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 تجديدچاپ »شرح خطبه متقين نهج البالغه« 
و »موسي ترين به طور« 

دو كتاب »شرح خطبه متقين نهج البالغه« و »موسي ترين 
به طور« توس�ط انتش�ارات نيس�تان تجديد چاپ شدند. 
كتاب »ش��رح خطبه متقین نهج البالغه« و »موس��ي ترين به طور« 
به تازگي با چاپ جديد توسط انتشارات نیستان عرضه شده اند. شرح 
خطبه متقین نهج البالغه نوشته سیدمهدي شجاعي در 294 صفحه 
رقعي توسط انتشارات كتاب نیستان به چاپ بیستم رسیده است. شرح 
خطبه  متقین نهج البالغه، خطبه اي عظیم و عمیق است كه حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( در پاس��خ همام كه گفت يا علي! صف لي المتقین 
)متقین را برايم توصیف كن(، فرمودند. خطبه چنان عمیق و پرمعناست 
كه با اعتراف نويسنده مبني بر ايجاز متن باز كتاب قريب300 صفحه 
شده است. در اين كتاب سیدمهدي شجاعي با استفاده از آيات قرآن و 
احاديث و روايات، به شرح و توضیح عبارت به عبارت خطبه مي پردازد. 
در ذيل عبارت »ومش��یهم التواضع« مي خوانیم: اين دريادالن بال بر 
زمین تواضع مي سايند و در آس��مان خضوع پرواز مي كنند و از زالل 
چشمه خشوع مي نوشند و در باران فروتني غسل مي كنند. تواضع را 
میوه درخت علم خويش مي دانند و فروتني را زكات خرمن متراكم شرف 
و فضیلت خود مي شمرند. اين بزرگمنشان همچنان كه شیريني عفو و 
گذشت را در زير دندان قدرت خود مزمزه مي كنند، حالوت تواضع را بر 
بام رفعت خويش مي چشند. همچنین چاپ دوم كتاب »موسي ترين به 
طور« تازه ترين اثر منتشر شده از سیدعلي شجاعي كه روايتي داستاني 
از زندگي و زمانه امام هفتم شیعیان حضرت امام موسي  كاظم)ع( است 
روانه بازار نشر ش��د. داستان »موس��ي ترين به طور« از زبان شش نفر 
روايت مي شود؛ شش نفر كه خود را شش چشم خلیفه عباسي مي نامند؛ 
شش چشم براي چهار خلیفه كه 35سال در پنهان كاري مطلق اخبار 

و اطالعات قلمرو اسالمي را براي خلفاي اسالمي ارسال مي كردند و آنها 
را در جريان امر قرار مي دادند. داستان اين كتاب نیز از ماجراي شهادت 
امام صادق)ع( شروع مي شود و ماجراي انتخاب جانشیني براي ايشان 
در مدينه. اين داستان با چنین شروعي از زبان راويان ديگر به توصیف 
وضعیت جامعه اسالمي پس از شهادت امام صادق)ع( مي پردازد و میزان 
تشتت تفاوت نگاه آرا در آيین مسلمانان را به تصوير مي كشد و در ادامه 
داستان  روي زندگي و سلوك امام موسي  بن جعفر)ع( تمركز مي كند. 
شجاعي داس��تان اين كتاب را با تعلیق قابل توجهي شروع مي كند و 
در ادامه به زيبايي به گزارش��ي از فرقه ها و مدعیان امامت پس از امام 
صادق)ع( مي پردازد و نوع بدعت گذاري هاي میان آنها را به زيبايي در 
قالب روايتي داستاني بازگو مي كند و پس از طرح اين بدعت ها و نیز شرح 
كینه آل عباس بر خاندان نبوت و امامت به شرح ويژگي هاي حقیقي امام 
شیعیان مي پردازد. طرز فكر و شیوه حكمراني و نیز دغدغه هاي ديني 
جامعه مسلمانان در آن برهه تاريخي از جمله مسائلي هستند كه در 

داستان اين  كتاب بیان مي شوند.

