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اخبار
عوامل «کرگدن» به تهران بازگشتند

سریال «کرگدن» به کارگردانی کیارش اسدی
زاده برای توزیع در شبکه نمایش خانگی آماده
می شود.به گ��زارش باشگاه خبرنگاران جوان،
گروه سازنده سریال «کرگ��دن» تازهترین اثر
شبکه نمایش خانگی ب��ه کارگردانی کیارش
اسدی زاده و تهیه کنندگی صادق یاری ،پس از
یک ماه فیلمبرداری در شمال کشور به تهران
بازگشتند.این سریال به نویس��ندگی مشترک
مهرداد کورش نیا و علی اصغری اثری پر بازیگر
است که در ژان��ر اجتماعی و اکشن به شبکه
نمایش خانگی خواهد آمد.در خالصه داستان
ای��ن سریال آم��ده است ٥ :ج��وان ،به واسطه
مه��ارت هایشان وارد چالش کرگدن میشوند
و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست ،فارغ از اینکه
چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر
قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل
پیش بینی را رقم میزند.تدوین سریال توسط
سپی��ده عبدالوهاب از نیم��ه گذشته و ساخت
موسیق��ی آن توسط علی شهب��ازی آغاز شده
است.بازیگ��ران «کرگدن» ب��ه ترتیب حروف
الفبا عبارتن��د از:مجید آقاکریمی ،محمد امین،
سارا بهرامى ،ستاره پس��یانى ،پانته آ پناهى ها،
شراره دولت آبادى ،پوریا رحیمى سام ،مصطفى
زمانى ،ه��دى زین العابدی��ن ،کاظم سیاحى،
بانیپال شومون ،نادر فالح ،معصومه قاسمى پور،
الهام کردا و مهدی کوشکی«.کرگدن» اواخر
مهر ماه وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.
سینمایی«عاشقپیشه»
در مراحل پایانی فنی

داود موثقی به آخرین وضعیت ساخت جدیدترین
فیلم بلند سینمایی خود اش��اره کرد.داود موثقی
کارگردان سینما ،درباره جدیدترین فعالیت هنری
خود به باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :هم اکنون
روزهای پایانی تدوین فیلم بلند سینمایی «عاشق
پیش��ه» را میگذرانی��م؛ صداگ��ذاری و ساخت
موسیقی آن نیز ب��ه طور همزمان پیش میرود
و فکر میکنم نس��خه نهایی آن حدود یکماه
آینده آم��اده شود.او ادام��ه داد« :عاشق پیشه»
موضوعی اجتماعی دارد و در خالصه داستان آن
آم��ده« :سهراب و گندم به همراه سپیده کودک
خردسالشان زندگی سعادتمندی دارند؛ اما افزایش
قیمت ارز ،شرکتی که سهراب در آن شاغل است
را به آستانه ورشکس��تگی میرسان��د و » ...این
کارگردان در خصوص بازیگران فیلمش گفت:
محسن علیمحمدی ،شهره قمر ،مهدی میامی،
بهزاد رحیم خانی ،یاسمین خلخالی و علی برجی
به عالوه تعدادی از بازیگران مستعد تئاتر در این
فیلم بازی میکنند.موثق��ی در خصوص اکران
فیلمش بیان کرد :اگر شرایط مناسب فراهم شود،
فیلم را اکران میکنم؛ در غیر این صورت آن را
به جشنواره فیلم فجر ارسال خواهم کرد.گفتنی
است سایر عوامل این فیلم عبارتند از:نویسنده،
تهیه کننده ،تدوینگ��ر و کارگردان :داود موثقی،
مدیر فیلمب��رداری :علی آب پاک ،طراح صحنه
و لباس :محم��د قراگوزلو ،گریم :سمیر بخشی،
صداب��ردار :احم��د کالنتری ،صداگ��ذار :بهمن
حیدری و مهدی جمشیدیان ،مدیر تولید :مهدی
میامی ،موسیقی :امیر شاهرخی ،عکاس :بهروز
صادقی.
«در کنار متن» با موضوع حاشیهنشینی
روی آنتن میرود

