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نجفي: اوضاع سينما طي ۸ سال گذشته بدتر از بد و فراتر از فاجعه بود

همچنان برايم جاي سؤال است چرا يك مطبوعاتي را رئيس سينما كردند!

اوضاع سينما طي هش�ت س�ال گذش�ته بدتر از بد و فراتر 
از فاجعه ب�ود؛ همه اميد س�ينماگران در اين س�ال ها نااميد 
ش�د، هيچ عدالتي در خص�وص توليدات ش�اهد نبوده ايم، 
اغلب س�ينماگران بي�كار، خانه نش�ين و بي پناه ش�ده اند و 
تنها عده اي خاص توانس�ته اند با بودجه هاي هنگفت دولتي 
و حماي�ت مس�ئوالن مرتب�ًا كار و فعاليت داش�ته باش�ند. 
احمد نجف��ي، بازيگر س��ینما و تلويزيون با بی��ان اين مطلب در 
خصوص هشت س��ال عملكرد دولت روحاني در حوزه سینما و 
انتظارات از رئیس جمه��ور آينده به س��ینماپرس گفت: در اين 
سال ها نه امنیت شغلي در سینما وجود داشته است و نه هیچ مدير 
دلسوزي بود كه كمي دغدغه رفع بحران از زندگي هنرمندان را 

داشته باشد. 
بازيگر س��ريال كارآگاه علوي ب��ا تأكید بر اينكه اوضاع س��ینما 
امروزه آنقدر بحراني و فاجعه بار اس��ت كه هیچ امیدي به بهبود 
آن نیست، تصريح كرد: وقتي مديران بر اساس شايسته ساالري 

انتخاب نمي شوند، وقتي رفاقت بازي حضور مديران را در سازمان 
سینمايي تعیین مي كند، قطعاً نمي توانیم حتي ذره اي امید براي 
بهتر شدن شرايط هنر هفتم داشته باش��یم و بنده شخصاً كاماًل 

ناامید هستم. 
نجفي متذكر ش��د: اوضاع س��ینماي ايران ديگر درست نخواهد 
شد، مگر آنكه انقالبي درون سینما به پا شود و شاهد تحول عظیم 
در ساختار درون س��ازماني مديران س��ینمايي باشیم و مديري 
دغدغه مند از دل اهالي سینما براي اداره اين حوزه مهم انتخاب 

شود تا شايد اتفاق خوبي رخ دهد. 
اين سینماگر در بخش ديگري از اين گفت وگو با طرح اين پرسش 
كه همچنان برايم جاي سؤال است چرا يك مطبوعاتي را رئیس 
سازمان س��ینمايي كرده اند، تصريح كرد: چرا بايد افرادي براي 
اداره سینما انتخاب شوند كه كمترين سنخیتي با سینما ندارند؟ 
مگر در سینما قحط الرجال آمده اس��ت؟ واقعاً براي اين شرايط 
بسیار متأسفم و تا در روي همین پاش��نه بچرخد، اوضاع سینما 
نه تنها بهتر نخواهد شد كه لحظه لحظه شاهد بدتر شدن شرايط 

نیز خواهیم بود. 
وي در پايان اين گفت وگو افزود: نكته قابل تأمل اين  اس��ت كه 
در اين س��ال ها مديراني در سازمان س��ینمايي حضور داشته اند 
كه حتي تحمل ش��نیدن كمترين انتقادي نس��بت به عملكرد 
ضعیف شان را نداش��ته اند و از ما كینه به دل مي گرفتند و سعي 
مي كردند هر طور شده مانع فعالیت منتقدان شان شوند! برخي از 
آنها به راحتي دروغ مي گويند و شعار مي دهند اما در عمل دردي 

از ما درمان نمي كنند.

