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* آن طور کــه در خبرها 
شــما  جدید  فیلم  آمــده، 
»مظنونین برجام« واکنشــی 
توافق  و  مذاکرات  به  اســت 
غرب.  و  ایران  میان  هسته ای 
اما چرا در میان همه موضوعات 
ماجرای  قضایا،  این  به  مربوط 
انفجار شــعبه »مک دونالد« 
در تهران را به عنوان شــروع 

وتو در آمریکا 
انفجار در تهران

مجموعه مستند »تمدن آسمانی« 
بــرای نخســتین بار در رســانه ملی 
بــه معرفی و تحلیل تمدن اســامی 
می پردازد. این برنامه در 30 قسمت هر 
هفته جمعه ها از شبکه خبر سیما پخش 
می شود. هر چند که پخش این برنامه 
در پایان راه است اما اغلب قسمت های 
آن در فضای مجازی قابل دریافت است. 
سعید مستغاثی، کارگردان »تمدن 
آســمانی« درباره چرایی ساخت این 
برنامــه گفت:همــه بحث مــا در این 
مجموعــه درباره تمدن اســامی این 
نیســت که بیاییم یک سری اطاعات 
ارائه کنیم. خیلی از آثار ازجمله مساجد، 
بناها، کتاب ها و هنرهای ظریف دستی 
این تمدن را نشان می دهند. اما هدف 
ما ایــن بود که نقش دین را در هنر و 
زندگی و علم نشــان دهیم و بگوییم 
وقتی دین به عرصه زندگی می آید چه 
اتفاقی می افتد و وقتی که کنار می رود، 
چگونه انحطــاط و افول پیش می آید. 
درواقع آن چیزی که سکوالریسم نفی 
می کند، ما می خواستیم اثبات کنیم. 
همه تاش ما این بود که نشان دهیم، 
اندیشــه ها و باورهای دینی چگونه در 
گوشه گوشه معماری مساجد و بناها یا 
بیت بیت اشعار شاعران یا ترکیب نقش 
و نگارهای تذهیب کاران یا رفتارهای 
آدم ها و ســبک زندگی تجلی یافته و 
باعث شــده تا انسان هم زندگی و هم 
آخرت بهتری پیــدا کند و حاصل به 
ساخت انسان کامل بیانجامد. خواستیم 
با مصادیق نشان دهیم که چگونه آن 
اندیشه بروز یافته است. تاش این بود 
که بگوییم اگــر ابوریحان بیرونی، ابن 
سینا و ... به عنوان دانشمندانی بزرگ 
در جهان شناخته می شوند، برای چه 
ســراغ علم رفتند؟ ما در این مجموعه 
نشان می دهیم که قصد آنها فقط برای 
خود علم نبوده بلکه برای رســیدن به 
خدا و کشف ذات وجود حق بوده است. 

ما توانستیم
افــزود: در مجموعه »تمدن  وی 
آســمانی« خواســتیم بگوییم که چه 

توافق هسته ای وین میان ایران و غرب، خیلی زود به سینمای 
ایران راه یافت. علی وزیریان نخستین فیلمسازی است که کار 
خلق یک اثر ســینمایی درباره توافق را کلید زده است. فیلم 
»مظنونین برجام« با نگاه به گذشته، به روایت داستانی درباره 
آینده توافق و نتیجه برخی از فرضیــات درباره رابطه ایران و 
آمریکا و مثال راه اندازی شعبه مک دونالد در تهران می پردازد. 
درباره تازه ترین پروژه سینمای سیاسی ایران، با کارگردان این 

تصویرروزفیلم، علی وزیریان گفت وگو کردیم.

داســتان فیلم خود انتخاب 
کرده اید؟

سال ها پیش وقتی مجله »هنر 
معاصر« را با دوســتانم منتشــر 
می کردم، در هر شــماره ســعی 
می کردیم طراحی گرافیک یکی از 
کشورها را بررسی و معرفی کنیم. 
همان ایام به مطلبی برخوردم از 
یک نشریۀ آمریکایی که گزارشی 
بود از گرافیک معاصر چین. وقتی 
آن را خواندم متوجه شــدم هیچ 
چیــزی از خصوصیــات طراحی 
گرافیک چین در آن نیست. همۀ 
حــرف گزارشــگر آمریکایی آن 
نشــریه این بود که باالخره چین 
و انقابــش هم تســلیم فرهنگ 
آمریکا شد و تمام! دلیلش را هم 
رخنۀ شــیوۀ زندگــی آمریکایی 
در بیــن مردم چیــن ذکر کرده 
بــود کــه در راس مصداق هایش 
پوشیدن البسۀ جین بود و حضور 
مک دونالد و چند برند آمریکایی 
دیگر که در خیابان های شهرهای 
طوری  می کرد.  خودنمایی  چین 
از حضور مک دونالد و کوکاکوال و 
چند برند دیگر صحبت کرده بود 
انــگار که هر یک از اینها پرچمی 
هســتند که فاتحی ســر قله ای 
برافراشــته. به نظرم این معنا از 
حضور »مک دونالد« را همه نوع 
رسانه های وطنی خوب فهمیدند و 
البته مخنث های فرهنگی ذوق زده 