قسمت یازدهم مجموعه مستند “در کنار متن”
با موضوع حاشیهنشینی و تالش سازمانهای
مردم نهاد ب��رای کاهش آسیبهای اجتماعی
موج��ود در این مناط��ق ،چهارشنبه سوم مهر
ساعت  ٢١از شبکه مس��تند سیم��ا روی آنتن
میرود.مریم مومنزاده تهیهکننده و کارگردان
برنامه «در کنار متن» درباره قس��مت یازدهم
این برنامه به ایلنا گفت :پخش قسمت یازدهم
مجموعه مس��تند “در کنار مت��ن” با موضوع
حاشیهنشینی ،زمینهها و تبع��ات آن و تالش
سازمانهای م��ردم نه��اد و فعالین اجتماعی
برای کاهش آسیبه��ای اجتماعی موجود در
این مناطق ،چهارشنبه سوم مهر ساعت  ٢١از
شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.وی افزود:
“مسیر” نام این قسمت است که حاشیهنشینی
در اط��راف پایتخت و شهره��ای رباط کریم و
بهارستان را در بس��تر فعالیته��ای آموزشی،
درمانی و خیرانه آقای مهندس نواب در مناطق
جنوب غرب و جنوب شرق استان تهران روایت
میکند.مومنزاده ادام��ه داد :مهندس نواب با
تاسیس موسسه خیریه ضمن حمایت مادی با
آموزشهای روانی-معنوی و مهارتی ،امید به
زندگ��ی در مددجویان و زنان سرپرست خانوار
را تقویت میکند.مجموعه «در کنار متن» به
تهیهکنندگی و کارگردانی مریم السادات مؤمن
زاده با مشاوره و مشارکت سازمان امور اجتماعی
وزارت کشور تولید شده است.

سینمای دفاع مقدس به جشنواره فیلم فجر اعتبار میدهد

کارگردان فیلم «به کودکان شلیک نکنیم»
گفت :همانطور که از نام جشنواره فیلم فجر
پیداست این جشنواره ویترین فجر و انقالب
اسالمی ایران است پس باید در آن از ارزش
های انقالبی رونمایی شود .ساالنه فیلمهای
زی��ادی ساخته میشود ام��ا از نظر من آثار
دفاع مقدس بسیار محدود و معدود هستند.
سینمای دفاع مقدس از نظر من به جشنواره
فیلم فجر اعتبار میدهد .انسیه شاهحسینی

نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با میزان
پیرامون وضعیت اینروزهای سینمای دفاع
مقدس گف��ت :کار روی آث��ار دفاع مقدس
طی سالهای گذشته بسیار سخت شده زیرا
برخالف شعارهای��ی که ه��ر روز داده می
شود ،هیچ حمایتی از سینمای دفاع مقدس
صورت نمی گیرد .وی ب��ا اشاره به نزدیک
شدن به برگزاری جشنواره فیلم فجر درباره
کمرن��گ شدن نقش سینمای دفاع مقدس

در ای��ن جشنواره اذعان کرد :همانطور که از
نام جشنواره فیلم فجر پیداست این جشنواره
ویترین فج��ر و انقالب اسالمی ایران است
پس باید در آن از ارزش های انقالبی رونمایی
شود .ساالنه فیلمهای زیادی ساخته میشود
اما از نظر من آثار دفاع مقدس بسیار محدود
و معدود هستند .سینمای دفاع مقدس از نظر
من به جشنواره فیلم فج��ر اعتبار میدهد.
کارگردان فیلم «به کودکان شلیک نکنیم»

مشکل گیش��ه محور شدن سینم��ا را حاد
خواند و اضاف��ه کرد :بدنه سینمای امروز به
طور کامل به سمت گیشه رفته و سینماگران
انقالب��ی نیز بابت ف��روش و یا عدم فروش
فیلمشان تحت فشار هستند در صورتی که
از نظر من در قبال فیلمهای ارزشی به هیچ
عنوان نباید مبحث فروش مطرح باشد.وی
در ادامه افزود :متاسفانه شاهد آن هس��تیم
که مسئولین فرهنگی نسبت به وضعیت روز

عنایت بخشی :دوست ندارم برای
بازیگری دست و پای الکی بزنم

سینما کام ً
الم منفعالنه برخورد میکنند و
بازوی فرهنگی انقالب اسالمی ایران یعنی
سینما ب��ه سمت ناکارآمدی رفت��ه است .از
نظر من سینمای امروز نیازمند یک انقالب
فرهنگیاست.