امراهلل احمدجو خبر داد
تمام جنگ هاي مدينه را در سريال »سلمان« مي بينيم

 اوج نبردها جنگ خندق )احزاب( است كه سلمان راهنمايي كرده و با پيشنهاد او 
دور تا دور مدينه را خندق مي كنند و آب مي ريزند

گفت وگوي »جوان« با تينو صالحي، بازيگر:

سريال سازي راهبرد و نقشه راه مي خواهد
اغلب س�ريال هايي كه در اين چند س�ال اخير مورد اقبال 
مردم قرار گرفته اند مثل »پايتخت« بيشتر بر خالقيت فردي 
نويسنده و كارگردان يا چند تيپ بازيگري متكي بوده اند و 
نه راهبرد مشخص تلويزيون براي توليد برنامه هاي جذاب. 
تینو صالحي، بازيگر با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: مديريت 
نیروي انساني مهم ترين مس��ئله در امر مديريت فرهنگي است 
و اگر آدم ها به طور دقیق براي امور انتخاب ش��وند و س��رجاي 
خودشان باشند، شاهد ارتقاي كیفیت س��ريال ها خواهیم بود. 
تلويزيون در اس��تفاده از افراد كاربلدي كه امتحان پس داده اند 
نبايد تعلل كند چراكه كیفیت را همین اشخاص ارتقا مي دهند 
ولي به نظر مي رسد در مديريت اين مسئله تا حد زيادي شاهد 
ضعف هستیم و اين خودش مي تواند آسیب هايي در سريال سازي 
داشته باشد كه نمي توان آن را انكار كرد. بازيگر  »زمین انسان ها« 
ابراز امیدواري كرد: هنوز هم مي توان س��ريال هايي ساخت كه 
خیابان ها را خلوت كند منوط ب��ه اينكه از گروه درجه يك  براي 
تولید استفاده شود و تمام اركان گروه با افراد حرفه اي و متخصص 
چیده شود. اين بازيگر درباره سطح كیفي برنامه هاي تلويزيون 
نیز به اين مسئله اشاره كرد كه بايد برنامه هاي پربیننده سال به 
سال ايده هاي جديد رو كنند و در همان محدوده اي كه يك سال 
برنامه سازي كردند، متوقف نمانند. اينكه وقتي برنامه اي موفق 
شروع مي شود و ادامه مي يابد ولي آن قدر ادامه اش مي دهند كه 
كیفیتش نزول مي كند، در واقع افكار پشت صحنه با نوعي ركود 
مواجه شده اند. صالحي در ادامه عنوان كرد: مديران نبايد مقهور 
نام ها شوند و از اين واهمه داشته باشند كه با قطع تولید يك برنامه 

تكراري ممكن است، اسپانسري خاص را دلخور كنند. خالقیت 
در برنامه سازي حرف اول را مي زند و اگر اين عنصر خشكید، ركود 
آغاز مي شود. بازيگر »مختارنامه« با اشاره مصداقي به »دورهمي« 
ادامه داد: فص��ل آخر »دورهم��ي« را در نظ��ر بگیريد كه جزو 
سهل الوصول ترين و بي كیفیت ترين برنامه هاي مهران مديري 
بود. چرا مديري كه زماني سريال هاي خیابان خلوت كن داشت 
به اينجا رسید؟ صالحي افزود: »دورهمي« هرچند كپي برداري 
از نمونه اي خارجي بود ولي در قسمت هاي ابتدايي خیلي بهتر 
و متنوع تر بود اما در قس��مت هاي انتهايي، در حد يك مصاحبه 
تصويري بود كه نمونه اش و ش��ايد جذاب ترش را در شبكه هاي 
اينترنتي هم مي بینیم. بازيگر »چهارراه استانبول« تأكید كرد: 
مس��ئوالن تلويزيون بايد به فكر تولید برنامه هاي كمدي و طنز 
درجه يك و سطح باال باشند. اين مسئله نیاز به كار كارشناسي 
دقیق و آسیب شناسي برنامه سازي در سیما دارد و با رفت و آمد 

اين مدير و آن مدير اتفاقي رقم نمي خورد. 

در گفت و گوي »جوان« با منتقد پيشكسوت مطرح شد

 سليقه مديران در سريال سازي 
جاي خواست مخاطب را گرفته است!

