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موسي بيدج شاعر، نويسنده و مترجم ادبي:

بايد براي گرسنگي فرهنگي فكري كرد!
    سيدمرتضي ذاكر

شاعر و مترجم پيشكسوت كشورمان ضمن تأكيد بر اين نكته 
كه مسئوالن فرهنگي بايد به اهالي فرهنگ رجوع كنند و حرف 
دل آنها را بشنوند، در مورد تنزل اولويت هزينه هاي فرهنگي در 
سبد خريد خانوار مي گويد: وقتي كتاب نباشد، اين ملت گرسنه 
مي ماند، گرسنه فرهنگي. بايد براي اين مسئله فكري كنيم. 
موسي بیدج، شاعر، مترجم و نويسنده در رابطه با جايگاه فرهنگ 
و كتاب در سبد خانوار به ايسنا مي گويد: امروزه اگر 1۰ اولويت را 
براي س��بد خريد خانوار در نظر بگیريم، كتاب و فرهنگ در آن 
نیست، چون آدم اول بايد خیالش راحت شود نان دارد، بعد هم 
اجاره خانه، لباس و ديگر ملزومات. اما وقتي كتاب نباشد، اين ملت 
گرسنه مي ماند؛ گرسنه فرهنگي كه بايد براي اين مسئله فكري 
كنیم. اينكه دستوري عمل كنیم فايده اي ندارد، بايد به دل اهالي 
فرهنگ رجوع كنیم و حرف دل شان را بشنويم.  وي درباره وضعیت 
فرهنگ و ادبیات در دولت دوازدهم و خألهايي كه در اين زمینه نیاز 
به حمايت دارند، اظهار مي دارد: فرهنگ جرياني است كه مستقیماً 
به مقطعي يك، دو يا چهار ساله مربوط نمي شود. اگر مشكالت 
اساسي در آن وجود داشته باش��د، اصل موضوع را در چهار سال 
هم تحت تأثیر قرار نمي دهد )شايد مقدار كمي بهتر يا بدتر شود(، 
بنابراين من موافق نیستم كه براي آن محدوده و سن و سال قائل 
شويم.  اين مترجم ادبیات عرب همچنین به تأثیر شیوع ويروس 
كرونا بر وضعیت فرهنگ اشاره و بیان مي كند: در اين دو سال اخیر 
هم كرونا مزيد بر علت شده اس��ت، البته اصل علت نیست. اين 
روزها ديگر كسي دل و دماغي ندارد، چون ناشر نمي تواند چیزي 

چاپ كند. ابزار چاپ سرسام آور گران شده، براي همین جرئت و 
ريسك نمي كند تا كتابي منتشر كند و رسانه ها هم اينقدر فراوان 
و چاپ هاي غیرقانوني هم زياد شده كه همه اينها دست به دست 
هم داده  اند و باعث شده اند كه وضعیت فعلي به وجود بیايد.  بیدج 
درباره ناامیدي برخي اهالي فرهنگ و انتظ��ارات آنها از دولت 
جديد مي گويد: ناامیدي بدترين بیماري يك فرهنگ و اهالي 
آن است، چون ما به امید و انتظار زنده هستیم. اگر امید نداشته 
باشیم، هیچ كاري نمي توانیم انجام دهیم، حتي آن مسئول هم 
اگر امیدي نداشته باشد كاري نمي كند. اما مسئوالن فرهنگي 
بايد درددل اهالي فرهنگ را بشنوند و بعد بر اساس اين، آنچه را 
كه صالح و اولويت است انجام دهند. مسئله فرهنگ، مسئله اي 
نیس��ت كه يك  روزه بخواهد از اين رو به آن رو ش��ود. باال آمدن 
فرهنگ يك جامعه قطره قطره صورت مي گی��رد، نه دريادريا. 
ممكن است برخي مس��ائل يك  دفعه اتفاق بیفتد، اما فرهنگ 

يك شبه به وجود نمي آيد و به تالش فراوان نیاز دارد.