آن را در بوق و کرنا کردند، وگرنه 
این خبر چه اهمیتی داشــت؛ آن 
هم فســت فود زنجیره ای دیگری 
بود کنار بقیه. مخنث های فرهنگی 
از همان معنایی ذوق زده شــدند 
که آن گزارشگر آمریکایی دربارۀ 
چیــن گفته بود. البتــه بویی که 
اینها به مشام شــان خورده بوی 
نیســت، خر  همبرگر مک دونالد 

داغ کرده انــد. انتخاب ســکانس 
انفجــار شــعبه »مک دونالد« در 
تهران برای افتتاحیه فیلم از همین 
چیزها می آید. توضیح بیشتر دربارۀ 
شروع داستان و گره هایی که با این 
انفجار ایجاد می شود فیلمنامه را 
لو می دهد برای همین نمی خواهم 
بیش از این درباره اش صحبت کنم.
* به طور معمول، فیلم های 
وقایع  به  اجتماعی  و  سیاسی 
گذشته و حال می پردازند. این 
برای نخستین بار است که یک 
فیلــم – حداقل در ایران - به 
آینده  در  واقعه ای سیاســی 
داستان  آیا  پرداخت.  خواهد 
فیلم شما تخیلی است یا قصد 
پیش بینی آینــده و واقعیتی 

قابل انتظار را دارید؟ 
همین طور کــه خودتان هم 
اشــاره کردید این نوع فیلم سازی 
در ســینمای غرب چیــز تازه ای 
نیست اما اگر من سراغ پرداختن 
به چنین موضوعی رفته ام شــاید 
یک دلیل اش آدرس هایی است که 
شرایط  موجود برای آینده کشور 
به مــا می دهد. تیم مذاکره کننده 
تمام تاشــش را کرده اما تیغ اش 
بیــش از این نبریــده و حاصلش 
شده متنی که به هر حال خلل و 
فرج و ایرادهای جدی دارد که راه 
را برای سوء استفاده طرف مقابل 
باز گذاشته؛ البته این حرف اصًا 

به معنای کم گذاشتن و کوتاهی 
کردن تیم هسته ای در انجام کار 
نیست. آمریکایی ها می گویند متن 
توافق وین را با مشــورت اسرائیل 
تهیه کرده اند و اسرائیل بر بخش 
بزرگی از توافق اثر گذاشته، یا جای 
دیگر گفته اند توافق وین بخشــی 
از رویکرد امنیتی بزرگ  تر آمریکا 
بــرای خاورمیانه اســت و به آنها 

اجازه می دهــد هر وقت بخواهند 
بافاصله تحریم ها را برگردانند! آنها 
ادعا می کنند با این توافق دست و 
پای »جمهوری اسامی ایران« را 
ال اقل تا 10 سال آینده بسته اند و 
ادعاهای بسیار دیگری از این دست 
که زیاد شنیده ایم. خب مسئولین 
ما هم می گویند این طور نیســت 
و ایــن حرفها بــرای آمریکایی ها 
مصــرف داخلــی دارد یعنی که 
آنها دروغ می گویند! اما اگر دروغ 
می گوینــد ما چگونه می توانیم به 
دولتی اعتماد کنیم که با مردمش 
رو راست نیست و تزویر می کند؟ 
چه ضمانتی وجود دارد دولتی که 
به مردم خودش دروغ می گوید به 
ما که دشــمن اش هستیم راست 
بگوید و در وعده اش صادق باشد؟ 
البته عقلــی و قلبی ما حرف 
مسئولین خودمان را می پذیریم اما 
موقع خطر و برگرداندن تحریم ها و 
تحت فشار قرار دادن کشور، دنیا 
و بخصــوص هم پالکی های دولت 
آمریکا که دارای حق وتو هستند، 
حرف چه کسی را باور می کنند؟ 

ایران یا آمریکا ؟ 
بر اســاس همین برجام، آنها 
می توانند به کوچک ترین بهانه ای، 
در کمتــر از 30 روز همه چیز را 
ملغی کنند و همه  تحریم ها را به 
حالت اول بازگردانند و داد و فریاد 

ایران هم به جایی نرسد.

بحــث  تحریم های موشــکی 
و تســلیحاتی و احتمــال تداوم 
بلوکــه ماندن پول هــای فروش 
نفــت و خلع ید ایران از دو ســوم 
سانتریفیوژها و 98 درصد ذخایر 
اورانیوم غنی شــده؛ همین طور 
بازرســی های علی االطاق آژانس 
چیزهایی اســت که برای نســل 
آرمان گرا ســنگین است و همین 
موضوعــات انگیــزۀ قهرمان های 
را  فیلــم »مظنونیــن برجــام« 
می ســازد. قهرمان هایی عادی که 
در میان مردم زندگی می کنند و 
از آرمان های خود کوتاه نمی آیند 
و باالخره طغیان می کنند و کاسۀ 
صبرشــان لبریز می شود. طغیانی 
که بیشــتر متوجه دشمن بیرونی 
اســت و البته زنگ خطری برای 
اشتباهاتی که اکنون در حال رخ 

دادن اســت. در ســکانس پایانی 
فیلم تصاویری از یک شبکۀ خبری 
مربوط  می شود  پخش  تلویزیونی 
به دو انفجار بــزرگ در»تاویو« 
و »حیفــا«! انفجــاری که به نظر 
می رســد مظنونین برجام  در آن 
دســت دارند. درست مثل همان 
انفجار شعبۀ مک دونالد در تهران. 
کسی نمی داند شاید واقعاً کار آنها 
باشد، اما هیچ ردی از آنها نیست. 
ویژگی کار هــم به همین تعلیق 
اســت. البته فیلم طــوری تمام 
می شــود که امــکان ادامۀ آن در 

