
 تحسين رهبر انقالب
از رمان »پس از بيست سال« 

رمان »پس از بيست سال« نوشته 
»س�لمان كديور« مورد توجه و 
تحسين رهبر معظم انقالب قرار 

گرفته است. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي پس از 
مطالعه  رمان »پس از بيست سال« 
در پيامي كه به نويسنده اين كتاب 
ابالغ شده است، فرموده اند: »سالم من را به نويسنده برسانيد و به 
ايشان خدا قوت و خسته نباشيد بگوييد و همچنين از نويسنده و 
ناشر كتاب تشكر كنيد«. رهبر معظم انقالب رمان »پس از بيست 
سال« را »يك عاش��قانه  جذاب تاريخي قوي« خوانده اند. ايشان 
همچنين »پس از بيست سال« را »واقعاً يك رمان « دانسته اند كه 
»خيلي خوب از كار درآمده اس��ت.« رمان »پس از بيست سال« 
روايتي تاريخي از صدر اسالم است كه از دوران امام علي )ع( آغاز و 
به پس از حادثه عاشورا ختم مي شود. اين كتاب سال ۱۳۹۷ توسط 
انتشارات »شهرستان ادب« منتشر شده و در سال هاي اخير مورد 
توجه اهالي ادبيات و منتقدان قرار گرفته است. اين رمان در سال 
۱۳۹۸ مورد تقدير جايزه »جالل آل احمد« قرار گرفت و نيز در 
همان سال توانس��ت جايزه »قلم زرين« را كسب كند. »پس از 
بيست س��ال« با بيش از ۱۵هزار نسخه فروش از رمان هاي مورد 
توجه اين سال هاي كشور بوده است. اين روزها چاپ پنجم اين 

كتاب در دسترس عالقه مندان رمان ايراني قرار دارد.
...........................................................................................................

 در سن 100سالگي 
و پس از سال ها جهاد در كابل

آيت اهلل عالمي بلخابي درگذشت
آي�ت اهلل ح�اج س�يد محمدعلي 
عالمي بلخابي از پيشگامان انقالب 
اسالمي عليه كمونيست ها در شمال 
افغانس�تان، مؤس�س ده ه�ا ب�اب 
مدرس�ه علميه، كتابخانه مسجد و 
حسينيه بر اثر كهولت سن در سن 
100سالگي در شهر كابل درگذشت. 
به گزارش »جوان« به نقل از ايبنا، آيت اهلل حاج سيدمحمدعلي 
عالمي بلخابي از پيشگامان انقالب اسالمي عليه كمونيست ها 
در شمال افغانستان، مؤسس ده ها باب مدرسه علميه، كتابخانه 
مسجد و حسينيه و مؤس��س و متولي حرم حضرت يحيي بن 
زيد شهيد)ع( در سرپل بود كه روز جمعه پنجم شهريور۱400 
بر اثر كهولت سن در ش��هر كابل درگذشت. همسر و سه فرزند 
ايشان در راه اسالم و به دست تروريست هاي تكفيري به شهادت 
رس��يده اند. مرحوم آيت اهلل عالمي بلخابی شخصيت مجاهدي 
بود كه تمام عمر قريب ۱00س��ال خويش را در جهاد علمي و 
مبارزه با اشغالگراِن شوروي سابق گذراند و يكي از بارزترين آثار 
فرهنگي اين فقيه مجاهد س��اخت بناي رفيع ۸00 ساله حرم 
مطهر حضرت يحيي ابن زيد بن علي ابن الحسين)ع( در واليت 
سرپل جوزجانان افغانستان بود كه طي سال ها رنج و بذل همه 
تواِن ايشان، اين حرم مطهر امروز مأمن و ملجأ و زيارتگاه هزاران 

عاشق خاندان اهل بيت)ع( و زائران شده است.
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امام محمد باقر)ع(:

هيچ بنده اي عالم نباشد تا اينكه 

به باال دس�ت خود حس�د نبرد و 

زيردست خود را خوار نشمارد. 

)تحف العقول، ص293(

با عنوان »حضرت اجل خان«
عسگرپور سريال ماه رمضان شبكه3 را مي سازد

ساخت س�ريال ماه رمضان ش�بكه3 به محمدمهدي عسگرپور 
سپرده شد. 