     ادبیات

مازندران  نه! ملك جهان بي پناه شد
افشين عال در سروده ای تازه به سوگ  عالمه حسن زاده 

نشست. 
آمد خبر كه خرمن دانش تباه شد

عرفان و فقه و فلسفه بي تكیه گاه شد
رود از میان شكافت و كوه از كمر شكست

از زخم اين تبر، طبرستان تباه شد
پیري رهید از قفس تن كه در غمش

پیراهن جواني و غیرت سیاه شد
پیري كه آسمان به عبايش چو وصله بود

پیري كه از مهابت او كوه، كاه شد
پیر ارچه بود، لشكر همت ز هم گسیخت

يك تن اگرچه بود، خرد بي سپاه شد
تاج دالوري ز سر مهتري جدا

تخت سخنوري تهي از فر و جاه شد
عالمه اي، سپهردلي، كیمیاگري

كز او خزف چو لعل و شفق چون پگاه شد
يعقوب دهر بار دگر جامه را دريد

زيرا كه ديد يوسف حكمت به چاه شد
سلطان اشك، بار دگر بار عام داد

پس خیل ديده راهي آن بارگاه شد
برداشت عقل، افسر فرزانگي ز سر

دستار عشق سوخت، جنون بي كاله شد
باور نمي كنم كه حسن زاده رفته است
مازندران؟ نه! ملك جهان بي پناه شد

آمل گريست، بحر خزر سینه چاك كرد
جنگل خمید، بیشه پر از دود آه شد

البرز شاهد است دماوند خون گريست
آسیمه سر، هراز بر اين غم گواه شد

ايرا! صبور باش حسن زاده چون برفت
فردا تو را به حشر، شفیع گناه شد

در سینه ات جواهر اسرار خفته است
هرچند ديده ات تهي از آن نگاه شد

خاموش شد اگرچه صداي عصاي او
پژواك آن عجین به رگ هر گیاه شد

ايرا به خود ببال كه فرزند خطه ات
مقصود دير و مدرسه و خانقاه شد
ايرا به خود ببال كه بال فرشتگان

تا پا نهد به عرش برين، فرش راه شد
ايرا به خود ببال كه در اربعین شاه

دردانه ات روانه به ديدار شاه شد
ايرا ببین كه دوخت فلك ديده سوي تو

خاك ره تو قبله گه مهر و ماه شد
ابیات ناشیانه سرودم، مرا ببخش
تقصیر گريه بود، اگر اشتباه شد...

امام سجاد)ع(:

خدايا به تو پناه می برم از اينكه 

باطل را بر حق ترجيح دهم. 

)صحيف�ه س�ّجاديه، از دعای 

هشتم(

48 كتاب گويا در حوزه دفاع مقدس رونمايي شد
سردار فدوي: خيلي از شهدا را بچه هاي نوجوان و جوان  نمي شناسند

در اي�ام گراميداش�ت چهل و يكمين س�الگرد دف�اع مقدس از 
كتاب ه�اي گوي�اي »ش�هيد حس�ن باق�ري«، »گي�ل مان�ا« و 
»همس�فر« و 45 عنوان كتاب گوياي دفاع مقدس رونمايي شد. 
كتاب هاي گوياي »شهید حسن باقري«، »گیل مانا« و »همسفر« و 45 
عنوان كتاب ديگر با حضور سردار علي فدوي جانشین فرماندهي كل 
سپاه، علي بخشي زاده معاون صدای جمهوري اسالمي ايران، سردار 
علي محمد نائیني رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه، 
مهدي شاملو مدير ايران صدا و هنرمندان و نويسندگان راديو رونمايي 
شد. در ابتداي اين مراسم مهدي شاملو، مدير ايران صدا با بیان اينكه 
حدود 300 اثر كتاب صوتي در حوزه دفاع مقدس طي سال هاي اخیر 
در مجموعه ايران صدا تولید شده است، گفت: از سال گذشته تاكنون 