   ادبی

حضرت محمد)ص(:

ح�ب العب�اد ال�ی اهلل االتقي�اء 

االخفياء.

محبوب ترين بندگان در پيش خدا 

پرهيزگاران گمنامند.
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مدير انتشارات شهيد كاظمي با اشاره به اوضاع ناشران و عدم تحقق وعده هاي دولت قبل: 

ادامه حيات نشر بسيار سخت است

   آرمان محمدي
مدي�ر يك�ي از پرمخاطب تري�ن انتش�اراتي هاي كش�ور 
مي گويد اوضاع نش�ر در ش�ش ماهه گذش�ته به دلي�ل گراني 
كاغذ و ع�دم تحقق وعده ه�اي دولت قبل بس�يار ب�د بوده و 
چنانچ�ه حمايت�ي از انتش�اراتي ها ص�ورت نگي�رد، ادام�ه 
حي�ات نش�ر كش�ور بس�يار س�خت و دش�وار خواه�د بود. 
حمید خلیلي، مدير انتشارات شهید كاظمي پیرامون وضعیت نشر در 
ماه هاي اخیر مي گويد: اوضاع نشر طي شش ماهه اول سال، شرايط 
بسیار بدي را پشت سر گذاش��ت. باال بودن قیمت كاغذ از يك سو و 
نبود كاغذ دولتي از سوي ديگر چالش هاي فراواني را براي ناشران به 
وجود آورد، به حدي كه تعداد كتاب هاي منتشر شده در اين مدت 

بسیار زياد كاهش يافت. 
وي با اشاره به تولید برخي از ناش��ران عنوان مي كند: وقتي در يك 
كار تولیدي فعالیت مي كنید در هر شرايط بايد به دنبال تولید باشید 
و براي اين منظور بايد از رويكرد هاي متفاوت مثل بهینه س��ازي و 

صرفه جويي در هزينه هاي ديگر جهت تأمی��ن هزينه هاي الزم در 
تولید اس��تفاده كرد، اما ادامه اين مسیر چنانچه حمايتي در پي آن 

نباشد بسیار سخت و دشوار خواهد بود. 
خلیلي در رابطه با بزرگ ترين چالش امروز حوزه نشر اظهار مي دارد: 
يكي از بزرگ ترين چالش هاي امروز صنعت نشر باال بودن قیمت كاغذ 
است. بدين ترتیب كتاب تولید شده با افزايش قیمت روبه رو مي شود 
و قیمت باالي پشت جلد مساوي است با گراني اين كاالي فرهنگي و 
ركود. اكنون ديگر كتاب ها به شیوه گذشته و با تیراژ هاي قبلي، يعني 
هزار تیراژ منتشر نمي شود، بلكه با چاپ هاي ديجیتال و تنها در 5۰ تا 
1۰۰ جلد منتشر مي شود، ادامه حیات نشر با چنین رويكردي بسیار 

سخت است و اين رويه نمي تواند ادامه پیدا كند. 
مدير انتشارات ش��هید كاظمي به تأثیر كرونا در حوزه نشر اشاره و 
تأكید می كند: با شكل گیري بیماري كرونا اتفاقات متعددي در حوزه 
نشر رخ داد و نمايشگاه كتاب تهران به تعطیلي كشیده شد، اين ضرر 
بزرگي براي ناشران بود. از سوي ديگر وعده اي كه دولت پیشین براي 
برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تا قبل از خاتمه دولت داده بود به 
اجرا گذاشته نشد، اما بايد ديد برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب بعدي 
نیز تا انتهاي سال برگزار مي ش��ود يا نه كه اگر برگزار نشود شرايط 
براي ناشران بسیار سخت و دشوارتر خواهد بود. وعده هاي متعددی 
از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد براي حمايت از ناشران ارائه شده، به 
عنوان مثال وامي كه براي كس��ب و كار هاي صدمه ديده از كرونا در 
نظر گرفته شده بود نه تنها مشكلي از سر راه تولید كنندگان كتاب 
برنمي دارد، بلكه كاغذبازي هاي اداري فقط زمان اين تولیدكنندگان 

را مي گیرد. 

