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تهيه كننده و سرمايه گذار سينما:

پلت فرم هاي جهاني بازار خوبي براي نمايش فيلم ها ايجاد كرده اند
تهيه كنن�ده و س�رمايه گذار بين الملل�ي س�ينماي ايران 
ب�ا بي�ان اينك�ه پلت فرم ه�اي جهان�ي ب�ازار خوب�ي را 
ب�راي نماي�ش فيلم ه�ا ايج�اد كرده ان�د، مي گوي�د: 
در ح�ال حاض�ر ام�كان ارائ�ه آث�ار ب�ا زيرنوي�س در 
پلت فرم هاي�ي مانن�د نتفليكس و آم�ازون وج�ود دارد. 
مصطفي محمدخاني، تهیه كننده و س��رمايه گذار بین المللي 
سینماي ايران با بیان اينكه پلت فرم هاي جهاني بازار خوبي براي 
نمايش فیلم ها ايجاد كرده اند، گفت: در حال حاضر امكان ارائه 
آثار با زيرنويس در پلت فرم هايي مانند نتفلیكس و آمازون اكران 
وجود دارد. وي درباره كار با س��ینماي بین الملل عنوان كرد: 
كرونا روي همه پروژه ها تأثیر گذاشته و باعث ايجاد مشكالتي 
در آنها شده اما كار در فضاي جهاني بس��یار مطلوب است، ما 
سینما را به صورت صنعت تنها در هالیوود و بالیوود داريم، ولي 
براي سینماي مستقل بیشتر دولت ها و سرمايه گذاران بخش 
خصوصي كمك مي كنند. وي تأكید كرد: براي تبادل فرهنگ 
نیاز اس��ت كه بخش خصوص��ي ورود كند، ام��ا حمايت ها به 

شكل هاي مختلف از طرف دولت ها در حال انجام است. 
اين تهیه كننده درباره شرايط نمايش فیلم ها به شكل امروزي نیز 
گفت: فیلم ها بازار جهاني دارند و در حال حاضر امكان اين وجود 
دارد كه آثار با زيرنويس در پلت فرم هايي مانند نتفلیكس و آمازون 
اكران ش��ود و بازار بسیار خوبي در زمینه ش��كل گرفته است اما 
متأسفانه در ايران به خاطر مسئله قاچاق اين امكان وجود ندارد، در 
حالي كه در فضاي جهاني به دلیل قوانین كپي رايت ما مي توانیم 
بازار جهاني داشته باشیم و به بازدهي مالي برسیم. محمدخاني 

تأكید كرد: اگر ايران نیز به كپي رايت بپیوندد، مي تواند بازار خوبي 
در اين زمینه داشته باشد، مخصوصاً حاال كه با توجه به شرايط و 
قرنطینه هاي زياد س��ینما هاي دنیا مخاطب كمتري دارند. وي 
درباره همكاري تازه اش با علي عطشاني در فیلم »لوتريا« گفت: 
لوتريا فیلمي براي يك كمپاني امريكايي اس��ت كه من به عنوان 
تهیه كننده و س��رمايه گذار در اين پروژه حض��ور دارم. اين پروژه 
بعد از از تهران تا بهشت، پارادايس و يك كامیون غروب چهارمین 
پروژه اي است كه در آن همكاري دارم، اين فیلم محصول مشترك 

كشور هاي ايران، آلمان و امريكا خواهد بود. 
محمدخاني درباره همكاري بازيگران ايراني در لوتريا و اكران 
آن در ايران نیز گفت: فیلم به صورت كامل در خارج از كش��ور 
فیلمبرداري خواهد ش��د، هنوز نمي توانیم قطعي بگويیم كه 
بازيگران داخلي نیز در آن حضور خواهند داش��ت يا خیر؟ اگر 
ش��رايط كرونا بهبود پیدا كند، حتماً برنامه براي اكران آن در 

سینما هاي ايران نیز خواهیم داشت.

