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    محمدصادق عابديني
اولين كار نمايشي مشترك ميان ايران و سوريه 
در حلب و دمش�ق اجرا ش�د. تئاتر »خورشيد 
از حلب طلوع مي كند« به يك�ي از وقايع مهم 
تاريخ عاشورا اشاره دارد. در اين نمايش شاهد 
بازس�ازي روايت ديدار راهب مس�يحي با سر 
بريده امام حسين)ع( و س�خن گفتن راهب با 
سيدالشهدا)ع( هستيم. اين نمايش محصولي 
از سازمان هنري رسانه اي اوج است.به مناسبت 
اولين هم�كاري ايران ب�ا يكي از كش�ورهاي 
منطقه براي توليد يك نمايش بزرگ مذهبي، 
گفت و گوي كوتاهي با كوروش زارعي كارگردان 
»خورش�يد از حلب طلوع مي كند« داشته ايم. 
اولين هم�كاري ايران با س�وريه در 
اجراي يك نمايش را شاهد بوديم، چرا 

سوريه براي اين كار انتخاب شد؟
سازمان اوج از مدت ها پیش به فكر اجراي يك كار 
هنري در سوريه بود و با حكمفرما شدن آرامش در 
اين كشور، ش��رايط انجام اين كار مهیا شد. فرصت 
مغتنمي بود ك��ه ايده نمايش راهب مس��یحي كه 
داستانش در سوريه اتفاق افتاد را روي صحنه ببريم. 
پیشنهاد كارگرداني اين كار را اوج به من داد و من هم 
از آن استقبال كردم، چون مدت ها بود مي خواستم 
كاري درباره مدافعان حرم بسازم و اين كار باعث شد 

بسیاري از برادران مدافع حرم را از نزديك ببینم. 
پيش توليد نمايش چطور پيش رفت؟

سفري به سوريه داشتم و بازيگران را انتخاب كردم. 
بعد محل اجراي نمايش را در حلب انتخاب كرديم 
كه دقیقا همان »ِدير« محل وقوع داستان راهب 
مسیحي است كه كاروان اس��راي عاشورا در آنجا 
اقامت كرد. آن محل هنوز هم وجود دارد و ما براي 

اجراي نمايش از همان جا استفاده كرديم. 
در خبرهايي كه از اجراي نمايش منتشر 
ش�د به اس�تقبال خوب مردم سوريه 
از نمايش »خورش�يد از حل�ب طلوع 
مي كند« اشاره شده بود، اين استقبال 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ما هشت شب در حلب و 10 شب در دمشق اجراي 
نمايش داش��تیم. محل اجراي نمايش در دمشق، 
مصالي زينبیه اين شهر بود. درباره استقبال بايد 
بگويم در اين مدت هر ش��ب بی��ش از 2هزار نفر 
تماشاگر داشتیم. تصور خودمان هم اين نبود كه 
اينچنین ارتباط خوبي بین تماشاگر و نمايش ايجاد 
شود و باورهايشان نسبت به واقعه عاشوا تا اين حد 

به ما نزديك باشد. در میانه اجرا صداي هق هق گريه 
و غلیان احساسات تماشاگران را مي شنیديم. 

ما همكاري سينمايي با كشورهاي عربي 
داش�ته ايم، اما در تئاتر پي�ش از اين 

نمايش همكاري وجود داشته است؟
»خورش��ید از حلب طل��وع مي كن��د« اولین كار 
مشترك میان ايران و س��وريه است و تاكنون كار 
مشتركي با كشورهاي همسايه نداشته ايم و نكته 
مهم اين است كه مشاركت اين نمايش از سوي يك 

مجموعه غیر دولتي انجام شده است. 
گويا نماي�ش از حيث اج�را كار بزرگي 
بوده اس�ت، پيام اين نمايش به بيننده 