    کتاب

     خبر

 نمايش عروسكي
تلفيقي از افسانه، هنر و آموزش

 انديش��مندان »زبان« و »فكر« را بنیادي تري��ن و اصلي ترين 
تفاوت انس��ان و حیوان مي دانند، اما نقاشي هاي يافت شده در 
غارهاي چندهزار ساله عصر ديرينه س��نگي و پارينه سنگي به 
ما مي گويد قبل از اينكه انس��ان ها زبان را اختراع كنند، »هنر« 
را دريافته بودند. هنر از زمان شكل گیري اجتماعات انساني در 
اشكال مختلف و با كاركردهاي گوناگون همواره در سیر تكامل 

بشر وجود داشته است. 
 از میان فعالیت هاي هنري انسان، پیدا كردن پیشینه هنرهاي 
نمايشي بسیار سخت تر است، چراكه وسايل ضبط صدا و تصوير 
به شكل امروزي در گذشته وجود نداشت. بنابراين مردم شناسان 
خاس��تگاه آن را آيین هاي مذهبي و مناسك تشرف مي دانند، 
اما مي دانیم كه با پذيرفتن اولین نقش  هاي اجتماعي، نمايش 
با روزمرگي هاي بش��ر درآمیخته اس��ت. به زعم اروين گافمن، 
جامعه شناس امريكايي، انس��ان در تمام لحظه هاي حضورش 
در اجتماع روي صحنه نمايش است و در خلوتش پشت صحنه 
نمايش، از همین روس��ت كه رابطه اش با هنرهاي نمايشي يك 
رابطه آيینه سان است. اما آنچه قابل تأمل است حضور نمادين 
و پاياپاي حیوان��ات در نمايش ها ي آيیني و مناس��ك مختلف 
اس��ت. با پیدايش زبان، تمامي باورها و تخیالت انساني درباره 
حیوانات در ادبیات به گسترش خود ادامه داد؛ »سندبادنامه« 
ظهیرالدين س��مرقندي، »جوامع الحكاي��ات« محمد عوفي، 
»بهارس��تان« جامي، »موش و گربه« عبی��د زاكاني، »منطق 
الطیر« عطار، »كلیله و دمنه« ابوالمعالي نصراهلل منش��ي و در 
موارد متأخر »قلعه حیوانات« ج��ورج اورول، نمونه هاي اعالي 
اين مدعا هستند. با شكل گیري هنرهاي نمايشي مدرن نیز اين 
باورها به مسیر خود ادامه دادند و در قالب نمايش هاي عروسكي 
)تلويزيوني- س��ینمايي( و انیمیش��ن تا ام��روز تكامل يافتند. 
مي توان گفت صحبت از زبان حیوانات ي��ادآور كهن الگوهاي 
باستاني و اساطیري است و دلیل جذابیت بیشتر اين كاراكترها 
براي كودكان، نه تخیلي بودن و سرگرم كنندگي آنها كه پیوند 
نزديك تر كودكان با الگوهاي رواني اولیه و ابتدايي انس��ان در 
جهان هستي است. ش��ايد تصور ش��ود مخاطب نمايش هاي 
عروسكي كودكان هستند، در صورتي كه هر تقسیم بندي نسلي 
و سني در اين مورد اشتباه است. برنامه هاي نوروزي كاله قرمزي 
در سال هاي اخیر بیشترين جذابیت را براي گروه سني باالتر از 
15 سال داشت، در مجموعه »ش��بكه كوچك« نیز سعي شده 
است از دو منظر محدوديت زدايي سني در نظر گرفته شود. اولین 
مورد تعدد عروسك ها با ويژگي هاي شخصیتي متفاوت است، 
مثل شخصیت »س��رمه خان« در مقابل »شبرنگ« يا عروسك 
»خاكي« در مقابل »دكمه« و »كفشك« كه ويژگي هاي كودك 
تا بزرگسال را دربر مي گیرد. مورد دوم وجود آيتم هاي مختلف با 
فضاهاي متفاوت است، مثل آيتم »گوريل انجیري«، »حمام«، 