     سينما

برگزاري دومين سوگواره تعزيه خواني 
»شبيه حسين)ع(« 

هن�ري  ح�وزه  نمايش�ي  هنره�اي  مرك�ز  مدي�ر 
تعزيه خوان�ي  س�وگواره  دومي�ن  برپاي�ي  از 
داد.  خب�ر  ش�ب  هف�ت  در  حس�ين)ع(«  »ش�بيه 
كوروش زارعي گفت: مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري پس از 
برپايي موفق نخستین سوگواره مجلس خواني »شبیه علي )ع(« 
در شب هاي قدر و سوگواره »شبیه حسین)ع(« در سال گذشته 

به استقبال دومین سوگواره »شبیه حسین)ع(« مي رود. 
زارعي افزود: سوگواره »شبیه علي )ع(« همزمان با شب هاي قدر 
با حضور تعدادي از نقاالن و تعزيه خوانان برجسته كشورمان از 
ش��هرهاي مختلف در تاالر انديش��ه حوزه هنري برگزار شد. 
همچنین اولین س��وگواره »ش��بیه حس��ین« مجموعه اي از 
1۰مجلس تعزيه تولید دفتر تعزيه و آيین هاي نمايشي مركز 
هنرهاي نمايشي حوزه هنري بود كه مهر ماه سال پیش همزمان 
با ماه محرم روي آنتن شبكه4سیما رفت. وي ادامه داد: دومین 
سوگواره »شبیه حسین)ع(« از امروز تا 21 شهريورماه در حیاط 
حوزه هنري و كنار رواق شهادت دو شهید گمنام هر شب پس 
از نماز مغرب و عشا میزبان عالقه مندان با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي خواهد بود. 
...........................................................................................................

 8  داستان عاشورايي 
از 7  نويسنده چاپ شد

ش�امل  »آين�ه«  كت�اب 
كوت��اه  هش�ت داس��تان 
عاش�ورايي توس�ط انتش�ارات 
ش�هيدكاظمي منتش�ر ش�د. 
كت��اب »آينه« ش��امل هش���ت  
داس���تان كوت���اه عاش��ورايي با 
محوريت ي�ك ش�خصیت تاريخ�ي 
در مواجه�ه ب�ا قی�ام ام�ام حسین)ع( به  تازگي توسط انتشارات 
شهیدكاظمي با همكاري مؤسس��ه خاكريز منتشر شده است. 
كتاب »آينه« دربرگیرن�ده  هش��ت داس�تان كوت�اه اس�ت ك�ه 
در هر كدام، ي�ك ش��خصیت تاريخ�ي در مواجهه ب�ا قیام امام 
حسین)ع( معرفي ش�ده اس�ت.  اساس ماج�را در هر داستان- 
ك�ه برگرفت��ه از رواي��ات معتبر تاريخي  است- در پي آن است 
نشان ده�د تصمی�م ه�ر ي�ك از اي�ن شخصیت ها در مواجهه 
ب�ا قیام امام حس��ین)ع( منف��رد و منقط��ع از گذشته ش���ان 
نیس��ت و ريش��ه هاي انتخاب هر يك را باي�د در گذش�ته اش 

جست وجو نم�ود. 
...........................................................................................................

 پويش ترازو در راديو سالمت
 برگزار مي شود

ش�نوندگان رادي�و س�امت مي توانن�د ب�ا ش�ركت در 
پوي�ش ت�رازو مش�اوره كنت�رل وزن درياف�ت كنن�د. 
موس��ي نظري يكي از تهیه كنندگان برنامه پاس��خگو در اين 
باره مي گويد: ما پويش ترازو را در برنامه پاس��خگوي روزهاي 
سه ش��نبه داير كرديم و مخاطبان مي توانند با شركت در اين 
پويش وزن ش��ان را بدون پرداخت هزينه پايی��ن بیاورند. در 
برنامه روزهاي سه شنبه دكتر پیام فرحبخش، فوق متخصص 
تغذيه و رژيم درماني در برنامه حضور دارد و بي ام اي )شاخص 
توده بدني( مخاطبان را محاس��به مي كنند، يعني شنوندگان 
مي توانند به واسطه تماس تلفني يا پیامك قد و وزن شان را اعالم 
كنند، همچنین اگر بیماري زمینه اي يا مش��كالتي هم دارند، 
عنوان كنند تا دكتر متناسب با شرايط شان بي ام اي را حساب 