پيش توليد س��ريال رمضان��ي »حضرت اجل خ��ان« )باب��ا( خان به 
كارگرداني محمدمهدي عس��گرپور به تازگي آغاز ش��ده است. ايرج 
محمدي، تهيه كننده اين س��ريال در توضيحاتي درباره جزئيات اين 
سريال گفت: يك هفته است كه پيش توليد سريال »حضرت اجل خان« 
)بابا(خان آغاز شده است. اين سريال، اثري تاريخي در ژانر ملودرام و به 
قلم سعيد مطلبي است كه وقايع آن از اواخر دوران قاجار آغاز مي شود 

تا براي پخش در ماه مبارك رمضان آماده شود.

    سريال

: سرين بابايي، بازيگر سريال »افرا«

احترام به خانواده مگر مد است كه منسوخ شود؟!
تلويزيون گاهي سريال هايي مي سازد كه در آنها فرزند 
به پدر و مادر توهين يا بي احترامي مي كند و متأسفانه 
اينها در فضاي طنز و كمدي هم ديده مي ش�ود كه هم 
تأثيرگذاري اش بيش�تر اس�ت و هم اهميت احترام را 
از بين مي برد و خيل�ي بايد حواس�مان را جمع كنيم. 
س��رين بابايي، بازيگر س��ريال »افرا« با بيان اين مطلب و 
با اش��اره به تم اين س��ريال و تأكيد روي خانواده دوستي 
عنوان كرد: از موضوعات اصلي كه در سريال روي آن تأكيد 
مي شود، خانواده دوس��تي اس��ت. اينجا حرمت ها را نگه 
مي دارند و حتي اگر صحنه اي هم رخ مي دهد در راستاي 
همين موضوع است؛ صحنه هايي كه خود من را هم تحت 

تأثير قرار مي دهد. 

بابايي در ادامه درباره خأل پرداخ��ت به روابط احترام آميز 
در س��ريال هاي تلويزيون��ي گفت: اين خأل وج��ود دارد و 
باعث ش��ده اس��ت برخي نگاه ها را هم ع��وض كند، مثاًل 
دوس��تي چندي پي��ش از من س��ؤال كرد كه اي��ن نگاه 
فرسوده نشده است؟ و من پرس��يدم احترام به خانواده و 
بزرگ ترها يا ريش س��فيدها چگونه منسوخ مي شود، مگر 
مد است كه منسوخ شود؟ اما از طرفي هم تلويزيون گاهي 
سريال هايي مي سازد كه در آنها فرزند به پدر و مادر توهين 
يا بي احترامي مي كند و متأس��فانه اينها در فضاي طنز و 
كمدي هم ديده مي ش��ود كه هم تأثيرگذاري اش بيشتر 
اس��ت و هم اهميت احترام را از بين مي ب��رد و خيلي بايد 

حواسمان را جمع كنيم.

    خبر

باالخره اين تئاتر باز است يا بسته؟
مركز هنرهاي نمايشي در 18 ماه گذشته صرفًا به نهادي براي صدور مجوز بدل شد كه در مديريت اين موضوع هم از كارنامه قابل دفاعي برخوردار نبوده است

   محمد محمدي
تدوين نك�ردن برنامه منس�جم و جامع به جهت 
ايفاي نقش مهم حوزه فرهنگ و هنر در ايام كرونا 
توسط وزارت ارشاد آن  هم در ستاد ملي مبارزه با 
كرونا و نبود اهتمام كافي براي حمايت از هنرمندان 
و مراكز هنري از جمله اش�كاالت و ايراداتي است 
كه ب�ه وزارت ارش�اد دول�ت دوازده�م در 18ماه 
گذش�ته وارد بوده اس�ت اما اگر بخواهيم به يكي 
از مهم تري�ن و مؤثرترين چالش ه�اي پيش آمده 
با توج�ه به فض�ا و زم�ان موج�ود اش�اره كنيم، 
قطع به يقي�ن بالتكليف�ي و عدم ترس�يم برنامه 
صريح و روش�ن از آين�ده يكي از اساس�ي ترين 
چالش ه�اي موج�ود در ح�وزه تئات�ر اس�ت. 

