
اجرای اُپراي عروسكي مولوي

 

با همكاري همايون شجريان
اپ�راي عروس�كي مول�وي ب�ا خوانندگ�ي هماي�ون 
ش�جريان و محم�د معتم�دي اج�را خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، در راستاي اجراي رپرتوار گروه تئاتر عروسكي 
آران كه از مدتي پيش با اُپراي عاشورا در ماه محرم آغاز شد و در 
حال حاضر نيز اُپراي حافظ اجرا مي شود، پس از آن اُپراي عروسكي 
مولوي به صحنه خواهد آمد. اين رپرتوار به نويسندگي، طراحي و 
كارگرداني بهروز غريب پور با هدف اجراي مجدد نمايش ها براي 
تماشاگران در تاالر فردوسي انجام مي شود. اُپراي عروسكي مولوي 
از 28 مهر ماه تا 24 آبان هر شب ساعت 19:30 اجرا خواهد شد. در 

حال حاضر اپراي حافظ تا 22مهر ماه روي صحنه است. 
...........................................................................................................
تئاتر برادوي به خاطر »مرد ايرلندي« 

سينما مي شود
يكي از سالن هاي نمايشي تئاتر برادوي ماه آينده براي اكران فيلم 
»مرد ايرلندي« جديدترين ساخته »مارتين اسكورسيزي« براي 
يك مدت زمان مشخص به سالن سينما تغيير كاربري مي دهد. 
به گزارش به نقل از واشنگتن تايمز، اعتبار آثار مارتين اسكورسيزي 
به اندازه اي باالست كه تئاتر برادوي يكي از مهم ترين سالن هاي 
اجراي نمايش خود را براي اكران اين فيلم تغيير كاربري مي دهد. 
نتفليكس قصد دارد در تئاتر بالس��كو »مرد ايرلن��دي« را از اول 
نوامبر تا اول دس��امبر )آبان ماه تا آذرماه( به نمايش بگذارد. فيلم 
گانگستري »مرد ايرلندي« با بازي »رابرت دنيرو«، »آل پاچينو« 
و »جو پَس��كي« به كارگرداني »مارتين اسكورسيزي« با بودجه 

1۵9ميليون دالري نت فليكس ساخته شده است. 
...........................................................................................................

93 كشور در بخش رقابت اسكار
در مجموع 93كشور جهان ركورد بيشترين فيلم در بخش 
رقابت فيل�م بلند بين المللي اس�كار را به ثبت رس�اندند. 
به گزارش فارس به نقل از ورايتي، آكادمي اس��كار ديروز فهرست 
كامل فيلم ها و كشورهاي واجد شرايط را اعالم كرد. غنا، نيجريه و 
ازبكستان براي اولين بار در اين گروه با هم رقابت مي كنند كه پيش از 
اين به عنوان بهترين فيلم هاي خارجي زبان شناخته مي شد. باالترين 
ميزان كشورهاي شركت كننده در اس��كار مربوط به سال 201۷ با 
92 كشور شركت كننده بود. سال گذشته در مجموع 8۷ فيلم در اين 
بخش شركت كردند. فيلم »رم« ساخته آلفونسو كوارون سال گذشته 
برنده اين بخش شد و به عنوان اولين فيلم مكزيكي برنده اين جايزه 
ثبت شد. طبق قوانين آكادمي اسكار، هر فيلمي كه براي شركت در 
بخش بهترين فيلم بلند بين المللي درخواست مي دهد بايد حداقل 
هفت روز در كشور مبدأ اكران ش��ده باشد. فيلم »در جست وجوي 
فريده« به كارگرداني »آزاده موسوي« و »كوروش عطايي« نماينده 

جمهوري اسالمي ايران در اسكار 2019 است. 
...........................................................................................................
»هانده ارچل« به »مست عشق« پيوست