كند و تغذيه و رژيم مناسب به او را در اختیارش بگذارد. 
وي ادامه مي دهد: شنوندگان مي توانند به راحتي و رايگان در 
پويش ترازو شركت و به راحتي وزن ش��ان را به ايده ال نزديك 
كنند. دكتر فرحبخش نكات الزم را ب��ه آنها مي گويد و تأكید 

مي كند چگونه غذا بخورند و چه مواد غذايي را مصرف كنند. 
...........................................................................................................
قدرداني انجمن اهداي عضو ايرانيان 

از يك سريال
انجمن اه�داي عضو ايراني�ان طي مراس�مي از كارگردان 
و ديگر عوام�ل مجموع�ه تلويزيوني »زندگي زيباس�ت« 

قدرداني مي كند. 
به  گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انجمن اهداي عضو 
ايرانیان، قاس��م جعفري كه كارگرداني سريال هايي همچون 
خط قرمز، كمكم كن و مس��افري از هن��د را در كارنامه خود 
دارد، در س��ريال »زندگي زيباس��ت« به موضوع مرگ مغزي 
و اهمیت اهداي عضو و جان بخش��ي پرداخته اس��ت. مراسم 
تقدير از عوامل اين سريال قرار است ساعت 16 امروز با حضور 
قاسم جعفري، كارگردان و برخي از عوامل و بازيگران سريال 
و همچنین دكتر كتايون نجف��ي زاده مديرعامل و دكتر امید 
قبادي نايب  رئیس انجمن اهداي عضو ايرانیان برگزار ش��ود. 
سريال »زندگي زيباست« در5۰ قسمت 45دقیقه اي از شبكه2 

سیما روي آنتن رفت.

امام علی)ع(:

مبادا جز حق، با تو انس بگيرد و جز 

باطل، از تو بهراسد. 

)نهج الباغه، از خطبه۱۳۰(

كتاب جديد اميرحسين مدرس منتشر شد

نمونه اي موفق از احياي گنجينه ادب عاشورايي

»وح�ي ب�ر توف�ان« ش�امل آث�ار مقب�ل اصفهان�ي ب�ه 
تصحي�ح اميرحس�ين م�درس توس�ط س�وره مه�ر 
منتش�ر ش�د؛ كتاب�ي ك�ه ب�ه معرف�ي پايه گذار ش�يوه 
نوي�ن مرثيه س�رايي در عص�ر صف�وي مي پ�ردازد. 
سعید بیابانكي، شاعر و پژوهشگر در صفحه شخصي اش در فضاي 
مجازي ضمن اشاره به انتش��ار كتاب جديد امیرحسین مدرس 
درباره اين اثر نوشته است: امروز كتاب ارزشمند »وحي بر توفان« 
به دستم رسید. اين كتاب دربردارنده آثار مقبل اصفهاني، پايه گذار 
شیوه نوين مرثیه سرايي در عصر صفوي در قرن دوازدهم هجري 
اس��ت. اين كتاب نفیس را دوس��ت فاضل، امیرحسین مدرس با 
بررسي 15نسخه خطي تصحیح و تدوين كرده است. اين كتاب از 
تولیدات مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري است كه سوره مهر 
بسیار تمیز و آبرومند و هنرمندانه آن را به زيور و زينت طبع آراسته 
است. بیابانكي در ادامه به بخش��ي از محتواي اين كتاب اشاره و 
اضافه كرده است: آنگونه كه در مقدمه كتاب، اشاره شده اين بیت 

مشهور در هیچ كدام از نسخ نیامده و منسوب به مقبل است:
بلند مرتبه شاهي ز صدر زين افتاد
اگر غلط نكنم عرش بر زمین افتاد