سوري چه بوده است؟
اجراي نمايش»خورشید از حلب طلوع مي كند«، 
بزرگ ترين اتفاق هنري در سوريه پس از حوادث 
چند س��ال اخیر اس��ت. من در اين نمايش سعي 
كردم دواعش سال 2018 میالدي را كه در سوريه 
هستند، با دواعش س��ال 61 هجري كه در كربال 
آن جناي��ت را انجام دادن��د به هم گ��ره بزنم و به 
مخاطب نشان بدهم اين جريان ادامه همان تفكري 
است كه در عاشورا دس��ت به جنايت زد. اين كار 
همراهي مخاطب را بیش��تر مي كرد. در حلب كه 
اكثر ساكنانش مسیحي، اهل تس��نن و علوي ها 
هستند، مفتي اهل تسنن اين شهر به ديدن نمايش 

آمد و گفت شما ما را با واقعیت روبه رو كرديد. 
اي�ن هم�كاري مش�ترك چق�در در 

رسانه هاي سوريه بازتاب داشت؟ 
رسانه هاي مكتوب و راديو و تلويزيون كشور سوريه 
و شبكه هاي ماهواره اي اين كشور از نمايش گزارش 
پخش كردند. شبكه هاي »العالم« و »الكوثر« هم 
اجراي اين نمايش را پوشش دادند. در گزارش هاي 
اين ش��بكه از همكاري میان ايران و س��وريه در 
اجراي نمايش به عنوان يك اتفاق خوب فرهنگي 
ياد مي شد. مس��ئوالن فرهنگي كشور سوريه نیز 
از نمايش بازديد داش��تند و چون نوع اجراي اين 

نمايش ب��راي آنها جالب بود، خواس��تار برگزاري 
وركشاپ هاي آموزشي تئاتر در آن كشور شدند. 

وضعيت كشورهاي عربي در هنر تئاتر 
چطور است؟

در میان كشورهاي عربي، سوريه و مصر داراي تئاتر 
هستند و در اين هنر حرف هايي براي گفتن دارند. 
تعاملي كه با اجراي »خورشید از حلب طلوع مي كند« 
به وجود آمد مي تواند منجر به تولید كارهاي مشترك 

بیشتري میان ايران و سوريه شود. 
چقدر از تيم اجراي نمايش ايراني و چه 

تعداد سوري بودند؟
نزديك به20 نفر از عوامل تولید كه كارهاي پشت 
صحنه را انجام مي دادند، ايراني بودند، اما بازيگران 

نمايش همگي اهل كشور سوريه بودند. 
نمايش چند بازيگر دارد؟

حدود60 بازيگر داشتیم كه از بازيگران شناخته 
شده تئاتر سوريه بودند. 

قاعدتاً زبان نمايش بايد عربي باشد؟
بله، نمايش به زبان عربي است. 

به خاطر تفاوت زباني، برقراري ارتباط 
ميان شما و بازيگران سخت نبود؟

به واسطه اينكه همسرم عرب خوزستاني است تا 
حدي لغات عربي را شنیده و بلد بودم، در طول كار 
نیز دستیار عرب ايراني ام آقاي كريم عساكره كه 
از هنرمندان خوب تئاتر خوزستان و اهل خرمشهر 
اس��ت، با من همراه بود. حین تمري��ن هم بعد از 
چند روز توانستیم به زبان مش��تركي با بازيگران 
برس��یم و طوري ش��د كه وقتي من با دستیارانم 
فارسي صحبت مي كردم، آنها متوجه مي شدند و 
زماني هم كه آنها عربي حرف مي زدند من متوجه 

منظورشان مي شدم. 
اين نمايش در ايران هم اجرا مي شود؟

بله، به فكر اجراي نمايش در اس��تان خوزس��تان 
هس��تیم، چون در اين اس��تان عرب هاي ايراني 
زيادي زندگي مي كنند و احتماالً در س��ال آينده 
اجراهايي در ش��هر هاي اهواز، آبادان و خرمشهر 

براي هموطنان عرب زبان خواهیم داشت. 
»خورش�يد حلب...« قابلي�ت اجرا در 

ديگر كشورها را دارد؟
صحبت هايي ب��راي اجراهاي بین المللي ش��ده 
است و احتماال در كشورهاي همسايه و منطقه اي 
عرب زبان مثل عراق و لبنان اجرا خواهیم داشت. 

