
در مسیر تندباد
این دیگر نامش اعتراض نیســت  . این رســما 
لمپنیسم است. اتفاقی که در حاشیه نمایش 
فیلم »داستان های هزار و یک روز« در آمریکا 
پیش آمــد، نامش هر چه بــود اعتراض نبود. 
اینکه شــعبان بی مخی موبایل به دست سراغ 
پرویز پرستویی برود و او را تحت فشار بگذارد 
یا جلوی ورود ایرانی ها به سالن سینما گرفته 
شــود، نمی توان اعتراض نامید. اتفاقی که در 
حاشیه اکران داستان های هزار و یک روز رخ 
داد، بار دیگر عیار دست کم بخشی از اپوزیسیون 
خارج نشــین را نمایان کرد؛ میــزان تحمل و 
احترام بــه عقاید دیگران این گــروه را هم به 
نمایش گذاشت. موضوع آن قدر واضح هست 

که نیازی به توضیح نداشته باشد.
آنچه به هنــگام نمایش داســتان های هزار و 
یــک روز در آمریکا رخ داد، البته مســبوق به 
ســابقه بود؛ هر چند نه با این شدت و حدت و 
نه با این لمپنیسم آشــکار. نکته جالب توجه 
حمایــت بخشــی از ژورنالیســت های مقیم 
خارج از این حرکت بــود. همراهی گروهی از 
روزنامه نگاران حاضر در کشــور از این اتفاق و 
زیر ســؤال بردن پرویز پرســتویی هم در نوع 
خود قابل  تأمل اســت. اتفاقــی که محصول 
فضای عصبی ایجاد شــده در این سال هاست. 
از طــرف دیگــر هم عــده ای بــه حمایت از 
پرســتویی پرداختند تا دوقطبی کامل شود. 
دوقطبی ای که سال هاست در مورد پدیده های 
مختلف اجتماعی، سیاســی و فرهنگی شاهد 
شــکل گیری اش هســتیم. جالب اینکه افراد 
حاضر در جناح های درگیر بارها جابه جا شدند 
ولی دوقطبی همچنان پابرجــا ماند. آنهایی 
که در بهار ســال۹۰ طرفدار »جدایی نادر از 
ســیمین« )در مقابل »اخراجی ها ۳«( بودند، 
یک دهه بعد معترض اصغر فرهادی شــدند، 
و آن حمایت ارتباطی به ســینما داشت و نه 
این عداوت. هنرمنــدی که روزگاری از فضای 
سیاسی، اجتماعی بهره ها برده با تغییر شرایط 
مورد هجوم دوســتداران دیروزش قرار گرفته 
اســت. »وســط باز« بودن اتهام تکرار شونده 
این روزهاســت که معنایش این است که در 
شــرایط فعلی فقط باید رادیکال بود و در هر 
زمینه ای موضعی تند و ساختارشکن گرفت. 
این انتظاری اســت کــه از هنرمنــد منتفع 
شــده از فضــای اجتماعی ســال های پیش، 
)که در بزنگاه هــا و موقعیت های مختلف، هم 
کنشگر بوده( ایجاد شده اســت. انتظاری که 
خارج نشین ها به آن دامن زدند و عده ای هم در 
اینجا پیگیرش شدند. به این ترتیب هر قضاوت 
و اظهارنظری در هر موردی و هر نوع همراهی یا 
مخالفت با شخص یا پدیده ای، رصد می شود تا 
در موقعیت مناسب )در این مورد متاخر حضور 
پرستویی در آمریکا برای نمایش فیلم حبیب 
احمدزاده( هنرمند را تحت فشار قرار دهد که 
پیامدش هــم تقویت فضای دوقطبی اســت. 
نکته جالب توجه در این مورد اخیر، همراهی 
ژورنالیست های خارج نشــین با گروهی است 
که لمپنیســم و رفتار های ضد فرهنگی شان 
آشکار و عیان است. کاری که می شد در نشست 
خبری جشنواره کن، با ظاهر موجه و در قالب 
پرسشــگری مطرح کرد، این بــار با فحش و 
تهدید صــورت گرفت. در چنیــن فضایی که 
طراحان و منتفع شوندگانش، نه دنبال صراحت 
هستند و نه شفافیت، آنچه اهمیت دارد بی آبرو 
کردن افراد و از میان بردن مشروعیت شــان 
اســت. با این وضعیت، پس از این، هر حضور 
بین المللی هنرمندان ایرانی می تواند فرصتی 
برای جنجال آفرینــی باشــد. از همین حاال 
می توان پیش بینی کرد در فســتیوال کن، که 
امســال با حضور پررنگ ســینماگران ایرانی 
برگزار می شــود، باید منتظر چــه رخدادها و 
رفتار هایی بود. کن البته جــای چماقدارانی 
از جنس جودوکار ســابق تیم ملی نیست و به 
جایش با چهره های به ظاهــر مودبی مواجه 
خواهیم شــد که جای عربده، با پرسش هایی 
حق به جانب، به شــکار سوژه هایشان خواهند 
پرداخت. ماموریت تعریف شده ای که قواعدش 
بسیار ساده است: »اگر با ما نیستی، بر مایی«. 
در فضایی که روزبه روز رادیکال تر می شــود، 
موضع میانه گرفتن دشــوار تر از همیشه شده 
است، و در چنین شرایطی هنرمندی مصون 
از هجمه است که ســرش به کار خودش گرم 
باشد، سکوت پیشه کند تا حرمت و احترامش 
حفظ شود. دعوت به انزوا و گوشه نشینی یا قرار 
گرفتن در یکی از این دو جایگاه: اپوزیســیون 
هنجارشــکن یا آوازه گری فرهنگ رسمی. راه 