»مظنونین برجام2« حفظ شود.
نظر  به  کــه  آن طوری   *
نگاهی  شــما  فیلم  می رسد، 
توافق هســته ای  به  انتقادی 
دارد. آیا درباره احتمال اینکه 
علیه فیلم شــما کارشکنی ها 
گیرد  صورت  ممانعت هایی  یا 
نگران نیســتید؟ چنان که از 
هم اکنــون برخی از جریان ها 
علیه  منفی  فضاسازی  درحال 

این پروژه هستند.
درست است؛ »مظنونین برجام« 
از منظر انتقادی به توافق انجام شده 
نگاه می کند و به نظرم الزم است 
با صراحت بگویم »دلواپســی« و 
»ذوق زدگی« از توافق هســته ای 

دو روی یک ســکه اند. سکۀ افراط 
و تفریط؛ اما نسبت دلواپسی دادن 
به هر که مخالف یا منتقد مذاکرات 
هم حرف پرتی است و واکنشی از 
روی عجز و اســتیصال. یک جور 
شــانه خالی کردن از پاسخ گفتن 
و شفاف ســازی است. جالب است 
همین چند روز پیش رئیس ستاد 
حقوق بشر و معاون امور بین الملل 
در قوه قضائیــه آقای محمدجواد 
الریجانــی، گفت وگــوی انتقادی 
مبســوطی با یکی از ســایت های 
خبری کرده بود دربارۀ برجام. اتفاقاً 
حرف های شان هم کارشناسانه بود 
و هم منطقی. رک و پوست کنده و 
صریح؛ اما رسانه های حامی توافق 
و دولت چون نمی توانستند وصلۀ 
دلواپسی به او بزنند فقط با سکوت 
سنگین خبری از کنارش گذشتند 

تا سخن اش شنیده نشود. خب این 
نشان می دهد که ذوق زده ها اصًا 
رای مخالف را برنمی تابند. چند روز 
پیش جایی خواندم یکی از همین 
مسئولین در مصاحبه ای گفته: »اگر 
رســانه ای از دولتی خوشش نیاید 
می تواند منشاء ریزگردها را تغییر 
دهد«! نمی دانم چرا کسی به این 
آقا نگفت که آن قدر نقدهای ریز 
و درشت به سیاست ها و عملکرد و 
وعده ها وارد است که دیگر نیازی 
به ریزگردها نیســت. برای مثال 
کافی اســت در صف نان بایستد 
و ببیند چگونــه مردم با تحلیل و 
کنایه هایشان بسیاری از مسئولین 
را می نوازنــد، وقتی می بینند رقم 
پول های بلوکه شدۀ ما در خارج از 
کشور قبل از توافق دولت با غربی ها 
100 میلیــارد دالر بوده و بعد از 
توافق آب رفته و شده 30 میلیارد و 
آخرش به شش میلیارد رسیده که 
اگر کمتر نشود باز هم معلوم نیست 
همین مقدار کجا و چگونه چه باری 
از روی دوش مردم برمی دارد، پس 
مظلوم نشان دادن دولت به بهانۀ 
ریزگردها بیشتر شبیه یک شوی 

رسانه ای مضحک است. 
اینکــه گفتید احتمــال دارد 
علیه ساخت این فیلم کارشکنی یا 

ممانعت کنند به نظرم خیلی بعید 
می آید. نمی دانم شاید هم همین 
طور شــود که شما می گویید. اما 
جو ســازی منفی علیه فیلمی که 
هنوز ساخته نشده بیشتر مربوط به 
همان »مخنث های فرهنگی« است 
که ابتدای گفت وگو به آنها اشاره 
انتلکتوئل هایی  و  منتقدها  کردم. 
که دل شــان برای افتتاح شــعبۀ 
غنــج  تهــران  در  اســتارباکس 
می رود و دوســت دارند در فضای 
کافی شاپ  این  گوشۀ  پسا مذاکره 
بنشــینند و قهوه بنوشند و فیلم 
نقــد کنند، »مظنونیــن برجام« 
خلــوت و آرامش این مخنث های 
فرهنگی را برهم می زنند و آب در 
پس  می ریزند.  مورچگان  خوابگه 
طبیعی است برای فیلمی که هنوز 
ساخته نشده و نمی توانند با چماق 

نقد آن را بکوبنــد؛ فعًا با تیتر و 
سوتیتر های شان به آن حمله کنند 
و به قول شما فضای منفی بسازند. 
فیلم  تولید  درباره  لطفا   *
خود توضیح بفرمایید: پروژه در 
چه مرحله ای است؟ تهیه کننده 
و سرمایه گذار پروژه چه فرد یا 
نهادی است؟ کار تصویربرداری 
کی شروع می شود و چه مدت 

به طول خواهد انجامید؟ 
فیلمنامــه به دلیــل موقعیت 
زمانی خاص آن و سیاســی بودن 
موضوع در حــال تغییر و تکمیل 
اســت. با توجه به موضوع حساس 
آن و همیــن کــه در آینــده رخ 
می دهد از چند نفری خواستم که 
همان نسخۀ اولیه را بخوانند و نظر 
دهنــد؛ وقتی نظرات را جمع کنم 
اگر اصاح و تغییر ضرورت داشته 
باشد انجام می دهم و برای پروانه 
ساخت اقدام می شود. سرمایه گذار 
این کار، بخش خصوصی اســت و 
در مورد تهیه کننده پیشنهادهایی 
از سوی ایشان مطرح شده اما هنوز 
به نتیجۀ قطعی نرسیده ایم. احتمال 
زیاد دارد که با تهیه کنندۀ فیلم های 
قبلی ام کار کنم. اگر فیلمنامۀ فعلی 
تغییر جدی نکند پیش بینی ام برای 
مدت فیلمبرداری 60 جلسه است.