    گفت وگو

      تلویزیون

   محمدصادق عابديني
بازپخش س�ريال »پايتخت« در زمس�تان 
سال گذش�ته از بس�ياري از س�ريال هاي 
جديد تلويزيون پرمخاطب تر بوده اس�ت؛ 
موضوعي كه مي توان آن را نشانه اي از ضعف 
در توليد س�ريال هاي جدي�د و نگاه جدي 
سريال هاي قديمي تر به ذائقه مردم دانست. 
انتش��ار نتاي��ج نظرس��نجي هاي س��ازمان 
صداوسیما درباره پربیننده ترين هاي تلويزيون 
در فصل زمستان سال گذشته بار ديگر نشان 
داد باز پخش سريال هاي قديمي، محبوب تر و 
پربیننده تر از س��ريال هاي جديد است! گويا 
مخاطبان نظرسنجي هاي صداوسیما كه هیچ 
گاه نیز جامعه آنها مش��خص نمي شود هم به 
اين نتیجه رسیده اند كه كیفیت آثار نمايشي 
صداوسیما در يك سرازيري قرار گرفته است و 
آنچه قابل تماشاست همان سريال هاي قديمي 
و خاطره انگیز اس��ت. اكنون نی��ز همزمان با 
پخش س��ريال هاي جدي��د تلويزيوني در ماه 
رمضان به نظر مي رس��د تغییر در روند فعلي، 
يعني ناامیدي از سريال هاي جديد و اقبال به 

مجموعه هاي قديمي ادامه دارد. 
    سليقه مديران جاي خواست مخاطب 

را گرفته
جبار آذين، منتقد و مدرس سینما در گفت و 
گو با »جوان« درباره چرايي تمايل بینندگان 
براي دنبال كردن س��ريال هاي قديمي و آمار 
پايین تماشاگران سريال هاي جديد، مي گويد: 
واقعیت اين اس��ت كه تلويزيون كشور بیمار 
اس��ت، بیماري تلويزيون اي��ران از نظر هاي 
مختلف قابل بررسي است، چه از منظر مديران 
و مسئوالن و چه تولیدات تلويزيوني كه هر روز 
ضعیف تر از روز و س��ال قبل مي شود اما علت 
اصلي اين رخداد بي توجهي به هنرمندان تراز 
اول و دور شدن از خواسته هاي مردم و سلطه 

سلیقه مديران است. 
آذين ادامه داد: سال هاست مديران تلويزيون 
كوچك ترين توجهي به مناسبت هاي ديني و 
ملي جامعه ندارند و به همین دلیل اس��ت كه 
به جاي آنكه در ايام س��ال به فك��ر تولید آثار 
شايسته و منطبق با ويژگي هاي مناسبت هايي 
چون ماه رمضان باشند، صرفاً با تكیه بر سلیقه 

خود دست به تولید آثار ضعیف مي زنند. 

اين منتقد با اشاره به ويژگي هاي ماه رمضان، 
گفت: يكي از ش��اخصه هاي مهم سريال هاي 
مهم و موفق در اين ماه، نگاه طنازانه و منتقدانه 
در جاي جاي اين سريال ها بود كه سال هاست 
صداوس��یما در تولید مجموعه هاي نمايشي 

سراغ چنین نگاهي نمي رود. 
    موفقي�ت س�ريال هاي برگرفت�ه از 

زندگي مردم 
مدرس و منتقد پیشكسوت سینما و تلويزيون 
ب��ا اش��اره ب��ه اس��تقبال م��ردم از بازپخش 
مجموعه هايي مانند »پايتخت« گفت: دلیل 
استقبال از اين سريال ها طنازي آنها، برگرفته 
بودن داستانش��ان از زندگي ع��ادي مردم و 
احترام به ذائقه مخاطب و همس��و بودن آن با 

خواست بیننده هاست. 
آذين ب��ا تأكی��د ب��ر اينكه م��اه رمض��ان از 
مناسبت هاي شايسته اي اس��ت كه نیازمند 
تولیدات ويژه در بخش نمايشي است، عنوان 
كرد: امس��ال نی��ز در پخ��ش مجموعه هاي 
مناس��بتي صداوس��یما، هم��ان بي اعتنايی 
مديران صداوسیما به خواست مردم را مي توان 
مش��اهده كرد، به همین دلیل اس��ت كه آثار 
پخش ش��ده هیچ مناس��بت محتوايي با ماه 

رمضان ندارند. 
وي ادامه داد: امسال تلويزيون چهار سريال را 
براي پخش در ماه رمض��ان در نظر گرفت كه 
يكي از آنها در همان ابتدا به داليل مختلفي از 
پخش كنار گذاشته شد، ولي سه سريال ديگر 
به رغم مش��كالت مضموني و محتوايي ادامه 

پیدا كردند.
 اين آثار پاس��خگوي نیاز جامعه نیست و در 
آنها خواس��ت مخاطب كه اس��اس س��اخت 

مجموعه هاي نمايش��ي اس��ت، رعايت نشده 
است. 