تئاتر اي�ران چقدر حض�ور بين المللي 
داشته است؟

همكاري بین المللي تئاتر داشته ايم اما تعدادشان 
شايد اندازه انگشتان يك دست باشد. كارگردان هايي 
از كشورمان به ديگر كشورها رفته اند و با همكاري 
گروه هاي تئاتر آن كشورها، اجراهايي داشته اند. اين 
اجراها اغلب در كشورهاي غربي و اروپايي بوده است 
و مي توانم بگويم اجراي نمايش »خورشید از حلب 
طلوع مي كند« اولین تجربه كار مش��ترك ايران و 

كشورهاي آسیايي است. 
براي حضور در جشنواره تئاتر فجر، 

برنامه اي نداريد؟
در اي��ن باره هم صحب��ت كرده ايم و باي��د ديد كه 
مسئوالن سازمان اوج تا چه حد عالقه مند هستند 
اين كار اتفاق بیفتد. در صورت تمايل مي توانیم فیلم 
اجرا را براي جشنواره بفرس��تیم تا براي حضور در 

جشنواره بین المللي تئاتر فجر، بازبیني كنند.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان اولين تئاتر مشترك ايران و سوريه

 مفتي اهل تسنن گفت
شما ما را با واقعيت روبه رو كرديد

صمد خطيبي كارشناس ارشد طراحي صنعتي معتقد است 
مشكل طراحي اس�باب بازي و ارتقاي كيفي آن سبب شده 
تا بازار كاری صنعت اس�باب بازی برای جوان ايرانی نباشد . 
صمد خطیب��ي گفت: »اگرچ��ه متخصصان زي��ادي درباره  اين 
ضرورت س��خن مي گويند اما چند ايراد به اين مسئله وارد است. 
نخست اينكه رش��ته  طراحي صنعتي كه رشته اي شناخته شده 
است و به صنعت هاي اساسي تر همچون خودرو، مبلمان و لوازم 
خانگي مي پردازد، همچنان در اي��ران ابعاد تخصصي پیدا نكرده 
است، به همین دلیل توجیهي براي تاسیس رشته اي كه هنوز بازار 
كاري براي فارغ التحصیالن آن وجود ندارد، نمي بینم. دوم اينكه 
قطعاً امكان تأسیس اين رشته در دوره  كارشناسي وجود ندارد و اگر 
اين رشته در دوره  كارشناسي ارشد راه اندازي شود، سؤال مهمي 
ايجاد مي شود، آيا اساتید و متخصصان دانشگاهي در اين زمینه 
وجود دارند؟« مسئول كارگروه »معیش��ت و اقتصاد در طراحي 
اسباب بازي« كه در زيرمجموعه  كمیته  علمي جشنواره اسباب بازي 
فعالیت خود را آغاز كرده است، عنوان كرد: »راهكار ارتقای كیفي 
طراحي اس��باب بازي برگزاري كارگاه هاي طوالني مدت و مدون 
است. اگر اين كارگاه ها با همكاري صنعت و دانشگاه راه اندازي شود 
و ادامه يابد و وارد فضاي تخصصي تر شود شايد در سال هاي دورتر 

بتوان به راه اندازي رشته اي مستقل فكر كرد.«
وي در اين میان به نقش جش��نواره اس��باب بازي در رفع موانع 
موجود پرداخت و ب��ه كاركردهاي اين رويداد فرهنگي اش��اره 
داشت: »تصور مي كنم حوزه  اسباب بازي كماكان نیازهايي دارد 
كه براي آنها راهكاري پیدا نشده است. يكي از اين نیازمندي ها 