»مست عشق« به كارگرداني حسن فتحي با انتخاب هانده 
ارچل براي بازيگري در اين فيلم در استانبول كليد خورد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي فيلم، هانده ارچل ستاره 
سينماي تركيه، در فيلم سينمايي »مست عشق« ساخته حسن 
فتحي نقش كيميا را بازي خواهد كرد. پيشتر نام شهاب حسيني، 
پارسا پيروزفر، ابراهيم چليكول و حسام منظور به عنوان بازيگران 
اين فيلم اعالم شده بود. داستان فيلم »مست عشق« همزمان با 

دوران زندگي موالنا و شمس تبريزي اتفاق مي افتد.
...........................................................................................................
»مقاومت يمن« از نگاه كاريكاتوريست ها 

ديدني شد 
نمايشگاه كارتون و كاريكاتور »مقاومت يمن« با حضور سردار 
عبدالرض�ا آزادي معاون فرهنگي- هنري س�ازمان بس�يج 

مستضعفين افتتاح شد. 
به گزارش فارس، سيدمسعود شجاعي طباطبايي دبير نمايشگاه 
كارت��ون و كاريكاتور »مقاومت يم��ن« پي��ش از افتتاحيه اين 
نمايشگاه گفت: قريب سه سال است كه مردم مظلوم يمن تحت 
شديدترين هجمه ها از سوي رژيم آل سعود و حاميانش به خصوص 
دولت ترامپ قرار گرفته اند. آمار موجود از جمله به شهادت رسيدن 
يك كودك يمني در هر هفت دقيقه، نش��انگر عمق اين فجايع 
است. وي ادامه داد: با كمك دوس��تانمان در روايت فتح تاكنون 
نمايشگاه هايي را با موضوع يمن برپا كرده ايم؛ موضوعي كه باعث 

شد نمايشگاه حاضر را در كمترين زمان ممكن آماده كنيم. 
اين هنرمند عرصه كارتون و كاريكاتور ضمن انتقاد از سكوت 
رس��انه هاي بين المللي در قبال فجايع يم��ن گفت: مي توان 
گفت ما كارتونيست ها پياده نظام هاي فضاي مجازي هستيم، 
اينكه در نمايش��گاه قبلي با موضوع ربودن نفتكش ايراني  كما 
هم واكنش سريعي نش��ان داديم و الحمدهلل خيلي خوب هم 
ديده شد. به گفته دبير نمايشگاه »مقاومت يمن« ضربه مهيب 
يمني ها به تأسيسات نفتي آرامكو و پس از آن به اسارت گرفتن 
جمع كثي��ري از نظاميان س��عودي، بهانه و موض��وع برپايي 

نمايشگاه مذكور است.
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زمين اوست.

مجري برنامه»اس�توا« با تأكيد ب�ر اينكه يك مج�ري بايد 
ش�هامت گفتن حرف م�ردم و پيگي�ري مطالب�ات قانوني 
آنه�ا را داش�ته باش�د، معتقد اس�ت ك�ه مخاط�ب برنامه 
يك طرف�ه و اظه�ارات غيركارشناس�ي را پ�س مي زن�د. 
سيدحسين حس��يني مجري برنامه های »سالم صبح بخير«و 
»استوا« شبكه3 سيما، در رابطه با شهامت طرح مسئله داشتن 
يك مجري به مهر مي گويد: ما به خيلي از مناصب دولتي انتقاد 
كرديم و نشانه اش هم ويدئوهاي متعددي است كه از برنامه پخش 
مي ش��ود و از اين حيث كه نگران عاقبت كار باشيم مالحظه اي 
نداريم اما طبيعتاً رس��انه مالحظه هاي خاص خود را دارد، مثاًل 
جانب انصاف را نگه دارد يا خبر درست باشد اما از اين حيث كه 
مجري شهامت اين را داشته باشد كه حرف دل مردم را بزند، اينها 
را بيان مي كنم و من مشكلي ندارم. به جز حوزه امنيت ملي من 
خط قرمزي نمي بينم و اگر ببينم حرفي كه مي زنم به امنيت ملي 
كشور لطمه بزند درباره آن با احتياط بيشتري اظهار نظر مي كنم، 
كمااينكه از طيف هاي مختلف نمايندگان مجلس، دولت و قوه 