آذين با اش��اره به اينكه صداوس��یما به طور 
س��نتي مخاطبي دارد كه حت��ي آثار ضعیف 
آن را نیز دنبال مي كند، گف��ت: به غیر از اين 
جمعیت محدود ك��ه تماش��اي تلويزيون را 
بدون در نظر گرفت��ن كیفی��ت و ارزش آثار 
ادامه مي دهند، روند تلويزيون س��ريال هاي 
تلويزيوني نش��ان مي دهد اين روزها مردم از 
بازپخش مجموعه هاي قبلي استقبال بیشتري 
دارند تا آثار جديد و اين نشانه ضعف تلويزيون 
در س��اخت س��ريال هاي پرمخاط��ب جديد 

است. 
    هن�وز م�ردم »پايتخت« را دوس�ت 

دارند!
اداره كل روابط عمومي س��ازمان صداوسیما 
با انتشار گزارش��ي نتايج نظرس��نجي مركز 
تحقیقات رس��انه ملي در فصل زمستان سال 

99 را منتشر كرد.
 بر اساس اين نظرس��نجي شبكه »آي فیلم« 
با داش��تن 46درصد مخاطب، پربیننده ترين 
شبكه تلويزيون پس از ش��بكه3 سینماست. 
»آي فیلم« كه ش��هرتش را به دلیل بازپخش 
سريال هاي پرمخاطب تلويزيون به دست آورده 
است، در فهرست پربیننده ترين مجموعه هاي 
پخش ش��ده در زمس��تان سال گذش��ته، دو 
س��ريال »پايتخت5« و »پايتخت4« را دارد 
كه به ترتیب س��ومین و ششمین سريال هاي 
پربینن��ده تلويزي��ون را به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
نكته جالب اين اس��ت كه فاصل��ه بینندگان 
س��ريال »پايتخت5« كه براي چندمین بار از 
تلويزيون پخش مي شود با سريال »دادستان« 
شبكه3 كمتر از 6درصد است! در اين فهرست 
سريال پرهزينه »روزهاي ابدي« كه از شبكه 
يك سیما پخش مي شد، مخاطباني به مراتب 
كمتر از بینن��دگان باز پخ��ش »پايتخت4« 

داشته است. 
بر اس��اس اعالم روابط عمومي صداوس��یما 
سريال »خانه امن« شبكه اول سیما با داشتن 
44/6درصد بیننده پرمخاطب ترين س��ريال 
زمس��تان 99 بوده اس��ت. اين نكته نش��ان 
مي دهد مخاطبان تلويزيون به س��ريال هايي 

با تم امنیتي عالقه دارند. 
در بخش پربیننده هاي صداوسیما در زمستان 
سال گذشته، برنامه »عصر جديد2« شبكه3، 
»دورهمي« شبكه نسیم و »كودك شو« باز هم 
از شبكه نسیم عنوان پربیننده ترين برنامه ها را 
به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است 
كه هیچ كدام از اين برنامه ها نتوانسته اند باالي 

50درصد مخاطب داشته باشند. 
45/9درصد بینندگان صداوس��یما نیز اعالم 
كرده اند در زمستان براي »سرگرمي و تفريح« 
پاي تلويزيون نشسته اند و 42/4درصد »كسب 
خبر و اطالع« را دلیل تماشاي تلويزيون اعالم 
كرده اند. به اين ترتی��ب از نظر مخاطب وجه 
س��رگرمي تلويزيون بر ديگر وجوه اين رسانه 

ارجحیت دارد. 

