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امام مهدی)عج(:

هر يک از شما بايد کاری کند که 
به محبت ما نزديک ش�ود، زيرا 
قضيه ]ظهور[ ما ناگهانی و بی خبر 
اتفاق می افتد، به طوری که ديگر نه 
توبه ای به حالش سودمند می افتد 

و نه پشيمانی از گناه.

االحتجاج: ج ۲، ص ۵۹۹، ح ۳۵۹

در رونمايی از کتاب بچه های مسجد بالل عنوان شد

زيست بوم انقالب اسالمی از جنس مسجد است
يک فعال فرهنگی ناظر بر کتاب بچه های مس�جد بالل 
می گويد: دهه ش�صتی ها و دهه هفتادی ها می دانند که 
عنوان بچه های مسجد، عنوان بسيار هويت سازی است.
آیین رونمایی كتاب »بچه های مسجد بالل«، تجربه پایگاه 
بسیج مسجد بالل مشهد در سرگذشت پژوهی شهدا با حضور 
نوید ظریف كریمی محقق و نویسنده كتاب، سعید سعادتی 
معاون راهبردی قرارگاه قرب و دكتر بهزاد عمران زاده مدیر 
پژوهشکده شهید صدر در مسجد امام سجاد)ع( برگزار شد.

س��عید س��عادتی، فعال فرهنگی در ابتدای این مراسم در 
س��خنانی گفت: به نظر من این كتاب و كاری كه دوستان 
انجام دادند، یک خط شکنی است. اگر بخواهیم در گام دوم 
انقالب اسالمی یک كاركرد صحیح و درست از مساجد را هم 
ترسیم كنیم، هم به آن بپردازیم و هم به آن برسیم و بتوانیم 
مساجد اثرگذار داشته باشیم، اولین گام این است كه حداقل 

روایت درست از مساجد را در گام اول داشته باشیم. 
وی افزود: این كتاب، ما را به این سمت وسو می برد و در این 
مس��یر به ما كمک می كند. عنوان كتاب »بچه های مسجد 
بالل« است، دهه ش��صتی ها و دهه هفتادی ها می دانند كه 
عنوان بچه های مس��جد، یک عنوان بسیار هویت ساز است. 
عناصر تأثیرگذار ده��ه اول انقالب اس��المی و حتی دوران 
مبارزات پیش از پیروزی انقالب اسالمی را وقتی می خواهیم 
لیست كنیم، اكثر اینها آدم هایی بودند كه با مسجد ارتباط 
داشتند. در دهه 60 اداره جامعه اسالمی، حتی از توزیع نفت 
و ارزاق تا مس��ائل فرهنگی، اجتماعی، مبارزات و مباحثات 
اعتقادی، بحث های آزاداندیشی كه امروز جای آن در مساجد 
خالی است، سکاندار و پیشران های آن، همین بچه های مسجد 
بودند كه به نظر من یک عنوان بسیار هویت ساز بوده و است. 
معاون راهبردی قرارگاه قرب تصریح كرد: همین بچه های 
مسجد دهه 30 هم بودند، دهه 40 هم بودند، ولی چه اتفاقی 
افتاد كه بچه های مس��جد در دهه 50 و 60، مسیر تاریخ را 
عوض كردند. به نظر من مهم ترین عاملی كه باعث موفقیت 
و جریان ساز شدن اینها ش��د این بود كه بچه های مسجد با 
ولی زمانه گره خوردند. امام خمینی)ره(، آن اندیشه پاك و 
یاران امام آمدند و این حركت یک جریان رونده و سازنده شد 
كه چهار دهه است با دنیای كفر و ابرقدرت هایی كه ادعای 

تمدن سازی دارند، مبارزه كرده و ایستاده است.
وی تأكید كرد: یکی از غفلت های امروز ما، نهضت بازگشت 
به مساجد است. بهترین نخبگان ما مثل شهید باهنر، شهید 