قضائيه انتقاد كرده ايم و ترسي هم نداشته ايم. 
مجري برنامه »سالم صبح به خير« در ادامه مي افزايد: طبيعتاً به اين 
معنا نيست كه ابزارهاي نظارتي نباشد اما مي توان ماجرا را مديريت 
كرد، مثالً مجري اي نتوانسته در جايي كار كند و تحمل نشده است 
و در جايي ديگر قرار گرفته اس��ت كه خوش درخش��يده و پاسخ 
اطمينان را داده است و به نظرم كادر رسانه به بچه هاي انقالبي و 

دغدغه مند اطمينان كرده است و جوابش را هم دارد مي گيرد. 
حسيني خاطر نشان مي كند: مخاطب اگر حس كند برنامه يك 

طرفه است با خود مي گويد اين روايِت رسانه حكومت است اما اگر 
دو كارشناس حوزه تاريخ يا حوزه هاي تخصصي كه حاذق هستند 
بحث كنند و شاهد بياورند در فالن سند چنين مدركي وجود دارد، 

مخاطب مي پذيرد؛ مخاطبي كه حقيقت جو و بي طرف است. 
مجري برنامه »استوا« با اشاره به اينكه امروزه مردم بيش از پيش 
به گفت وگو يا همان مفاهمه نيازمند هس��تند، اظهار مي دارد: 
سطح فرهنگ هاي متفاوت، زاويه نگاه متفاوت و... باعث مي شود 
اقشار مختلف به يك گزاره چند جور نگاه كنند و اگر قرار باشد 
نگاه سخت داشته باشند ديگر گفت وگو اتفاق نمي افتد اما اگر 
گفت وگو نهادينه شود، آرامش بيشتري به  وجود مي آيد. مردم 
ما امروز به شدت نياز دارند با بيان بهتري با هم صحبت كنند به 
اين مفهوم كه نخست از نگاه هاي متعدد درباره مفهوم ذهني شان 
باخبر شوند، دوم اينكه صبر و تحملش��ان باال رود و سوم اينكه 
دايره لغاتشان طوري تغيير كند كه بتوانند از گفت وگويي همراه 

با احترام بيشتر بهره بگيرند.

سيدحسين حسيني مجري برنامه هاي گفت وگومحور و چالشي راديو و تلويزيون عنوان كرد

مجري بايد شهامت گفتن حرف دل مردم را داشته باشد

نويد  پارسا     ديده بان

گاليه مديرعامل ناجي هنر از مخدوش شدن چهره پليس در آثار نمايشي

 سريال »بوي باران« 
پليس را بد، كم هوش و غيرواقعي نشان داد

فيلم »متري شيش و نيم« مخاطبان را از پليس مي ترساند
  مصطفي شاه كرمي

مدي�ر عام�ل ناجي هن�ر معتق�د اس�ت كه پلي�س در 
س�ريال »بوي باران« و فيلم س�ينمايي »متري ش�يش 
و ني�م« كم ه�وش، غيرواقع�ي و ب�د تصوي�ر ش�ده كه 
اي�ن اتفاق به نف�ع هيچ كس نيس�ت چراكه زير س�ؤال 
بردن وجه�ه پليس احس�اس ناامن�ي ايج�اد مي كند. 
مجتبي رش��وند مديرعامل »ناج��ي هنر« درب��اره نمايش 
غيرواقعي از پليس در سريال »بوي باران« گفت: اعتياد بحث 
مهمي اس��ت و بايد درباره آن فيلم و سريال ساخته شود اما 
بايد با هوشمندي، هم آسيب اجتماعي و هم پليس را نمايش 
بدهيم. در سريال »بوي  باران« درباره همه چيز اغراق شد. در 
كل مي خواهم بگويم اينكه پليس »كم هوش  نشان داده شود، 
درست نيست چون اساساً پليس اينچنيني به نفع هيچ كس 
نيست. متأسفانه آنقدر سريال »بوي باران« پليس را بد نشان 
داد كه با همكاري سيما، چند س��كانس را طراحي كرديم و 
گروه هم همكاري كردند تا اي��ن نواقص حداقلي در نمايش 