پربيننده ه��اي  بخ��ش  در 
صداوس��يما در زمس��تان س��ال 
گذش��ته، برنامه »عصر جديد2« 
شبكه3، »دورهمي« شبكه نسيم و 
»كودك شو« باز هم از شبكه نسيم 
عنوان پربيننده تري��ن برنامه ها 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اند

   سینما

   مستند

 مستندي از »مرد ميدان« 
روي آنتن شبكه مستند 

مس�تند »قاس�م« روايتي از تولد تا ش�هادت س�ردار قاس�م س�ليماني 
اس�ت و فعاليت ه�اي او در مي�دان عم�ل را ب�ه تصوير كش�يده اس�ت. 
به گزارش »جوان« بیست و پنجمین قسمت از فصل چهارم برنامه تلويزيوني »به 
اضافه مستند« با پخش و بررسي مستند »قاسم« به كارگرداني مهدي فارسي 
روي آنتن شبكه مستند مي رود. مستند »قاسم« روايتي از سردار دل ها، شهید 
حاج قاسم سلیماني است و از زمان تولد تا شهادت ايشان را به تصوير كشیده است. 
در بخش مهمي از اين مستند، رشادت هاي سردار سلیماني در محور مقاومت و 
مبارزه با داعش در عراق به نمايش درآمده است. همچنین تصاويري كمتر ديده 
شده از حضور ايشان در عملیات هاي هشت سال دفاع مقدس و پیش از آن، ايام 
كودكي و نوجواني سردار سلیماني در اين مستند ديده مي شود. در اين قسمت و 
پس از پخش مستند، میز كارشناسي برنامه با حضور ابراهیم متقي، استاد علوم 
سیاسي دانشگاه تهران و كارشناس مس��ائل خارجي و مهدي ذاكريان، استاد 
حقوق و روابط بین الملل برگزار مي شود و در آن فعالیت هاي چند دهه اي سردار 
سلیماني در عرصه »میدان و عمل« و تأثیرگذاري آن بر ديپلماسي خارجي مورد 
بررسي قرار مي گیرد. اين قس��مت از برنامه ديشب ساعت 20 از شبكه مستند 
پخش شد و بازپخش آن امروز چهارشنبه 15 ارديبهشت ساعت 9 و جمعه 17 
ارديبهشت ساعت 14 است. »به اضافه مستند« مجموعه برنامه تلويزيوني شبكه 
مستند است كه به پخش مستندهاي ديده نشده داخلي و خارجي در تلويزيون 
و بحث كارشناسي پیرامون موضوع مس��تند مي پردازد. اين برنامه با آيتم هاي 

مختلف سه شنبه هاي هر هفته ساعت 20 روي آنتن شبكه مستند مي رود. 

تمام جنگ هاي مدينه در س�ريال وج�ود دارد. اوج اين 
نبردها ه�م جنگ خن�دق )احزاب( اس�ت كه س�لمان 
راهنماي�ي كرده و ب�ا پيش�نهاد او دور ت�ا دور مدينه را 
خندق مي كنن�د و آب مي  ريزند و اين بار كه ابوس�فيان 
و دارودس�ته اش خيل�ي مجه�ز مي آين�د، پراكن�ده 
مي ش�وند و گورش�ان را گم مي كنند. اي�ن بخش جنگ 
تن به تن حض�رت علي)ع( را ب�ا عمرو بن عب�دود دارد 
كه خيل�ي مع�روف اس�ت و آن را به تصوير مي كش�د. 
امراهلل احمد جو، سرپرست تیم نويسندگي سريال سلمان 
فارسي با بیان اين مطلب در پاسخ به اين سؤال كه حضرت 
علي)ع( چه جايگاهي در س��ريال س��لمان فارسي دارد، به 
فارس گفت: قطعاً ايش��ان نقش و جايگاه زيادي را به خود 
اختصاص داده است. آش��نايي ايشان با س��لمان از مدينه 
آغاز مي شود كه بعد از هجرت است. در آن مقطع سلمان پا 
به سن است و جوان نیست، حضرت علي )ع( هم میانسال 