    سردرگمي و بالتكليفي عجيب
اسفندماه س��ال ۹۸ و با ش��يوع ويروس كرونا و اتخاذ 
سياس��ت تعطيالت هفته به هفته در مراكز تئاتري از 
همان ابتدا ثابت شد كه دولت در حوزه فرهنگ و هنر 
در مواجهه با ويروس كرونا نه تنها اشراف كامل و جامعي 
به موضوع و مسئله پيش آمده ندارد بلكه با تصميمات 
بعضاً متناقض و متضاد سردرگمي بسيار عجيبي را در 
بين اهالي هنر به خصوص هنرمن��دان تئاتري ايجاد 
خواهد ك��رد، از طرفي عدم تدوين برنامه منس��جم و 
جامع به جهت ايفاي نقش مهم حوزه فرهنگ و هنر در 
اين ايام توسط وزارت ارشاد آن  هم در ستاد ملي مبارزه 
با كرونا و نبود اهتمام كافي براي حمايت از هنرمندان 
و مراكز هنري از جمله اشكاالت و ايراداتي است كه به 
وزارت ارش��اد دولت دوازدهم در ۱۸ ماه گذشته وارد 
بوده است اما اگر بخواهيم يكي از مهم ترين و مؤثرترين 
چالش هاي پيش آمده را با توجه به فضا و زمان موجود 
اشاره كنيم قطع به يقين بالتكليفي و عدم ترسيم برنامه 
صريح و روشن از آينده يكي از اساسي ترين چالش هاي 
موجود در حوزه تئاتر اس��ت، به عنوان نمونه در حال 
حاضر مش��خص نيست دقيقاً س��الن هاي تئاتري باز 
هستند يا بسته؛ سالن هايي كه با يك بررسي دم دستي 
و با مراجعه به اندك س��امانه هاي فروش و تهيه بليت 

مش��خص مي ش��ود در س��كوت خبري فعاليت هاي 
نمايش��ي خود را از س��ر گرفته اند و برخ��ي ديگر نيز 
همچنان تعطيل هستند و اين يعني يك سردرگمي 
و بالتكليفي عجيب در حوزه هنرهاي نمايشي كشور. 
از طرفي طبق مصوبه س��تاد كرون��ا درحالي كه اغلب 
كش��ور در رنگ بندي ها همچنان قرمز اس��ت و طبعاً 
مراكز تئاتري بايد بسته باش��ند، اين سالن ها اقدام به 
فعاليت كرده و با اجراه��اي تئاتري ميزبان مخاطبان 
شده اند و برخي ديگر نيز همچنان بسته اند، البته پيش 
از هر موضوع بايد اشاره شود كه نگارنده نيز بازگشايي 
و فعاليت سالن ها را در اولويت مي داند اما اين تناقض 
به وجود آمده نيز خود جاي پرسش دارد كه اگر قرار به 
بازگشايي است پس چرا بسياري از سالن ها همچنان 
تعطيل هس��تند و اگر قرار به عدم فعاليت اس��ت چرا 
يكسري ديگر باز هستند و ميزبان مخاطبان شده اند و 
اساساً پرسش مهم تر اينكه تضمين رعايت پروتكل ها 

در اين سالن هاي باز چگونه است.
    مديريتي كه وانهاده شد!

در نهايت تأسف بايد اعالم شود كه در ۱۸ماه گذشته 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به  خصوص اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي به داليل ناتواني، بحث نظارتي و 

حتي بخش��ي از موضوع حمايت��ي از مراكز فرهنگي 
را به نحوي بر گردن خود سالن هاي تئاتري انداخته 
است، در حالي  كه اين مجموعه ها با پيامد پيش آمده 
حتي توانايي اداره امورات عادي و ساده خود را نداشته 
و ندارند، پس چگونه و به چه نحوي مي توانند در تهيه 
ملزومات بهداشتي و پروتكلي اقدام كنند، چه برسد 
به حفظ، رعاي��ت و نظارت آن و دقيق��اً در اين نقطه 
است كه اداره كل هنرهاي نمايشي بايد نقش خود را 
ايفا كند، مگر اينكه در تعاريف جديد مركز هنرهاي 
نمايشي صرفاً اين دستگاه به نهادي براي صدور مجوز 
بدل شده باشد كه آن  هم متأسفانه در چند سال اخير 
از كارنامه قابل دفاعي برخوردار نبوده است كه در وقت 

و مجالي ديگر بايد به آن نيز پرداخته شود. 
    بالتكليفي تئاتر!