مقبل اصفهاني ك��ه بود؟ كتاب »وحي بر توف��ان« دربردارنده 
اش��عار آقامحمد ش��یخا، معروف به مقبل اصفهان��ي، يكي از 
شاعران متعهد و معتقد شیعي قرن دوازدهم و اواخر حكومت 
صفوي در ايران است. مصحح اين اثر در مقدمه اي كه بر كتاب 
نوشته، ابتدا به زندگي اين ش��اعر اش��اره كرده و در ادامه، به 
ش��رح اش��عار پرداخته اس��ت. مدرس در گفت وگويي درباره 
چرايي انتخاب اشعار مقبل گفت: اين ش��اعر پس از محتشم 
كاشاني پايه گذار شیوه اي تازه در مرثیه سرايي است كه به آن 
واقعه سرايي مي گويند. اهمیت مقبل در همین كارش است و 
شاعران بسیاري هم پس از او از ش��یوه اش استقبال كرده و به 
واقعه سرايي پرداخته اند. او اهمیت اصلي اين سروده ها را در اين 
مي داند كه بخشي از میراث ش��فاهي ايران در مرثیه هستند و 
خود مقبل هم در ايام ماه محرم آنها را در مجالس عزاداري امام 
حسین)ع( مي خوانده است. مدرس با تأكید بر اين نكته گفت: 
با اين حساب، »واقعه خواني« را نیز بايد در كنار واقعه سرايي در 

نظر بگیريم كه شايد بتوان آن  را گونه اي از »نقالي« دانست. 
اين نويسنده و پژوهش��گر با تأكید بر اينكه سروده هاي مقبل 
كاماًل مبتني بر عواطف و احساسات است، گفت: در شعر مقبل 
هم مانند ديگر هم عصرانش احساسات بر بُعد حماسي كار غلبه 
دارد، زيرا روزگار گذش��ته، عزاداري عاش��ورا مبتني بر روايت 

احساسي و برانگیختن عواطف بوده است.

     كتاب

     مستند

به بهانه درگذشت ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز افسانه اي يونان و مبارز ضداستعماري 

آهنگساز مقاومت
 »تئودوراكيس« چپ گرا سال ها عليه امپرياليسم جنگيد، محروم و تبعيد شد و باز هم جنگيد

از جمله مبارزه او با امپرياليسم، ساختن قطعه اي به عنوان سرود ملي فلسطين است

    مصطفي شاه كرمي
موزيس�ين نام آور و افس�انه اي يوناني كه با آهنگسازي 
و مب�ارزات سياس�ي اش در دهه ه�ای 6۰ و 7۰ ميادي 
ب�ه نم�اد مقاوم�ت علي�ه فاشيس�م، ديكتات�وري و 
امپرياليس�م و الهام بخ�ش ديگ�ر مب�ارزان تبدي�ل 
ش�ده ب�ود، در س�ن ۹6س�الگي در آت�ن از دني�ا رفت. 
»میكیس تئودوراكیس« مش��هورترين آهنگساز يوناني كه 
نمادي از مقاومت يونان محسوب مي شد، در دوران انقالب به 
دلیل رويكرد ضداستعماري و فعالیت هاي ضدامپريالیستي 

محبوبیت بسیاري يافته بود. 
»لینا مندوني« وزير فرهنگ يونان در صفحه توئیتر خود با 
اعالم خبر درگذشت »میكیس تئودوراكیس« نوشت: »امروز 
بخشي از روح سرزمین يونان را از دست داديم. او يك معلم، 
روشنگر و يك چپ گراي راديكال بود؛ تنها كسي كه موجب 

شد همه يونان شاعر شوند.«
تئودوراكیس در سن 5۰سالگي موس��یقي فیلم »حكومت 
نظامي« را ساخت. او فعالیت هاي موس��یقايي اش را از سال 
1935 آغاز كرد. شروع كارش به عنوان آهنگساز فیلم به اين 
ش��كل بود كه كارگردان فیلم »زد« مي خواست در آثارش 
يونان را نش��ان دهد و فكر كرد با موسیقي بهتر مي تواند اين 
تصوير را نش��ان دهد، از اين رو از تئودوراكیس كه آن زمان 
در زندان بود خواس��ت براي فیلم »زد« موس��یقي بس��ازد. 
تئودوراكیس هم به او گفت كه از موسیقي هايي كه تاكنون 
ساخته اس��تفاده كند و با اين موسیقي بود كه تئودوراكیس 
به عن��وان خالق موس��یقي فیلم مطرح ش��د ول��ي بعدها با 
آهنگس��ازي براي فیلم حكومت نظامي به ش��هرت رسید. 
تئودوراكیس در آهنگس��ازي براي فیلم از طیف وسیعي از 
موس��یقي جاز كه بومي كش��ور يونان بود، بهره گرفته و در 
كنار آن از س��ازهايي چون فلوت و گیتار نیز در آثارش بهره 
برده است. توجه سینماي هالیوود و دعوت از او براي ساخت 
موسیقي فیلم براي سینماي هالیوود نقطه عطفي در فعالیت 