هستند. 
وي ادامه داد: اين دو بزرگوار آنج��ا همديگر را مي بینند و 
دلبسته هم مي شوند. باهم هستند و اين مؤانست تا شهادت 
حضرت علي)ع( ادامه پیدا مي كند. س��لمان خیلي بعد از 
حضرت عل��ي)ع( و خلفا رحل��ت مي كند. اخب��ار درباره او 
مي گويد كه باالي 150س��ال عمر كرده است، البته منبع 
مشخصي در اين باره وجود ندارد و برخي هم اين موضوع را 

افسانه اي مي دانند. 
احمدجو عنوان كرد: عمده س��ريال تصويرگر همنش��یني 
سلمان با پیغمبر)ص( اس��ت و در نهايت اين تصمیم آقاي 

میرباقري است كه پايان را كجا بگذارد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مخاطب حضرت علي)ع( 
را در سريال سلمان فارس��ي خواهد ديد يا خیر؟ پاسخ داد: 
اگر خاطرتان باش��د، حضرت علي)ع( در سريالي كه داوود 
میرباقري ساخت، میني مال بود. میرباقري خودش تجربه 
درست و حس��ابي در اين زمینه دارد. فرض كنیم مثاًل اگر 
پیامبر)ص( ديالوگي دارند، طوري كه ديده نش��دن چهره 
ايشان توي ذوق زننده هم نباشد، نقل  قول مي شود. به همان 
شیوه اي كه معمول است، چهره را نشان نمي دهند و همان 

طور برگزار خواهد شد. 
احمدجو همچنین در پاسخ به اين سؤال كه بخشي از قرابت 
سلمان فارس��ي با حضرت علي)ع( به جنگ ها و نبردهاي 

ايشان هم برمي گردد، آيا ما ش��اهد نبردهاي ايشان هم در 
سريال س��لمان خواهیم بود؟ پاس��خ داد: تمام جنگ هاي 

مدينه در سريال وجود دارد. 
او ادامه داد: اوج اين نبردها هم جنگ خندق )احزاب( است 
كه سلمان راهنمايي كرده و با پیشنهاد او دور تا دور مدينه 
را خندق مي كنند و آب مي  ريزند و اين بار كه ابوس��فیان و 
دارودس��ته اش خیلي مجهز مي آيند، پراكنده مي ش��وند و 
گورشان را گم مي كنند. اين بخش جنگ تن به تن حضرت 
علي)ع( را با عمرو بن عبدود دارد كه خیلي معروف است و 

آن را به تصوير مي كشد. 
وي در پايان تأكید كرد: حضرت علي)ع( را به هر ش��كلي 
سراغش برويد پر از معرفت و حكمت است. حضرت علي)ع( 
فقط متعلق به اسالم نیس��ت و متعلق به بشريت است. در 
آينده سريالي خواهیم ديد كه پر از شخصیت است و همه 
جذاب. داوود همه ذوقش را روي كاغذ ريخته و هم فیلمنامه 

و هم اجرا فوق العاده ديدني خواهد بود. 
بنابراين گزارش داستان سريال س��لمان فارسي از تولد تا 
ماجراي فتح ايران است. پیش بیني شده اين سريال در 40 
قسمت ساخته شود، البته ش��ايد به واسطه پیچیدگي هاي 
داستاني، قس��مت هاي س��ريال افزايش پیدا كند. نگارش 
سريال تمام شده اس��ت و علیرضا شجاع نوري بازيگر نقش 
اصلي سريال سلمان فارسي است. محمدرضا هدايتي در اين 
سريال نقش يك تاجر هندي را ايفا مي كند. فرهاد اصالني 
هم كه همیش��ه پاي ثابت كارهاي میرباقري است، در اين 
اثر نقش يك تاجر را ايفا مي كند. علي دهكردي هم از جمله 
ديگر بازيگران اين سريال است. آخرين بازي زنده ياد چنگیز 

جلیلوند دوبلور پیشكسوت نیز در اين سريال رقم خورد. 

ديوارنگاره جديد ميدان وليعصر )عج( 
رونمايي شد

در  وليعصر )ع�ج(  مي�دان  جدي�د  ديوارن�گاره 
آس�تانه روز جهان�ي ق�دس ب�ا محوري�ت مقاوم�ت 
ش�د.  رونماي�ي  ش�ريف  ق�دس  آزادس�ازي  و 
به گزارش »جوان« ديوارنگاره میدان ولیعصر )عج( در آس��تانه 
روز جهاني قدس با محوريت مقاومت و آزادسازي قدس شريف 
به همت خانه طراحان انقالب اسالمي رونمايي شد. اين طرح با 
محور ش��هداي مقاومت و آزادي قدس شريف و با شعار »قدس 

خونبهايت« تولید شده است. 
...........................................................................................................