گپ و گفتی با سعید مستغاثی کارگردان مجموعه مستند »تمدن آسمانی«

تمدن اسالمی 
یعنی باطل بودن سکوالریسم

حذف عنوان »فجر« از بخش 
بین الملــل جشــنواره فیلم فجر، 
اســت که  تازه ترین حاشــیه ای 
دولت،  سینمایی  مدیریت  توسط 
به سینمای کشورمان تحمیل شده 
است. درحالی که این جشنواره 33 
دوره متوالی با عنوان جشنواره فیلم 
فجر برگزار شــده است، به تازگی 
به طور ناگهانی این عنوان از بخش 
بین الملــل این جشــنواره تغییر 
کرده و عنوان جشنواره بین المللی 
فیلم ایران یافته اســت! متأسفانه 
حجــت اهلل ایوبی رئیــس محترم 
ســازمان ســینمایی و سیدرضا 
بخش  محترم  دبیــر  میرکریمی 
بین الملل جشنواره فجر، پاسخی 
منطقی و محکمه پسند به انتقادات 
اهالی ســینما نداده اند )حداقل تا 

زمان تنظیم این گزارش(. 
حجــت اهلل ایوبــی گفته که 
برگــزاری رویدادهــای فرهنگی 
بــا هر نــام و با هر زبــان و با هر 
منطــق در بند لفظ نیســت. اما 
عبدالحســن برزیــده، کارگردان 
فیلم »مزار شــریف« بــا این نظر 

مخالف است. 
وی در گفت وگــو بــا بخش 
خبری 20:30سیما اظهار داشت: 
فعا رئیس ســازمان ســینمایی 
ایشان اســت و ایشــان تصمیم 
می گیرند. ولی مــن نظرم کاما 
مخالف است و فکر می کنم که این 

تصمیم کاما غلطی است.
امــا علــی غفــاری، دیگــر 
فیلمســازی است که از تغییر نام 
بین الملل جشــنواره فجر  بخش 
به عنوان یک اشــتباه استراتژیک 
بــزرگ یــاد می کنــد. او نیز در 
مصاحبه با بخش خبر سیما بیان 
کرده: از آن زمانی که ما به خاطر 
داریم تا به االن، این جشنواره به 
نام فجر شــناخته شــده، هم در 
داخــل ایران و هم خارج از ایران. 
به نظرم این یک اشتباه استراتژیک 
خیلی خیلی بزرگ است که توسط 
مســئولین فرهنگی کشور اتفاق 

افتاده است. 
همچنیــن عبــاس رافعــی، 
کارگردان سینما نیز در گفت وگو 
با کیهان در این باره گفت: من در 
جشــنواره های خارجی مختلفی 
شــرکت کردم. همه، جشــنواره 
فیلم فجر جمهوری اسامی ایران 
که  را می شناسند. جشــنواره ای 
برای بزرگداشت آرمان های انقاب 
شــکل گرفت و حاال برخی افراد  
غیر ســینمایی که چند صباحی 
مهمان ســینمای ایران هستند، 
درصدد تجزیه سینما و زدودن نام 

فجر هستند.

حذف عنوان فجر از جشنواره به روایت اصحاب فرهنگ و سینما

یک اشتباه استراتژیک بزرگ، یک تصمیم کامال غلط
ایــن کارگردان افــزود: آقایان 
طــوری رفتار می کننــد که بعد از 
آنهــا، هر مدیری بیایــد و بخواهد 
اصاح صورت دهد، باید با مشکات 
دکتر  شود.همچنین  روبرو  زیادی 
سابق  وزیر  سیدمحمدحســینی 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
گفت وگو با کیهان اظهار داشــت: 
حذف نام فجر از بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر،  شاید برای 
عده ای سوال برانگیز و مایه تعجب 
باشــد. اما برای کسانی که در دو 
سال گذشته فعالیت های فرهنگی 
دولت را رصد کرده اند، مســئله، 
خیلی عاده جلــوه می کند. چون 
این گونــه اقدامات برگرفته از یک 
مبنــای فکــری اســت و به نظر 
می رسد که یک اتاق فکر، خارج از 
وزارت ارشاد درباره این نوع مسائل 
تصمیم گیری می کند و مدیران هم 
باید اجرا کنند، وگرنه افرادی که 
ما می شناســیم به نظر نمی رسد 
که این گونه تفکراتی داشته باشند.
حسینی ادامه داد: وقتی اعام 
می شود که همه افراد، حتی معاندین 

و ضــد انقاب هایی که در خارج از 
کشور درصدد براندازی نظام بوده اند 
ورودشان به کشور برای فعالیت های 
هنری مشکلی ندارد، و یا افرادی که 
معارض و معاند هستند کتاب های 
آنها در کشور اجازه چاپ می گیرد، 
آن هم به این بهانه که مهم نیست 
نویسنده چه کسی است و مضمون 
و محتــوا مهم اســت و یا نمایش 
فیلم هایی که به نوعی از فتنه سال 
88 حمایت می کنند، اینها اقداماتی 
اســت که یکی پس از دیگری و به 
تدریج صورت می گیرند و نشــان 
می دهند کــه چه نوع جهت گیری 
در عرصه فرهنگی در دســتور کار 
اســت. گذشــته از مواردی که به 
خاطر واکنش ها، شاهد عقب نشینی 

تاکتیکی بوده ایم.