رجایی، شهید بهشتی و ش��هید مطهری در همین مساجد 
جریان ساز ش��دند. ما باید یک نهضت بازگشت به مساجد 
داشته باش��یم، یک نهضت نخبگانی و حتی گفتمانی. اگر 
گفتمان های اصیل ما بخواهد با مردم پیوند بخورد و اگر به 
دنبال این هستیم كه در گام دوم جامعه سازی كنیم، بدون 
پیوند با مردم اتفاق نمی افتد. دانش��گاه و مراكز آكادمیک 
نمی توانند این نقش را ایفا كنند. آنها یک بخشی از این پازل 
هستند، ولی اگر به مسجد به عنوان یک مركز و یک سنگر 
تمدن س��ازی اعتقاد داریم، مدل نرم افزاری و زیس��ت بوم 
انقالب اسالمی از جنس مسجد است، وگرنه این فضاهایی 
كه دیگران برای ما تهیه كردند، زمین بازی ما نیست و با اینها 

به  تمدن سازی نمی رسیم.
  مردمی ترين نهاد در اسالم، مسجد است

در ادامه این مراسم دكتر بهزاد عمران زاده، مدیر پژوهشگاه 
صدر نیز در سخنانی در این نشست عنوان كرد: تقریباً اولین 
عنصر كالبدی كه در جهان اسالم و در شهر اسالمی ایجاد 
شده، مسجد است. بعد از اینکه مسجدالنبی در شهر یثرب 
ایجاد شد، این ش��هر تبدیل ش��د به مدینه و مردمی ترین 
نهادی كه در اسالم داریم، همین مسجد است. در این كتاب 
هم اشاره شده كه مسجد را مردم می سازند، اداره می كنند و 

داخلش رشد می یابند. 
وی ادام��ه داد: در تاریخ1400 س��اله ای كه از ظهور اس��الم 
می گذرد، مس��جد به این نحو امروزی نبود. در صدر اسالم، 
مس��جد هم محل عبادت بود، هم پایگاه م��ردم و هم پایگاه 
حکومت، یعنی همه چیز در مسجد تمركز پیدا كرده بود كه 
در سال های بعد در دوره  بنی امیه در كاركردهای اصلی مسجد 
انحراف اتفاق افتاد و زمانی رس��ید كه از دوره  عباسی به بعد 
مسجد، نه پایگاه مردم است، نه پایگاه حکومت است و صرفاً 

تقلیل پیدا كرد به محل عبادت و نماز خواندن.

اولين آزمون جدی بنياد فارابی در توليد فيلم

خزاعی: بنياد سينمايی فارابی  14 فيلم سينمايی می سازد
 نگاه ويژه به مسائل سخت افزاری مثل تجهيز سالن  ها و امکانات سينمايی در استان ها که با حضور شخص رئيس سازمان انجام می شود

 شائبه غلبه نگاه تکنوکراتيک و ضعف تقويت نرم افزار را به ذهن متبادر می کند

تهيه کننده سينما عنوان کرد
گره سينما با مسکن هاي مقطعي باز نمي شود

يک تهيه کننده سينما مي گويد سينماي ايران براي عبور از بحران فعلي 
به جاي مسکن هاي مقطعي نياز به طرح هاي بنيادين و ريشه اي دارد. 
سیدامیر سیدزاده، تهیه كننده سینما با اشاره به اینکه فیلم سینمایي 
»خانه شیش��ه اي« به كارگرداني امیر پوركیان پروانه نمایش خود را 
دریافت كرده است، به »مهر« گفت: هر چند پروانه نمایش این فیلم 
صادر شده، اما معتقدم در حال حاضر فصل اكران، فصل بسیار ضعیفي 
است كه یکي از مهم ترین دالیل این ضعف، بي ثباتي و ناآرامي هاي 
موجود در جامعه است كه باعث شده مخاطب به سینما نرود، چراكه 
س��ینما رفتن دل و دماغ مي خواهد و زماني كه مخاطب دل و دماغ 