روزهاي پاياني كار قدري بهتر روي آنتن برود. 
وي در ادامه با بي��ان اينكه واقف به اين اس��ت كه در هر كار 
نمايشي تخيل و واقعه پردازي سهم بسزايي دارد، اظهار داشت: 
نويسنده و كارگردان ممكن است به خاطر وجه دراماتيك كار 
چيزي را اضافه كرده باش��ند، ما اين را متوجه مي شويم اما 
باالخره وقتي بعضي از اتفاقات اين فيلم مي تواند باعث تغيير 
ذهنيت يك فرد عادي از پليس و مجموعه او بش��ود، وجهه 
پليس را براي مخاطب زير سؤال ببرد، احساس ناامني براي 
او به وجود بياورد يا تصوير ذهني نسل آينده را به هم بريزد 
ما مجبور مي شويم حداقل در اين فيلم حاضر نشويم. مثاًل 
ما در همين هفت مجموعه اي كه در جريان جشنواره پليس 
از تلويزيون پخش شد پليس واقعي را مي بينيم؛ پليسي كه 

متافيزيك و غيرواقعي نيست و اشتباه هم مي كند. 
مدير عامل ناجي هنر همچنين با اشاره به اشتباهات ساختاري 
فيلم »متري شيش و نيم« تصريح كرد: »من معتقدم فيلم 
»متري ش��يش و نيم« فيلم ش��ريف و محترمي است، فقط 
ايراداتي دارد كه غيرقابل كتمان است. ايرادات فيلم البه الي 
پروپاگانداي زياد براي آن گم شد، مثاًل به عنوان يك مخاطب 
مي گويم نه كسي كه در اين حوزه دارد كار مي كند، روايت اين 
فيلم جوري پيش مي رود كه تا نيمه داستان قهرمان پليس 

است و در نيمه دوم همان شخصيت ضدقهرمان مي شود. 

رشوند خاطر نشان كرد: فيلم چند خطاي سيستماتيك داشت 
كه پيام بدي را داشت منتقل مي كرد، مثاًل زجر دادن زن رضا 
مرادي وقتي سگ]پليس[ مي آيد سراغش را ما نمي ديديم 
بهتر بود يا نبايد بد ش��دن ح��ال بچه ه��ا را در همان پالن 
مي ديديم. بچه آينده كشور است و گناهي ندارد چرا تصوير او 
را بايد از پليس خراب كنيم، پليس بايد حافظ خانواده باشد و 
ما در آن صحنه ها كنار خانه رضا مرادي استرس و عذاب يك 
زن و بچه را از حضور پليس مي بينيم كه تصوير همه بچه ها 
را درباره پليس به هم مي زند. رفتار پليس براي يك كودك 
مي شود ايجاد ارعاب و ترس و به هم زدن آرامش يك خانواده. 
در حالي كه ماجرا از اين قرار است كه پليس تا وقتي از درصد 
زياد و نزديك به يقين مطمئن نباشد وارد خانه كسي نمي شود 

كه آن خانه را به هم بزند و دنبال مواد بگردد. 
او ادامه داد: مورد ديگر اينكه ما اصاًل بازداش��تگاه اينچنيني 
نداريم. بازداش��تگاه رده س��ني دارد و نمي تواند يك بچه و 
قاتل و قاچاقچي همه در يك بازداش��تگاه باشند يا مثاًل در 
هيچ بازداشتگاهي شما نمي توانيد دستشويي پيدا كنيد. اين 
حجم از آدم را در هيچ زنداني در بازداشتگاه با اين ابعاد نگه 
نمي دارند و معموالً به محيط هاي ب��از با انواع نگهداري هاي 
بهداش��تي مي برند تا احياناً بيماري بين اي��ن افراد منتقل 
نشود. رش��وند با تأكيد بر اينكه هر خبرنگاري دلش بخواهد 
ما مي توانيم براي ورود به هر بازداشتگاهي در سطح كشور به 
او مجوز بدهيم تا ببيند آيا بازداشتگاهي شبيه آنچه در فيلم 
»متري شيش و نيم« وجود دارد يا نه؟ گفت: پليس حق ندارد 
هيچ فردي را ولو اينكه مجرم هم باشد به سمت دستگاه بادي 
اس��كنر هول بدهد و اين منع قانوني دارد اما اينجا برعكس 
اتفاق افتاده و اگر اين پالن را يك فرد خارجي ببيند مي تواند 

بگويد اين اقدام ناقض حقوق بشر است.