وزیر سابق ارشاد تصریح کرد: لذا 
تغییر نام جشنواره فجر هم یکی از 
این سلسله اقدامات است. احتماال 
دلیل این تغییــر نام و حذف فجر 
انقاب اسامی از بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر، چراغ سبزی 
است به غربی ها و عناصر معاند که 
نشان بدهد ما هیچ جهت گیری در 
این جشنواره نداریم و هر فردی با 
هر فیلمی که عاقه داشت می تواند 
در آن حضور پیدا کند. این می تواند 
پیامدهای خاص خودش را داشته 

باشد.
حســینی در پایان تأکید کرد: 
همچنیــن ایــن تغییر نــام ما را 
یاد شــعار ســال 88 می اندازد که 
برخی جمهوری ایرانی را در مقابل 
جمهوری اســامی مطرح کردند. 
همه اینها ناشــی از همان تفکری 
اســت که در آغاز این دولت مطرح 
شــد که مــا اصا هنر ارزشــی و 
غیرارزشی نداریم. این گونه اتفاقات 
فروع آن مبنای فکری است و چه 
بســا در آینده، اتفاقات دیگری به 

بهانه تعامل با دنیا رخ دهد.
مســئول  بنیانیــان  حســن 
اجتماعی  فرهنگــی  کمیســیون 
شــورای عالی انقاب فرهنگی نیز 
در برنامه سینما معیار رادیو تهران 
در پاسخ به سوال مجری که »تغییر 
عناوین پیشانی های فرهنگی و حذف 
واژه »فجر« با هماهنگی شــورای 
عالی انقاب فرهنگی بوده است؟« 
گفت: خبر حذف عبارت »فجر« از 

جشنواره غیر منتظره است و حتی 
اگر تصویب شود به دلیل اهمیت آن 
انتظار داریم که برای افکار عمومی 
توضیح داده شود که چه چیزی را 
می خواستیم به دست بیاوریم که 
این تغییر را داده ایم، االن نمی توان 
قضاوت کرد جــز اینکه از عزیزان 
بخواهیم توضیح دهند چه فلسفه ای 

پشت این تغییر هست.
وی افزود: برخی از کلمات به 
واسطه قدمت و بعد جهانی داشتن 
نمادی از انقاب است، به خصوص 
در شــرایطی که به واسطه انرژی 
هسته ای ناچار شــدیم با دشمن 
پشــت میز مذاکره بنشینیم، باید 
بیشتر مراقب نفوذ فرهنگی دشمن 
باشیم و باید احیاگر این عناوین و 
ارزش ها باشــیم که سوء تفاهم رخ 
ندهــد. این کلمــات در تولیدات 
ســینمایی نقش دارد. فجر نماد و 
پیامی است که کل جشنواره های 
هنــری را حول و حوش دهه فجر 
سازماندهی می کند تا یادآوری باشد 

که هنر در خدمت انقاب است.
بنیانیان با سیاست گذار خواندن 
شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: 
بارها مقام معظم رهبری فرمودند 
که اینجا قرارگاه فرهنگی کشــور 
اســت و باید بر تحوالت فرهنگی 
نظارت داشته باشد. طبیعی است 
که در جلســه اول شورای انقاب 
فرهنگی موضــوع مورد بحث قرار 
بگیرد و آقای ایوبی و ... دالیل خود 
را توضیح دهند. باید توجه کنیم که 
آیا چیزی که به دســت می آوریم 
خیلی ارزشــمندتر از چیزی است 
که از دســت می دهیــم؟! ما یک 
جشنواره فجر بیشتر نداریم و باید 
به ســمت یکی کــردن برویم که 
فیلم خارجی هم اگر با ارزش های 
انقاب همخوانی دارد در جشنواره 

ما شرکت کند.
فرهنگی  کمیسیون  مسئول 
انقاب  اجتماعی شــورای عالی 
فرهنگی در ادامــه گفت: ارزش 
ســینمای ما وابســته به توسعه 
معیارهای انقاب اســامی است 
که ریشــه در آخرین دین الهی 
دارد، شورای عالی انقاب فرهنگی 
حتما حساســیت نشــان داده و 
توضیح خواهد خواست. این خبر 
بدی است به خصوص که مصادف 
با مذاکرات هســته ای باشد که 
شبهه ناک می شود و ممکن است 
منشــا تنش هایی در این مقطع 
شود که با تذکرات مقام رهبری 
هم باید یک دســتگاه فرهنگی 
روی بستن راه های نفوذ کار کند 
نه اینکه بحثــی مطرح کند که 

راه های نفوذ باز شود.