نداشته باشد، به سینما نمي رود. 
وي ادامه داد: حتي س��ینماي ایران یک ش��نبه غم انگیز را با 6 هزار 
مخاطب پشت سرگذاشته اس��ت، به همین دلیل مي گویم كه باید 
منتظر موقعیتي باشیم كه مخاطب دوباره به سینما بازگردد. با یک نگاه 
كوتاه به فیلم هاي جدیدي كه به تازگي اكران شده، متوجه مي شویم به 
نسبت تعداد سالن و سانس هایي كه به فیلم ها اختصاص داده مي شود، 

این آثار هیچ توجیه اقتصادي براي بازگشت سرمایه ندارند. 
این تهیه كننده س��ینما عنوان كرد: معتقدم مس��ئوالن بای��د به فکر 
راهکارهایي باشند تا مخاطب به سینما برود، در غیر این صورت با ادامه 
چنین شرایطي، مخاطب به خودي خود به سینما نمي رود. البته بعید 
مي دانم چنین اتفاقي رخ دهد و شرایط مناسبي براي اكران فراهم شود. 

سیدزاده گفت: مسئله اي كه س��ینماي ایران در حال حاضر درگیر 
آن است، این است كه سینما رفتن از برنامه روزانه مردم حذف شده 
و این مشکل بسیار بزرگي اس��ت. البته فکر مي كنم باید به چنین 
موضوعي نگاهي كالن تر داش��ت و باور كنی��م كه چنین تمهیدات 

مقطعي نمي تواند كمکي به بهبود شرایط فعلي سینما كند. اینکه 
بلیت سینماها براي چند روز نیم بها شود یا اینکه دولت در مقاطعي 
سوبسید حمایتي براي سرمایه گذاري كه فیلمش را در سینما اكران 
مي كند، پرداخت كند، راهکارهاي مدوني به شمار نمي رود و بیشتر 
راهکارها مقطعي است و طرح هاي مقطعي نیز در طول تاریخ نشان 

داده كه چندان جواب نمي دهد. 
وي توضیح داد: در چنین شرایطي س��ینماي ایران نیاز به طرح هاي 
ریشه دار و بنیادین دارد، طرح هاي حمایتي كه به  صورت قانون مدون و 
اجرایي شود و این مسکن هاي مقطعي كه آقایان تزریق مي كنند، تنها 
كاربرد مقطعي داشته و به فراموشي سپرده مي شود، ضمن اینکه در حال 
حاضر به دلیل استقبال نکردن مخاطبان از فیلم ها دیگر سرمایه گذاران 
تمایلي به سرمایه گذاري براي تولید فیلم ها ندارد.  سیدزاده در پایان 
عنوان كرد: توصیه مي كنم مسئوالن در طول سال مقاطعي را به عنوان 
مقاطع بحراني سینما پیش بیني كنند تا با یک سري از سازوكارهاي 

قانونمند بتوانند آن بحران را پشت سر بگذارند. 

    نويد پارسا
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی می گويد: در بنياد سينمايی فارابی تعداد 
فيلم هايی که برای توليد در دستور کار قرار گرفته، 14فيلم سينمايی است.
درباره عملکرد بنیاد سینمایی فارابی دولت ابراهیم رئیسی در این یک سال 
و چند ماهی كه روی كار آمده هنوز محک جدی انجام نشده است، اما وعده 
محمدخزاعی در تولید 14 فیلم از سوی این بنیاد می تواند به زودی سنگ 

محکی جدی برای عملکرد این فارابی باشد. 
محمد خزاعی در دیدار با استاندار بوشهر از نقش سینما در كاهش مشکالت 
و آسیب های اجتماعی نیز سخن به میان آورده، اما حقیقت ماجرا این است، 
فیلم های ایرانی كه در ژانر به اصطالح اجتماعی ساخته می شوند اغلب فاقد 