هنري او محسوب مي شود. 
او براي فیلم زورباي يوناني )1964( ساخته مايكل كاكويانیس 
بر اساس رماني با همین نام از نیكوس كازانتزاكیس، فیلم ِزد 
)1969( ساخته كوستا گاوراس بر اساس رماني با همین نام 
از واسیلیس واسیلیكوس و همچنین فیلم سرپیكو )19۷3( 

به كارگرداني سیدني لومت، موسیقي ساخته است. 

   زبان مشترك جهاني 
تئودوراكیس فعالیت هايش را صرفاً معطوف به سرودن ترانه 
و س��اختن آهنگ نكرد و در صف اول بس��یاري از تظاهرات 
ضداستعماري حضور پررنگي داشت، به همین علت است كه 
تئودوراكیس در كشورش به شخصیت بي بديلي تبديل شد و 

از او به عنوان يكي از اسطوره هاي يونان ياد مي كنند. 
وحید يامین پور، فعال فرهنگي در واكنش به درگذش��ت اين 
آهنگساز انقالبي نوش��ت: بیش از 16سال پیش در استوديوي 
راديو جوان زماني كه مشغول تهیه برنامه بودم، ناگهان صدابردار 
قطعه  »پائوال« از آثار تئودوراكیس را میان فواصل برنامه پخش 
كرد. از آن لحظه هیچ گاه نتوانستم خود را از موسیقي ويرانگر 
تئودوراكیس رها كنم. موسیقي متن فیلم »حكومت نظامي« 
همان چیزي است كه به تعبیر النگ فلو »زبان جهاني بشر« است. 
تئودوراكیس چپ گرا سال ها علیه امپريالیسم جنگید، محروم 
و تبعید شد و باز هم جنگید. )از جمله مبارزه او با امپريالیسم، 

ساختن قطعه اي به عنوان سرود ملي فلسطین است.(
»حكومت نظامي« )با كارگرداني كوس��تا گاوراس، 19۷2، 
شیلي( داستاني غم انگیز از ترور و كشتار آزاديخواهان اروگوئه 
به دست كساني است كه زير نظر امريكايي ها آموزش ديده  
بودند. گفته مي شود تعداد زيادي از بازيگران و دست اندركاران 
فیلم حكومت نظامي بعد از روي كار آمدن ژنرال پینوش��ه، 

ديكتاتور شیلي، اعدام يا شكنجه و تبعید شدند. 
يامین پور ادامه مي دهد: اگر مي خواستم براي رمان »ارتداد« 
موسیقي متن انتخاب كنم، انتخاب من همین قطعه »پائوال« 
بود؛ دختر مبارزي كه معشوقه تئودوراكیس بود و اين ملودي 
روي جنازه او در سردخانه جوانه زده. پائوال هم يكي از هزاران 

قرباني كشتار پینوشه بود.

نادر طالب زاده در آسيب شناسي توليد آثار ديني و تاريخي رسانه ملی:

صداوسيما اهميتي به ايده ها نمي دهد
 »بشارت منجي« تنها كاري است كه صداوسيما توليد كرده و ۳۰ يا 4۰ مقاله