سيروس الوند، لشكري قوچاني و مرتضي شايسته مطرح كردند

ظهور سرمايه ساالران محتواي سينما را تضعيف كرده است

ظه�ور  معتقدن�د  كش�ورمان  س�ينماگر  چه�ره  چن�د 
فاق�د  تهيه كنن�دگان  و  سرمايه س�االران  ب�اره  ي�ك 
تخص�ص در س�ينما باع�ث افزاي�ش هزين�ه فيلمس�ازي 
و رو ب�ه ناب�ودي رفت�ن س�ينماي مس�تقل ش�ده اس�ت.
منص��ور لش��كري قوچاني تهيه كنن��ده س��ينما در خص��وص 
سرمايه ساالري در س��ينما و ظهور تهيه كنندگان فاقد تخصص به 
س��ينماپرس گفت: ظهور يك باره سرمايه ساالران در سينما باعث 
افزايش هزينه فيلمس��ازي و رو به نابودي رفتن سينماي مستقل 
شده است، اين افراد رسماً مانع نفس كشيدن سينما و سينماگران 
مستقل شده اند، اين در حالي است كه سينما زماني مي تواند ماندگار 
شود كه مستقل باش��د اما اين افراد با عملكرد خود ثابت كرده اند 
مي خواهند سينماي مستقل را براي هميشه تعطيل كنند. مهم ترين 
اتفاقي كه مي تواند سينماي كشور را دچار خسران بسيار كند اين 
است كه عده اي از اين افراد صرفاً براي پولشويي وارد سينما شده اند 
و از سينما براي مقاصد و منافع شخصي خودشان استفاده ابزاري 

مي كنند. اين وظيفه دستگاه هاي امنيتي و قضايي است كه جلوي 
اين افراد را بگيرند و اجازه كار و فعاليت به هيچ يك از آنها ندهند. 

از س��ويي ديگر مرتضي شايسته تهيه كننده س��ينما در خصوص 
سرمايه س��االري در س��ينما و ظهور تهيه كنندگان فاقد تخصص 
عنوان كرد: ورود بي ضابطه سرمايه گذاران در سينما تبعات زيادي 
در پي دارد و همه اهالي سينما هم نسبت به اين مسئله آگاهي كافي 
دارند، حاال اينكه چطور با اين شرايط به اين افراد اجازه كار و فعاليت 
در سينما داده مي شود نكته اي است كه س��ينماگران حرفه اي از 
آن بي اطالعند! افزايش شديد دس��تمزدهاي سينماگران از جمله 
تبعات حضور افراد غيرمتخصص به عنوان تهيه كننده در سينماي 
كشور اس��ت، اين تنها يكي از تبعات حضور اين افراد فاقد تجربه و 
تخصص اس��ت و قطعاً اگر حضور اين گونه افراد در سينماي ايران 
ادامه پيدا كند ما در آينده اي نه چندان دور شاهد افزايش مشكالت 

در سينماي كشور خواهيم بود. 
در اين ارتباط س��يروس الوند كارگردان س��ينما نيز معتقد است: 
س��رمايه گذاران و تهيه كنندگان فاقد تخصص هيچ سازندگي ای 
در هنر هفتم ايجاد نمي كنند بلكه اين هنر- صنعت را در آينده اي 
نه چندان دور ب��ه انحطاط خواهند كش��اند. تنها چ��اره كار براي 
جلوگيري از ورود پول هاي كثيف و مشكوك به سينما و ظهور و بروز 
تهيه كنندگان فاقد تخصص، اتحاد ميان چهار صنف تهيه كنندگي 
در سينماست كه به زعم بنده مديران سازمان سينمايي بايد براي 
ايجاد اين اتح��اد ميان تهيه كنندگان متبحر و كاربلد س��ينما گام 
اساسي بردارند و بعد از س��ال ها صنوف تهيه كنندگان را با يكديگر 

تجميع كرده و در سينما آرامش به وجود آورند.