استانداردسازي اس��ت كه محدوديت هايي مانع آن شده اند. به 
همین دلیل در بس��یاري از موارد تولیدكنندگان توقع دارند تا 
قواعدي از دستگاه هاي باالتر ش��كل بگیرد و قطعاً اين نیازها با 
حضور يك تس��هیل گر صورت مي گیرد. كانون پرورش فكري 
در اين زمینه مي تواند ياري گر تولیدكنندگان، توزيع كنندگان 
و طراح��ان اس��باب بازي باش��د.«  خطیب��ي ك��ه در گرايش 
طراحي تعاملي رش��ته  طراحي صنعتي از دانشگاه دلفت هلند 
فارغ التحصیل شده اس��ت به الزام هاي يك نمايشگاه تخصصي 
پرداخت و گفت: »خوش��بختانه مطلع ش��دم ك��ه از اين دوره، 
بخش نمايشگاهي به جشنواره اضافه شده است اما در سال هاي 
گذشته نمايش��گاه متمركز بر فروش بود و اين امر باعث شد تا 
مفهوم تخصصي خود را از دست بدهد. وقتي سخن از نمايشگاه 
تخصصي مي ش��ود بايد فعاالن آن حوزه مخاطبان اصلي باشند 
و فضايي براي گفت وگوي آنها فراهم بیايد. اين مشكل در دوره  

جديد رفع شده است كه سبب خرسندي است.«

وقتي چرخه سلبريتي سازي صداوسيما عليه خودش عمل مي كند

»پانته آ« محصول يك سيستم معيوب است
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كس�ی ك�ه عمل�ش او را )از 

پيمودن م�دارج كم�ال( كند 

س�ازد، نََس�بش به او س�رعت 

نخواهد بخشيد.

دبير سي وپنجمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران در نشست خبري مطرح كرد

فيلم مبتذل در اين دوره جشنواره فيلم كوتاه نداريم

   فرزين ماندگار
 دبي�ر س�ي وپنجمين جش�نواره بين الملل�ي فيل�م كوتاه 
ته�ران گف�ت: جش�نواره فيل�م كوت�اه ته�ران مهم ترين 
روي�داد فرهنگي كش�ور محس�وب مي ش�ود و هن�وز پس 
از 3۵ س�ال مهم تري�ن جش�نواره خاورميان�ه اس�ت. در 
اي�ن دوره ابت�ذال و ركيك گوي�ي در آثار ديده نمي ش�ود. 
سیدصادق موسوي در نشست خبري سي و پنجمین جشنواره 
فیلم كوتاه تهران تأكید كرد: جشنواره فیلم كوتاه براي مخاطب 
فرهیخته  فیلم كوتاه است. ممكن اس��ت در برخي فیلم ها زبان 
گزنده باش��د اما امكان ندارد ابتذال و واژه ه��اي ركیك را در اين 
آثار ببینید، حتي در آثاري كه نمي توانند به اين جشنواره راه پیدا 

كنند، زيرا اين مديا سعي در بیان مشكالت دارد. 
وي درباره حذف برخي آثار توس��ط ش��وراي نظارت و ارزشیابي 
و اعتراض برخي كارگردان ه��ا در اين زمینه عن��وان كرد: تمام 
فیلم هايي كه انتخاب شده بود طبق قانون براي شورا فرستاديم اما 