سردار سالمی :قدرت ما برای دشمنان ناشناخته و غیرقابل تصور است

رونمایی از  ۸۸عنوان کتاب دفاع مقدس

گروه فرهنگی  :آیین رونمایی از  ۸۸عنوان از آثار اسنادی
و پژوهش��ی در حوزه دفاع مقدس با حضور فرماند ه کل
سپاه و جمع��ی از فرماندهان در موزه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس برگزار شد .
سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه در بخشی از این
مراس��م یادآور شد :ما ام��روز از مردانی تقدیر کردیم که
ع��زت ،کرامت ملت ،شرافت ای��ران بزرگ ،استقالل  ،و
امنیت پایدار را برایم��ان رقم زدهاند.ما اعتبار این قدرت
نوی��ن جهانی را مدیون نب��رد عاشورایی این فرماندهان
هس��تیم.وی افزود :این فرمانده��ان روزی این تاریخ را
ساختند و ام��روز آن را نگاشتهاند  .دفاع مقدس نازلهای
از عاش��ورا بود و هم��واره برای ما منب��ع هویت بخش
است .امروز ایران را ب��ا تصویری هندسی در جغرافیای
سیاسی عالم نمیشناسند .ایران اکنون تجلی عظیمترین
قدرتها ،مقاومته��ا و آزادیخواه��ان  ،ظلم ستیزان،
اس��ت و تمام این شاخصهها ب��ه واسطهی برکت خون
شهدا برای م��ا رقم خورده است .این ک��ه اکنون ایران
نماد ایس��تادگی  ،شکوه و ثبات در مقابل آرایه جبهه به
هم پیوسته قدرتهای جهانی میشناسند را مدیون خون
شهدا و خانوادهی آنها هس��تیم .ما امروز میگوییم دفاع
مقدس  ۴۰ساله شد .هشت سال بخشی از مقاومت ملت
ای��ران بوده است .ما در این  ۴۰سال هر لحظه در مقابل
هیبت ظاهری و قدرتهای بی نظیر جهان ایس��تادگی
کردهای��م .ما اعتبار قدرتی که داریم را در ذهن دشمنان
به یک محتوای حقیقی تبدیل کردهایم.سردار سالمی با
اش��اره به این که تمام این پیشرفته��ا و دستاوردها به
برکت موهبت رهبری  ،و والیت فقیه است ،خاطرنشان
کرد:ایشان مانند ست��ارهای درخشان در سپهر افتخارات
سرزمینم��ان میدرخشند .ما  ۴۰سال است که در حال
جنگیم .در حالی که دشمنان بر ما متمرکز بودند توانستیم
پیشانی جنگی را گس��ترش دهیم .م��ا امروز یک قدرت
ناشناخته غیرقابل تصور برای دشمنانمان هستیم .آنچه
که میبینند بخش کوچک��ی از حقیقت پنهان ما است.
توانستهایم از شرق مدیترانه تا شمال دریای سرخ قدرت
خود را گس��ترش دهیم.وی ادامه داد :ساختارهای قدرت
ایران آنچنان گسترش یافته است که وقتی گروهی مانند
انص��اراهلل عمل میکن��د دشمن��ان آن را از جانب ایران

میبینن��د  .در حالی که انصاراهلل فقط شاخهای از قدرت
انقالب اسالمی است که جهش یافته است.فرمانده کل
سپاه با تاکید بر این که ما به مرز نترسیدن از قدرتهای
جهانی رسیدهایم گفت :دشمنان این واقعیت را میدانند
 .اگ��ر اقدام��ی انجام میدهی��م شجاعان��ه آن را اعالم
میکنیم  .مگر پهپاد را نگفتیم؟ .ما به دشمنان میگوییم
ک��اری نکنید که انرژی انباشت��ه ما آزاد شود .دقت کنید
محاسب��ه درستی داشته باشید .بیاندیشید و احس��اساتی
عم��ل نکنید .مانند حرکت احس��اساتی مس��ئوالن سه
کش��ور اروپایی نباشی��د و با بیانی��های دروغین اقدام به
حرکته��ای شت��ابزده نکنید .آنها اکن��ون میخواهند
با استف��اده از فرصت سازمان سازم��ان ملل علیه ایران
و ملتم��ان جنگ روانی ایجاد کنن��د .این در حالی است
ک��ه ما از مرز آسیبپذیری فراتر رفتهایم خویشتن داریم
بنای آشوب هم نداریم اما با آشوب گران قاطعانه برخورد
خواهی��م کرد .دشمنان میدانند که ما حرف بدون عمل
نمیزنیم.
به گ��زارش ایس��نا ،در بخش دیگر ای��ن مراسم سردار
نایین��ی مش��اور فرماندهی ک��ل سپاه و مس��ئول مرکز
اسن��اد و تحقیقات دفاع مق��دس بیان کرد :دفاع مقدس
قله شکس��ت ناپذیر ملت ایران ب��ود .با گذشت  ۳۹سال