48 كتاب گوياي ديگر در اين زمینه تولید شده است. 
در ادامه سردار علي محمد نائیني، رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس سپاه با اشاره به اهمیت گويا سازي آثار مكتوب در حوزه دفاع 
مقدس گفت: اين مركز عالوه بر تولیدات پژوهشي، در چند سال اخیر 

تولیدات متنوعي بر بستر رسانه ها داشته است. تولید كتاب هاي گويا، 
انتشار نسخه الكترونیك كتاب ها، تولید ويدئو از صوت فرماندهان براي 
انتشار در فضاي مجازي كه عمدتاً براي نخستین بار منتشر شده اند از 

اين جمله است كه با استقبال گسترده اي مواجه شده است. 
وي با اشاره به اهمیت كار ثبت و ضبط اسناد جنگ افزود: اين ايده در 
همان روزهاي آغازين جنگ در ذهن فرماندهان ش��كل گرفت و اين 
آينده نگري با پیگیري و تالش هاي بسیار میسر شد. در اين میان شهید 
حسن باقري بیشترين كمك ها را در تحقق اين هدف و متقاعدسازي 
فرماندهان براي انجام مصاحبه داشت. رئیس مركز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس سپاه با اشاره به كتاب هاي گويا تولید شده در ايران صدا 
گفت: آثار صوتي تولید شده در مجموعه ايران صدا آثار فاخري هستند و 
صرفاً تبديل متن به صوت نیستند بلكه بر اساس سناريو و كار هنرمندانه 
به خوبي طراحي شده اند. در ادامه سردار علي فدوي، جانشین فرماندهي 
كل سپاه با قدرداني از انتش��ار آثار دفاع مقدس عنوان كرد: متأسفانه 
به دلیل كم كاري هايی كه شده، نس��ل جوان ما بزرگان كشور خود را 
نمي شناس��ند، در حالي  كه به  راحتي اس��امي هنرمندان كشورهاي 
ديگر را نام مي برند. بچه هاي انقالب اس��المي ما ب��ا جان خود محك 
خوردند اما متأسفانه خیلي از شهداي ما را بچه هاي نوجوان و جوانان 
ما نمي شناسند، پس ما از يك روش درست در انتخاب شهدا استفاده 
نكرده ايم. وي افزود: چطور همین جوانان و نوجوانان هنرمندان غربي 
را مي شناسند، اما شهید باقري ما را نمي شناسند. ما خیلي بیشتر از اين 
حرف ها بايد در زمینه دفاع مقدس تالش كنیم، بنابراين بايد جهادي و 
براي خدا كار كرد كه در اين صورت خداوند به اين اقدام بركت خواهد 

داد و كمك خواهد كرد. اين وعده خداست و عملي خواهد شد.

     رونمایی

     فیلم

    شعر

 درگذشت خالق تصاویر 
و صداهای ماندگار

س�يامك اطلس�ي بازيگ�ر، كارگ�ردان، تهيه كنن�ده 
س�ينما و دوبل�ور باس�ابقه چش�م از جهان فروبس�ت. 
سیامك اطلسي، بازيگر پیشكسوت سینما و تلويزيون و دوبلور صبح 
ديروز چهارم مهر ماه در بیمارس��تان فرمانیه در پي ابتال به كرونا 
درگذشت. او در دو هفته گذشته در بیمارستان بستري بود. سیامك 
اطلسي كه متولد 1315 بود، از دهه 40 كار خود را با گويندگي در 
انجمن گويندگان آغاز كرد و بعد به س��ینما رفت و از س��ال 50 تا 
همین سه سال قبل در بیش از 40 فیلم سینمايي بازي كرده بود. 