میانه ای هم نیست.
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چوب ارکستر سمفونیک در دستان رهبر آلمانی
تاالر وحدت ۳ شب، میزبان اجرای ارکستر سمفونیک تهران بود

با پایان ماه رمضان، ارکســتر سمفونیک تهران 
دومین برنامه ای بود که به میزبانی تاالر وحدت 
برگزار شــد؛ قبل از برگزاری این ارکستر، علی 
قمصری، نوازنده و آهنگساز هم 2 شب در تاالر 

وحدت برنامه اش را اجرا کرد.
 ارکستر ســمفونیک تهران در سال ۱۴۰۰ نیز

2 بار بــه روی صحنه رفت که اجــرای دوم به  
علت ابتالی نصیر حیدریــان به کرونا و انتخاب 
دقیقه نودی رهبر جدید، صرفا با هدف احترام 

به مخاطب برگزار شــد. ارکســتر ســمونیک 
تهران پس از کناره گیری شــهرداد روحانی در 
ســال ۱۳۹۹ بعد از ۴ ســال فعالیت و رهبری 
این کنســرت به صورت رســمی، مانند برخی 
ادوار گذشــته بی سرپرست شــد و به وضعیت 
بی سروســامانی برگشت که ارکســتر، رهبر و 
سرپرست مشخص و ثابتی نداشت و در هر سال 
یک نفر چوب رهبری ارکستر سمفونیک تهران 
را به دســت می گرفت. در شب های تعطیالت 
عید فطر، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
ولفگانگ ونگنروت، میزبــان عالقه مندانش 
بود. این ارکســتر در برنامه ریزی های خود، 
با حضــور ولفگانگ ونگنروت موســیقیدان 

آلمانــی به عنوان رهبر مهمان این ارکســتر 
روی صحنــه رفت و در ۳ بخــش قطعه های 
»سمفونی شماره 2« به آهنگسازی یوهانس 
برامس، »دو موومان برای ارکستر زهی« به 
آهنگسازی محمدتقی مســعودیه و »اورتور 
هبرید« به آهنگسازی فلیکس مندلسون را 
اجرا کرد. ولفگانگ ونگنروت، رهبر فعلی این 
ارکســتر چندمین رهبر غیرایرانی است که 
مقابل ارکستر ســمفونیک تهران می ایستد. 
ونگنروت همچنین اپراهایی ازجمله اپراهای 
کپنهاگ، اســتکهلم، گوتنبــرگ و مالمو را 
رهبری کرده اســت. وی اســتاد دانشــگاه 

گراتس اتریش است.

