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نخستين پاداش�ی كه بردبار 
از بردب�اري اش می گيرد، اين 
است كه مردم در برابر نادانان 

حمايتش می كنند. 

   نويدپارسا
اين روزها فیلمي به نام »ما همه با هم هستیم« در سینماها در 
حال اكران است كه با سرمايه گذاري ش��خصي به نام »سجاد 
علیجاني«ساخته شده است. در زمان تولید اعالم شد كه اين 
فیلم با هزينه ساخت 20میلیارد تومانی يكي از پرهزينه ترين 
و البته پربازيگرترين آثار س��ینماي ايران است كه البته مدتي 
بعد اين موضوع از س��وي روابط عمومي فیلم رد شد اما هزينه 
تولید آن تا به حال اعالم نشده است، با اين حال داليلي وجود 
دارد كه نش��ان مي دهد تولید اين فیلم با دست و دلبازي هاي 
مالي نامتعارفي ساخته شده است. از جمله اينكه هزينه سالن 
افتتاحیه فیلم ش��بي 1۷8میلیون تومان است. افتتاحیه »ما 
همه با هم هس��تیم« ب��ه كارگرداني كمال تبري��زي با حضور 
بازيگران اين فیلم س��ینمايي در هتل اسپیناس پاالس تهران 

برگزار شده است. 
از زمان تولید تا اكران اين فیلم افرادي از میان سینماگران مستقل 
خواهان شفاف سازي درباره سرمايه هاي مشكوك ساخت اين فیلم 
شده اند اما تا به حال اين درخواس��ت ها با بي اعتنايي مواجه شده 
است.  چندي پیش يك رسانه سینمايي در اين باره نوشت: »سؤال 
بزرِگ همیشگي در مورد برخي فیلم هاي سینماي ايران اين بوده 
كه اين فیلم ها چگونه به سود مي رسند و سرمايه گذارانشان چگونه 
به فعالیت ادامه داده و ورشكس��ت نمي ش��وند؟ اطالعات رسیده 
از هزينه هاي فیل��م ما همه با هم هس��تیم اين عالمت س��ؤال را 
پررنگ تر از قبل كرده است. شنیده هاي موثق حاكي از آن است كه 
سرمايه گذار جوان فیلم تازه كمال تبريزي كه به گفته سازندگانش 
پربازيگرترين فیلم تاريخ سینماي ايران است، قريب به 20میلیارد 

تومان بودجه براي ساخت اين فیلم در نظر گرفته! بودجه اي عجیب 
و غیرمنتظره كه بخش اعظمش صرف همی��ن »پربازيگرترين« 
بودن پروژه شده است. بر اساس اعالم هفته هاي نمايش و ظرفیت 
سالن ها و قیمت بلیت و با در نظر گرفتن رشد قیمت ساالنه  بلیت 
در ايران، اين فیلم در بهتري��ن حالت ممكن 30میلیارد تومان در 
گیشه فروش خواهد داش��ت. در حالي كه براي بازگشت سرمايه  
20میلیاردي سرمايه گذارش، فروش بیش از 60میلیارد توماني در 
گیشه الزم است. در واقع سرمايه گذاري بیش از ۷میلیارد تومانی 
توسط بخش خصوصي در سینماي ايران »قطعاً« به ضرر منتهي 
مي ش��ود و با هیچ معیار عقلي پذيرفتني نیست.« كمال تبريزي 
كارگردان اين فیلم اخیراً درباره پشت پرده هاي مالي اين فیلم به 
ايسنا گفته: »در جلسه اي در خانه سینما از ما پرسیدند چرا قیمت 
دستمزدهاي بازيگران فیلم شما اينقدر باالست و شما باعث تغییر 
دستمزدها شديد. ما گفتیم آماده ايم راجع به آنها صحبت كنیم اما 
اين نبايد اولین و آخرين بازجويي باشد و بعد از ما سراغ ديگران هم 

برويد ولي متأسفانه اين اتفاق نیفتاد!«

شفافيت مالي واقعي در سينما چه زماني كليد زده مي شود!