درباره آن در امريكا نوشته شده اما هيچ وقت صداوسيما به اين موضوع نپرداخته است

  محمدصادق عابديني
ن�ادر طالب زاده چه�ره مش�هور تلويزيوني 
است كه اغلب به عنوان كارشناس- مجري 
درباره ب�ازه گس�ترده اي از مس�ائل از ابعاد 
اس�تراتژيك رس�انه گرفته تا مفه�وم هنر 
و س�ينما نظ�رات خ�ود را بي�ان مي كن�د. 
طالب زاده اين ب�ار در نقد تولي�د فيلم هاي 
مذهبي و تاريخي در تلويزيون، صداوسيما 
را مته�م به اهمي�ت ن�دادن به ايج�اد اتاق 
فكر ب�راي جم�ع آوري ايده ها كرده اس�ت. 
سال ها پیش زماني كه طالب زاده جوان تر بود، او 
را در قامت بازيگر و كارگردان ديده بوديم. وي 
سال هاست از كارگرداني فاصله گرفته و خود را 
با حضور در برنامه هاي گفت و گومحور تلويزيون 
كه اغلب رويكردش مس��ائل بین المللي است، 
مي بینیم؛ مجري- كارش��ناس مسلط به زبان 
انگلیس��ي كه تخصصش در خصوص مس��ائل 
امريكا و مستندسازي از آن قابل توجه است، با 
اين حال وي دستي بر كارگرداني هم دارد و در 
سال 1383 فیلم سینمايي ای را به نويسندگي 
خودش كارگرداني كرد؛ فیلم »بشارت منجي« 
كه نگاهي به زندگي عیسي مسیح)ع( دارد چند 
سال بعد در قالب س��ريال تلويزيوني نیز آماده 
پخش از تلويزيون شد. اين مجموعه براي اولین 
بار در سال 89 از ش��بكه اول سیما پخش شد؛ 
تجربه كارگرداني كه براي طالب زاده خوش يمن 
نبود و باعث نشد تا وي مسیر كارگرداني را ادامه 
دهد. وي اخیراً در ي��ك گفت و گوي تلويزيوني 
به چرايي دور ش��دن از فضاي كارگرداني فیلم 
پرداخته و در كنار آن به آسیب شناس��ي تولید 
فیلم هاي تاريخي و مذهبي در تلويزيون و سینما 

اشاره كرده است. 
   بي اعتنايي به اتاق فكر

طالب زاده درباره دلیل كم  س��اخته شدن آثار 
س��ینمايي و تلويزيوني با مضم��ون تاريخي و 
مذهبي مي گويد: به نظرم علت اصلي كم ساخته 
شدن اين آثار، نداشتن اتاق فكر به معناي واقعي 
است. ما بس��یار فیلمس��ازان بزرگي داريم كه 
توانايي س��اخت چنین فیلم هايي را دارند، اما 
در آن وارد نمي شوند. وي افزود: دو كار تاريخي 
خوب يعني س��ريال »حضرت موس��ي)ع(« و 
»سلمان فارس��ي« را در حال تولید داريم اما تا 
اين س��ريال ها به ثمر بنشیند و س��اخته شود، 

چندين سال طول مي كشد. 
اين كارگردان س��ینما با اش��اره ب��ه اينكه در 

تلويزيون تمركزي وج��ود ندارد، بیان كرد: من 
چندين سال است كه در صداوسیما رفت و آمد 
و با مديران زيادي برخورد دارم. در اين سال ها 
نديده ام سازمان صداوسیما كساني را كه توانايي 
ساخت فیلم هاي مذهبي و تاريخي دارند در يك 
اتاق جمع و ايده هايشان را مرور كند. اين مسائل 
اصلي كه نیاز به فكر و تمركز دارد براي سازمان 

اهمیتي ندارد و اتفاق نمي افتد. 
طالب زاده در پاس��خ به اين سؤال كه سرنوشت 
بازيگر نقش مس��یح به كجا ختم ش��د، عنوان 
كرد: بازيگر نقش مس��یح اين س��ريال به دلیل 
مان��دگاري اين نق��ش در اذه��ان، از ادامه كار 
بازيگري خودداري كرد و در حال حاضر در ديگر 