از آغ��از آن همچنان واقعیتهای��ش آشکارتر میشود.
واقعیتهای��ی که نیاز ب��ه بازیاب��ی در آن بیشتر است.
دف��اع مقدس برای ما درس بود .ایمان  ،مدیریت  ،تفکر
انقالبی  ،خالقیت ،رهب��ری الهی  ،مهمترین جلوههای
دفاع مقدس هس��تند.فرماندهان و مدیران ما در دوران
دفاع مقدس برتری فک��ری و ابتکار عمل داشتند .تمام
ظرفیتهای گسترش یافته در جبهه امروز در حال تجلی
یافتن است .عنوان این برنام��ه که «یادها و نامها» نام
دارد برگرفته از یکی از رهنمونهای مقام معظم رهبری
است.ه��دف م��ا گرامیداشت فرمانده��ان ،و خانوادهی
شهدای دوران دفاع مقدس است.سردار نایینی در بخش
دیگر سخن��ان خود با اشاره به مطالب��ی پیرامون تاریخ
شفاه��ی ،توضیح داد :تاری��خ شفاهی فرماندهان جنگ
صرف��ا بی��ان واقعیتهای تاریخی گذشته نیس��ت بلکه
عامل��ی برای انتقال صف��ات و تجربیات دفاع مقدس به
نفع امروز و آینده است.وی یادآور شد :کارهای پژوهشی
در رابطه با دفاع مقدس در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع
مقدس مرجع محور است .تاری��خ شفاهی در این مرکز
عقبه اسنادی معتبری دارد که هدفمند بودن  ،سند محور
ب��ودن ،فرایند محور بودن ،و روند محور بودن بخشی از
ویژگیهای آن است .ما برای سند نگاری در تاریخ دفاع

مق��دس از اسناد معتبری بهره میگیریم .کارهای خوب
گذشت��ه ،بهویژه کارهایی که در دوران مرحوم اردستانی
در حال انجام بود را شتاب دادهایم .و اعالم میکنیم که
از پژوهشگ��ران حوزه دفاع مق��دس حمایت و پشتیبانی
اسنادی خواهیم داشت.وی در بخش دیگری از سخنان
خود یاد آور ش��د :در آینده نزدیک مجموعه کتابهایی
که در زمینه تاریخ شفاهی به چاپ میرسند  ۴۰۰عنوان
خواهد رسید با پروژهه��ای متعددی در زمینه اسنادی و
تاریخ شفاه��ی در دست اقدام داری��م .همچنین کتابی
مث��ل « شماره پنج» نیزاکنون به سه زبان ترجمه شده
است.در بخش دیگری این مراسم سردار علی فضلی از
فرمانده��ان دوران دفاع مق��دس که هم اکنون به دلیل
عوارض ناش��ی از جنگ تحمیلی مراحل شیمی درمانی
را طی میکند در سخن��ان کوتاهی گفت :خدایا ما را از
مسیر الی الهی که پیش گرفتیم و پیش از  ۴۰سال است
که در این مس��یر توفیق مجاهدت در راه خدا نصیبمان
ش��ده است را خارج نکن و همواره م��ا را رزمندهای در
رکاب امام و والیت قرار بده.به گزارش ایسنا ،در بخش
پایانی این مراسم حدود  ۹۰عنوان کتاب در زمینه تاریخ
شفاهی و پژوهشی دفاع مقدس رونمایی شد .همچنین
خانوادهه��ای فرمانده��ان شاخص سپاه پاس��داران در
دوران دف��اع مقدس همچ��ون ،محمدبروجردی،مهدی
باکری ،مهدی زینالدین ،حس��ین خرازی ،کجید بقایی،
محمدابراهیم همت ،اسماعیل دقایقی ،جاویداالثر احمد
متوسلیان ،احمد کاظمی ،احمد غالمی ،محمد جهان آرا،
حسین همدانی ،حجت االسالم فضلاهلل محالتی ،احمد
سوداگر ،یوسف کالهدوز ،حجت االسالم عبداهلل میثمی،
نور اهلل شوشتری ،حسن شفیعزاده ،حسن تهرانیمقدم،
محم��ود کاوه ،عباس کریمی ،سی��د محودرضا دستواره
تقدی��ر شدند .عالوه ب��ر این فرماندهانی ک��ه در زمینه
تاری��خ شفاهی با مرکز اسن��اد و تحقیقات دفاع مقدس
ش از این
همک��اری داشتند ه��م تجلیل شدند.در بخ�� 
برنامه حاج صادق آهنگران با موضوع شهدا مداحی کرد.
دراین مراسم سرداران و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس
همچون سردار حس��ین عالیی ،محس��ن رفیق دوست،
اسماعیل کوثری ،محمدعلی جعفری ،مرتضی قربانی و
نبی رودکی نیز حضور داشتند.