از جمله آثار او در س��ینما مي توان به »چريكه ت��ارا«، »پرونده«، 
»شايد وقتي ديگر«، »آن س��وي آتش«، »دو فیلم با يك بلیت«، 
»آقاي بخشدار«، »همسر«، »روز واقعه«، »در كمال خونسردي«، 
»خط آتش«، »دلباخته«، »دختري به نام تندر«، »ملك سلیمان«، 
»گل��وگاه«، »دلتنگي ه��اي عاش��قانه« و »مردي بدون س��ايه« 
اش��اره كرد. وي در فیلم ها و س��ريال هاي مختلف��ي نیز همچون 
»مادر«، »جنگجويان كوهستان«، »پهلوانان نمي میرند«، »افسانه 
جومونگ« دوبلوري ك��رده بود. برخي از س��ريال هاي او نیز »پدر 
ساالر«، »پهلوانان نمي میرند«، »تعبیر وارونه يك رؤيا«، »معماي 
ش��اه«، »مختارنامه« بودند و همچنین نامش در لیست بازيگران 

سريال در حال ساخت »سلمان فارسي« ديده مي شود.

    دیده بان

محمدحسين  فرحبخش در گفت و گو با »جوان«:  

 نمايش خانگي بايد بازيگر معرفي كند
نه اينكه فقط مصرف كننده باشد

در ايران بازيگران بايد بدانند آينده هنري شان در گرو افزودن بر كيفيت است و اينكه مدام 
ابزار دست  سرمايه سريال سازان شوند، فقط و فقط اسباب افت كارنامه آنهاست

   مصطفي شاه كرمي     گفت و گو
پياده روي اربعين يك�ي از منحصربه فردترين 
پديده هاي زمانه ما محسوب مي شود كه گرچه 
پيشينه اي طوالني دارد اما از جهات متنوعي 
قابل تحليل و بررسي است. درباره اين پديده 
كه اولين بار و با ابتكار جابر بن عبداهلل انصاري 
يكي از صحابي كبار رسول اهلل)ص( پايه ريزي 
ش�د تا به حال آثار زيادي تأليف ش�ده اند كه 
هر كدامش�ان در عين كثرت مختصات ويژه و 
خاصي دارن�د. در ادامه تع�دادي از اين آثار را 
كه تا به حال در قالب داستان، رمان، سفرنامه 
و آداب پياده روي اربعين به قلم نويس�ندگان 
مختلف�ي تألي�ف ش�ده اند، م�رور مي كنيم. 

    عمود آخر
 بهمن ماه س��ال139۷ كتاب خاطرات ش��هداي 
مدافع حرم در راهپیماي��ي اربعین، تحت عنوان 
»عمود آخر« به قل��م محدثه س��ادات نبي يان و 
نازنین قنبري توس��ط انتش��ارات »تقدير« و در 
قالب س��فرنامه به چاپ رس��ید. كت��اب مذكور 
ش��امل 40خاطره از 40ش��هید مداف��ع حرم در 
مس��یر پیاده روي اربعین است. خاطرات شهداي 
نام آش��نايي همچون س��ردار ش��هید »حسین 
همداني«، ش��هید »مجید قربانخاني«، ش��هید 
»حس��ین معزغالم��ي« و همچنی��ن ش��هداي 
گمنامي چون ش��هید »داوود نريمیسا«، شهید 
»رضا سنجراني« و شهید »جابر حسین پور« در 

اين كتاب به چاپ رسیده است. 
    اربعين طوبي

كتاب »اربعین طوبي« نوشته سیدمحسن امامیان 
اس��ت. اين اثر بر اس��اس واقعیت نوشته شده در 
مورد پیاده روي اربعین است و از سوي انتشارات 
جمكران به چاپ رسیده است. رمان درباره پیرزني 
ايراني االصل است كه روزگار او را عروس شیعیان 
عراق مي كند و حاال كه گرد پیري روي صورتش 
نشس��ته، در مس��یر پیاده روي اربعین داس��تان 
پرفراز و نش��یب زندگ��ي اش را ب��راي نوه هايش 
بازگو مي كند. داس��تان 40گام دارد و در هر گام 
حال طوبي و پیاده روي او به سمت كربال با رجوع 
به گذش��ته، نوجواني، جواني و میانس��الي او كه 
دربردارنده حال و هواي بخش هايي از تاريخ معاصر 

دو سرزمین ايران و عراق است، روايت مي شود. 
    ازدحام بوسه

كتاب »ازدحام بوسه« نوش��ته نرگس مقصودي 
نیز س��فرنامه اي با موضع پیاده روي اربعین است 
كه توسط انتشارات كتاب نیستان نشر يافته است. 

