شاه در عمل 
انجام شده قرار گرفته و ناگزير به انجام آن شده است، البته منطق 

سیاستمدار پهلوي در اين فقره به وضوح چربش دارد.

جواد  محرمي     نقد 

داريوش ارجمند:

 در تلويزيون خبري از پول هاي ميلياردي نيست

داريوش ارجمند نس�بت به تحريف س�خنانش درب�اره وجود 
پول هاي مش�كوك در تلويزي�ون واكنش نش�ان داد و گفت: 
من ك�ي گفتم تلويزي�ون پول كثي�ف دارد كه برخ�ي تيترش 
كردند؟ وارونه منعكس كردن مصاحبه من غرض ورزي اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت سیما، داريوش 
ارجمند بازيگر پیشكس��وت تلويزيون با بیان اينك��ه تلويزيون را 
خانه و ولي نعمت خود مي داند، گفت: من سال هاست با تلويزيون 
همكاري می كنم و بی��ش از 50هزار پالن ب��راي تلويزيون بازي 
كرده ام و دلیل حضورم در تلويزيون مخاطب گسترده اين رسانه و 

مردمي بودن آن است. 
داريوش ارجمند با اش��اره به اينكه با س��ابقه زيادش در تلويزيون 
مي داند كه پول هاي كالن جايي در برنامه س��ازي ها و سريال هاي 
تلويزيوني ندارد، گف��ت: تهیه كننده اي با بودجه دولت س��ريالي 
مي س��ازد كه منفعت مالي ندارد، ب��ه آن پول اضافه نمي ش��ود و 

فروشي وجود ندارد. 

بازيگر نقش مالك اشتر با اش��اره به مصاحبه اي كه ديروز از او در 
يكي از خبرگزاري ها منتشر شده بود كه به نقل از وي تلويزيون را 
مسئول جلوگیري از جا به جا كردن پول هاي كالن در تولید فیلم 
و سريال ها معرفي كرده بود، گفت: حرف هاي من در آن مصاحبه 
هیچ ارتباطي به تلويزيون ندارد و نمي دانم غرض خبرنگار از انتشار 

اين مطلب چیست. 
ارجمند با بیان اينكه انتش��ار اين مطلب غلط خبرنگاري نیست، 
گفت: يا خبرنگار حرف هاي مرا خوب نش��نیده يا غرض ورزي در 

كارش بوده است. 
اين بازيگر كه به زودي دو سريال »مرضیه« و »ستايش 3« از وي در 
تلويزيون پخش مي شود، گفت: اشاره من در آن مصاحبه به پول هاي 
میلیاردي و بي پشتوانه اي است كه بدون نظارت در شبكه نمايش 
خانگي دست به دست مي شود و كارگرداني در يكي از برنامه هاي 
سینمايي به راحتي مي گويد، من فیلمم را مي سازم و كاري ندارم 
پولش از كجا آمده است. تهیه كننده اي كه فسادش در دادگاه علني 
اثبات و مش��خص مي ش��ود فقط 3میلیارد تومان پول بابت خريد 
خودرو براي منش��ي اش هزينه كرده است و بريز و بپاشي در پشت 

صحنه ساخت سريال نمايش خانگي اش بوده كه شنیدني است. 
ارجمند در ادامه گفت: هنرپیشه اي در يك سريال نمايش خانگي 

میلیاردي دستمزد مي گیرد اما در تلويزيون از اين خبرها نیست. 
داريوش ارجمند گفت: منظور من اين نبود كه تلويزيون اين پول ها 
را مي دهد! يا اينكه اين پول هاي كثیف در تلويزيون دست به دست 
مي ش��ود. حرف هاي مرا وارونه جلوه داده اند و كاري كه با مصاحبه 

من كرده اند خبرنگاري نیست.

    خبر

سيدمهدي شجاعي در مراسم رونمايي از كتاب »خون خدا«: 

»زيارت عاشورا« مرامنامه ماست
س�يدمهدي ش�جاعي در 
مراسم رونمايي از تازه ترين 
اثرش كتاب »خون خدا«، 
زي�ارت عاش�ورا را ي�ك 
)مرامنام�ه(  مانيفس�ت 
براي همگان دانست و آن 
را نوع�ي اع�الم موضع در 
خص�وص والي�ت خواند. 
س��یدمهدي ش��جاعي در 
مراسم رونمايي از تازه ترين 

اثرش كتاب »خون خدا« كه روز عاش��ورا را روايت مي كن��د، گفت: در محضر و 
آستان امام حسین)ع( كار كوچك و بزرگ نداريم، نیت مهم است. بیش از چیزي 
كه بخواهد نصیب مخاطب شود در اين اثر كرامتي بود كه نصیب من شد و نگارش 
اين كار كشفي بود كه همزمان با تولد كار آغاز شد. براي بنده هم اين فضاها تازه 

بود و تشرف اين معاني به من به واسطه كار حاصل شد. 
شجاعي خاطرنشان كرد: بايد بگويم زيارت عاش��ورا اعالم موضع نسبت به امام 
حسین)ع( است، به همان نسبت اعالم دشمني و برائت از دشمنان امام حسین)ع( 
موضوعیت دارد و اين از مواردي است كه در اين كتاب رعايت شده است. الزمه 
مهر ورزيدن به يكی تولي و به ديگري تبري اس��ت. اين دو بدون ديگري ناقص 
هستند و در پايان بايد بگويم زيارت عاشورا اعالم موضع نسبت به امام حسین)ع( 
است، به همان نسبت اعالم دشمني و برائت از دشمنان امام حسین)ع( موضوعیت 

دارد و اين از مواردي است كه در اين كتاب رعايت شده است.