دارابی :ساخت سریال در استانها ارزانتر است

دالیل توقف ساخت مجموعه  300قسمتی «مادر ایران»

سیده اعظمالسادات علوی نژاد :معاون امور استانهای
سازمان صداوسیما معتقد اس��ت تولید آثار نمایشی در
استانهایی جز پایتخ��ت ارزانتر تمام می شود«.علی
داراب��ی» در گفتوگو با ف��ارس در پاسخ به این سوال
که چرا مراکز استانها نس��بت به سابق تله فیلمهای
کمتری تولید میکن��د؟ گفت :االن هم تولید تله فیلم
انجام میشود و تع��داد زیادی از تله فیلمهایی که بعد
از ظه��ر روز جمعه از شبکه یک سیما پخش میشود،
متعل��ق به تولیدات معاونت استانهاست.وی ادامه داد:
اما این که فکر میکنید این تولیدات کمتر شده به این
دلیل است که ما االن مشکل اساسی که در حوزه تولید
سریال و تله فیل��م داریم ،بحث تامین اعتبار آنهاست.
در استانها هزین��ه تولید خیلی ارزانتر از تهران است

و سریاله��ا و آثار نمایشی با هزینههای کمتری تولید
میشون��د .حتی در حوزه فیلمه��ای سینمایی هم چند
سال��ی است ک��ه استانه��ا تولیدات بس��یار خوبی در
جشنواره فیلم فجر داشتهان��د و برنده جایزه میشوند.
داراب��ی تصریح ک��رد :یکی از سیاسته��ای جدید ما
این است که ب��ه استانهایی که ظرفیت ساخت فیلم
سینمایی دارند ،کمک کنیم تا کارهای خوبشان را برای
جشنواره فیلم فجر بسازند .هم کمک بشود به تولیدات
خوب و انقالبی در این زمینه و هم استانهای ما از این
ظرفیتهایشان استفاده شود .امیدوارم با تفاهمنامهای
که با معاونت سیما امضاء خواهیم کرد هم حمایت مالی
از ما بشود و هم شبکه توزیع و پخش را برای ما فراهم
کنند تا مردم همه کشور بتوانند از این ظرفیتها بهره

ببرند.دارابی در بخش دیگ��ری از این گفتوگو درباره
آثاری ک��ه در مراکز استانها تولی��د میشوند ،عنوان
داش��ت :تع��دادی از سریالهای ما در ح��ال حاضر در
مرحله صداگذاری و  ...است .یا به عنوان مثال سریال
«مادر ایران» که  300قسمتی است ،در حال حاضر 63
قس��مت آن نوشته شده و آماده است و یک بخشی از
هزین��ه آن را ما تامین میکنیم و یک بخشی از آن را
استان خواهد داد .اما استان مربوطه تا االن نتوانس��ته
ب��ه تعهدات خود عمل کند و سازم��ان صداوسیما هم
میگوید باید آن بخش تامین اعتبار شود تا بتوانیم این
سم��ت را آزاد کنیم و کار کلید بخورد.نمیشود که کار
را آغ��از کنیم ولی در نیمه راه ره��ا شود .خود من هم
نس��بت به این موضوع حس��اسیت دارم که تا بودجه و