كاركردهایی هستند كه موجب آسیب شناسی مسائل جامعه می شود. 
به نظر می رسد سفرهای استانی رئیس سازمان سینمایی بیشتر معطوف به 
نگاه سخت افزاری در سینماست كه باعث می شود از این رویکرد به عنوان یک 
رویکرد تکنوكراتیک یاد شود.  رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه اكنون 
در عرصه زیرساخت سینما، برخی استان ها دچار مشکل هستند، می گوید: 
حل مشکالت استان بوشهر و ایجاد زیرساخت های مناسب و تخصیص بودجه 

برای حوزه تولید در استان بوشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی نگاه عدالت محور برای رشد صنعت سینما را مورد تأكید قرار می دهد و 
تصریح می كند: استعدادها و ظرفیت های مهم و قابل توجهی در عرصه سینما 

در استان بوشهر وجود دارد كه توسعه زیرساخت ها یکی از اولویت هاست.
خزاعی با بیان اینکه بوشهر تنها استانی است كه فاقد سالن است خاطرنشان 

می كند: برای حل مشکل سالن سینما در استان بوشهر اقدامات مهمی انجام 
شده و در این راستا حمایت از هنرمندان در این عرصه مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان سینمایی از افتتاح 200 سالن س��ینما تا پایان سال خبر می دهد 
و بیان می كند: در 40 س��ال، 600سالن و در یک سال گذش��ته با حمایت وزارت 
ارشاد، سازمان س��ینمایی و حوزه هنری اقدامات خوبی انجام شده و در راستای 
زیرساخت های فرهنگی و هنری تا پایان سال شاهد افتتاح 200سالن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات مهمی در توسعه زیرساخت ها 
انجام شده است، تصریح می كند: در یک س��ال دولت سیزدهم، 30 درصد 

نسبت به 40 سال در زیرساخت ها رشد داشته ایم.
البته توجه به تجهیز دفاتر سینمای جوان در سراسر ایران می تواند رویکردی 

قابل دفاع باشد، اما تا زمانی كه سازمان سینمایی صرفاً نگاهی تکنوكراتیک 
زده به مسائل دارد، نمی توان روی تغییر مسیر محتوایی و كیفی آثار سینمایی 
خیلی حساب كرد.  معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از تجهیز تمام دفاتر 
سینمای جوان در استان ها خبر می دهد و می گوید: 60 دفتر و 40 نمایندگی 

سینمای جوان در استان ها فعال است كه امکانات آنها به روزرسانی می شود.
رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه برای تحقق این مهم مصوبه آن ابالغ شده 
است، عنوان می كند: اكنون منتظر جذب اعتبار هستیم كه بتوانیم تجهیزات 
تمام دفاتر سینمای جوان را بخریم و در این  حوزه 180 میلیارد تومان اعتبار 
تجهیزات و به روزرسانی مکان ها و دفاتر سینمای جوان مصوب شده و بخشی 

نیز برای تولید هزینه می شود.
خزاعی رویکرد دیگر را توجه به فیلم كوتاه می داند و خاطرنش��ان می كند: 
70درصد بودجه سینمای جوان امسال تخصیص یافته و به استان ها در حوزه 
مستند برای نخس��تین بار 30 درصد بودجه اختصاص یافته است. رئیس 
سازمان سینمایی اضافه می كند: در بنیاد سینمایی فارابی تعداد فیلم هایی كه 
برای تولید در دستور كار قرار گرفته، 14 فیلم سینمایی است و با برنامه های 

مدون تا پایان 1404 اتفاق های خوبی رخ می دهد.
بنا بر این گزارش، بنیاد سینمایی فارابی به عنوان بزرگ ترین بازوی مدیریت 
و تولید فیلم سینمایی هنوز محک جدی نخورده است و به زودی می توان با 
ارزیابی فیلم های این بنیاد نسبت به عملکرد آن قضاوت كرد. امید می رود نگاه 
تکنوكراتیک زده و سخت افزارمحور سازمان سینمایی توانسته باشد به تقویت 

محتوا و كیفیت آثار سینمایی نیز كمک كند.