چیزهایی از تاریخ حذف شــده برای 
اینکــه مردم نفهمند اســام و دین با 
تمدن بشــری چه کرده است تا نسل 
امروز را از انگیزه خالی کنند. خواستیم 
بگوییــم که با دیــن، تمدنی به وجود 
آمد کــه دنیا و تاریــخ را تحت تأثیر 
قرار داد، پس االن هم می توانیم. یعنی 
»مــا می توانیم« امــروز را به مصداق 
»ما توانســتیم« وصــل کرده ایم. این 

چیزی است که نســل امروز بسیار به 
آن نیاز دارد. نســل امــروز جامعه ما 
یکی از سوال هایش این است که همه 
این چیزهایی که دربــاره توصیه های 
دینی گفته می شــود، مصداق تحقق 
عملــی اش کجاســت؟ پاســخ به این 
ســوال، خوشــبختانه در تاریخ وجود 
دارد. ما بیشــتر ســراغ محققان غربی 
رفتیم تا درباره تمدن اســامی از زبان 
آنها بشنویم. از حدود 100 کارشناسی 
کــه در این برنامه حضــور دارند، 60 
درصدش خارجی هستند. همچنین از 
منابع و اســناد خارجی بیشتر استفاده 
کردیم. کتاب های افرادی چون جورج 
ســارتون، آدام متز، ویــل دورانت و ... 
همه ابعاد هنری، علمی و به خصوص 
سبک زندگی را خواستیم نشان دهیم. 
اگر امروزه علمــای دین می گویند که 
براساس آموزه های قرآن و اسام زندگی 
کنید، مثا محجبه باشید، حریم محرم 
و نامحرم را رعایت کنید، قانع باشــید، 
دروغ نگوییــد و ... ما در این مجموعه 
نتیجــه عملی این گونه توصیه ها را در 
طول تاریخ نشــان می دهیم که همین 
ســبک زندگی و آموزه های اسامی و 

دینی در یک دوره چگونه به وقوع یک 
تمدن پرشکوه منجر شد که حدود 10 
قرن در دنیا درخشید. نکته جالب این 
است که خود غربی ها معترف هستند 
که این تمدن اســامی بود که باعث 
شد تا رنسانس شــکل بگیرد. ما همه 
دانشمندان و ادیبان و فرهیختگان خود 
را از همان دوران داریم. اما وقتی از آن 
آموزه ها و سبک زندگی اسامی فاصله 

گرفتیم و ســبک های غربــی بر نحوه 
زندگی، معماری و رفتارمان سلطه پیدا 

کرد، دچار افول شدیم.
به اعتراف غربی ها

ادامه  کارگردان »تمدن آسمانی« 
داد: بــه اعتراف خــود غربی ها در این 
36 ســال و با وجود همــه بحران ها و 
موانعی که سر راه ما قرار دادند، پویش 
علمی در ایران خارق العاده بوده است. 
می توان جامعه ایرانی را به یک انسان 
تشبیه کرد که 200 سال تمام دستان 
و پاهایش بسته شده بوده. جامعه ایران 
از زمان قاجار تا پیروزی انقاب اسامی 
دقیقا چنین وضعیتی داشته. این آدم 
بطــور طبیعی پس از ایــن مدت که 
آزاد می شــود، راه رفتن برایش مشکل 
است. تازه موقعی هم که آزاد می شود 
و می خواهــد دوبــاره راه بیفتد و کار 
کند، از چپ و راســت او را می زنند و 
برای حرکتش مشکل ایجاد می کنند. 
با این حال و به خاطر پشــتوانه دینی، 
ببینید که در این 36 سال اخیر ما چه 
پیشرفت های خارق العاده ای داشته ایم. 
به طور مثال، تأسیســات فــردو، یک 
نبوغ در عرصه علم و فناوری محسوب 

می شود و غربی ها را به حیرت انداخته 
اســت. قبل از انقاب حتی امکان در 
اختیار داشــتن زیردریایی را نداشتیم، 
اما امروز جزو هشت کشور سازنده زیر 
دریایی هستیم. امروز ماهواره و فضاپیما 
و موشک های پیشرفته ساخته ایم. در 
اوج دوران شاه ما در المپیک، فقط یک 
نقره و برنز کسب کردیم. اما االن توان 
رسیدن به رتبه 11 المپیک را یافته ایم 

و ... دســتاوردهای علمــی که تمدن 
اسامی در طول 10 قرن به دست آورد 
به اعتراف غربی ها، 90 درصد کلیت علم 
امروز جهان است. یعنی آنچه غرب در 
عرصه علــم انجام داده تنها 10 درصد 
بوده اســت. مســلمان ها آن علم را با 
سخاوت در اختیار غربی ها قرار دادند، 
اما امروز می بینید کــه غربی ها اجازه 
نمی دهند که ما مسلمانان حتی از علم 
خودمان استفاده کنیم. اگر این تمدن 
راهش باز شود و الحمداهلل درحال یافتن 
راه خود است و به قول حضرت آقا ما از 
نظام سازی در حال تمدن سازی هستیم 
و به سوی تمدن نوین اسامی می رویم، 