»فغاني و كشاني)فنرها(«، سبیل الدوله و... 
استوارت هال، نظريه پرداز بزرگ فرهنگي با ارائه نظريه دريافت، 
جايگاه مخاطب را در مواجهه با آثار ادبي به درس��تي تشخیص 
داد: »مخاطب هیچگاه در خوانش يك اثر منفعل نیست، بلكه 
خود نیز روايتگر است. بنابراين يك اثر ادبي يا نمايشي بستري 
را براي گفت وگو، تخیل و ايجاد هويت فرهنگي مهیا مي كند.« 
ما تولیدات موفق، اما محدودي در اين زمینه داشته ايم، آثاري 
مثل مدرسه موش ها، خونه  مادربزرگه و كاله قرمزي، اما آيا اين 
آثار براي نسل امروز همان جذابیتي را دارد كه براي نسل قبل 
داش��ت؟! اگرچه يكي از ويژگي هاي تولیدات اين چنیني جنبه 

سرگرمي آن است، اما كاركرد آن بسیار گسترده تر است. 
 مخاطب اينگونه برنامه ها دو يا سه نسل هستند، چراكه كاركرد 
پنهان و مه��م آن كم كردن فاصله نس��لي قبل از رس��یدن آن 
به شكاف نس��لي اس��ت. در نتیجه؛ اولین گام، تولید محتوايي 
بین نسلي است كه رويكردي میانجي گرايانه داشته باشد. شبكه 
كوچك با آيتم هاي مختلف و درك همه جانبه شرايط فرهنگي 
معاصر به اين نیاز پاسخ داده اس��ت. تلفیق ظرافت هاي زباني و 
ويژگي هاي حیوانات با يكديگر از بهترين قالب هاي طنز و نقد به 
شمار مي رود، در حالي كه راه را براي مصاديق بیشتر در چارچوب 
استعدادهاي زباني مي گشايد، رواداري و فرهنگ كثرت گرايي 
را نیز قوت مي بخش��د. بنابراين اگر موضوعي انتق��ادي از زبان 
يك كالغ بیان شود، تأثیر بیشتر و حساس��یت كمتري دارد تا 
اينكه از زبان عروسكي انساني گفته شود. از سوي ديگر انتخاب 
زبان گفتاري هوش��مندانه در اين آيتم، عالوه بر داشتن عنصر 
جذابیت و خالقیت، مخاطب را ب��راي كامل كردن ديالوگ وارد 
بازي كرده و وجوه نمادين حیوانات را نیز حفظ مي كند. به طور 
كلي داشتن فضاي خوش رنگ و زنده در »شبكه كوچك« همراه 
با كاراكترهايي جذاب كه باورهاي عمومي را در مورد موجودات 
اطرافمان، خصوصاً حیوانات از مطلق گرايي به نسبي گرايي سوق 
مي دهد از نكات قوت آن به شمار مي رود. درآمیختن زبان كودكانه 
و موزيكال با تجربه هاي زيسته  نسل قبل و رنگ و بوي نسل هاي 
پیش رو به نوعي به آشتي نسلي منجر مي ش��ود و امید است از 
جهان گوش��ي ها و تبلت هاي انفرادي رجوعي داشته باشیم به 
صفحه  اي بزرگ تر براي بازيابي هويت هاي واقعي و جمعي مان. 