تصميم كبري براي »ستايش«
 نويسنده »ستايش« آب پاکي را روي دست عالقه مندان اين جنس از آثار ريخت و ساخت 

فصل جديد را تکذيب کرد و از بسته شدن پرونده اين سريال در سيما خبر داد

مصطفی محمدی     دیده بان

    سینما

     کتاب

 مستند»مردي با آرزوهاي بزرگ«
روايت جهاد شهيد طهراني مقدم 

فيلم مستند »مردي با آرزوهاي بزرگ« در آستانه سالگرد 
ش�هادت دانش�مند ش�هيد حس�ن طهراني مقدم جمعه 
۲۰آبان ساعت ۲1:۳۰ از شبکه ۲ سيما روانه آنتن مي شود. 
در مستند »مردي با آرزوهاي بزرگ« گوشه اي از اقدامات متنوع 
دانشمند شهید حسن طهراني مقدم از سال هاي دفاع مقدس تا 
سال 90 و به شهادت  رسیدن شان به تصویر كشیده شده است. 

پرداختن به تولید موش��ک هاي س��وخت جامد خان��واده فاتح كه 
نسل هاي مختلف آن تا امروز نیز در حال رشد و پیشرفت است، خط 
روایي این مستند است.  جغرافیاي بي نظیر و منابع انرژي و طبیعي 
ایران همواره مورد توجه كشورهاي استعمارگر بوده است و از ابتداي 
انقالب اسالمي سعي در تجزیه ایران داشته اند، اما توانمندي موشکي 
ایران كه از دستاوردهاي انقالب اسالمي و نخبگان پرورش یافته در 
آن است، دوراني نو را در سیستم دفاعي كشور پایه گذاري كرده است.  
مردي با آرزوهاي بزرگ چکیده اي است از تالش هاي پدر موشکي 
ایران و یارانش در تولید نسل هاي مختلف موشک هاي خانواده فاتح 
كه در عملیات مبارزه با تروریست هاي داعش، نیروهاي ویژه موساد 
در اربیل  و سربازان امریکایي در عین االسد دشمنان تجزیه خواه مان را 
صدها كیلومتر دورتر از مرزهاي  ایران اسالمي متوقف كرد. مستندي 
درباره حسن طهراني مقدم كه آرزویش نابودي رژیم صهیونیستي بود 
و حاال با پیشرفت موشکي ایران به این هدف بسیار نزدیک شده ایم.  
مردي با آرزوهاي بزرگ جمعه ساعت 21:30 روانه آنتن مي شود و 

بازپخش آن شنبه ساعت 19:30 خواهد بود. 
---------------------------------------------------

 »از شريف تا لس آنجلس« 
محور سومين دوره مسابقه كتابخواني

س�ومين دوره مس�ابقه دانش�جويي کتابخواني »هش�ت 
بهشت« با محور کتاب »از ش�ريف تا لس آنجلس« نوشته 

پرويز سعادتي برگزار مي شود. 
كتاب »از شریف تا لس آنجلس«، نوشته پرویز سعادتي به عنوان 
پنجمین كتاب از سومین دوره مس��ابقه دانشجویي كتابخواني 
»هشت بهشت« توسط معاونت فرهنگي سازمان جهاد دانشگاهي 
تهران انتخاب ش��د. این كتاب خاطرات »مجتبي عطاردي«، از 
اساتید دانش��گاهي ایران است كه 500 روز اس��ارت را در امریکا 
تجربه كرده است.  كلیدي  ترین موضوع كتاب و شاید انگیزه اصلي 
نگارنده و دكتر عطاردي از انتش��ار كتاب، پاس��خ به این پرسش 
است كه چرا استادان ایراني كه در همین سال  ها به امریکا یا سایر 
كش��ورهایي كه پلیس ویژه تحریم امریکا در آنها مس��تقر است، 
رفته اند، دستگیر شده اند.  مسابقه سراسري دانشجویي كتابخواني 
»هشت بهشت«، جمعه 27 آبان ماه 1401 به  صورت آنالین برگزار 
مي شود. دانشجویان عالقه مند كتابخواني مي توانند با مراجعه به 
پایگاه اطالع رساني باشگاه كتابخواني دانشجویان ایران به نشاني 
BookRc. ir روز جمعه 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 24 در این مسابقه 