در شب هایی که ارکستر سمفونیک به اجرای 
برنامــه پرداخت، او به همــراه اعضایش روی 
صحنه آمد و نخستین قطعه را که »سمفونی 

شماره 2« یوهانس برامس است، اجرا کرد.
در ادامــه دو موومــان کوتــاه اجرا شــد که 
محمدتقی مســعودیه آن را بر پایه سازهای 
زهی مانند ویولن، ویوال، ویولن سل و کنترباس 
آهنگسازی کرده است. سومین بخش از اجرای 
ارکســتر ســمفونیک تهران به اجرای چهار 
موومان از »اورتور هبرید« فلیکس مندلسون 

اختصاص داشت.
تاالر وحدت تهران به غیر از اجرای شــب های 
۱۶، ۱۹ و 2۰ اردیبهشــت به ترتیب با ارکستر 

ســمفونیک تهران و گروه علــی قمصری، در 
شب های 2۹ و ۳۰ اردیبهشت با اجرای ارکستر 
ملی ایران و 2۸ اردیبهشت با ارکستر سوژین 
همراه اســت. با پایان ماه رمضان این تاالر در 
2 هفته باقیمانده اردیبهشــت میزبان دیگر 

گروه های موسیقی هم می شود.
در روزهای 2۳ و 2۹ اردیبهشت شاهد اجرای 
ویژه بانوان سیمین غانم و ۳۰ اردیبهشت اجرای 
گروه نوشــه خواهیم بود که در ساعت ۱۴:۳۰ 
برای بانوان عالقه مند به موسیقی روی صحنه 

می روند. عالوه بر تاالر وحدت، 
دیگر سالن های موسیقی هم 
میزبان گروه های پاپ هستند.

سی وســومین نمایشــگاه کتاب تهران تا چند روز دیگر آغاز 
می شود و دســت اندرکاران درصدد هســتند تا پس از 2سال 
تعطیلی نمایشــگاه، نمایش خوبی از نمایشــگاه ارائه کنند. 
غرفه های ناشران حاضر در نمایشگاه فیزیکی از روز چهارشنبه 
هفته گذشــته به آنها تحویل داده شــده و ناشــران هم از روز 
پنجشنبه وارد نمایشگاه شــده و به آماده سازی غرفه هایشان 
پرداخته اند. به گفته مسئوالن نمایشگاه، تمام ناشران از امروز 
می تواننــد کتاب های خود را وارد نمایشــگاه کننــد و تا فردا 
چیدمان کلی نمایشگاه شــکل خواهد گرفت. نمایشگاه کتاب 
امسال عالوه بر اینکه به شــکل فیزیکی برگزار می شود، دارای 
بخش مجازی هم هست. در 2سال گذشته که نمایشگاه کتاب 
به سبب شیوع کرونا تعطیل بود، نمایشگاه مجازی به راه افتاد 
و به رغم مشکالت و کاستی هایی که وب سایت نمایشگاهـ  هم 
برای ناشران و هم برای خریدارانـ  دارد، تقریبا از این شیوه جدید 
فروش کتاب استقبال شد. باید دید با توجه به اینکه هنوز خطر 
ابتال به کرونا کامال برطرف نشــده و از سوی دیگر قیمت کتاب 
سر به فلک می زند، از نمایشگاه فیزیکی و مجازی کتاب امسال 

چطور استقبال می شود.

حضور بیش از 2هزار و 800ناشر در نمایشگاه
با اینکه تعدادی از ناشــران به بهانه حمایت از کتابفروشی ها از 
شرکت در نمایشگاه انصراف داده اند، اما بیش از 2هزار و ۸۰۰ناشر 
در فضای حضوری و مجازی نمایشــگاه شرکت کرده اند. اوایل 
هفته گذشته، یاســر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در این باره گفت: »بیش از ۱7۰۰ناشر به صورت حضوری 
در نمایشگاه شرکت کرده و با مخاطبان و مردم برای تبادل نظر 
درباره آثارشــان و فروش آثار ارتباط مستقیم خواهند داشت. 
فراهم شــدن امکان فروش در فضای مجازی برای نمایشــگاه 
کتاب از ویژگی های مهم نمایشگاه امسال نسبت به دوره های 
قبلی است. ناشرانی که در نمایشگاه غرفه دارند آثارشان را در 
سایت نمایشگاه هم در معرض دید مردم گذاشته  اند؛ عالوه بر 
این حدود ۱۱۰۰ناشر هم در سایت نمایشگاه به صورت مجازی 
حضور دارند.« همچنین، یاســر احمدوند با اعالم اینکه یارانه 
درنظر گرفته شــده برای ارســال کتاب های خریداری شده در 
نمایشگاه مجازی دوبرابر شده، گفت: »با پیش بینی های صورت 
گرفته با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یارانه درنظر 