تعدادي از آنها موفق به دريافت پروانه نمايش نشدند، از اين رو با 
احترام به رأي در انتخاب آثار دخالت نكردم چراكه احترام به رأي 
قانون از اهداف ما بود. موسوي درباره اعتراض برخي فیلمسازان 
نسبت به اعمال ممیزي روي آثارش��ان گفت: در دوره اي كه من 
مس��ئول ش��بكه نمايش خانگي بودم، براي حضور برخي از آثار 
در جش��نواره به دبیر نامه مي زدم كه اين فیلم ها را با مسئولیت 
خودتان نمايش بدهید، البته اين يك امتیاز فراقانوني بود كه ما بر 
اساس اعتماد اين كار را مي كرديم. از سال گذشته تأكید شد كه به 
قانون رو بیاوريم و برخي از فیلم ها هم موفق به اخذ پروانه نمايش 
نشدند. بیش از 250 فیلم به شوراي نظارت رفت كه در اين مرحله 
1۷ فیلم نتوانستند مجوز الزم براي نمايش را دريافت كنند. ابتذال 
جنسي و اخالقي و ركیك گويي در اين فیلم ها نبود. ما دوباره تقاضا 
كرديم اين فیلم ها را ببینید و در نتیجه پیگیري س��ه فیلم ديگر 
هم مجوز گرفتند و امیدواريم تا پاي��ان هفته براي تعداد ديگري 
مجوز دريافت كنیم، البته فراموش نكنیم سال گذشته هم هشت 
فیلم موفق به اخذ مجوز از شوراي نظارت نشده بودند. امیدواريم 
پاره اي از فیلم ها كه مجوز دريافت نكرده اند با اندكي اصالحات در 
جش��نواره هاي بعدي حضور پیدا كنند اما تأكید مي كنم كه اين 
روال، قانوني بوده اس��ت. برخي از اين فیلم ها اصاًل امكان صدور 
مجوز نمايش نداشتند. در يكي از فیلم ها براي مثال خانمي بود 
كه روسري نداشت و سرش برهنه بود. چنین فیلمي اصاًل اجازه 
نمايش نداشت، البته اين خانم سنش كم بود. ما مسیر قانوني را 
طي كرديم، شوراي نظارت تعامل خوبي با ما داشته و براي حضور 

برخي فیلم ها هم اصرار داريم و پیگیر هستیم. 

با سخنراني حسن رحيم پورازغدي و حسن عباسي
»جنگ جهاني جمعيت« رونمايي مي شود 
نشس�ت تخصصي و مراس�م رونمايي مجموع�ه كتاب »جن�گ جهاني 
جمعيت« با سخنراني حسن عباسي و حسن رحيم پورازغدي، 22 آبان در 

حوزه هنري برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« در اين برنامه حسن عباس��ي رئیس انديشكده يقین، حسن 
رحیم پورازغدي عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و علي اكبر محزون مديركل 
دفتر جمعیت و سرش��ماري مركز آمار ايران، در كنار صالح قاس��مي نويسنده و 
پژوهشگر جمعیت، درباره تهديدات جمعیتي به بحث مي پردازند و مجموعه كتاب 

هفت جلدي »جنگ جهاني جمعیت« رونمايي مي شود. 
مجموعه پژوهش��ي »جنگ جهاني جمعیت« اثر صالح قاسمي پژوهشگر مسائل 
جمعیت اس��ت. كتاب هاي »كندو«، »پايان پويايي«، »قتل عام خاموش«، »بايد 
برگرديم«، »نس��خه بدلي« و »من قاتل نیس��تم« و كتاب »يك نان آور بیشتر« 
تازه ترين اثر اين مجموعه، همگي به همت نش��ر خیزش نو منتش��ر شده اند. اين 
كتاب ها حاصل پژوهش هاي قاس��مي درباره تهديدات جمعیت��ي و آمار و ارقام 
درخصوص بحران جمعیت ايران، سیاست هاي جمعیتي ايران و كشورهاي ديگر، 

طرح هاي نظام سلطه براي مهار جمعیت جهان و... است. 
نمايش فیلم مس��تند »راه بي بازگشت« و تقدير از فعاالن رس��انه و هنر در حوزه 
جمعیت بخش هاي ديگر اين مراسم هس��تند. اين برنامه به همت مجمع ناشران 
انقالب اسالمي، نشر خیزش نو، مركز مطالعات راهبردي جمعیت و حوزه هنري 
انقالب اسالمي برگزار مي شود. عالقه مندان به شركت در اين مراسم مي توانند از 
ساعت 14 روز سه شنبه 22 آبان در سالن سوره حوزه هنري واقع در خیابان سمیه، 

قبل از تقاطع حافظ حضور يابند.