اما نكته مهم و مورد توجه آنكه در حال حاضر متأسفانه 
با عدم مديريت حوزه تئاتر در يك بالتكليفي عجيب 
قرار گرفته اس��ت، از طرفي فعاليت چ��راغ خاموش 
برخي س��الن ها و مراكز تئاتري كه مش��خص نيست 
مطابق كدام قان��ون در حال انجام اس��ت يا اينكه اگر 
مجوزي برای فعاليت صادر شده است، پس چرا عمده 
سالن ها از جمله تئاتر شهر، مولوي، ايرانشهر و حتي 

برخي از س��الن هاي خصوصی بازگشايي نمي شوند، 
اين مسئله به چالش بسيار مهمي بدل شده است كه 
بايد به فوري��ت در دوره مديريت جديد تصميم گيري 
و بر انجام آن اهتمام ورزيده ش��ود ك��ه البته نگارنده 
بسيار بعيد مي داند با شخص وزير چنين هماهنگي ای 
صورت گرفته باشد اما يقيناً اگر بنا به بازگشايي باشد، 
توصيه مي شود ابتدابه ساكن تمامي شرايط موجود و 
امكانات فعلي س��نجيده و سپس اين تصميم اجرايي 
گردد، زي��را يكي از موانع جدي و مه��م مبني بر عدم 
تمايل هنرمندان تئاتري براي شروع به فعاليت نبود 
ضمانت اجرايي و واقعي براي استمرار فعاليت هايشان 
است، البته شايد عدم ش��ناخت و پيش بيني كرونا در 
بعد جهاني توجيه س��طحي  براي بي تدبيري مديران 
وقت باشد اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اصل 
و اساس صحبت آنجاست كه به  شرط رعايت دقيق و 
اهتمام قابل توجه سالن ها، وزارت ارشاد و مركز هنرهاي 
نمايشي اين قابليت وجود دارد كه سالن هاي تئاتري به 
يكي از امن ترين مراكز فرهنگي و حتي مراكز تجمعي 
روزانه بدل ش��ود اما اين موضوع هم قابل تأمل است 
كه در صوت عدم اهتمام ج��دي همين مراكز بدل به 

ناامن ترين ها نيز خواهد شد. 
    انتظار از وزير ارشاد

حال اين انتظار از وزير محترم ارشاد به  رغم روزهاي 
نخست كاري خود مي رود كه در گام اول تعيين تكليف 
كنند كه آيا سالن ها بايد باز باشند يا خير كه اگر پاسخ 
منفي بود از اجراهاي فعلي جلوگيري و صادركنندگان 
مجوز توبيخ ش��وند و اگر مثبت بود مشخص شود كه 
آيا موارد بهداشتي و پروتكل ها چه در بحث مخاطبان 
و چه در بحث عوامل نمايشي و پشت صحنه ها رعايت 
مي گردد يا خير و در گام بعدي يك برنامه منس��جم 
براي ايجاد تضمين اس��تمرار اج��را و رعايت تمامي 
پروتكل هاي  بهداش��تي در تمامي مراكز تئاتري اعم 
از خصوص��ي و دولتي تعيين ش��ود كه قطع��اً باعث 
ايجاد انگيزه و آغاز به فعاليت بسياري از هنرمندان و 

گروه هاي تئاتري خواهد شد.

نويد پارسا      ديده بان

اينك�ه مخاط�ب از فص�ل دوم  »گان�دو« ه�م 
استقبال كرده  نش�ان دهنده آن است كه مردم 
طالب تن�وع ژان�ر هس�تند و از ژانرهايي مثل 
جاسوس�ي- امنيتي ه�م خوشش�ان مي آيد. 
حميد متقي بازيگر سريال گاندو با بيان اين مطلب 
به »جوان« گفت: واكنشي كه از مخاطبان سريال 
گاندو گرفته ام، واكنش هاي مثبت و توأم با احساس 

رضايت از فضاي كلي سريال بوده است. 
اين بازيگر ك��ه در هر دو فصل گان��دو ايفاگر يك 
مأمور امنيتي بوده درباره سختي هاي ايفاي چنين 
نقشي عنوان كرد: همان قدر كه چنين نقش هايي 
براي مخاطب��ان كنجكاو ي ايج��اد مي كند، براي 
خودم به عن��وان بازيگر هم چنين نقش��ي خيلي 
چالش داش��ت، چون اطالعات زي��ادي درباره آن 

وجود نداشت. 
متقي ادامه داد: س��عي كردم با استفاده از فيلم ها 
و س��ريال هايي كه درباره زندگي مأموران امنيتي 
ساخته شده بيش��تر و بهتر به نقش نزديك شوم 
و كنار تعامل با كارگردان ب��ه دركي جامع از يك 
مأمور امنيتي برس��م و حين بازي ني��ز اين درك 
را بيشتر و بيش��تر كنم، چون معتقدم اگر خدايي 
ناكرده بازيگر نقش را دس��ت كم بگيرد و به دنبال 