*كارشناس هنرهاي نمايشي 

علي کيايي*      يادداشت

مدير روابط عمومي سريال سلمان فارسي خبر داد

پخش جهاني »سلمان فارسي« همزمان با پايان توليد
 برخي از سايت هاي مجازي در اقدامي غيرقانوني، اطالعيه هايي براي جذب بازيگر در سريال 

»سلمان فارسي« منتشر كرده اند كه از طريق پليس فتا در حال پيگيري است

  تلويزيون

در گفت و گوي »جوان« با كارگردان سريال سياسی و نوجوانانه »آخرين سامورايي« مطرح شد

 برنامه سازي دشوار 
براي نسل آنالين دهه هشتادی

    محمدصادق عابديني
در گرماگرم روزهاي منتهي به س�يزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري، شبكه اميد سيما 
اقدام به پخش يك سريال با نام عجيب »آخرين 
سامورايي« كرد. سريالي كه به دنبال آموزش 
مش�اركت سياس�ي در نوجوانان بود و البته 
اين تش�ويق در زير يك داس�تان با رگه هاي 
طنز ش�كل مي گرفت. اكنون كه ب�ازار توليد 
محصوالت فرهنگي و نمايشي براي متولدين 
دهه 80 گرم و بعضي از توليدات با حاشيه همراه 
شده،؛ »جوان« در گفت و گو با سيدمحمدحسين 
حسيني،نويس�نده و كارگ�ردان س�ريال 
»آخري�ن س�امورايي« از ك�م و كي�ف آن 
مجموعه و همچنين الزاماتي كه برنامه سازي 
براي ده�ه هش�تادي ها ك�ه نس�ل نوجوان 
و جوان را ش�كل مي دهند، پرس�يده اس�ت.

    
»آخرين سامورايي« مي خواست چه 
چيزي را به نوجوانان دهه هشتادي 

ياد بدهد؟
هدف ما گروه سني رأي اولي  ها  بود كه قرار بود 
اولین رأي خودش��ان را به صندوق ها بیندازند. 
اينكه چطور يك نوجوان نسبت به كانديداهاي 
محترم رياست جمهوري شناخت پیدا كند و از 
میان گزينه هاي موجود اصلح ترين را برگزيند. 
هدف سريال از ديدگاه من اين بود كه هر چقدر 
بتوانیم نفس برگ��زاري انتخاب��ات و چگونگي 
مش��اركت مدني به خصوص در قشر نوجوان را 
تبیین و شفاف س��ازي كنیم. اين شفاف سازي 
هم ب��راي بچه ه��اي رأي اولي ب��ود و هم براي 
خانواده هايشان، پدر و مادر يا برادر و خواهر هايي 
كه در رده هاي سني باالتر بودند و چندين حضور 

در انتخابات را تجربه كرده اند. 
چرا بيان طنز را انتخاب كرديد؟

زبان طنز به اين خاط��ر بود كه بتوانیم راحت تر 
حرف هايمان را بزنیم. كس��اني ك��ه »آخرين 
سامورايي« را دنبال كرده اند، مي توانند تصديق 
كنند كه در اين مجموعه صحبت هايي به میان 
آمد كه شنیدن آن در صداوسیما كم سابقه بود. 

آيا نسل دهه 80 كه مخاطب سريال شما 
بود، مانند نسل هاي قبل تر از خودش به 

مشاركت سياسي عالقه دارد؟

راجع به اينكه چقدر مشاركت دهه هشتادی ها 
با مشاركت نس��ل هاي قبلی ش��ان فاصله دارد، 
بايد بگويم اين نسل قدرت تحلیل و قدرت فهم 
رسانه اي بسیار بااليي دارد. ما به عنوان فیلمساز 
يا هنرمند يا اهل رس��انه بايد تالشمان را خیلی 
بیشتر كنیم تا بتوانیم هم  نسالن خودمان و هم  
نس��ل هاي جديد، يعني دهه 8۰ را كه نسل به 
شدت عجیب و غريب و كمی هم ترسناك هستند 
به سمت درست سوق دهیم. اين كار به نظر من 
مستلزم يك نیروي عظیم است كه بتواند رفتار ها 