»راديو انقالب« 20 آبان راه اندازي مي شود
دبير ستاد نكوداشت 
چهل�مين س�الگ�رد 
پي��روزي انق��الب 
اسالمي معاونت صدا 
گفت: »راديو انقالب« 
روز يك شنبه 20 آبان  
ماه، س�اعت ۹:30 در 
س�اختمان ش�هداي 
مي ش�ود.  راه ان�دازي  رس�مي  به ص�ورت  رادي�و 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت صدا، علیرضا 
حبیبي دبیر س��تاد نكوداشت چهلمین س��الگرد پیروزي انقالب 
اسالمي معاونت صدا گفت: مراسم افتتاح »راديو انقالب« صبح روز 
يك شنبه 20 آبان، با حضور دكتر شاه آبادي معاون صداي رسانه 
ملي، جمعي از مسئوالن كشوري و لش��كري، مديران شبكه هاي 
راديويي، پیشكس��وتان انق��الب، خانواده هاي ش��هداي انقالب، 
آزادگان، جانبازان و روحانیون مبارز انقالب و نخبگان و فرهیختگان 
در استوديوي شماره يك ساختمان شهداي راديو سازمان صدا و 
سیماي جمهوري اس��المي ايران برگزار مي شود. حبیبي با اشاره 
به راه اندازي راديو انق��الب در 20 آبان ماه س��ال جاري به تبیین 
سیاست ها و محورهاي برنامه سازي در اين راديو اشاره كرد و گفت: 
راديو انقالب در راستاي رسالت ذاتي خود و با عنايت به نكوداشت 
چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، در پي اتخاذ سیاست هاي 
معاونت صداي رسانه ملي در راستاي برنامه سازي و تولید محتوا با 
بهره گیري از ظرفیت هاي جديد حوزه هاي تولید پیام و انتشار آن، 
براي سومین سال در پانزدهم بهمن ماه سال 1396 راه اندازي شد و 

تا كنون نیز پشتیبان شبكه هاي راديويي بوده است. 
.........................................................................................................
قزوه: سرود ملي ايران نياز به تغيير دارد!

س�رود جمه�وري اس�المي س�رودي زيب�ا و خ�وب 
اس�ت ام�ا ملت�ي ك�ه اي�ن حماس�ه ها را آفري�ده بايد 
باش�د.  پررنگ ت�ر  بس�يار  حماس�ه  س�رودش  در 
به گزارش مهر، علیرضا قزوه مدير مركز آفرينش هاي ادبي حوزه 
هنري در مراسم رونمايي از مجموعه آثار مرحوم حمید سبزواري 
در حوزه هنري در سخناني عنوان كرد: كاش اين سرود با يك كار 
جمعي سروده شده و از ظرفیت استاد س��بزواري براي آن بهره 
گرفته مي شد. سرود ما بحر رجز را ندارد و اين سرود نبايد سرود 
جمهوري اسالمي باشد. از عنصر حماسه در آن غفلت شده است 
و حتي سرود شاهنشاهي از آن حماس��ي تر و ريتمیك تر است! 
 قزوه گفت: ش��اعران جوان امروز ما مي توانند سرود حماسي 

ديگري بسازند كه در همه جا خوانده شود. 
.........................................................................................................

اكران مستند جنجالي درباره قتل 
»خاشقچي« در جشنواره مقاومت 

ابهام�ات  ب�ه  نيس�ت«  مس�تند »فق�ط خاش�قچي 
موج�ود در پرون�ده قت�ل خاش�قچي اش�اره دارد و 
از نمونه ه�اي مش�ابه ديگ�ر پرده ب�رداري مي كن�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، تیم رصد بین الملل جشنواره 
مقاومت مستندي را شناسايي كردند كه در آن عالوه بر جنايت 
دولت عربس��تان در قتل و مثل��ه كردن جمال خاش��قچي و 
ابهام هاي موجود در پرونده قتل وي به نمونه هاي مشابه ديگري 
كه به اين شیوه كشته شدند نیز اشاره دارد. قرار است اين مستند 
با عنوان »فقط خاشقچي نیست« در بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره مقاومت حضور يابد. اين اثر جنجالي رازهايي از پشت 
پرده اين جنايت فجیع را افش��ا مي كند، ضمن اينكه تصريح 
مي كند خاشقچي يك نمونه از دهها و صدها جنايتي است كه 
حكام سعودي در جهان مرتكب مي شوند. پیش بیني مي شود 
فیلم »فقط خاشقچي نیست« يكبار ديگر خشم حكام سعودي 
را مانند نمايش فیلم سینمايي »پادشاه شن ها« ساخته نجدت 
انزور در دو دوره پیش اين جش��نواره برانگیزد. گفته مي شود 
برخي از مس��تندات و تصاويري كه در اين اثر ارائه مي ش��ود 