گرفته شده برای ارسال کتاب های خریداری شده از نمایشگاه 
مجازی دوبرابر شده و همه فاکتورهای تا مبلغ 75هزار تومان 
بدون نیاز به هزینه از سوی ناشران ارسال می شود. خریداران به 
هر مبلغی که خرید کنند هیچ هزینه  ای بابت مرسوالت پستی 
پرداخت نخواهند کرد. ناشران نیز برای ارسال بسته های پستی 
تا مبلغ75هزار تومان پولی پرداخت نمی کنند و بیش از آن هم با 
تخفیف های حداکثری از امکانات پست بهره مند خواهند شد.«

بن تخفیف مختص نمایشگاه مجازی
همیشــه حرف و حدیث هایی درباره نوع هزینه شــدن بن های 
تخفیف نمایشگاه کتاب وجود داشته که گویا قرار است با اختصاص 
این بن ها به خرید از نمایشــگاه مجازی به این حرف و حدیث ها 
خاتمه داده شود. رئیس سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با اعالم اینکه با هدف تشویق استفاده بیشتر از امکان فروش 
مجازی، بن های نمایشگاه به طور اختصاصی در نمایشگاه مجازی 
امکان قابل استفاده است، به دالیل این تصمیم اشاره کرد و افزود: 
»اســتفاده از بن صرفا در فروش مجازی عالوه بر توزیع عدالت 
فرهنگی باعث شــفافیت در نحوه هزینه و عملکرد نمایشگاه در 
بخش یارانه خواهد شــد. البته اگر کســی پای غرفه بخواهد با 
بن تخفیف خرید کند باید به صورت الکترونیکی ثبت ســفارش 
کند و امکان استفاده از بن در فروش مســتقیم وجود ندارد. ما 
می خواهیم کسانی که محدودیت های حضور در فضای نمایشگاه 
حضوری را به هر دلیلی اعم از بعد مســافت و سکونت در سایر 
اســتان ها، بیماری، مالحظات بهداشتی و محدودیت های تردد 
دارند از امکان خرید محروم نشوند. نکته دوم اینکه باید بین حجم 
بازدیدکنندگان نمایشگاه حضوری و فروش مجازی تعادلی برقرار 
می کردیم بر همین اساس تصمیم گرفتیم بن های تخفیف صرفا 

در خرید مجازی قابل استفاده باشند.«

نمایشگاه و کرونا
اما تکلیف کرونا در نمایشــگاه فیزیکی چه می شود؟ مجاورت 
و نزدیکی آدم ها باعث به خطر افتادن ســالمت آنها نمی شود؟ 
حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه، در این باره گفت: 
»ما ستاد مدیریت بحران ویژه نمایشــگاه را تدارک دیده ایم تا 
بتوانیم رویدادهای مربوط به شرایط کرونایی را رصد و کنترل 
کنیم. در هر شرایط رعایت پروتکل های ویژه شرایط کرونایی و 

حفظ سالمت مردم جزو اولویت های ستاد اجرایی نمایشگاه است 
و به شکل جدی نظارت خواهیم کرد. تمام تالشمان را کردیم 
که هر فردی با تزریق 2دوز واکسن شرایط حضور در نمایشگاه 
به عنوان ناشــر و بازدیدکننده را داشته باشــد.« احمدوند نیز 
درباره حفظ سالمت افراد در نمایشگاه کتاب گفته بود: »عریض 
شدن راهروهای نمایشــگاه و اضافه شدن امکان های تهویه در 
سالن های اصلی، نظارت بر واکسینه شدن 2دوز تمام متصدیان 
و دست اندرکاران نمایشــگاه و همکاری سازمان هالل احمر و 
دانشگاه علوم پزشکی برای بررسی میدانی و تزریق واکسن در 
فضای نمایشگاه تمهیداتی است که اندیشیده ایم و امیدواریم 

مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.«

همه ناشران در فضای مسقف
به گفته مدیر کمیته اجرایی نمایشــگاه، در نمایشــگاه امسال 
فضاهای قابل توجهی به عنوان بخش هــای خدماتی و رفاهی 
برای بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده است: »استراحتگاه ها، 