 دوست داشتم هزار سال ديگر
 پرستار همسرم بودم

با وجود اينكه س�ال ها بود همس�رم بيمار بودن�د اما هنوز 
نتوانس�ته ام با مرگ ايش�ان كنار بيايم. حاضر ب�ودم هزار 
سال ديگر به اين پرس�تاري ادامه مي دادم اما ايشان بودند. 
مهوش وقاري با بیان اين مطلب و با اشاره به اينكه بعد از درگذشت 
همس��ر بازيگرش مرحوم محس��ن قاضي مرادي اولین حضور 
تلويزيوني خود را تجربه مي كرد، به برنامه »دس��ت در دست« 
گفت: مسیر حرفه اي بازيگري را با همسرم آغاز كرديم و دركي كه 
هم صنف بودن ما ايجاد مي كرد، قابل كتمان نیست، هر چند اين 
مسیر دشواري هايي نیز به وجود مي آورد و يك نفر بايد انعطاف 
بیشتري نشان مي داد. بازيگر »پسر آدم، دختر حوا« افزود: زماني 
كه همسرم در قید حیات بود و حتي اين روزها اين سؤال بسیار 
مطرح مي شود كه آيا به خاطر پرستاري از ايشان پیشنهادهاي 
كاري را رد كردم؟ همیش��ه تصورم اين بود كه براي خودم دارم 
اين كار را مي كن��م و تالش مي كردم كه مرح��وم قاضي مرادي 
هم از اين مس��ئله باخبر نشود و احس��اس نكند كه دارم اذيت 
مي شوم، بنابراين ضمن كار سعي مي كردم با ايشان شوخي هايي 
داشته باشم تا تصور نكند روزگار سختي همراه با محدوديت را 
مي گذرانم.  وي در ادامه عنوان كرد: مدت زمان زيادي نیس��ت 
كه از درگذشت مرحوم قاضي مرادي گذشته و اتفاق بسیار بدي 
براي من بود. با وجود اينكه سال ها بود ايشان بیمار بودند اما هنوز 
نتوانسته ام با اين مسئله كنار بیايم. حاضر بودم هزار سال ديگر به 

اين پرستاري ادامه مي دادم اما ايشان بودند. 
...........................................................................................................

»سلول هاي بهاري« به چاپ دوم رسيد

 پيشرفت هايي 
كه خودي ها هم باور نداشتند

چ�اپ دوم كتاب »س�لول هاي 
به�اري« خاط�رات تولي�د و 
توس�عه س�لول هاي بنيادي به 
روايت دكتر حس�ين بهاروند، 
پدر دانش س�لول هاي بنيادي 
ايران، توسط انتشارات »راه يار« 
منتش�ر و روانه بازار نش�ر شد. 
به گزارش »جوان« دكتر حسین 
بهاروند، استاد ممتاز و مؤسس پژوهشكده زيست شناسي و فناوري 
سلول هاي بنیادي پژوهشگاه رويان، در سال 1376 به پژوهشگاه 
رويان پیوست و پس از چند سال پژوهش، در سال 1382 توانست 
براي اولین بار در ايران سلول هاي بنیادي روياني انساني را تولید 
كند. در س��ال 1387 نیز به هم��راه همكارانش موف��ق به تولید 
سلول هاي بنیادي پرتوان القائي انساني شد. ايشان تاكنون بیش از 
30جايزه ملي و بین المللي از جمله جايزه رازي، خوارزمي، آيسسكو، 
آكادمي علوم جهان )TWAS(، يونسكو و جايزه مصطفي )نشان 

عالي علم  و فناوري جهان اسالم( دريافت كرده است. 

نوید پارسا       دیده بان

امام علی)ع(: 

هرك�ه در پ�ِی راس�تی بكوش�د 

سبك بار شود.

»گزيده تحف العقول«