 انتشار »في ظالل القرآن«
 با ترجمه رهبر انقالب اسالمي

كتاب »في ظ�ال القرآن« اثر س�يدقطب و ب�ا ترجمه حضرت 
آي�ت اهلل العظم�ي خامنه اي)مدظله العال�ي( منتش�ر ش�د.

به گزارش مهر، آيت اهلل خامنه اي )مدظله العالي( كه خود از كودكي با 
قرآن كريم، انس داشته اند پس از بهره گیري از معارف اين كتاب عزيز 
در دوران طلبگي، به نشر اين گنجینه  گرانبها پرداختند. سال هاي 
1343 تا 1350 عالوه ب��ر فعالیت هاي تبلیغي به ص��ورت منبر و 
كالس درس، فعالیت هاي ديگري نیز توس��ط روحانیون انقالبي و 
ازجمله آيت اهلل خامنه اي انجام مي گرديد و آن هم حضور در فضاي 

مكتوب- مانند نشر كتاب و مجله- بود. 
در آن زمان گروه هاي مختلف سیاس��ي و مبارز، با انتش��ار كتب و 
جزوات، س��عي در جذب مخاطبان و به ويژه جوانان داشتند. فشار 
دستگاه س��فاك پهلوي نیز اجازه نمي داد كه مطالب روشنگرانه از 
زبان نیروهاي انقالب منتشر شود، از اين  رو بود كه آيت اهلل خامنه اي 
به ترجمه آثار انديشمندان مسلمان جهان عرب روي آوردند. روش 
هم اينچنین بود ك��ه اوالً كتاب هايي انتخاب مي ش��د كه از جهت 
اصول و نكات، به تفكرات مبارزاتي و اس��المي معظم له نزديك بود 
و ثانیاً در موارد الزم، طعنه هاي مترجم به دس��تگاه حكومت وارد 
مي آم��د و ثالثاً در مواردي ك��ه مطلب مؤلف صحیح نب��ود، با درج 
پاورقي الزم، ذهنیت مخاطب از آن مطلب پیراسته مي گرديد.  اين 
اقدام گرچه ظاهر مبارزاتي نداشت اما هم مخاطبان و هم مزدوران 
رژيم مي دانستند كه در پشت اين كار، اهداف ديگري وجود دارد، به 
همین خاطر بود كه براي انتشار برخي از اين ترجمه ها، فشارهايي 

بر معظم له وارد گرديد. 
آيت اهلل خامنه اي در سال1348) در سن 30سالگي( ترجمه  اين اثر 
را آغاز مي كنند و شايان ذكر اس��ت مقداري از آن را در زندان هاي 

ستم شاهي انجام مي دهند. 

استقبال از خاطرات يك شهيد مدافع حرم
نويس�نده كت�اب »مجيد برب�ري« با بي�ان اينك�ه گوهري در 
وج�ود ش�هيد مجي�د قربانخاني بود كه س�بب تغيير س�بك 
زندگي اش ش�د، گفت: من براي نوش�تن خاطرات اين ش�هيد 
با نويس�ندگان مختلفي مانند رضا اميرخاني مش�ورت كردم. 
»مجید بربري« هرچند اولین بار در س��ال 96 از س��وي نش��ر 
دارخوين به چاپ رسید اما در نمايشگاه كتاب امسال همزمان 
با ورود پیكر مطهر ش��هید، مورد توجه بیش��تر مخاطبان قرار 
گرفت و از جمله آثار پراس��تقبال حوزه ادبیات دفاع مقدس در 
آن ايام بود. كبري خدابخشي، در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
چگونگي نگارش اين اثر گفت: كتاب براي نخستین بار در سال 
96 منتشر و رونمايي شد. در سال 9۷ نیز براي اولین بار در برخي 
نمايشگاه هاي استاني از جمله نمايش��گاه كتاب استان كرمان 
عرضه شد كه مورد اس��تقبال خوب مخاطبان واقع شد اما اوج 
توجه مخاطبان به خاطرات ش��هید قربانخاني در ايام برگزاري 

نمايشگاه كتاب تهران بود.