نويسنده اين اثر را بر پايه نخستین تجربه خود از 
سفر پیاده روي اربعین حسیني منتشر كرده است. 
نگاه مقصودي در كتاب و براي شرح سفرش نگاهي 
داستاني است. گويي ش��رح روايي اتفاقاتي كه بر 
او رفته، س��عي كرده به آن نگاه داستاني بیندازد 
و براي مخاطب روايتي جذاب ت��ر از يك گزارش 
صرف از آنچه ديده است بر جاي بگذارد. مقصودي 
در كتاب تصوي��ري جذاب از خ��ود روايت كرده 
است؛ خودي كه به فكر اين سفر نبوده و براي آن 
نیت و طلبي در مشهد مقدس مي كند و دعايش 

در نهايت مستجاب و او راهي سفر مي شود. 
    #جوادي- كجايي؟

كتاب »#ج��وادي- كجاي��ي؟« به قل��م فاطمه 
تقي زاده سفرنامه اي با محتوايي طنازانه و در قالب 
سفرنامه توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر 
شده است. در اين كتاب با اتفاقات طنز و شیريني 
همراه خواهیم بود كه در مس��یر پیاده روي نجف 
تا كربال ب��راي راوي اتفاق افتاده اس��ت. طراحي 
جديد و خالقانه اين كتاب از ويژگي هاي آن است. 
تمام روايت اين كتاب در قالبي مشابه پست هاي 

اينستاگرام طراحي و چاپ شده است. 
   پياده روي اربعين: 

تأمالت جامعه شناختي
 كتاب »پیاده روي اربعین: تأمالت جامعه شناختي« 
يكي از متفاوت ترين آثاري است كه در مورد واقعه 
عظیم پیاده روي اربعین منتش��ر شده است. اين 
اثر ش��امل مجموعه مقاالتي با موضوع پیاده روي 
اربعین اس��ت كه در ذيل مجموع��ه »كتاب هاي 
س��رو« به دبیري و همت محسن حسام مظاهري 
گردآوري و منتشر شده اس��ت. در اين مجموعه، 
نويس��ندگان كه همه به نس��ل جامعه شناس��ان 
جوان ايراني تعلق داش��ته و ب��ر مطالعات دين و 
تشیع تمركز دارند، سعي كرده اند حتي االمكان بر 
عاليق شخصي و مذهبي خود فائق آيند و از منظر 
جامعه شناختي و با رويكرد انتقادي، به تحلیل اين 

پديده بپردازند. 
    احضاريه

كتاب »احضاري��ه« به قلم عل��ي مؤذني در قالب 
اثري دين��ي در رفت و برگش��ت بین گذش��ته و 
حال، روايت��ي از زندگي يك روزنامه ن��گار به نام 
مسعود اس��ت كه براي س��فر به كربال، نه دعوت 
كه احضار مي ش��ود و با ترديد راهي سفر اربعین 
مي ش��ود. مؤذني در اين اثر كه توس��ط نشر اسم 
روانه بازار شده است از رخدادهايي مانند زيارت و 
آيین راهپیمايي عظیم اربعین براي نقل داستاني 