كتابخواني شركت و با یکدیگر رقابت كنند. 
---------------------------------------------------

درگذشت خسرو بامداد پيشكسوت تئاتر 
خس�رو بام�داد محق�ق، م�درس، نويس�نده و کارگردان 

پيشکسوت تئاتر صبح روز گذشته درگذشت. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي 
نمایشي، خس��رو بامداد محقق، مدرس، نویسنده و كارگردان 
پیشکسوت تئاتر صبح دیروز چهارش��نبه 18 آبان ماه در سن 

84سالگي دارفاني را وداع گفت. 
نمایشنامه هاي »چاقو تیزكن«، »بدرود تا ابد«، »حسنک وزیر«، »منصور 
حالج«، »دو زن« و »خسي در میعاد« بخشي از آثار این هنرمند در مقام 
نمایشنامه نویس است.  »خرس«، »توهم«، »سفري در كویر«، »شب 
بارانِي« و »مستخدم ماشیني« از جمله آثاري است كه بامداد به عنوان 
كارگردان روي صحنه برده است. تحلیل آثار نمایشي نمایشنامه نویساني 
چون شکسپیر، استریندبرگ، هارولد پینتر، یونسکو  و اوجین اونیل از 

دیگر فعالیت هاي این محقق و مدرس تئاتر به شمار مي آید. 
---------------------------------------------------

افتتاح ۱۷ كتابخانه عمومي در هفته كتاب
دبير هفته کت�اب نهاد کتابخانه هاي عمومي کش�ور ضمن 
تش�ريح برنامه هاي اين نه�اد براي اي�ام هفته کت�اب، از 
افتت�اح 1۷ کتابخان�ه عمومي به اين مناس�بت خب�ر داد. 
به گزارش »ج��وان«، محمدرض��ا هراتي، معاون توس��عه نهاد 
كتابخانه ها و ترویج كتابخواني و دبیر هفته كتاب روز گذشته در 
نشس��ت خبري این رویداد، دبیر هفته كتاب نهاد كتابخانه هاي 
عمومي با بیان اینک��ه در برگزاري س��ي  امین دوره هفته كتاب، 
60دستگاه مستقیم و غیرمستقیم مشاركت دارند، افزود: امسال 
هفته كتاب با هم افزایي دستگاه هاي مختلف و یک  صداتر برگزار 
خواهد شد.  وي در ادامه با بیان اینکه 33 باب كتابخانه در هفته 
كتاب بازگش��ایي، افتتاح و جابه جاي مکاني خواهند شد، افزود: 
17باب از این كتابخانه ها به طور رسمي افتتاح مي شود. هفته كتاب 

از روز بیست و یکم آبان ماه در سراسر كشور برگزار مي شود.

   محمدصادق عابدينی
نويسنده س�ريال »س�تايش« گفته است که 
ديگر قرار نيس�ت فص�ل چهارم اين س�ريال 
نوشته و ساخته ش�ود و به اين ش�کل پرونده 
يکي از محبوب ترين س�ريال هاي چند س�ال 
اخي�ر تلويزيون براي هميش�ه بس�ته ش�د. 
سریال »ستایش« كه نامش برگرفته از شخصیت 
اول فیلم بود، براي اولین بار در سال 1389 از شبکه 