تاكنون در هیچ رسانه اي منتشر نشده است. 
.........................................................................................................
 تصويربرداري »منطقه پرواز ممنوع« 

به روزهاي پاياني رسيد 
ممن�وع«  پ�رواز  »منطق�ه  فيل�م  تصويرب�رداري 
ك�ه از ش�هريور م�اه و در س�كوت خب�ري ش�روع 
ش�ده ب�ود ب�ه روزه�اي پايان�ي خ�ود رس�يده اس�ت. 
به گزارش »جوان« اين فیلم كه در ژانر ماجراجويانه و براي 
مخاطب نوجوان س��اخته شده، اولین فیلم س��ینمايي امیر 
داسارگر به عنوان نويسنده و كارگردان است. داسارگر پیش 
از اين ساخت چند فیلم داستاني از جمله »هنگامه« و »سر به 
راه« را در كارنامه دارد. بیش از 50 لوكیشن در منطقه كلیبر 
استان آذربايجان ش��رقي محل تصويربرداري اين فیلم بوده 
است. منطقه پرواز ممنوع به تهیه كنندگي حامد بامروت نژاد 
با نزديك شدن به پالن هاي نهايي تصويربرداري، وارد مرحله 

پس تولید نیز شده است.

نوید پارسا      دیده بان 

   مصطفي شاه كرمي
پس از اقدام غيرحرفه اي پانته آ بهرام و حاضر نشدن در 
سكانس هاي پاياني سريال دلدادگان به بهانه عدم تسويه 
مالي و ابتر ماندن پايان اين سريال، طيف هاي مختلفي در 
دفاع يا تقبيح اقدام وي به ميدان آمدند اما دفاع تعدادي 
از بازيگران از اقدام غيرحرفه اي او رويكردي عجيب بود. 
 بعد از حواشي نحوه پايان بندي سريال دلدادگان و اعتراض 
مخاطبان، منوچه��ر هادي كارگردان اين س��ريال با اعالم 
اينكه صداوس��یما دخل و تصرفي در قسمت پاياني سريال 
نداشته، مي گويد: يكي از بازيگران سريال )پانته آ بهرام( به 
 دلیل طلب مالي كه از پروژه داش��ت حاضر نشد در قسمت 
پاياني به ايفاي نقش بپردازد و به همین دلیل تیم كارگرداني 
مجبور به تغییر قسمت پاياني سريال شد. بعد از اين اتفاق 
پانته آ بهرام در جواب اعالم كرد با وجود اينكه از سريال مورد 
نظر طلب داشته، حاضر بوده در قسمت پاياني به ايفاي نقش 
بپردازد اما گروه منتظر آمدن او از س��فر نشده و خودشان 

پايان سريال را تغییر دادند!
در حال��ي كه »پانت��ه آ به��رام« با بهان��ه ق��رار دادن نحوه 
تسويه حساب قسط دستمزد خود، بدون تعهد به پروژه اي كه 
خود بازيگر آن بوده و با بي اهمیتي به مردمي كه به تماشاي 
آن نشسته اند، بازي خود در س��ريال »دلدادگان« را بدون 
كمترين تعهد حرفه اي و اخالقي رها كرده، برخي بازيگران 
با شو آف رسانه اي و حمايت از رفتار غیرحرفه اي اين بازيگر، 
درصدد القاي اطالعات غلط از ماجرا برآمدند! البته در سینما 
و تلويزيوني كه هیچ ارگان و صنفي ب��راي مقابله با اينگونه 
زياده خواهي ه��اي بازيگران ي��ا همان س��لبريتي ها وجود 
ندارد، نتیجه اي بهتر از اين هم حاصل نمي ش��ود. از همین 
رو مشخص است سلبريتي هايي كه همه داشته هايشان را 
مديون رسانه ملي هستند چون در میدان هاي گذشته كسي 
در مقابل هل من مبارز  گويي هاي آنها قد علم نكرد، امروز و 
با اسم رمز پانته آ بهرام مجدداً در وسط میدان هماوردطلبي 
كنند! به طور مثال باران كوثري در اينس��تاگرامش نوشته: 
»بامزه است. همین رسانه ملي كه امروز پايان يك سريالش 
جنجال ش��ده و پانته آ بهرام بزرگ را مقص��ر مي خوانند كه 
بايد بدون دس��تمزدش مي مان��ده و به احترام م��ردم كار 
مي كرده، همان  جايی است كه به احترام مردم مهمان يكي 
از برنامه هايش با قصه هاي دروغین و جابه جا اشك مردم را 