و سلیقه بچه هاي دهه 8۰ را زير نظر بگیرد. 
اشاره كرديد كه نسل دهه 80، رسانه 

را مي شناسد، اين يعني چي؟
نسل دهه 8۰ نسلي پر از ايده و كنجكاوي است، 
پر از سؤال اس��ت و بايد براي پاسخ به سؤاالت 
اين نسل با زبان رسانه صحبت كرد، چون دهه 
هش��تادي ها از زماني كه چش��م باز كرده اند با 
رسانه و محصوالت رسانه اي سروكار داشته اند 
و با آن خو گرفته اند. ما بايد بتوانیم در بین اين 
همه امواج و ساليق رسانه اي مسیر درست را به 
آنها نشان دهیم و براي پرسش هاي بي شمارشان 

جواب هايي از همان جنس پیدا كنیم. 
اس�م اوليه اين س�ريال »بازي تاج و 
تخت« بود و بعد به »آخرين سامورايي« 
تغيير نام داد. چرا نام يك سريال و فيلم 
مش�هور خارجي را براي كار انتخاب 
كرديد، آيا به دنبال تصوير س�ازي يا 

معادل سازي بوديد؟
اس��م هاي اولیه مجموعه »بازي تاج و تخت« و 
»از گور برگشته« بود. ما مي خواستیم كمی شبیه 
به فضاي فیلم هاي خیلي خاص برويم،  بازي تاج و 
تخت در مورد سیاست و قدرت طلبي بود و خیلي 
به فض��اي كاري ما نزديك بود. حاال اس��م هاي 
ديگری مثل »از گور برگشته« هم مي توانست 
فضاي قهرمان گونه اي به س��ريال بدهد. فضاي 
سريال و آخرين سامورايي هم براي اين بود كه 

يك نفر مي تواند يك ملتي را نجات بدهد!
اسم ها خيلي هاليوودي و كپي نبود؟

فضاي ذهني ما نسبت به انتخاب اين اسم ها اين 
بود كه بتوانیم به واسطه اسم هاي گل درشت و 
اسم هايي كه خیلي به چشم ديده مي شود، بچه ها 
را پاي تلويزيون بنش��انیم و اين شفاف سازي و 

آگاهي را در سال هاي آينده با ديدن اين سريال به 
بقیه هم انتقال بدهیم. نظرمان اين بود كه بتوانیم 
خیلي متمايزتر از اسم هايي كه امروزه انتخاب 
مي شوند براي فیلم و س��ريال ها انتخاب كنیم 
و يكي از داليل هم اين بود كه دوس��ت داشتیم 
به واسطه اسم هاي گل درش��ت و اسم هايي كه 
پاي خیلي از آثار بزرگ جهان را پیش مي كشد، 
بتوانیم فضا را هم طنزگونه نش��ان بدهیم و هم 
اينكه بتوانیم خیلي اتفاقات بهتري را متناسب 

با نام سريال در آن رقم بزنیم. 
به جز آقاي درخشان كه سابقه كار طنز 
سياسي را دارد از بازيگر شناخته شده اي 
در كار استفاده نشده، علت آن چيست؟

به جز آقاي درخشان ما مي توانستیم از دوستان 
ديگري هم براي بازي اس��تفاده كنیم، اما نظر 
من، تهیه كننده و مدير ش��بكه اي��ن بود كه از 
بازيگر چهره استفاده نكنیم و از بازيگران توانايي 
كه در تئاتر ايف��اي نقش مي كنند، اس��تفاده 
شود. بازيگرهاي تئاتري كه ما انتخاب كرديم 
به نظ��رم بازيگران درجه يك��ي بودند و از پس 
نقش هاي س��ريال برآمدند. اين سريالي است 
براي نوجوانان و حتي رده هاي س��ني باالتر تا 
بتوانیم حرف هايمان را براي مردم تلطیف كرده 
و با زبان نرم و آسوده خاطرتر آن را از رسانه ملي 
پخش كنیم. كار سختي است! شما مي دانید كه 
فضاي تلويزيون چقدر فضاي هوش��مندانه اي 
است، فضايي كه فراز و نشیب دارد. كار كردن 
در تلويزيون يكي از افتخ��ارات بزرگي بود كه 
براي من اتفاق افتاد. با اينكه س��ريال موضوع 
به شدت سیاسي داش��ت براي من افتخار بود 
و همه بازيگراني كه در اين كار بودند نیز خیلي 