 فاضل نظري: جهان آينده و آرمانشهر بچه ها 
با اسباب بازي ها شكل مي گيرد

فاضل نظ�ري مي گويد: اگر ام�روز اهميت مقوله اس�باب بازي 
در كش�ور درك نش�ود، در آين�ده صدم�ات بس�ياري 
ب�ه فرهن�گ كش�ور وارد مي ش�ود، زي�را اس�باب بازي ها 
در معم�اري هوي�ت كودكانم�ان نق�ش كلي�دي دارن�د. 
به گزارش مهر، فاضل نظري مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان در مراسم افتتاحیه نمايشگاه دائمي اسباب بازي گفت: 
خوش��حالم كه در آيین آغاز به كار مجموعه نمايشگاه اسباب بازي 
كه به ش��كل خصوصي زمینه را براي تكمیل فرايند تولید و عرضه 
اس��باب بازي ايجاد مي كنند، ش��ركت كردم تا از همه عوامل اين 
نمايشگاه تشكر كنم. به اعتقاد من، حوزه اسباب بازي حامل فرهنگي 
اس��ت كه بچه ها خیال ها و آرزوهايش��ان را با آن ب��ازي مي كنند، 
همانگونه كه ما در گذشته، با اسباب بازي جهان آينده و آرمانشهرمان 

را پیدا مي كرديم. 
مديرعامل كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان درباره درجه 
اهمیت اس��باب بازي در كش��ور گفت: اگ��ر اهمیت اي��ن مقوله و 
اسباب بازي ملي درك نشود صدمات زيادي به فرهنگ وارد خواهد 
شد، شما تصور كنید كشوري قصد داشته باشد فرهنگش را به ديگر 
كشورها انتقال دهد، اسباب بازيشان را به صورت رايگان در كشورها 
پخش مي كنند و ديگر كشورها بچه هايشان با آن اسباب بازي بازي 
مي كنند و فرهنگ بیگانه در كشور رواج داده مي شود كه اگر بر اين 

اتفاق عنوان تهاجم فرهنگي هم بگذاريم، كم است. 

نويد پارسا     ديده بان

سريال »ُملك سليمان« ساخته می شود

كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي »ُمل�ك س�ليمان« درب�اره 
حكومتداري الهي و الگو در نسخه سريالي اين اثر سخن گفت. 
»شهريار بحراني« كارگردان سینما و تلويزيون در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به اينكه تولید سريال »ُملك سلیمان« در اولويت قرار دارد، 
گفت: بعد از تولید »حجاب راه رس��تگاري« تمركزم را روي سريال 
»ملك سلیمان« گذاشتم و دوست دارم درباره بحث حجاب دوستان 
ديگرم ورود پیدا كنند و كارهاي جديدي بس��ازند.  بحراني درباره 
اهمیت ساخت س��ريال »ُملك س��لیمان«،  گفت: در ابتدا كه فیلم 
سینمايي اش را ساختیم، قرار بود تا نسخه هاي ديگر سینمايي اش 
هم ساخته شود اما به خاطر سختي كار و استفاده از جلوه هاي ويژه 
س��ه بعدي و اس��تفاده از امكانات فراوان، مورد حمايت سینما قرار 
نگرفتیم. طبق هدايتي كه مديران كردند، به سمت تلويزيون رفته 
و در حال مذاكره هستیم تا ادامه داستان را در قالب سريال بسازيم. 
همچنین در ابتداي اين س��ريال از نسخه س��ینمايي پخش شده 
نیز استفاده مي كنیم.  وي با اش��اره به اينكه »ُملك سلیمان « جزو 
يكي از 10فیلم پرفروش ايراني است، ضمن بیان توضیحي درباره 