3 سیما پخش شد. 
   ستايش الگوي فيلمفارسي در تلويزيون

ستایش سریالي بود كه طرح اولیه آن را مرحوم ایرج 
قادري ارائه داده بود و سعید مطلبي نویسندگي آن 
را برعهده داشت. این دو سینماگر كه از چهره هاي 
تأثیرگذار جریان فیلمفارسي در پیش از انقالب بودند، 
ستایش را بر مبناي همان شاخصه هاي فیلمفارسي 
پیش طراحي كردند. فصل دوم و سوم این مجموعه 
در ادامه داستان فصل اول شکل گرفت و در مجموع 
بیننده در سه فصل كشاكش میان یک عروس به نام 
ستایش و پدر همس��رش به نام حشمت فردوس را 
دنبال مي كرد. پایان فصل سوم این سریال همراه با 
شایعه هایي درباره ساخت فصل چهارم همراه بود، اما 
اخیراً مطلبي اعالم كرده است كه قصدي براي نگارش 
فصل جدید ندارد. به این ترتیب اگر صداوسیما سراغ 
تغییر نویس��نده كار نرود، باید پرونده س��تایش را 
براي همیشه در ذهن بیننده هاي تلویزیون بست. 
با این حال این س��ریال توانست كاراكتر »حشمت 
فردوس« را به جمع چهره هاي ماندگار سیما اضافه 
كند. شخصیت پیرمرد لوطي مسلکي كه در كنار 
مردانگي و گذش��ت، به ش��دت یک دنده و سرش 
در حساب و كتاب اس��ت. فردي كه از یک گذشته 
سراس��ر فقر به ثروت فراواني رسیده است و اكنون 
به دنبال ارتباط با نوه هاي خودش به عنوان نس��ل 
جدید است تا میراثي كه فراهم كرده نابود نشود. این 
شخصیت كه از بسیاري از رفتارها، شباهت زیادي 
به كاله مخملي هاي فیلمفارسي ها دارد، توانست با 
كارگرداني خوب سعید سلطاني و نویسندگي مطلبي 
كه رگ خواب بیننده هاي ایراني را مي شناس��ند، 
فراتر از شخصیت»ستایش« شناخته شود و حتي 
مي توان بر اساس شخصیت وي به صورت جداگانه 

یک اسپین آف ساخت. 
   چرا يک سريال دنباله دار مي شود؟

براي ما ایراني ها معموالً دنباله دار بودن یک سریال 
تلویزیوني صرفاً با همان كلمه »دنبال دار« تعریف 

مي شود، در حالي كه در تعاریف ژانر هاي مختلف 
براي ساخت دنباله دارها در س��ینما، تلویزیون و 
حتي رادیو، اصطالحات مختلف��ي به كار مي رود 
كه هر كدام بیانگر نوعي از ادامه دار بودن اس��ت. 
از »sequel« )دنباله دار( گرفته تا اس��پین آف 
)off - spin( و تعاریف تخصصي دیگر،  اما براي ما 

تقریباً این دو واژه آشناتر است. 

اصوالً چرا باید یک سریال ادامه دار شود؟ این سؤال 
به طور مستقیم با میزان استقبال بینندگان از آن 
سریال رابطه دارد. مجموعه هایي كه با استقبال 
خوبي تمام مي ش��وند یا پایان فصل اول آن براي 
بیننده »نفسگیر« باشد، بیشترین اقبال را براي 
ساخت ادامه دارد. این ادامه یا مي تواند »دنباله« 
باش��د؛ یعني فصل هاي بعدي به طور كامل ادامه 
ماجراي فصل اول باشد، یا اسپین آف باشد، یعني 
اگر چه شخصیت ها و روابط همان ماجراي فصل 
یک اس��ت، اما فصل هاي بعدي ب��راي خود یک 
شخصیت مجزا دارند و مي تواند به طور جداگانه 
به آنها پرداخت. این مثال را مي توان براي مجموعه 
تلویزیوني پایتخت مشاهده كرد كه اگرچه تمام 
فصل هاي آن پیرامون داس��تان زندگي خانواده 
معمولي است، ولي هر كدام از فصول آن داستان 
مجزایي دارد كه فارغ از فصل هاي قبلي مي توان آن 
را دید. البته بین دنباله دار ها و اسپین آف ها تفاوت ها 