راضي بودند. 
كار جديدي براي گروه سني نوجوان 

در دست توليد داريد؟
به دلیل اتفاقاتي كه در س��ال های اخیر برايم رخ 
داده، اكثر كارهايي كه انجام مي دهم براي كودك 
و نوجوان است. اتفاقاً خیلي لذت مي برم از اين كار 
و دوست دارم كه آن را ادامه دهم، چون كار براي 
كودك و نوجوان و جوانان واقعاً كار سخت، ريزبینانه 
و هوشمندانه اي است. در حال حاضر كاري براي 
طیف كودك و نوجوان ندارم و درگیر چند كار ديگر 

در حیطه نويسندگي و كارگرداني هستم. 

مصطفي شاه كرمي
مدي�ر روابط عمومي س�ريال فاخر س�لمان فارس�ي با 
اش�اره به اينكه تاكنون ۲5 درصد از س�ريال »س�لمان 
فارس�ي« به تولي�د رس�يده و قرار اس�ت همزم�ان با 
پاي�ان تولي�د، پخ�ش آن ب�ه ص�ورت جهان�ي انج�ام 
ش�ود از اق�دام غيرقانوني برخي س�ايت ها به انتش�ار 
اطالعي�ه ج�ذب بازيگر ب�راي اين س�ريال خب�ر داد. 
داوود میرباقري حدود 2۰ س��ال تالش كرد تا سريال سلمان 
فارس��ي را به تولید برس��اند، آرزويي كه يكي، دو سال است 
زمینه هاي آن فراهم شده و اين نويسنده و كارگردان نام آشناي 
سینما و تلويزيون كشورمان كه پیش از اين موفق به ساخت و 
خلق آثار ماندگاري از جمله سريال امام علي)ع(، مختارنامه، 
معصومیت از دس��ت رفته و مس��افر ري ش��ده بود، مشغول 

فیلمبرداري بخش هاي مختلف اين سريال الف ويژه است. 
احس��ان ناظم بكايي، مدير روابط عمومي اين سريال ضمن 
ارائه توضیحاتي درباره بزرگ ترين پروژه سريالي اين روزهاي 
تلويزيون گفت: سه فصل در اين سريال روايت مي شود؛ فصل 
ايران در دوره ساساني كه تا به حال در بخش نمايشي هیچگاه 
به س��مت آن نرفته ايم؛ تاريخ عصر بیزانس و فصل حجاز كه 
دوره اسالم را نش��ان مي دهد. تاكنون بخش زيادي از فصل 
بیزانس كه 25 درصد از كار است، تصويربرداري شده است. 
اين فصل تولید س��ختي هم دارد و جاده اي اس��ت و سلمان 
فارسي سرگش��ته از اين دير به آن دير و از اين كلیسا به آن 
كلیسا مي رود و نهايتاً با راهنمايي ها به سمت حجاز حركت 

مي كند تا منجي موعود را ببیند. 
وي با اش��اره به پخش جهاني آن بیان كرد: اين مجموعه به 
معناي واقعي بین المللي و بین ادياني است و پخش آن هم به 

صورت جهاني آغاز مي شود. 
اين فعال رسانه اي درباره روند تولید سريال نیز عنوان كرد: 
ساخت اين سريال حدود پنج س��ال طول مي كشد. رئیس 
صداوس��یما تاكنون سه بار در پش��ت صحنه سريال حضور 

پیدا كرده است. 
ناظم بكايي در پايان گفت: سريال به ش��دت پربازيگر است و 
بازيگراني از يونان، ارمنستان و مراكش جلوي دوربین رفته اند. 
»هشام رستم« از تونس كه اسكار بازيگري دارد از بازيگران اين 
سريال است. در فصل حجاز بازيگراني از كشورهاي عربي و در 
فصل ايران بازيگراني از قفقاز و آسیاي مركزي اضافه مي شوند. 