دیگر کسی جلودارش نخواهد بود. 
دوری از والیت عامل انحطاط است 
وی درباره علل انحطاط تمدن ما 
توضیح داد: حاال باید ببینیم که دلیل 
انحطاط آن تمدن چه بوده؟ این خودش 
یک بحث مفصل است و ما سعی کردیم 
در مجموعه »تمدن آســمانی« به این 
مسئله نیز بپردازیم. به طور کلی، یک 
ســری عوامل ســبب انحطاط تمدن 
اســامی به ویژه در آندلس شد، مثل 
اشرافی گری، مصرف گرایی، نفوذ غرب 

و ... از همه مهم تر، دور شدن از والیت. 
در تاریخ، تمدن اسامی هر جا که به 
والیت نزدیک شده، شکوفا شده است. 
بطور مثال، دو دوره بسیار درخشان در 
تاریخ تمدن اسامی است؛ یکی قرون 
چهارم و پنجم هجری همزمان با روی 
کار آمدن دولت های آل بویه و سامانیان 
بود و آل بویه، دلبسته اهل بیت بودند. 
یکی هم در دوران صفویان که آنها بطور 

رسمی شیعه بودند. اتفاقی که امروز هم 
در حال تکرار است.  

و تازه اول راه است
ادامه گفت: »تمدن  مستغاثی در 
آســمانی« یک پــروژه ملــی و بلکه 
فراملی است. اینجا باید از مدیر سابق 
شــبکه خبر آقای اردشیر زابلی زاده و 
مدیر گروه مســتند این شبکه جناب 
جواد شــیخ اکبری که پای این پروژه 
ایســتادند و موجب شدند برای اولین 
بار رسانه ملی به این موضوع بپردازد، 
تشــکر کنم. به رغم تأکیدات فراوان 
رهبــر انقاب که بارهــا و بارها روی 
تمدن نوین اسامی تأکید فرموده بودند 
و در نامه اخیر خود خطاب به جوانان 
غربی، یکی از ســه پارامتری که برای 
شــناخت اسام توصیه کرده اند بعد از 
مراجعه به قرآن و ســیره پیامبر)ص(، 
بررسی تمدن اسامی است. ما انتظار 
داشــتیم که خیلی ها کمــک کنند. 
این تشــکیات های عریــض و طویل 
با میلیاردها تومان بودجه که اساســا 
برای چنین پروژه هایی تعریف شده اند 
متأســفانه اغلب به صحنــه نیامدند؛ 
علی رغم همه قول هایی که داده بودند. 

نمی دانم چرا؟ متأســفانه ما از خارج 
کشور بیشــتر از داخل پاسخ شنیدیم. 
بســیاری از کارشناسان خارج از کشور 
پس از درخواست های ما خیلی راحت 
پاسخ دادند. از جاهایی مثل بوستون و 
ترکمنستان،  هند،  آمریکا،  فرانکفورت 
مصر، مراکش، اسپانیا و ...خوشبختانه 
کمک کردند و فیلم و عکس فرستادند. 
امــا در داخل هیچ کــدام از نهادهایی 
کــه قبا وعده داده بودند نیامدند پای 
کار. آن هم در شرایطی که مثا ترکیه 
خودش را بــا محوریت عثمانی مدعی 
تمدن اســامی می دانــد. در صورتی 
که این یک تحریف تاریخی اســت. ما 
نخواستیم در این مجموعه نگاه قومیتی 
داشته باشیم و با اینکه ایرانی ها در تمدن 
اسامی خیلی دخیل بودند اما همواره 
روی اســامی بودن تأکید داشتیم. اما 
در ترکیه آمده انــد بنیادی درباره این 
قضیه راه انداخته اند، شبکه ای تلویزیونی 
اختصاص داده اند، از هالیوود کارگردان 
آورده و فیلم می سازند و ... اما متأسفانه 
ما همین مجموعه را هم با کمبودها و 
کاستی های بسیاری تولید کردیم و با 
دشواری بسیار توانستیم مطالب خود را 
تأمین کنیم. با این حال جا دارد از افراد 
و نهادهایی که به ما کمک کردند تشکر 
کنیم. وی در پایان گفت: این فقط یک 
باب اســت و خیلی نواقص و کاستی ها 
دارد و حتما ناگفته های بسیاری هست 
کــه ما نگفتیم. ما به صورت طلبه وارد 
این کار شدیم. امیدواریم افراد دیگر هم 
وارد شــوند. چون این یکی از راه هایی 
است که شما می توانید به نسل جدید 
عزت نفس بدهید. یک آموزشگاه وقتی 
می خواهــد خودش را تبلیغ کند، مثا 
می گویــد چه تعداد رتبــه تک رقمی 
در کنکــور را تربیت کرده اســت. ما 
هم وقتی می خواهیم به نســل جدید 
درباره ســبک زندگی اسامی و درباره 
دین حرف بزنیم، باید مصداق هایش را 
معرفی کنیم و بگوییم که بر اثر سبک 
زندگی اسامی چه انسان هایی ظهور و 
بروز کردند و چه جامعه پویا و زنده ای 

شکل گرفت.