بخش هاي سینما فعالیت دارد. 
وي درباره ُزُمخت نشان دادن كاراكتر حضرت 
مسیح در سريال »بشارت منجي« توضیح داد: 
قبول دارم كه ظاهر مس��یح اين س��ريال كمي 
زمخت اس��ت. بايد به اين نكته اش��اره كنم كه 
سريال »بشارت منجي« در ابتدا قرار بود شش 
قسمت باش��د كه پس از بازبیني به 2۰ قسمت 
تبديل شد اما در حال حاضر به اندازه همان شش 
قسمت تدوين مجدد شده اس��ت تا به دو زبان 

فارسي و انگلیسي دوبله و عرضه شود. 
اين تهیه كننده در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا 
نگاهي كه به حضرت مسیح دارد در غرب مورد 
استقبال واقع مي شود؟ گفت: »بشارت منجي« 
تنها كاري است كه صداوسیما تولید كرده و 3۰ 
يا 4۰ مقاله درباره آن در امريكا نوشته شده است 
اما هیچ وقت صداوسیما به اين موضوع نپرداخت 
كه يكي از آثار صداوس��یما مورد توجه جوامع 
غربي قرار گرفته اس��ت! وي اضافه كرد: حرف 
من اين اس��ت كه بايد اين ديوار را بش��كنیم تا 
بتوانیم حرفي را كه حقیقت دين است در غرب 
نمايش دهی��م، البته اين نكته ه��م قابل تأمل 
است كه كارهاي تاريخي و مذهبي خوبي چون 
سريال »يوس��ف پیامبر)ع(«، س��ريال »مريم 

مق��دس)س(« و »حضرت س��لیمان)ع(« در 
منطقه سروصداي خوبي كرده و بسیار هم ديده 
شده اس��ت. اين كارگردان پیشكسوت درباره 
دلیل عدم فعالیتش در عرصه فیلمس��ازي آثار 
تاريخي پس از ساخت سريال »بشارت منجي« 
گفت: خانمي از يكي از فستیوال ها از من خواست 
كه فیلم »بش��ارت منجي« را به مقامات كلیسا 
نش��ان دهد و پس از آن به آن فستیوال دعوت 
شديم و فیلم در دانش��گاه واتیكان با حضور ما 
نمايش داده شد، اما متأسفانه هیچ انعكاسي در 
رسانه هاي ايراني نداشت كه جمهوري اسالمي 
فیلمي درباره حقیقت حضرت مس��یح ساخته 
كه داخل واتی��كان آن را نمايش مي دهند! وي 
اضافه كرد: پس از اين ماجرا ديدم كه صداوسیما 
متوجه ارزش كارم نیست و تصمیم گرفتم ديگر 

كاري نسازم و به برنامه سازي بپردازم. 
طالب زاده در پاسخ به اين سؤال كه با نمايش 
چندين باره سريال هايي مانند »مختارنامه« 
در تلويزي��ون موافق اس��ت يا خی��ر؟ افزود: 
بله، من موافق نمايش آثاري مانند س��ريال 
 امام علي ام، چون هر چند بار كه آن را مي بینم، 
خسته نمي شوم و كار خوب ارزش چندين بار 

نمايش را دارد. 
   صداوسيما و اصل حفظ سرمايه انساني 
موضوع اتاق فك��ر تولید فیلم ه��اي تاريخي و 
مذهبي كه نادر طال��ب زاده آن را مطرح كرده 
است، مي توانست حداقل باعث شود در سال هاي 
گذشته كارگردانان صاحبنامي همچون مسعود 
جعفري جوزاني يا حس��ن فتحي كه هر دو در 
تلويزيون كارهاي ماندگار تاريخي تولید كرده اند 
به حاشیه رانده نشوند. مرحوم فرج اهلل سلحشور 
نیز پس از ساخت مجموعه »يوسف پیامبر)ع(« 
سريعاً س��راغ س��اخت س��ريال »موسي)ع(« 
مي رفت و به جاي آنكه تا آخري��ن روز زندگي 
حسرت ساخت »موس��ي)ع(« را داشته باشد، 
آن سريال را به عنوان يادگار فعالیت خود براي 