از حیات حضرت زينب)س( به��ره برده و عمده 
تمركز داس��تان روي زندگي حضرت زينب)س( 

است. 
    خس بي سر و پا

كتاب »خس بي س��روپا« از كتاب ه��اي معروف 
و زيبا با موض��وع اربعین و به قلم حمید حس��ام 
است كه توس��ط انتشارات س��وره مهر روانه بازار 
نشر شده اس��ت. كتاب »خس بي سر و پا« شامل 
سفرنامه اين هنرمند در سال 93 به كربالست كه 
به بیان شور و حال مردم براي شركت در اربعین 
حسیني پرداخته است. نويسنده در اين كتاب از 
احاديث قدسي تا آيات قرآن كريم را آورده و بیان 
كرده كه كمال هر چیز در عدد40 است و اربعین 
كمال عاشوراست. اين سفرنامه حاصل مشاهدات 
نويس��نده كتاب در راهپیماي��ي 90كیلومتري 
نجف تا كربالس��ت. در اين كتاب، س��فر به كربال 
در پیاده روي اربعین ب��ه صورت لحظه به لحظه و 
ساعت به ساعت گزارش شده است و براي اينكه 
خواننده آگاه باشد و بیشتر بداند كه آيین اربعین 
در قاموس اعتقادي م��ا چه جايگاه��ي دارد، به 
صورت گذرا در خصوص مباحث اعتقادي اربعین 
در قالب بیان مباحث روايي و حديثي به زمینه هاي 

اعتقادي اين موضوع پرداخته شده است. 
    گلوله هاي داغ

كتاب »گلوله هاي داغ« كه به قلم رضا كشمیري 
تألیف شده شامل خرده روايت هاي طلبه اي است 
كه با خواه��رزاده ناتوان ذهني اش همس��فر راه 
كربال مي ش��ود و اين همس��فر عجیب شخصیت 
منحصر به فردي است كه در طول سفر ماجراهاي 
طنزآمیزي را خلق مي كند. نويس��نده در اين اثر 
كه توسط انتشارات كاظمي منتشر شده در كنار 
روايت ش��یرينش از پیاده روي اربعین به روايت 
دلدادگي ه��ا و عاش��قانه هاي زائ��ران و خادمان 

حضرت سیدالشهدا)ع( پرداخته است. 
    موكب آمستردام

»موك��ب آمس��تردام« خرده روايت هايي اس��ت 
از زائران دوردس��ت سیدالش��هدا)ع(؛ زائراني كه 
از اروپا به مقص��د زيارت پیاده امام حس��ین)ع( 
رهس��پار ش��ده اند؛ زائراني كه امام حسین)ع( را 
نه در كربال، نجف، قم و مشهد بلكه در قلب اروپا 
يافته و دريافته اند كه عش��ق حس��ین)ع( زمین 
و زمان و مكان نمي شناس��د و چه بخواهي و چه 
نخواهي، عالم گیر خواهد ش��د. فقط بايد خود را 
به اين درياي عظیم س��پرد تا به س��احل آرامش 
رسید. موكب آمستردام، دومین گام و تالش پس 
از كتاب موفق پادشاهان پیاده است كه در كمتر 
از يك سال به چاپ پنجم رس��ید. بهزاد دانشگر 
در اين كتاب در تالش است با به تصوير كشیدن 
عشق زائران امام حسین)ع(، روايتي از تالش آنان 
براي فدا شدن در مس��یر سیدالشهدا)ع( را براي 

مخاطبان تصوير كند. 
    به يادت چله نشينم

كتاب »ب��ه يادت چله نش��ینم« نوش��ته مهدي 
مطهري خاطرات خواندني يك نوجوان از پیادروي 
اربعین در كنار خانواده اس��ت. اي��ن كتاب اولین 
كتابي است كه در گروه س��ني نوجوان با موضوع 
پیاده روي اربعین به چاپ رسیده است و خاطراتي 
ش��یرين، طنزآمیز، تكان دهن��ده و عبرت آموز، 
آمیخته با سختي ها و لذت ها از زبان يك نوجوان 
حاضر در مراسم پیاده روي اربعین حسیني در كنار 

خانواده اش است.