ســریال انیمیشــن پیامبران 
که جمعه ها از شــبکه دو ساعت 
14 پخــش می شــود، مهمترین 
انیمیشــن  بزرگترین مجموعه  و 
ساخته و پخش شده در تلویزیون 
و سینمای ایران است. پخش فصل 
اول این مجموعه سریال انیمیشن 
در 200 دقیقــه به تهیه کنندگی 
صادق کریمیان و کارگردانی وحید 
هماتــاش و تحقیــق و پژوهش و 
فیلمنامه نویسی محمد رضا عابدی 

شاهرودی، به انجام رسیده است.
شاهرودی،  عابدی  محمد رضا 
پژوهشــگر و نویسنده این سریال 
انیمیشــن در گفت وگو با کیهان 
پیامبران،  انیمیشن  گفت: سریال 
یک قطعه از یک طرح بزرگ است و 
آن طرح بزرگ، بازآفرینی داستانی 
متون قرآنی و روایی قطعی امامیه 
اســت، طرحی که مدت هاســت 
بخشــی از زندگی و وقت خود را 
به آن اختصاص داده ام و ماحصل 
آن، خروجی های متفاوتی داشته، 

به بهانه سریال انیمیشن پیامبران

فراتر از استانداردهای 
داخلی و منطقه ای

مجموعه افزود: کار تحقیق و پژوهش 
از مدت ها  مجموعه »پیامبــران«، 
پیش توســط من آغاز شــده بود 
و به همیــن دلیل در زمــان ارائه 
طــرح و مذاکرات بــا تهیه کننده، 
زمان بســیار خوبــی صرفه جویی 
شــد. مبنای کار در این مجموعه، 
آیات قــرآن و روایات قطعی امامیه 
است، یعنی سعی شده که رویکرد 

جدید نگارشــی اســتفاده شود تا 
جذابیت کار برای بیننده بیشتر شود. 
از لحاظ فنی، مجموعه انیمیشــن 
پیامبران، چند پله اســتانداردهای 
داخلی و منطقــه ای را جلوتر برده 
است. ساخت یک مجموعه سریال 
با مدت زمان طوالنی که به وسیله 
موشن کپچر ساخته شده و در آن 
از شبیه ســازی حرکات لباس نیز 
برای اولین بار، استفاده شده است. 
مجموعه انیمیشــن پیامبــران، با 
استفاده از نیروهای فنی متخصص، 
به لطف خدا توانســته که یک راه 
جدید و خوب را به همه عاقه مندان 
به فعالیت در این حوزه نشان بدهد.
محمدرضا عابدی شاهرودی که 
هم طلبه علوم حــوزوی و دینی و 
هم پژوهشگر در پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسامی است، درباره منابع 
روایــی این مجموعــه اضافه کرد: 
همان طور که گفته شد، منابع اصلی 
روایــی امامیه مورد رجوع بود و در 
پایان هر قسمت، تمام منابع استفاده 
شــده نیز در اختیار تهیه کنندگان 
قرار می گرفت تا  با دقت بیشــتری 
به ساخت کار مشــغول شوند، هر 
چند که در کنار روایات امامیه، همه 
رویکردهای ممکن در حد توان مورد 

بررسی و مقایسه قرار می گرفت تا 
کار بتواند به شــبهات و سواالتی 
که ممکن است از آن رویکردهای 

مطرح شود، پاسخ بدهد.
وی در ادامــه افزود: اثر گذاری 
یک اثر، محصول یک فرایند بلند و 
طوالنی است که با صبر و استقامت 
به دست می آید. مجموعه انیمیشن 
پیامبــران هم می تواند بــه اندازه 
تــوان خود، یک قدم از این فرایند 
بلند و طوالنی باشــد. آشــنایی با 
زندگی پیامبران الهی و آزمایش های 
آنان در دنیای امروز، یک مســئله 
بسیار مهم اســت. پیامبران الهی 
که بــه تعبیــر امیرالمومنین کم 
بودن یارانشان و زیاد بودن کسانی 
که تکذیبشــان می کردند، آنان را 
از رســالتی که خدا بر عهده شان 
گذاشــته بــود، منصــرف نکرد. 
توسط  مجموعه،  این  خوشبختانه 
عوامل داخلی تولید شــده است و 
از سطح اســتاندارد منطقه جلوتر 
است. این امید می رود که با تکیه 
بر تولید و توان داخلی و استفاده از 
متخصصان و جوانانی که سال هاست 
این زمینــه فعالیت می کنند،  در 
بتوانیم بسیار بسیار جلوتر رفته و 
مرزهای جدیدی را به دست آوریم.

امامیه در مقابل رویکرد عامه و سایر 
رویکردهای ممکن، هدف توجه قرار 
بگیرد. مثا در قسمت اول و درباره 
ازدواج فرزنــدان آدم، یعنی هابیل 
و قابیل این مسئله بسیار برجسته 
دیده می شود. همچنین در نگارش 
این فیلمنامه، ســعی شده است از 
ســاختارهای جدید و تکنیک های 

مجموعــه  مثــل 
مناظرات رضوی که 
تا به حال چهار جلد 
آستان  طرف  از  آن 
قــدس رضــوی به 
چــاپ رســیده که 
مناظرات  مجموعه 
امام رضا)ع( به زبان 
یا  اســت،  داستان 
غیب نما  مجموعــه 
زندگی  داستان  که 

داســتانی  زبان  به  امام زمان)عج( 
و یا مجموعــه »اینجا ابدیت« که 
مجموعه معجــزات معصومین به 
زبان داســتانی اســت. مجموعه 
پیامبران هم بازآفرینی داستان های 
قرآنی و روایی به زبان فیلمنامه و 

انیمیشن است.
وی دربــاره ویژگی هــای این 

گفت وگو با »علی وزیریان« کارگردان فیلم »مظنونین برجام«