قصه اصلي اين سريال بیان داش��ت: بحث اصلي اين سريال ُملك و 
حكومتداري الهي و الگويي است. داستان اين سريال از نظر زماني 
كمي عقب تر از نسخه سینمايي است و از زمان طالوت و داوود نبي)ع( 
آغاز مي ش��ود كه داوود نبي بايد مسائل مربوط به حكومت را حل و 
فصل كند و اين الگو در زمان حضرت سلیمان پیاده مي شود و اينكه 
حاكم طوري رفتار كند تا مردم جامعه خود را به تعالي و رشد بااليي 
برساند.  كارگردان سريال »مريم مقدس« ادامه داد: نتیجه كار داوود 
در زمان حضرت سلیمان بروز پیدا مي كند و تا جايي پیش مي رود 
كه به برج آبگینه مي رسد. همچنین بايد اين را يادآور شوم كه سبك 
زندگي در سريال »ُملك س��لیمان« راهكار نجات انسان امروزي از 
سبك زندگي يهودي- امريكايي اس��ت و در گام دوم انقالب، پیام 
اصلي و نقطه عطف نج��ات فرهنگي ما در بازگش��ت به ُملك داري 
الهي است كه در زمان حضرت سلیمان)ع( برپا شده است.  بحراني 
درباره استفاده از بازيگران نسخه سینمايي در اين سريال نیز عنوان 
داشت: امیدواريم بتوانیم از همان بازيگران در اين سريال نیز بهره 
ببريم و خیلي خوب مي شود كه بتوانیم چنین كاري انجام دهیم تا 
ذهنیت مخاطبان نیز تغییر نكند.  بنابراين گزارش، سريال »ملك 
سلیمان« به تهیه كنندگي محمدرضا رمضاني و كارگرداني شهريار 
بحراني تهیه و تولید مي شود.  »شهريار بحراني« اخیراً نیز با اشاره 
به پخش مستند 20قسمتي »حجاب راه رستگاري« از تلويزيون از 
ساخت نسخه سینمايي »حجاب  راه رستگاري« خبر داده بود؛ » با 
كمي تغییرات در مفاهیم كه در سريال جايي نداشت به اين نتیجه 
رسیديم كه بايد نسخه سینمايي از آن سريال به دست آيد كه بتواند 
براي نیازمندان به معارف قرآني بحث حجاب و بیان شجره اين بحث 

قرآني در شاخه هاي فرعي تر را در بر بگیرد.«

گزارش »جوان« از نشست خبري و افتتاح نمايشگاه كاريكاتور»آسوده باش، من ملكه ام«  

شجاعي طباطبايي: دعوت از سفير انگليس به نمايشگاه 
كاريكاتور های ملكه استعمارگر!

   مصطفي شاه كرمي
مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري در نشست خبري 
و افتتاح نمايشگاه كاريكاتور»آس�وده باش، من ملكه ام« 
ضمن اعام دعوت س�فارت انگليس از حدود ه�زار نفر از 
چهره هاي سياسي، فرهنگي و... كشورمان براي حضور در 
جشن تولد 93سالگي ملكه مدعی گدايي و تيغ زني سفارت 
انگليس با اع�ام ورودي 2هزارپوندي اين مراس�م ش�د.
سیدمس��عود ش��جاعي طباطبايي در ابتداي نشس��ت خبري 
نمايش��گاه كارتون و كاريكاتور با محور نماي��ش خباثت هاي 
تاريخي روباه پیر انگلیس با عنوان »آسوده باش، من ملكه ام« كه 
مشتمل بر 40 اثر از 1۷ نفر از بهترين هنرمندان كاريكاتوريست 
و كارتونیست كشورمان اس��ت، اظهار داشت: سفارت انگلیس 
قرار است به مناسبت سالروز تولد ملكه پیر انگلستان در محل 
اين سفارت جشني برپا كند و از برخي چهره هاي شناخته شده 
فرهنگي، هنري، سیاسي و... كشورمان نیز از سوي سفیر جديد 
انگلستان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل آمده است. 
به اين بهانه سعي كرديم با برپايي نمايشگاه هنري از كاريكاتور و 
كارتون هايي كه توسط هنرمندان انقالبي و جوان خلق شده اند 
از اي��ن فرصت مغتنم جهت افش��اي چهره واقعي اين كش��ور 