    خبر

مدير شبكه جهاني »هدهد«:
 فعال فضاي مجازي شديم 

تا از قافله عقب نمانيم 
اگر ما فعاليت مس�تمر و مؤث�ر در فضاي مجازي نداش�ته باش�يم و در 
فضاي مجازي كمرنگ باش�يم و پا پس بكش�يم، قطعًا افراد و شبكه ها و 
رسانه هاي ديگري وجود دارند كه براي كودكان ما توليد محتوا مي كنند. 
كرار انصاري منش، مدير جديد شبكه جهاني هدهد در خصوص تغييراتي كه 
به تازگي در اين شبكه صورت گرفته است، گفت: شبكه جهاني هدهد، شبكه 
تخصصي كودك و نوجوان با رويكرد فرهنگي و مذهبي است و اكنون 9سال 
است كه در حال توليد و تأمين برنامه و پخش آنها بر فركانس هاي گوناگون و 
به زبان مختلف است. در چند ماه اخير، در راستاي بهينه سازي عملكرد شبكه، 

تغييراتي محسوس در آن صورت داده ايم. 
وي در خص��وص اهميت فض��اي مجازي و تقوي��ت آن اف��زود: امروزه با 
تكنولوژي نوين و رسانه هاي نويني كه در فضاي مجازي به وجود آمده اند، 
گرايش مردم بيشتر به اين سمت رفته است و ما خواه ناخواه مجبوريم در 
فضاي مجازي حضوري فعال و هدفمند داش��ته باشيم، به همين منظور 
محتواي مختص فضاي مجازي توليد مي كنيم و آن را در اختيار كاربران 
فضاي مجازي قرار مي دهيم. اگر ما اين فعاليت مس��تمر و مؤثر را نداشته 
باش��يم و در فضاي مجازي كمرنگ باشيم و پا پس بكش��يم، قطعاً افراد و 
شبكه ها و رس��انه هاي ديگري وجود دارند كه با ديدگاه ها و رويكردهاي 
خاص خودشان و اهداف مختلف و متنوع همين روال را پيش مي گيرند و 

در نتيجه ما از قافله عقب مي افتيم.

   محمدصادق عابديني
س�ريال تلويزيوني »ترور خاموش« مجموعه 
پربيننده اين شب هاي ش�بكه اول سيماست 
كه به كارگردانی احمد معظمی تالش دارد مواد 
مخدر صنعت�ي را از البراتوارهاي زيرزميني تا 
خرده فروش هاي كف خيابان ها و مصرف كننده ها 
دنبال كند و روند پش�ت پ�رده جريان توليد و 
فروش مخدرهاي صنعتي را به نمايش بگذارد. 
اين مجموعه كه كم كم در حال نزديك ش�دن 
به قس�مت هاي پاياني اس�ت، توانسته نگاهي 
مس�تند به آنچه در دنياي س�ياه م�واد مخدر 
مي گذرد داشته باشد. احمد معظمي كه پيش تر 
به خاط�ر فيلم »س�ارق روح« جاي�زه بهترين 
كارگردانی جش�نواره جام جم را به دست آورد 
در گفت وگو با »جوان« درباره س�اخت سريال 
»ترور خاموش« توضيحات بيشتري داده است. 
ترور خاموش قرار بود خيلي زودتر از 
اين زمان پخش شود، چرا زمان پخش 