شناخت مختصات رواني، فكري و شخصيتي نقش 
نرود، به طور عادي دس��تش خال��ي خواهد ماند 
و نمي تواند پيچيدگي هاي كاراكتر را به درس��تي 
ارائه دهد و همين سبب مي شود مخاطب هم زياد 

ارتباط برقرار نكند. 
اين بازيگر كه در سريال »دادستان« هم ايفاگر يك 
مأمور امنيتي بوده، درباره تفاوت هاي كار در اين دو 
سريال توضيح داد: تفاوت در وجوه اصلي كاراكتر 
بود. در سريال دادستان نقش مأمور امنيتي را بازي 
كرده بودم كه اهل عمليات و درگيري و تعقيب و 
گريز بود اما شخصيت س��ريال گاندو بيشتر اهل 
كارهاي نرم افزاري و آماده ك��ردن اطالعات براي 
مأموران اس��ت. وي ادامه داد: كاراكترم در گاندو 
بيش��تر جنبه نرم افزاري دارد و بيشتر روي هوش 
و نبوغش متمركز است تا درگيري و كار فيزيكي. 
در دادستان بيشتر فيزيك بود كه اهميت داشت و 

اينجا، هوش و نبوغ سايبري. 
بازيگر سريال »آرام مي گيريم« ادامه داد: موفقيت 
گاندو منهاي لحن جسورانه اش به  خاطر پرداخت 
دقيق و نزديك به واقعيت از زندگي كاري و شخصي 
مأموران امنيتي است، البته اين گونه تصويرسازي ها 
در فيلم هاي هاليوودي هم ديده مي شود و اساساً 
بينندگان دوست دارند درباره آدم ها و موقعيت هاي 

ناشناخته، بيشتر و بيشتر بدانند. 
متقي تأكيد ك��رد:  اي كاش اقبال مخاطب به اين 
گونه سريال ها سبب ساز آن شود كه در آينده باز هم 
سريال هاي ماجراجويانه و نزديك به واقعيت درباره 
مضامين امنيتي توليد شود تا ديد مخاطب نسبت 
به اين مقوالت باالتر رود و نگاه دقيق تري به مباحث 

امنيت داخلي پيدا كند.

مع�اون س�يما پ�س از بازگش�ت از پش�ت 
در  فارس�ي«  »س�لمان  س�ريال  صحن�ه 
يادداش�تي رون�د تولي�د اي�ن س�ريال ب�ه 
كارگردان�ي داود ميرباق�ري را توضي�ح داد. 
حميد ش��اه آبادي در بخش��ي از يادداشت خود 
اعالم كرده اس��ت، مقصد بعدي كاروان سلمان 
فارس��ي لوكيش��ن هاي مختلفي مانند آبسرد 
دماوند، ش��اهرود، جهرم يا ش��هرك سينمايي 

نور خواهد بود. 
معاون سيما با اش��اره به روند توليد دو سريال 
الف ويژه تلويزيون، در بخش��ي از يادداش��ت 
خود عنوان كرده اس��ت: پس از يك دهه وقفه، 
خوش��بختانه در دوره اخي��ر رياس��ت محترم 

سازمان صداوسيما، گره از كار ساخت دو پروژه 
الف ويژه كه سال ها گرفتار مشكالت و موانعي 

بودند باز شد و كليد خوردند. 
در اين ميان، »س��لمان فارسي« پس از پشت 
س��ر گذاش��تن مرحله پيش تولي��د، مطابق 
زمانبن��دي ص��ورت گرفته، ب��ه خوبي پيش 
رفته و كاروان سلمان به رغم محدوديت هاي 
كرون��ا همچن��ان در حال طي كردن مس��ير 

توليد است. 
»تاكنون مطاب��ق برنامه ريزي ها 2۵درصد از كار 
تصويربرداري اين س��ريال انجام ش��ده است كه 
درواقع حدود ۱0قسمت)مربوط به قسمت هاي 

مياني( را دربرمي گيرد.«

بازيگر سريال »گاندو« مطرح كرد

 ورود به ژانرهاي متفاوت دايره مخاطب را 
وسعت مي دهد

معاون سيما اعالم كرد

10 قسمت از سريال »سلمان فارسي« آماده شد

    تلويزيون