استعماري بهره برداري كنیم. 
مدير سابق خانه كاريكاتور با بیان اينكه تدارك مراسم تولد ملكه 
انگلیس بسیار حقارت آمیز اس��ت، گفت: انگلیسي ها به نوعي 
براي اين مراسم كاسه گدايي دس��ت گرفتند و به عالقه مندان 
حضور در اين مراسم گفته اند كه بايد مبلغي حدود2هزار پوند 
را براي حضور بپردازند! گواه اين حرف ايمیل هايي است كه به 
عالقه مندان حضور در پارتي تولد ملكه و برخي خبرگزاري ها 

ارسال شده است. 
ش��جاعی طباطبايی  گفت: ابتداي جنگ جهان��ي دوم حدود 
2/5میلیون پوستر با عنوان »آسوده باش، من ملكه ام« منتشر 
مي شود. تاكنون نیز اين پوستر ها در قالب هاي مختلف در دنیا 
پخش شده و حتي ديروز پش��ت پیراهن يك جوان ايراني اين 
شعار را ديدم. متأسفانه خیلي ها نمي دانند اين شعار استعماري 

است و نمود كاملي از سلطه ملكه انگلیس است. 
وي افزود: تأكید ما در اين نمايشگاه كاريكاتور بر روز تولد ملكه 
انگلیس نیس��ت، چون اين اتفاق روز ملي انگلستان است بلكه 
تأكید ما بر اتفاقي است كه با سوءاس��تفاده از اوضاع كنوني به 
دنبال خلق رويه دوگانه جهت بازس��ازي و بازآفريني فرهنگ 
اس��تعماري انگلیس اس��ت.  ش��جاعي طباطبايي اظهار كرد: 

مدتي است اتفاقات عجیبي را ش��اهد هستیم، به ويژه با آمدن 
سفیر جديد انگلستان كه گوياي احیاي ادبیات استعماري اين 
كشور در ايران است. او حتي در حساب توئیتري سفیر انگلیس 
هیچ گونه ابايي از ابراز حس استعماري اش ندارد. »راب ماكر« 
كار هاي عجیبي را انجام مي ده��د. او از يك طرف تحت عنوان 
روز بانوان از خانم هاي ايراني براي حضور در پارتي برپا شده در 
س��فارت دعوت مي كند و از طرف ديگر مراسم افطاري برگزار 
مي كند! وي افزود: هولوكاستي كه اين كشور خبیث در جريان 
جنگ جهاني اول در ايران ايجاد كرد، موجب كش��ته ش��دن 
قريب به 9میلیون نفر)در حدود نیم��ي از جمعیت آن روزگار 
ايران( شد. مسئوالن اين كشور استعماري همچنین در وقايع 
ديگري چون كودتاي 28مرداد، ملي شدن صنعت نفت، جدايي 
بحرين از ايران، به رسمیت نش��ناختن صدام به عنوان شروع 
كننده جنگ و... همواره و با بهانه هاي مختلف مرتكب خباثت 
و خیانت هاي بسیاري در حق ملت و كشور ايران شده اند. راب 
ماكر به دنبال اين است كه از اين اتفاقات چشم پوشي و آنها را 
عادي سازي كند.  مدير مركز هنر هاي تجسمي حوزه هنري بیان 
كرد: به نظر مي رسد زبان كاريكاتور كه زبان تصويري بین المللي 
اس��ت، مي تواند منتقل كننده رويكرد ها و خیلي از مواردي كه 
مدنظر ماست، باش��د و اين موضوعات را با چاشني طنز مطرح 
كند. خوشبختانه جبهه هنرمندان انقالب حضوري بهنگام در 
بزنگاه ها دارند. مقام معظم رهبري نیز از هنرمندان توقع دارند 
تا خیلي از مواضع ايران توسط زبان هنر به جهان منتقل شود و 
ما نیز پیرو اين موضوع هستیم. طباطبايي از پیشنهاد »جوان« 
جهت برپايي نمايش عمومي آثار اين نمايشگاه در پیاده روهاي 
اطراف سفارت انگلیس، النه جاسوسي امريكا و دانشگاه تهران 
همزمان با برپايي جشن تولد ملكه انگلیس توسط جريان های 

دانشجويي و گروه هاي آتش به اختیار استقبال كرد.