شرایط تولید فراهم نشده کار را زخمی کنیم.وی افزود:
در معاونت استانها  2هزار مس��تند در کار تولید داریم
که یک نهضت بزرگ است و ما مستندی درباره اربعین
در سال  95تولید کردیم که  33قس��مت بود و در سال
 96مستندهای اقتصاد مقاومتی ساختیم و در سال 97
مس��تندهای شهدای حرم را تولی��د کردیم که نزدیک
به  200اث��ر شده است .منتها  2مش��کل داریم .یک
مشکل اساسی این است ک��ه بودجه و پشتیبانیهایی
بای��د صورت بگیرد و دوم اینک��ه کل کشور و از جمله
سازمان باید توانمندیهای مراکز استانها را باور کنند.
خوشبختان��ه رئیس رسانه ملی چ��ون اشراف خوبی بر
مراک��ز دارند ،حمایتهای خوبی صورت گرفته است و
امیدوارم ساید نهادها نیز به این باور برسند.

توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر میشود؛

روایت زندگی شهید مصطفی کمیل صفری
تبار به روایت همس��ر این شهی��د بزرگوار به
زودی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر
میشود .گزارش میزان ،روایت زندگی شهید
مصطفی (کمیل) صفری تبار به روایت همسر
به زودی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر
میشود.اواخر خردادماه سال  ۹۰بود که نیروی
زمینی سپاه دست به یک سلسله عملیات برای
برقراری امنیت در منطقه شمال غرب زد .اگرچه
سابقه جهاد ب��رای برقراری امنیت در مناطق
کردنشین در انقالب اسالمی به ماههای اول
پیروزی انقالب بر میگردد ،اما این بار با وجود
گذش��ت بیش از سه دهه از آن سالها ،یک بار
دیگر پاسداران انقالب باید خون خود را برای
امنیت هموطنان ُک��رد میدادند.فتح قلههای
امنی��ت در شمال غرب البته ب��ه راحتی نبود
چراکه گروهکهای ضدانقالب با حمایتهای
همه جانبه اطالعاتی و حتی لجستیکی غرب
(ب��ه سردمداری آمریکا) این ب��ار با تمام توان
آمده بودند تا خاک بخشی از ایران را به توبره
بکشند .ای��ن عملیاتها که در نیمه اول سال
 ۹۰انجام شد ،تا اواخر شهریور به طول انجامید
تا نهایتا ب��ا تقدیم دهها شهید و جانباز در این
عملیاتها ،بار دیگر امنیت به منطقه بازگشت

«کمیل صفری»؛ تازه دامادی که به جمع شهدای مدافع وطن پیوست
و گروهکهای ضدانق�لاب مجبور به ترک
خاک ایران شدند.در سحرگاه  ۱۳شهریور سال
 ۹۰در کردستان منطقه سردشت در ارتفاعات
جاسوسان بچههای یگان صابرین با گروهک
منافق پژاک درگیر میشوند .همرزم و دوست
کمیل ،شهید محرابی پناه تیرمیخورد .وقتی
کمی��ل برای کمک و عقب کشیدن دوستش
م��یرود ،خمپ��ارهای در کنار ای��ن دو اصابت
میکند و ه��ردوی آنه��ا آسمانی میشوند.
ای��ن دو شهید با هم عقد اخوت بس��ته بودند
که در ص��ورت شهادت یکی از آنها دیگری
شفاعت کند که ه��ر دو شهید شدند و شفیع
هم.شهید مصطفی (کمیل) صفری تبار نهمین
روز خ��رداد س��ال  ۶۷در روستای بیشه سر از
توابع شهرستان بابل به دنیا آمد .پدر کمیل به
یا ِد روزهای دفا ِع مق�� ّدس و عالقه مندی به
گروههای چریکی و جنگهای نامنظم شهید
دکتر مصطفی چمران ،و به یاد دعای کمیل،
فرزندش را در شناسنامه به مصطفی و در صدا
زدن کمیل گذاشت.کمی��ل دوره نوجوانی به
سفر راهیان نور میرود و بعد از آن سفر معنوی
هدفش از زندگی تغییر میکند که به عنایت
شهدا بوده هر کاری را برای رضای خدا انجام
میداد .خیلی تالش کرد تا وارد سپاه شود .اما