صداوسیما باقي مي گذاشت. 
صداوسیما مدت هاست مجموعه بزرگ مذهبي و 
تاريخي نساخته است، امروز نیز سريال »سلمان 
فارس��ي« هنوز به میانه مرحل��ه فیلمبرداري 
نرسیده و مشخص نیست اين كار تا چه زماني 
به طول خواهد انجامید. در عوض بودجه تولید 
مجموعه هاي نمايشي صرف ساخت آثار ضعیفي 
مي ش��ود كه طبق آمار هاي خود صداوس��یما 
مخاطبانش��ان پايی��ن و در مع��دود دفعاتي به 
5۰درصد مي رسد. سازمان صداوسیما نیاز دارد 
به عنوان يك س��ازمان حداقل اصول مديريت 
منابع انس��اني را رعايت كند. طالب زاده مدعي 
است به دلیل بي توجهي به »بشارت منجي« از 
كارگرداني دور شده است، امثال طالب زاده در 
میان هنرمنداني كه زماني وارد عرصه كارهاي 
هنري در تلويزيون ش��ده و اكنون عزلت نشین 
شده اند، كم نیستند و متأسفانه برخي نیز مانند 
مرح��وم سلحش��ور دار فان��ي را وداع گفته اند. 
به نظر مي رس��د اكن��ون كوچك تري��ن قدمي 
كه صداوس��یما مي تواند بردارد اين است كه با 
ايجاد اتاق هاي فكر از نابودي ايده ها و فراموشي 
هنرمندان جلوگی��ري و در گام بعد ايده ها را به 

ساخت نزديك كند.

ح��رف م��ن اي��ن اس��ت كه 
بايد اي��ن ديوار را بش��كنيم 
را  حرف��ي  بتواني��م  ت��ا 
ك��ه حقيق��ت دي��ن اس��ت 
در غ��رب نماي��ش دهي��م

با نمايش آناين در سرويس آمازون

 ۳ مستند جديد استيو مك كويين 
به تبعيض نژادي در بريتانيا مي پردازند

س�اخته  جدي�د  مس�تند  س�ه  بريتانياي�ي  مش�هور  فيلمس�از 
مي گيرن�د.  ق�رار  عم�وم  دس�ترس  در  م�اه  همي�ن  ك�ه  اس�ت 
استیو مك كويین سه مستند جديد ساخته است كه با نام هاي »قیام«، »قدرت سیاه: 
يك داستان بريتانیايي از مقاومت« و »زيرعادي: رسوايي بريتانیايي« قرار است از 
1۷سپتامبر در سرويس پرايم ويدئوي آمازون در دسترس عالقه مندان قرار گیرد. 
»قیام« كه به كارگرداني استیو مك كويین و جیمز روگان ساخته شده يك مستند 
سه بخشي درباره س��ه رويداد از سال 1981 در انگلستان اس��ت. يكي از اينها يك 
آتش سوزي بود كه 13جوان سیاه پوست را به كشتن داد، ديگري درباره تالشي است 
كه بیش از 2۰هزار نفر را در اولین اعتراض توده اي سیاه پوستان بريتانیا گردهم آورد 
و سومین بخش شورش هاي بريكستون است كه موجب درگیري هايي بین جوانان 

سیاه پوست و پلیس متروپولیتن شد. 
در قالب اين مستند، سازنده آن تالش دارد اين رويدادها را درهم آمیزد و نشان دهد 
روابط نژادي در طول يك نسل در بريتانیا چگونه بوده است. مستند »قدرت سیاه: 
يك داستان بريتانیايي از مقاومت« بر جنبش قدرت سیاه در بريتانیا تمركز دارد. اين 
مستند با استفاده از فیلم هاي آرشیوي كمیاب از مارتین لوتركینگ، مالكوم ايكس و 
استوكلي كارمايكل در بريتانیا ساخته شده است. در مستند بعدي يعني »زيرعادي: 
رسوايي بريتانیايي« كه لیتانیا ش��انون كارگرداني آن را بر عهده دارد، بزرگ ترين 
رسوايي در تاريخ آموزش بريتانیا تصوير شده اس��ت. اين رسوايي آموزش كودكان 

سیاه پوست در مدارس بريتانیا در دهه های 196۰ و 19۷۰ را تصوير مي كند.

هادي عسگري      ديده بان