   محمدصادق عابديني
س�رود»آقازاده« چن�د روزي اس�ت ك�ه 
در فض�اي مج�ازي منتش�ر و ب�ا اس�تقبال 
خوب�ي در ش�بكه هاي اجتماع�ي روب�ه رو 
ش�ده اس�ت. اين س�رود انتقادي و سياسي 
با اج�راي يك گ�روه ب�زرگ از نوجوانان، در 
نقد پدي�ده آقازادگي، كاري از گروه س�رود 
»نجم الثاقب«)ستاره درخشان( است. عباس 
صادقي، سرپرس�ت اين گروه در گفت وگو با 
»جوان« درباره فعاليت هاي هنري و سرودهاي 

»نجم الثاقب« توضيحاتي ارائه داده است. 
         

اين روزها سرود »آقازاده« را خيلي ها 
ديده اند، ام�ا درباره گروه�ي كه اين 
س�رود را اجرا ك�رده ش�ايد خيلي ها 
اطاع�ي نداش�ته باش�ند، درب�اره 
»نجم الثاقب« و فعاليت هايش توضيح 

می دهيد؟
گروه نجم الثاقب از سال 1395 فعالیت خود را آغاز 
كرد و امسال سومین سال فعالیت اين گروه است. 
اعضاي گروه همگي از بچه هاي شهرري هستند. 

نجم الثاقب چند عضو دارد؟
 گروه 30عضو دارد كه میانگین سني آنها 11 تا 
1۷سال است. اين بچه ها از مدارس و پايگاه هاي 
بسیج در ش��هرري انتخاب ش��ده اند و جا دارد از 
همین طريق از خانواده هايي كه دوس��ت دارند 
فرزندش��ان در گروه س��رود حضور داشته باشد 
دعوت كنم فرزندشان را به سراي محله »شهادت« 

شهرري بیاورند. 
شما بنيانگذار گروه هستيد؟

بله.
چ�ه ش�د ك�ه از بي�ن فعاليت ه�اي 
فرهنگي- هن�ري س�راغ راه اندازي 

گروه سرود رفتيد؟
من چهار سال تواشیح كار كردم و به نظرم سرود 
به خصوص س��رود نوجوان كار دلنشیني است. 
ديدم فضاي كار در س��رود خالي اس��ت و ديگر 
خبري از س��رودهايي از جنس س��رودهاي اول 
انقالب كه هنوز مردم زمزمه شان مي كنند نیست. 
تنها كاري كه شايد در سرود انجام شده بود سرود 
»ز كودكي...« بود كه كار تاثیرگذاري بود. شروع 
به كار گروه يك سال قبل از فرمايش حضرت آقا 
درباره اهمیت سرود بود و بعد از آن شاهد بوديم 

كه تقريباً در همه مساجد و پايگاه هاي بسیج گروه 
سرود راه اندازي شد. خدا را ش��كر بعد از 9 ماه از 
فعالیت گروه توانستیم به اجرا در صداوسیما راه 
پیدا كنیم و اثري ب��ه نام »صبح غدي��ر« را اجرا 

كرديم كه بازتاب هاي خوبي داشت. 
از زمان آغاز فعاليت گروه تا امروز چند 

كار توليد كرده ايد؟
حدود20 كار تولید شده كه اغلب فضاي مذهبي 

داشته اند. 
پس سرود آقازاده اولين كار سياسي 

گروه به شمار مي رود؟
بله اولین كار سیاسي اس��ت و هم اكنون در حال 
كار روي سرودی جديد هستیم كه ان شاءاهلل در 

ماه محرم منتشر خواهد شد. 
»آق�ازاده« با اس�تقبال خوبي روبه رو 
شده است، چه ش�د كه بعد از كارهاي 
مذهب�ي س�راغ ي�ك كار سياس�ي 