ش�بكه نماي�ش خانگ�ي زي�اد از س�بد تك�راري بازيگري 
اس�تفاده مي كند و اين اعتماد به نفس در محيط پلت فرم ها 
وجود ن�دارد كه به دنب�ال معرفي چهره هاي جديد باش�ند. 
محمدحسین فرحبخش، تهیه كننده سینما با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: اگر به تاريخچه سريال هاي ماندگار نگاه كنیم، 
مي بینیم كه بخش عمده سريال هاي خاطره ساز آنهايي هستند 
كه از حضور بازيگران توانا س��ود برده اند و نه سوپراس��تارها. اين 
اشتباهي بزرگ بود كه در سريال هاي خانگي به جاي داستان گويي 
و تكیه بر متن هاي باكیفیت به سمت جذب سوپراستارهاي سینما 
رفتند، البته در بدو امر استارها عالقه اي به سريال نداشتند ولي 
به لطف پول هاي مشكوك، بريز و بپاش كردند و آنها را نمك گیر 
س��ريال ها كردند. اين تهیه كننده ادامه داد: در اوايل كار، سعي 
مي شد از سناريوهايي نسبتاً اس��تاندارد براي جلب مخاطب در 
ش��بكه خانگي اس��تفاده گردد ولي از جايي به بعد كاًل قید متن 
را زدند و همه بودجه را گذاش��تند براي جلب بازيگران مشهور و 
در اين بین ذره ذره كیفیت را پايین آوردند تا جايي كه بازيگري 
برخي سريال هاي اخیر خانگي حتي از سريال هاي روتین تلويزيون 
هم بي كیفیت تر شدند. تهیه كننده »آواز قو« و »كما« با اشاره به 
صنعت سريال سازي دنیا گفت: در صنعت نمايش خانگي سعي 
مي كنند چهره هاي جديد در بازيگر معرفي كنند و بلكه بازيگران 
توانا و كم نام و نشان از طريق سريال ها، معرفي مي شوند. شما در 
نظر بگیريد س��ريالي مثل »فرار از زندان« مگر به لطف استارها 
معروف شد؟ نه! بسیاري از بازيگران اين سريال قبل از فرار از زندان 
اصاًل شناخته شده نبودند ولي متن سريال و كیفیت تولید آنقدر 
باال بود كه موجب شد مخاطب با س��ريال ارتباط گیرد و كم كم 

عالقه مند شود بازيگران را هم بشناسد. 
فرحبخ��ش عن��وان ك��رد: در صنعت سريال س��ازي دنی��ا، اگر 
هنرپیشگان برجسته بخواهند در س��ريال هاي پلت فرم ها بازي 
كنند، ديگر به س��ختي بتوانند در فیلم هاي مطرح به آنها نقشي 
دهند ولي در اينجا، سرنا را از سر گش��اد آن مي نوازند و به جاي 
كیفیت مت��ن و س��اختار، هم و غ��م را مي گذارند ب��راي جذب 
چهره ها در سريال ها كه نتیجه اش هم مي ش��ود به هم خوردن 
نظم و نظام تولید در س��ینما، چون بخ��ش خصوصي نمي تواند 
دستمزدهاي هنگفت و نجومي سريال ها را به اين بازيگران دهد و 
آنها در بازگشت به سینما جذب آثاري مي شوند كه با سرمايه هاي 
مشكوك تولید شده اند و همین باعث مي ش��ود بازيگري از يك 

جش��نواره مهم خارجي جايزه بگیرد ولي باز مخاطب از او گاليه 
كند كه چرا با فالن سرمايه گذار بي هويت كار كردي. 

كارگردان »زندگي خصوصي« و »مستانه« عنوان كرد: در ايران 
بازيگران بايد بدانند آينده هنري شان در گرو افزودن بر كیفیت 
است و اينكه مدام ابزار دست سرمايه سريال سازان شوند، فقط و 