موفق نش��د و برای خدمت سربازی به لشکر
 ۳۰پیاده گرگان اع��زام شد ،و همزمان برای
جذب رسمی در سپاه نام نویسی کرد ،هنوز ۲
ماهی از آموزش نظامی او نگذشته بود که نامه
ج��ذب او در سپاه به دستش رسید ،به سختی
از لشکر  ۳۰گرگان تسویه حساب گرفت و به
عل��ت قبولی در سپ��اه ،از سربازی مرخص و
برای ادامه آموزش به عنوان سرباز گمنام امام
زمان (عج) دراسفند سال  ۸۶وارد دانشگاه امام
حسین (ع) شد و در بهمن سال  ۸۸از دانشگاه

امام حسین (ع) با معدل  ۱۷.۳۰فارغ التحصیل
شد.کمیل داوطلبانه تعطیالت عید سال های
 ۸۷و ۸۸دوره دانشجوی��ی را در غال��ب طرح
سازندگی بس��یج ،اردوی جه��ادی به مناطق
محروم کشور از جمله کرمان و چهار و محال
و بختیاری رفت.همس��ر شهید صفری تبار از
دوران کوتاه عاشقی با مصطفی روایت میکند:
مریم یوسفی همس��ر پاسدار شهید مصطفی
(کمیل) صفریتبار؛ متول��د اول شهریور ماه
س��ال  ۱۳۷۲در استان مازن��دران ،شهرستان
فریدونکنار هستم .زمانی که من مجرد بودم
حجاب و ظاهرم کامل نبود! دوست داشتم با
کسی ازدواج کنم که کمکم کند بتوانم حجابم
را کاملتر کنم .دوس��ت داشتم بعد از ازدواج
در روش زندگیام را تغییر بدهم .همسرم هم
دوست داشت با کسی ازدواج کند که خودش
روی حجاب و اعتقادات او کار کند .از طریق
یک��ی از دوستان خانوادگیام ک��ه با خانواده
کمیل هم آشنایی داشت به هم معرفی شدیم.
کمیل با خانوادهاش در مورد من صحبت کرده
بود .آنها اول مخالفت کرده و میترسیدند که
شاید من دوباره ب��ه وضعیت سابقم برگردم،
ولی کمیل به خانوادهاش گفته بود در مرحله
اول ک��ه نمیخواهیم عقد کنیم! برویم دختر

خانم و خانوادهاش را ببینیم که چطور هستند.
ای��ن خانم شرایطی را که من میخواهم دارد.
بعد از تحقیقات به خواستگاری آمدند و ماجرای
خواستگاری چهار بار اتفاق افتاد .دو دل بودم
که میتوانم تا آخرش بروم؟ میتوانم سختی
کارش را بپذی��رم؟ آیا حجابم ت��ا آخر پابرجا
اس��ت؟ وقتی قرار شد ب��ا هم صحبت کنیم،
کمیل گف��ت :در خواستگاری اول دختر تمام
شرط و شروطش را میگوید ،اما ابتدا بگذارید
من شرطهایم را بگویم! کمیل از دوری خانواده
و زندگی در تهران گفت .مأموریتهای گاه و
بیگاهش و اینکه ممکن است از مأموریتهایی
که م��یرود سالم برنگردد .گفتم :یعنی چی؟!
گف��ت :ببینید من آرزوهای خیل��ی زیادی در
زندگ��ی دارم ک��ه بزرگتری��ن و بهترین آن
شهادت است ،شما مشکل��ی ندارید؟! در دلم
گفتم چ��ه میگوید! شهید و شه��ادت برای
ح��دوداً  ۳۰سال پیش بود .االن دیگر شهید و
شهادت چیست؟ دوباره پرسید مشکلی ندارید؟!
گفتم :نه! گفت :واقع ًا؟! گفتم :بله ،من مشکلی
ندارم.روای��ت زندگی شهید مصطفی (کمیل)
صفری تبار به روایت همسرشهید و به کوشش
مصیب معصومیان به زودی توسط انتشارات
شهید کاظمی منتشر میشود.