رفتيد؟
پدي��ده آقازادگي از جمله موضوعاتي اس��ت كه 
مردم نسبت به آن گاليه دارند و به معضلي براي 
جامعه تبديل شده است. براي همین دغدغه بود 

كه سرود آقازاده را تولید كرديم. 
گفته ش�ده كه اي�ن كار با مش�كات 
زيادي در مس�ير توليد روبه رو شده، 

در اين باره توضيح می دهيد؟
كار تقريباً از شش ماه پیش و حتي قبل از سرود 
»روايت چهل« كه براي چهلمین سالگرد پیروزي 
انقالب اس��المي كار كرديم، آماده شده بود ولي 
مي خواستیم آن كار را با يك نماهنگ زيبا عرضه 
كنیم، حتي براي آن نماهنگ سناريو هم نوشته 
شد. براي تولید نیازمند12میلیون تومان بوديم 
اما به هر س��ازمان و نهادي كه رفتیم كس��ي به 
ما كمك نمي كرد، حت��ي جلوي ما را مي گرفتند 
و مي گفتند كه مگر دنبال دردس��ر هس��تید كه 

مي خواهید درب��اره آقازاده ها س��رود بخوانید؟ 
نمي دانم اين حرف ها از روي ترس بود يا كمبود 

بودجه داشتند!
آن نهاد ها و سازمان ها كه مخالف توليد 
س�رود »آقازاده« بودند، االن كه اين 
حجم از استقبال از سرود پيش آمده، 

واكنشي نداشته اند؟
جالب است همان هايي كه مي گفتند اين سرود 
ساخته نشود تماس مي گیرند مي گويند بیايید ما 

پول ساخت كلیپ آن را به شما مي دهیم. 
شما چه پاسخي داديد؟

گفتیم كه االن ديگر فاي��ده اي براي ما ندارد. من 
دوست داشتم كار به شكل بهتري از اين منتشر 
ش��ود و براي آن نماهنگ بس��یار زيبايي نیز در 
نظر داشتیم كه بس��ازيم اما نشد. چند روز پیش 
مسئول يكي از نهاد هاي فرهنگي تماس گرفت 
و گفت حسرت مي خورم كه چرا آن زمان از شما 

حمايت نكردم. 
عل�ت اي�ن مخالفت ه�ا و اذيت ها را 

نگفتند؟
من از جايي مثل شهرداري يا مراكز دولتي انتظار 
ندارم كه براي تولی��د كار »آقازاده« كمك كنند 
ولي واقعاً از بعضي از نهادهاي فرهنگي كه امروز 
به ما زنگ مي زنند كه بیايید براي ما سرود را اجرا 

كنید، انتظار كمك داشتم. 
چ�را از دول�ت و ش�هرداري انتظاري 

نداشتيد؟
باالخره آقازاده ها در آنجا ها هستند و نفوذ دارند و 
مديرهايي هم هستند كه از احتمال از دست رفتن 

میزشان مي ترسند )مي خندد(.
واكنش مردم به س�رود»آقازاده« چه 

بوده؟
ما حتي يك ريال براي تبلیغ و انتشار اين سرود 
خرج نكرديم و اين خود مردم بودند كه آن را در 
تلگرام و اينس��تاگرام يا توئیتر و ديگر شبكه هاي 
اجتماعي منتشر كردند. اين لطف مردم بود. هم 
اكنون هم تماس هاي زيادي از سوي مردم داريم 
كه از كار ما حمايت مي كنند. خانواده شهدا هم 
استقبال كرده اند، مادران ش��هدا مي گويند اين 

حرف دل ماست كه شما زديد. 
در برخ�ي كانال ه�اي تلگرامي اعام 
شده بود سرود »آقازاده« توقيف شده 

بود، اين موضوع حقيقت دارد؟
درس��ت اس��ت كه ما براي تولید اين س��رود با 
مشكالت زيادي روبه رو شديم و خیلي اذيتمان 
كردند، اما حقیقت اين است كه توقیف نشده ايم 
و هم��ه اي��ن نوش��ته ها درب��اره توقی��ف و رفع 
توقیف س��رود براي بازارگرمي و بازديد خوردن 