درآورد و اعانه جمع كرد...«
البته افراد و صنوف مختلف سینمايي مانند انجمن صنفي 
شركت ها و موسسات فیلمسازي ايران )آيفیك( از در تقبیح 

كار غیرحرفه اي پانته آ بهرام درآمده و با صادر كردن بیانیه اي 
مي نويس��د: »... در روزهاي اخیر كه يكي از آثار ارزش��مند 
تصويري كشور در قالب سريالي پرمخاطب مورد توجه مردم 
عزيز كش��ورمان قرار گرفت، رفتار غیرحرف��ه اي و به دور از 
شئون صنفي يكي از عوامل اين س��ريال، كام شیرين شده 

ذائقه مردم و هنرمندان را تلخ كرد...«
براي اط��الع و بررس��ي تجربه   رس��انه هاي ب��زرگ جهان 
در مواجه��ه با س��تاره هايي كه از سیاس��ت  هاي س��ازمان 
رسانه اي ش��ان تخطي كردند به نمونه هاي زير توجه كنید: 
يك روز پس از آنكه »ريك س��انچز« مجري معروف شبكه 
تلويزيوني سي ان ان امريكا در يك برنامه راديويي مطالبي 

ضديهودي را بیان كرد، از محل كار خود اخراج شد. 
ريك س��انچز در يك مصاحبه راديويي گفته بود يهوديان، 
س��ي ان ان و بیش��تر رس��انه هاي خبري در امريكا را اداره 
مي كنند ي��ا اينكه پس از اق��دام كتي گريفین در انتش��ار 
تصاويري از ماس��ك خونین دونالد ترامپ، روابط عمومي 
س��ي ان ان با انتش��ار پیامي توئیتري از كنار گذاشته شدن 
مجري زن جنجالي از اين برنامه خبر داد. اين در حالي است 
كه گريفین پیش تر با اظهار ندامت از اين اقدام خود، از مردم 

عذرخواهي كرده بود.«
واضح است وقتي كه برنامه هاي متنوع شبكه هاي تلويزيون 
همین خانم بازيگر عهدشكن را پس از سال ها فید بودن به 
صورتي عجیب و سلس��له وار به برنامه ه��اي پربیننده خود 
مانند دورهمي دعوت مي كنند و طي يك ماه از اين شبكه 
به آن شبكه دعوت مي شود، به يكباره همان فرد با گرفتن 
پوزيش��ن يك اپوزيس��یون غیروابس��ته! به صورت همان 
س��ازمان چنگ خواهد انداخت. در واقع مصداق اين اقدام 
رسانه ملي در تريبون دادن به سلبريتي هايي كه براي ديده 
ش��دن حاضرند پا روي هر اصولي بگذارند اين ضرب المثل 

است »از ماست كه بر ماست«.

من در »خورشيد از حلب طلوع 
مي كند« سعي كردم دواعش سال 
2018 ميالدي را كه در سوريه 
هس��تند، ب��ا دواعش س��ال 61 
هجري كه در كرب��ال آن جنايت 
را انجام دادند به ه��م گره بزنم

يك فعال حوزه اسباب بازي :

بازار كاری در صنعت اسباب بازي برای جوان ايراني نيست 
    کتاب