فقط اسباب افت كارنامه آنهاست. 
محمدحس��ین فرحبخش گفت: اينكه فالن بازيگر زن و مرد را 
با ارقام باال به سريال هاي بي مايه بردند، فقط ضربه به سینما و 
خودشان بود. كدامیك از اين سريال ها موجبات ارتقاي بازيگري 
يك استار را رقم زده است؟ حیف استار سینما نیست كه اسیر 
دست برگزاركنندگان يك مسابقه بي مخاطب شود؟ همه جاي 
دنیا، بازيگران مديران برنامه هايي دارند كه همین چیزها را به 
آنها مي آموزند ولي در اينجا، مدي��ران برنامه ها كاماًل در موضع 
انفعالي قرار دارند يا به دنبال دريافت پورس��انت از قراردادهاي 
بازيگران هستند يا مي خواهند بازيگر را پله كرده و باال روند! البته 
كه خود بازيگران هم دنبال افراد فكور و با مطالعه براي مديريت 
برنامه ها نمي روند. مدير برنامه بايد باس��وادتر از بازيگر باشد تا 
به او بیاموزد. تهیه كننده »قافله« و »دستمزد« ابراز امیدواري 
كرد: آنچه از صنعت سريال س��ازي خانگي ديده ايم، افت كیفي 
محسوس در بازيگري بوده است، اگر اين روال اصالح نشود در 
درازمدت باعث مي شود س��ريال هاي خانگي شبیه سريال هاي 
تلويزيون شوند و آنقدر كیفیت پايین مي آيد كه كاًل سريال هاي 
خانگي، تعطیل مي گردد. امیدواريم با قرارگیري وزير جديد در 
وزارت ارشاد و استفاده از مش��اوران خبره و آگاه، سريال سازي 
خانگي در سامانه هاي وي او دي واقعاً در جهت بهبود قرار گیرد و 
كیفیت ها باالتر رود نه اينكه همچنان به دنبال چند استار براي 

توجیه هزينه باالي تولید باشند.

 مدير انجمن سينماي انقالب 
و دفاع مقدس منصوب شد

»س�يدمحمد حس�يني« مدي�ر گ�روه فيل�م و س�ريال بني�اد فرهنگ�ي 
رواي�ت فت�ح و مدي�ر انجم�ن س�ينماي انق�الب و دف�اع مق�دس ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي بنیاد فرهنگ��ي روايت فتح، با حكم 
سیدمحمدياشار نادري رئیس اين بنیاد، سیدمحمد حسیني به سمت مدير گروه 
فیلم و سريال اين بنیاد و مدير انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس منصوب شد. 
در اين مراسم كه با حضور برخي سینماگران از جمله منوچهر شاهسواري، رئیس خانه 
سینما برگزار شد، رئیس بنیاد فرهنگي روايت فتح با اشاره به مطالبات رهبر عظیم الشأن 
انقالب مبني بر اصطالح ساختار فرهنگي كشور گفت: ساختار و حكمراني فرهنگي 
كشور اصالح نمي شود، مگر به دست هنرمندان ارزشي و متعهد سینماي ايران كه در 
طول اين سال ها بر اثر بي مهري ها و بي توجهی  ها و خصوصاً در شرايط سخت كرونايي 
دچار سختي هاي بسیاري شده اند. انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس نیز بايد به 
سهم خود براي ترمیم اين لطمه اقدامات مؤثري را انجام دهد، از همین رو ما در مجموعه 

بنیاد روايت فتح با تفكیك فعالیت هاي صنفي و تولیدي سعي كرديم. 
در ادامه سیدمحمد حسیني نیز ضمن تشكر از اعتماد صورت گرفته توسط رئیس 
بنیاد فرهنگي روايت فتح در خصوص تغییر آداب مديريت فرهنگي اظهار داشت: 
باور من اين است كه بايد به اين تفكیك هاي موضوعي و افراد پايان داد؛ موضوعي 
كه باعث دور شدن از چیزي ش��ده كه ما تصور مي كنیم آنها اهلش نیستند اما از 
سويداي دلش��ان به وطن ايمان و اعتقاد دارند، لذا به نظرم يكي از اساسي ترين 
اقدامات انجمن در اين دوره تلطیف فضاست كه از تمامي عناصر و دست اندركاران 
سینما فارغ از تجربه هاي كاري ش��ان براي بیان توصیفاتش��ان از مباني انقالب 

اسالمي استفاده شود، آن  هم در دوره كنوني كه دوره فتح و پیروزي است.

وقتي قلم به ضيافت اربعين مي رود 
 سفر اربعين به دليل انبوه ديدني ها و شنيدني هايي كه در آنها معنويت و انسانيت موج مي زند

براي نويسندگان دلداده و عاشق بستر نابي فراهم مي كند كه قلم را اوج بدهند