كانال هاست. 
كار بعدي گروه در چه حوزه اي است؟

خودمان اثري را در حال تولی��د داريم كه باز هم 
موضوعي سیاس��ي و اجتماع��ي دارد و بگذاريد 
فعاًل موضوعش را نگويم اما در مراسم بزرگداشت 
مرحوم ابوترابي فرد، اثري به نام »سید آزادگان« 
را اجرا كرديم. ديروز هم از بسیج بانوان سفارش 
كاري درباره عف��اف و حجاب را دادن��د كه بايد 
در آن ب��ه موضوعاتي مث��ل مس��یح علي نژاد و 

چهارشنبه هاي سفید پرداخته شود. 

مدير گروه نجم الثاقب در گفت وگو با »جوان« درباره سرود »آقازاده« گفت:

ماراميترساندند
تادربارهآقازادههاسرودنخوانيم!

پديده آقازادگي از جمله موضوعاتي 
اس��ت كه مردم نس��بت به آن گاليه 
دارند و ب��ه معضلي ب��راي جامعه 
تبديل شده است. براي همين دغدغه 
بود كه سرود آقازاده را توليد كرديم

با برگزاري كنسرت در تهران
محمد معتمدي به كمك سيل زدگان لرستان مي رود

محم�د معتم�دي روز 28 خ�رداد م�اه در س�الن مي�اد نمايش�گاه 
عواي�د  ك�ه  مي كن�د  برگ�زار  را  كنس�رتي  ته�ران،  بين الملل�ي 
آن ص�رف كم�ك ب�ه س�يل زدگان اس�تان لرس�تان خواه�د ش�د. 
به گزارش »جوان« محمد معتمدي خواننده جوان كش��ورمان روز گذشته در 
نشست خبري به تشريح برنامه برگزاري كنس��رت به نفع سیل زدگان استان 
لرس��تان پرداخت.  معتمدي با بی��ان اينكه از مدت ها پی��ش دغدغه برگزاري 
كنس��رت هاي ارزان قیمت براي خانواده ها داشته اس��ت، گفت: اين دغدغه را 
داشتم كه چرا بخش زيادي از جامعه ما اصوالً هیچ وقت مخاطب هیچ كنسرتي 
نبوده است.  وي با بیان اينكه براي يك خانواده رفتن به كنسرت در شمال شهر 
تهران گاهي برابر دستمزد يك ماه هزينه دارد، بیان داشت: برنامه »هنر براي 
همه« را از نوروز امسال شروع كرديم تا مردمي با درآمد متوسط هم بتوانند از 
كنسرت ها استفاده كنند.  معتمدي با اشاره به اينكه براي ادامه برنامه »هنر براي 
همه« مشكالتي پیش آمده است، گفت: مي خواستم اين برنامه را در تابستان 
ادامه دهم كه از سوي انجمن مردم نهاد »ديده بان آزادي و توسعه« پیشنهاد شد 

كنسرتي به نفع زلزله زدگان استان لرستان اجرا كنم. 
اين خواننده با تأكید بر اينكه از نظر مالي و اقتصادي برگزاري جنین كنسرتي 
ضرر مطلق است، توضیح داد: اگر واقع بینانه ماجرا را ببینیم، به لحاظ استراتژي 
و سیاس��تگذاري حرفه اي در اين حرفه، كاري كه من مي كنم شكست مطلق 
است. بخش زيادي از هنرمندان وارد اين عرصه نمي شوند و علتش اين است كه 
نتیجه اش سراسر شكست است. ش��ما بايد از حق خودت بگذري. مسئله ديگر 
اينكه، بعد از برگزاري اين كنسرت هاي ارزان، اگر بخواهید كنسرت خودتان را 
برگزار كنید ديگر نمي توانید با قیمت باال بلیت هايتان را بفروشید چراكه همه 

منتظر كنسرت هاي ارزان شما مي مانند. 

محمدصادق عابديني     موسیقی