جا به جا مي شد؟
راستش تصميم گيري درباره زمان پخش بر عهده 
مديران تلويزيون و تهيه  كننده سريال بود. از طرفي 
تدوين س��ريال كار زمانبري ب��ود و براي همين 
نمي شد كار را سرسري به پخش داد. تالش من اين 
بود كه در ترور خاموش، قاب هاي سينمايي باشد. 
چيزي كه كمتر در سريال هاي تلويزيوني شاهد 
آن هستيم دكوپاژ اس��ت كه در »ترور خاموش« 
براي احترام ب��ه بيننده همه س��ريال با طراحي 
دكوپاژ انجام شده است. همه تالش ما اين بود كه 
به مخاطب و به خصوص نسل جوان درباره مواد 
مخدر هشدار دهيم. خوش��بختانه در اين روزها 
بازخوردهاي خوبي از بينندگان گرفته ايم كه بر 

جنبه عبرت آموزي اين سريال تكيه دارند. 
به نظر مي رسد ساخت سريال زمانبر 

بوده است!
براي همان دقت در طراحي صحنه ها، س��اخت 
س��ريال گاهي به 30ثانيه تا يك دقيق��ه در روز 
مي رسيد. كار براي تلويزيون برايم ارزشمند است 
و هميشه به تلويزيون نگاه ويژه اي داشته ام. من هم 
در سينما كار كرده ام و هم در تلويزيون، با قاطعيت 
مي گويم كه كار براي تلويزيون به مراتب سخت تر 

و دلچسب تر از سينماست. 
 ولي در اين روزها برخي از اهالي سينما 
مي گويند ك�ه اصاًل تلويزي�ون را نگاه 

نمي كنند!

من اين اداهاي انتلكتوئل را قبول ندارم، خيلی از 
آنها كه مي گويند تلويزيون نگاه نمي كنيم بيشتر 
از بقيه تلويزيون نگاه مي كنند. همه س��تاره هاي 

سينما به نوعي از تلويزيون آمده اند. 
 به دليل پرداخت ب�ه خط توليد مواد 
مخدر صنعتي، ترور خاموش را با يك 
سريال خارجی مقايسه مي كنند، آيا 

اين قياس درست است؟!
يك كارگردان بزرگ مي گوي��د، من از فيلم هاي 
خوب دزدي نمي كنم بلكه صحنه هاي خوب شان 
را قرض مي گيرم و ب��ا نگاه خودم دوب��اره آنها را 
مي سازم. من به واس��طه كارم فيلم و سريال زياد 
مي بينم،  آن س��ريال را هم نگاه كردم اما كپي از 
سريال انجام نشده است، ما به البراتوارهاي ساخت 
مواد مخدر صنعتي پرداخته ايم و قاعدتاً كسي در 

آنها كار مي كند كه شيمي بلد باشد. 
نام آقاي مرتضي اصفهان�ي به عنوان 
مشاور در تيتراژ سريال ديده مي شود، 
وي مشاور بسياري از فيلم هايي بوده 
ك�ه جنبه امنيت�ي داش�ته اند، چقدر 
حضورش در ترور خاموش باعث ش�د 

جنبه امنيتي كار بيشتر شود؟
آق��اي اصفهان��ي سال هاس��ت در زمين��ه 
فيلمنامه نويس��ي فعالي��ت دارند و اس��تاد علوم 
اجتماعي در دانشگاه هستند. دليل حضور او براي 
مشاوره سريال س��ابقه فعاليت امنيتي وي نبوده 
است، بلكه ما از مشاوره هاي خوبشان در قامت يك 
پژوهشگر و مستندس��از قهار استفاده كرديم. در 
بحث پرونده هاي كالن مواد مخدر همه مي دانند 
كه اين پرونده ها در اختي��ار وزارت اطالعات قرار 
مي گيرد و بعضي از پرونده ها از سوي اين وزارت در 

اختيار ما قرار گرفت. 
 در ابتداي س�ريال تأكيد مي شود كه 
»ترور خاموش« داستانی خيالي است، 
ولي بيننده ب�اور دارد با داس�تاني كه 