مدير روابط عمومي سريال »سلمان فارسي« همچنین نسبت 
به عملكرد غیرقانوني برخي سايت هاي مجازي كه اقدام به 
انتشار برخي اطالعیه ها براي جذب بازيگر براي اين سريال 
كرده اند، گفت: متأسفانه در روزهاي اخیر برخي از سايت هاي 
مجازي در اقداماتي غیرقانون��ي، اطالعیه هايي براي جذب 
بازيگر در سريال »سلمان فارسي« منتشر كرده اند و اقداماتي 
از جمله گرفتن شماره كارت، عكس و فیلم از افراد مختلف 

انجام داده اند. 
وي تأكید كرد: هر اتفاقي اگر قرار باش��د براي پروژه بیفتد، 
جذب بازيگر، عوامل يا  هر نكته ديگر، رسماً از طريق سازمان 
صداوسیما، مركز سیمافیلم يا خود پروژه به صورت رسمي 
اطالع رس��اني خواهد ش��د. بنابراين چه آنهايي كه به پروژه 
عالقه مندند و چه آنهايي كه تماس گرفته اند صبوري داشته 
باشند، چون پروژه واقعاً پروژه طوالني مدتي است و از طرفي 
تحت تأثیر اين حرف ها و نكات قرار نگیرند. البته اين موضوع 

از طريق پلیس فتا در حال پیگیري است. 
سريال سلمان فارس��ي به نويس��ندگي و كارگرداني داوود 
میرباقري و تهیه كنندگي حسین طاهري، سريال فاخر ويژه 
سازمان صداوسیماست كه به س��فارش سیمافیلم ساخته 
مي شود. اين س��ريال به زندگي سلمان فارس��ي، يار ايراني 
پیامبر)ص( مي پردازد و در سه فصل ايران ساساني، بیزانس 
و حجاز صدر اسالم روايت مي شود. فیلمبرداري اين سريال 
از آذر سال 1398 در شهداد كرمان آغاز شد و كاروان سلمان 
فارسي با رعايت كامل شیوه نامه هاي بهداشتي و عبور از جزيره 
قشم، شاهرود و شهرك سینمايي نور چند ماهي است كه تیم 
سازنده در كلیساي سنت استپانوس شهر جلفا كه لوكیشن 
ديرعموريه فاز بیزانس سريال سلمان فارسي است مشغول 

فیلمبرداري هستند. 

ديدار رئيس سازمان فرهنگي هنري 
شهرداري با وزير خارجه 

وزير امور خارجه و رئيس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
بر ترويج روحيه مقاومت در برنامه ه�اي فرهنگي تأكيد كردند. 
حجت االسالم والمسلمین میثم امرودي رئیس سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران با دكتر حسین امیرعبداللهیان، وزير امور خارجه كشورمان 
در محل اين سازمان ديدار و گفت و گو كرد.  در اين ديدار وزير امور خارجه 
با حضور در ساختمان سازمان فرهنگي هنري ضمن ديدار با حجت االسالم 
امرودي، درباره زمینه هاي همكاري مش��ترك میان وزارت امور خارجه با 
سازمان به بحث و گفت و گو پرداختند.  امضاي تفاهمنامه، بررسي ظرفیت  
فعالیت هاي مشترك و گسترش فعالیت هاي فرهنگي - سیاسي در راستاي 

تحقق منويات مقام معظم رهبري از مباحث مطرح شده اين ديدار بود. 
 الزم به ذكر اس��ت، دكت��ر امیرعبداللهیان پیش از اين نیز با ش��وراي 
انديش��ه ورز بین الملل در سازمان فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران 

همكاري نزديكي داشتند.