نمازخانه ها، ســایر فضاهای خدماتی را به شکل گسترده تر از 
سال های قبل در نمایشگاه مستقر کردیم تا همه بازدیدکنندگان 
بتوانند از هر نقطه نمایشــگاه به این خدمات دسترسی سریع 
داشته باشند.« هنوز در فصل بارندگی هستیم و یک بارش ناغافل 
بهاری می تواند باعث آسیب به کتاب ها و سرمایه ناشرانی شود 
که در چادرها مستقر هستند. حسین صفری در این باره نیز اعالم 
کرده: »امسال هیچ ناشری در فضای باز و چادر استقرار ندارد و با 
اختصاص فضای مسقف بیشتر تقریبا ۹۰هزارمترمربع از سوی 
مصلی در شبستان، رواق های شــرقی و غربی در 2و ۳طبقه به 
نمایشگاه کتاب تمام ناشران در فضای مسقف جانمایی شده اند 

که این را می توان نقطه قوت نمایشگاه کتاب امسال دانست.«

نقص بی طرفی واژه ها
»نان« دیگر واژه بی طرفی نیست که از هر طرف بخوانی »نان« 
اســت. حاال دیگر نان را از هر طرف بخوانی، قیمت گزافی را به 
یاد می آورد که بســیاری از آدم های این خاک توان پرداختش 
را ندارند. نان حاال دلواپسی مردمی شده که برای تهیه نیازهای 
اولیه زندگی در تنگنا هستند و هر روز با شوک تازه ای از افزایش 
قیمت ها مواجه می شوند. در این وضعیت، حرف زدن از فرهنگ، 
کتاب و نمایشگاه کتاب بی خبری از درد مردم جلوه می کند. انگار 
ما در سیاره ای دیگری زندگی می کنیم و از حرف روز خیابان ها 
و دل های افگار رهگذران دور افتاده ایم و با درد غریبه ایم. وقتی 
بخشی از مردم در تامین نیازهای اصلی زندگی شان وامانده اند، 
چطور می شود با خیال راحت از ضرورت افزایش سرانه مطالعه 
گفت و از تیراژ ناچیز کتاب گله کرد؟ هر چه معاش و ارتزاق مردم 
تنگ تر شود، فرهنگ بیشتر غریب می شود و ِخرد و دانش و علم و 
معرفت بیشتر به محاق می روند و تعصب و جهل و خرافه فرصت 
بیشتری برای جوالن می یابند. اردیبهشت امسال دیگر موسوم 
یار مهربان نیست. یار مهربان از همیشه گران تر و البته مظلوم تر 

و تنهاتر شده است. 
کتابخوانان باید بین تهیه چند قرص نان، چند بسته ماکارونی و 
کمی گوشت و لبنیات یا یکی، دو جلد کتاب یکی را انتخاب کنند 
و مشخص است انتخاب عاقالنه و عادالنه کدام است. اردیبهشت 
وقتی بوی کتاب می دهد که کتاب کاالیی لوکس و خرج اضافی 
نباشد. اردیبهشــت وقتی بوی کتاب می دهد که قیمت کتاب 
ســر به فلک نزند. 2۱اردیبهشت امســال سی وسومین دوره 
نمایشگاه کتاب تهران آغاز می شود، ولی نمی توان وانمود کرد 
که این نمایشگاه فرقی با دوره هایی ندارد که شاعر به بی تفاوتی 

و بی طرفی واژه ها حکم مــی داد. حاال دیگر 
نمی شــود نان را از هر طرف بخوانی و خیال 

کنی که نان واژه بی طرفی است. 

گزارشی از روند آماده سازی سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران

سایه روشن های یک نمایشگاه

فرنگیس؛ نماد مقاومت 
زنان شجاع کُرد

گفت  وگو با مهناز فتاحی، نویسنده ای که 
دفاع مقدس را  روایت کرده است

اصول تربیتی 
با نسخه قرن دوم هجرى
نگاهي به اساس تعلیم و تربیت از منظر 

ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب بصری 

 ترکیدن بغض کرخه 
در کنار راین

چگونه حاتمی کیا به فیلمسازی شاخص 
برای سینما رو ها تبدیل شد

 نخل طال 
برای ویتاکر

فارست ویتاکر از بازیگران 
مشهور سینمای آمریکا و 
برنده جایزه اسکار در مراسم 
هفتادوپنجمین  افتتاحیه 
دوره جشنواره کن به عنوان 
مهمان حضور خواهد داشت 
و جایزه افتخاری نخل طال 
به وی اهدا می شــود. به 
گزارش شــو بیز، فارست 
ویتاکر، بازیگر، کارگردان و 
تهیه کننده آمریکایی برای 
ایفای نقش یک دیکتاتور 
اوگاندایی در فیلم »آخرین 
پادشاه اســکاتلند« در 
ســال2006 جایزه اسکار 
بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد را به خــود اختصاص 
داده بود. او پس از سیدنی 
پواتیه، دنزل واشــنگتن و 
جیمی فاکــس چهارمین 
سیاه پوست دریافت کننده 
جایزه اسکار بود. فارست 
ویتاکر 60ســاله به تازگی 
در فیلم »بــه خاطر صلح« 
به کارگردانی کریســتف 
کاستانیه و توماس سامتین 
نقش آفرینی کرده و خود 
تهیه کنندگــی این فیلم 
را عهده دار بوده اســت. 
این فیلم قرار اســت در 
روز چهارشــنبه 18مــه 
)28اردیبهشت( در بخش 
نمایش های ویژه جشنواره 

کن نمایش داده شود. 

 راد 
در شب بازیگر 

هفدهمین مراســم »شب 
بازیگر« با ریاســت ایرج 
راد، بازیگــر و کارگردان 
پیشکســوت تئاتر برگزار 
می شــود. بــه گــزارش 
همشــهری، در جلســه 
هماهنگی که با حضور اعضا 
هیأت مدیره و بازرســان 
انجمن صنفی بازیگران تئاتر 
برگزار شد، ایرج راد با رأی 
تمامی اعضــا هیأت مدیره 
به عنوان رئیس این دوره از 
گردهمایی بازیگران تئاتر و 
شب بازیگر انتخاب شد. شب 
بازیگر معموال از مهم ترین 
و جذاب ترین جشــن های 
خانه تئاتراست که البته در 
بعضی دوره ها حاشیه هم کم 
نداشته است. دوره شانزدهم 
شب بازیگر پیش از شیوع 
کرونا و در اردیبهشت سال 
۹8 در ســالن اصلی تئاتر 
شهر به دبیری بهزاد فراهانی 
برگزار شد. ایرج راد، رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفی 
بازیگران تئاتر و از بازیگران 
و کارگردانان تئاتر، سینما 
و تلویزیون است. راد برای 
انتخابــات هیأت مدیــره 
مرکزی خانه تئاتر هم که 1۷ 
اردیبهشت برگزار می شود 

نامزد شده است. 

 کمدی سیاه 
از معادی

پیمان معادی قصد دارد که 
یک  ســریال کمدی برای 
شبکه نمایش خانگی بسازد.

به گزارش همشهری، معادی 
در صفحه خود اعالم کرد که 
به زودی نخستین سریالش 
در شبکه نمایش خانگی را 
جلوی دوربین می برد. این 
نویسنده و کارگردان با اعالم 
اینکه نگارش فیلمنامه این 
سریال را آغاز کرده، آن را 
یک کمدی سیاه دانست که با 
همکاری پویا مهدوی زاده در 
حال نگارش اش است. معادی 
درباره ساخت این مجموعه 
آرزو کرده: »ایشاال بتونیم 
یه مجوز ساخت بدون سکته 
و انفارکتــوس بگیریم، یه 
سرمایه تمیز و بی مسئله هم 
پیدا کنیم، و از همه مهم تر 
اینکه روزهــای غم انگیز و 
تاریک و مملو از مشکالت 
هم در آینده برای همه مردم 
کمتر باشه که انگیزه و دل و 
دماغ ما هم برای تولید این کار 
از دست نره و بریم نخستین 
سریال شبکه خانگی مون رو 
کار کنیــم.«  پیمان معادی 
به عنوان تهیه کننده پروانه 
فیلم ســینمایی  ساخت 
»چیزهایی که می کشی« به 
کارگردانی علیرضا خاتمی 
را هم گرفته و زمان تولید این 
سریال و پلتفرم توزیع کننده 

آن هنوز اعالم نشده است.

فهیمه پناه آذرموسیقی
روزنامه نگار
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