و تشابه هاي زیادي وجود دارد. 
   اولين هاي دنباله دار و اسپين آف

س��ال 1915 فیلم مهمي در هالیوود به نام »تولد 
یک ملت« ساخته مي شود. این فیلم به دلیل نگاه 
نژادپرس��تانه حاكم بر آن، یکي از اولین فیلم هاي 
سیاه تاریخ هالیوود به شمار مي رود كه به كارگرداني 
»گریفث« تولید شد. سال بعد یعني 1916، یک 
نژادپرست دیگر امریکایي وقتي موفقیت »تولد یک 
ملت« را دید به فکر ساخت فیلمي افتاد. »سقوط 

یک ملت« ادامه »تولد یک ملت« است. 
در دهه 1930 نمایش رادیویي ب��ه نام »فایبر مک 
گي و مولي« از رادیو امریکا پخش مي شد كه داستان 
كمدي درباره روابط یک زن و ش��وهر به نام فایبر و 
مولي بود. این نمایش رادیویي آنقدر محبوبیت داشت 
كه شخصیت هاي فرعي آن به شهرت رسیدند. یکي 
از ش��خصیت هایي كه براي خودش شهرت به هم 
زد، همسایه ثروتمند آنها به  نام »گیلدرسلیو« بود. 
سال ها بعد در س��ال 1941 وقتی شعله هاي جنگ 
جهاني دوم، در سراس��ر دنیا باال مي كشید و مردم 
اغلب كشورها به دلیل درگیري با جنگ روحیه خود 
را از دست داده  بودند، نمایش رادیویي »گیلدرسلیو 
بزرگ« یک نمایش حول محور گیلدرسلیو شکل 
گرفت. در اصل سازندگان آن نمایش رادیویي یک 
ش��خصیت را از یک نمایش دیگر انتخاب كردند و 
ماجراهاي مستقلي از آن س��اختند. »گیلدرسلیو 
بزرگ« قرار بود در یک فصل ساخته شود، آنقدر با 
استقبال روبه رو شد كه تا 13 سال بعد ادامه یافت. این 
نمایش رادیویي را مي توان اولین سریال »اسپین آف« 
نامید. نمونه این گونه تولیدات را در شبکه نمایش 
خانگي شاهد بودیم. ش��خصیت »شهرام)صولت( 
خنجري« كه در مجموعه »شاهگوش« به شهرت 
رس��یده بود، به طور مستقیم در »س��ال هاي دور از 
خانه« ظاهر ش��د.  موضوع دنباله داره��ا به مرور به 
تلویزیون و سینما هم كشیده شدند و تا امروز اغلب 
فیلم هاي پرفروش و سریال هاي پر مخاطب به صورت 

دنباله دار تولید شده اند. 
   افول دنباله دار ها

دنباله داره��ا امروز یک��ي از محبوب تری��ن آثار 
تلویزیوني به ش��مار مي روند. در ایران هم سال ها 
اس��ت كه مجموعه هاي پر طرف��دار تلویزیوني 
ادامه دار س��ازي مي ش��وند، اما اغلب ادامه دارها 
هیچ گاه به شهرت و محبوبیت قسمت اول سریال ها 
نمي رسند؛ مش��کلي كه براي »ستایش« در سه 
فصل رخ داد و »پایتخت« هم در شش فصل آن را 
تجربه كرد؛ اتفاقي كه در سطح جهاني براي سریال 
»بازي تاج و تخت« هم رخ داد. به نظر مي رسد كه 
مطلبي درباره ستایش تصمیم حرفه اي را گرفت و 
نگذاشت با ساخت دنباله آن سریال در فصل چهارم، 
خاطره فصل هاي موفق آن خراب شود. اكنون شاید 
تنها سریالي كه توانسته پس از چند فصل از كیفیت 
اولیه خود دفاع كند، »نون خ« است. سریالي كه 

باید منتظر پخش فصل جدید آن بود.

اكنون ش��ايد تنها س��ريالي 
ك��ه توانس��ته پ��س از چند 
فصل از كيفي��ت اوليه خود 
دف��اع كن��د، »نون خ« اس��ت. 
س��ريالي ك��ه باي��د منتظر 
پخش فصل جدي��د آن بود

    سینما