رگه هاي مستند دارد مواجه است!
ما تالش كرديم برشي از شخصيت هاي موجود 
در جامع��ه را به نماي��ش بگذاريم. »مس��عود 
صبوحي« )پرويز فالحي پور( فردي اس��ت كه 
در زمينه توليد مواد مخ��در فعاليت مي كند و 
در كارش رقيبي دارد كه با او درگير اس��ت. از 
اين ش��خصيت ها در جامعه وج��ود دارد. علت 
نشان دادن آنها اين بود كه به خانواده ها بگوييم 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و بحث مبارزه با مواد 
مخدر بايد از داخل خانه ها شكل بگيرد. خانواده 
بايد مراقب باش��د كه فرزن��دش گرفتار چنين 

معضلي نشود. 
 چرا شخصيت هاي س�ريال به شدت 
خاكستري هس�تند؟ مثاًل »مسعود« 
يك بدمن تمام عيار نيست و در جايي 
به عنوان پدری دلس�وز براي مخاطب 

باورپذير مي شود!
تالش من اين بود كه سريال از كليشه ها دور شود 
كه براي بيننده پيام داش��ته باش��د، براي همين 
شخصيت ها خاكستري هستند. ما در اين سريال 
دو جوان مستندس��از داريم كه به دنبال نمايش 
مستند تاثير مواد مخدر بر جامعه هستند. تالش 
تيم نويسندگي اين بوده است كه براي همه چيز 
سريال فكر شده باش��د. تيم حرفه اي در ساخت 
ترور خاموش حضور دارند و بايد همين جا از بازي 
فوق العاده پرويز فالحي پور بگويم كه خيلي خوب 

و حرفه اي نقشش را ايفا كرده است. 
 حذف ي�ك س�كانس س�ريال گاليه 
بازيگران را ب�ه دنبال داش�ت، ماجرا 

چه بود؟
به نظرم حذف بي دليلي بود. يك سكانس پنج شش 
دقيقه اي را حذف كردند كه كار مديران تلويزيون 
هم نبود. گويا ناظر پخش اين كار را كرده بود. طبيعتاً 
از حذف سكانس ناراحت ش��ديم. ما تا جايي كه به 
داستان س��ريال لطمه نخورد با تلويزيون در مورد 
سكانس ها همكاري داريم و نكات فني كه مي گويند 
را اعمال مي كنيم. معتقدم اگر قرار بر حذف سكانس 

بود به خودمان مي گفتند بهتر بود. 
 در »ترور خاموش« نشان داده مي شود 
كه مأموران امنيتي تقريبًا همه چيز از 
جمله حرف هاي خصوصي مظنونين را 
ش�نود مي كنند، اين كمي اغراق آميز 

نيست؟! 
نه، در واقعيت تازه بيش��تر از آن هم است، ولي ما 
تعديل شده نش��ان داديم، البته در پروتكل هاي 
امنيتي اين است كه در زمان حرف هاي خصوصي، 

شنود قطع مي شود. 
 با توج�ه به اس�تقبالي كه از س�ريال 
شده فكر مي كنيد »ترور خاموش« به 

فصل هاي بعدي هم كشيده شود؟
اگر پيشنهاد ساخت فصل بعدي سريال را به من 
بدهند بدون ش��ك و با كمال ميل قبول مي كنم 
چون خيلي از مسائل بود كه نشد در اين سريال به 

آن پرداخته شود. 
 اگر قرار بود اين سريال دوباره ساخته 
ش�ود، چه نكاتي را در آن مدنظر قرار 

مي داديد يا پررنگ تر مي كرديد؟
اگر مي شد تالش مي كردم كه طراحي اكشن كار 

را بيشتر كنم، البته نه خيلي زياد.

در گفت وگوي »جوان« با كارگردان سريال »ترور خاموش« مطرح شد

 کار »ترور خاموش«
هشدار مخدری به جوانان است

ـــريال  ــود كه س ــن ب ــاش من اي ت
ــه ها  ــوش« از كليش ــرور خام  »ت
ــده پيام  ــود كه بـراي بينن دور ش
ــن  ــراي همي ــد، ب ــته بـاش داش
شخصيت ها خاكستري هستـنــد