بازیگ��ر سریال «والیت عشق» گفت :فارغ
از بیم��اری و مشکالتی ای��ن چنین عادت
ندارم که برای حض��ور در عرصه بازیگری
دس��ت و پای الکی بزن��م ،اهل پارتی بازی
و سف��ارش خ��ود به ای��ن و آن نیس��تم و
ترجی��ح می ده��م به من پیشنه��اد شود تا
اینکه خ��ودم را پیشنهاد کنم.عنایت بخشی
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در گفتوگو
با میزان ،پیرامون آخرین وضعیت جسمانی
خود گفت :خدا را شکر که نسبت به گذشته
حالم بس��یار بهتر شده اس��ت ،پیشتر درد پا
ب��ه شدت آزارم می داد اما ب��ا ادامه مراحل
درم��ان ماههای گذشته را بدون درد سپری
کردهام .وی درباره آخرین فعالیتهای خود
در عرص��ه بازیگری اذعان کرد :قرار بود در
سریالی پلیس��ی ب��ه کارگردانی رسول حق
شناس به ایفای نقش بپردازم ،با وجود اینکه
در تست گریم هم حاضر شدم و بسیاری از
مقدمات کار انجام شده بود اما به دلیل نبود
بودجه این پروژه فع� ً
لا متوقف شده است.
بازیگر سری��ال «والیت عشق» با اشاره به
نزدیک بودن نقش خ��ود در این سریال به
کاراکترش در سریال «پلیس جوان» افزود:
این سریال برای شخ��ص من به شدت به
یاد آورنده سری��ال پلیس جوان بود ،در این
اث��ر هم نقش پ��دری رنج کشی��ده را بازی
خواهم کرد .وی درباره نقش خود در سریال
رس��ول حق شناس اضافه ک��رد :در این اثر
نقش پدری را ب��ازی می کنم که فرزندش
درگی��ر اعتیاد شده و در میان��ه های راه به
دلی��ل برخی مشکالت و اتفاقات کشته می
شود ،قرار بود این سریال ادامه ای بر زندگی
این پ��در بعد از فوت پس��ر باشد .بخشی با
اشاره به کم کاری خود در عرصه بازیگری
خاطرنشان کرد :فارغ از بیماری و مشکالتی
این چنین عادت ن��دارم که برای حضور در
عرص��ه بازیگری دست و پ��ای الکی بزنم،
اه��ل پارتی بازی و سف��ارش خود به این و
آن نیستم و ترجیح می دهم به من پیشنهاد
شود تا اینکه خودم را پیشنهاد کنم.
فصل سه «از سرنوشت»
مهرماه کلید میخورد

تهیه کنن��ده سری��ال «از سرنوشت» گفت:
فصل سه ای��ن سریال از نیم��ه مهرماه وارد
مرحل��ه تولید خواهد شد«.اکب��ر تحویلیان»
تهیه کنن��ده سریال «از سرنوش��ت» درباره
زمان ش��روع تولید این سریال گفت :در حال
حاض��ر در مرحله پیش تولی��د فصل سه این
سریال هستیم.وی با اشاره به زمان تولید این
سریال نیز گفت :اگر برنامهریزیهایمان طبق
روال پیش رود ،نیم��ه مهرماه تولید را شروع
میکنیم.این تهیه کننده درباره لوکیشنهایی
که ق��رار است در فصل سه این سریال مورد
استفاده قرار بگیرد ،گفت :از آنجایی که تمام
ای��ن فصل در سال  98اتف��اق میافتد ،همه
لوکیشنها در ته��ران فعلی است و بازسازی
لوکیشن نداریم .تحویلیان ضمن بیان تغییر در
گ��روه بازیگران این سریال نیز عنوان داشت:
هنوز مشخص نیست که در ترکیب بازیگران
این سریال تغییری خواهیم داشت یا نه ،اما این
احتمال وجود دارد که بازیگران چند شخصیت
اصلی داستان تغییر کنند .وی با اشاره به زمان
پخش این سریال نیز گفت :این احتمال وجود
دارد ت��ا «از سرنوشت» آب��ان ماه از شبکه دو
سیم��ا پخش ش��ود .تالشمان ب��ر این است
که بتوانیم هر س��ه فصل این سریال را پش
سرهم پخش کنیم و تعویقی در میانه پخش
نیفتد .به گزارش فارس ،کارگردانی فصل سه
ای��ن سریال را در  ۲۰قس��مت به کارگردانی
محمدرضا خردمندان به عهده دارد .همچنین
فرامرز بادامپور مدیر هنری و خسرو دادگرمرام
تصویربرداری این سریال را به عهده خواهند
داش��ت .مجید واشقانی ،کام��ران تفتی ،لیال
بلوکات ،مریم کاظمی ،فریبا نادری ،علیرضا
استادی ،مهدی صبائ��ی ،مائده طهماسبی و
علیرضا آرا ،پوریا پورسرخ از بازیگرانی هستند
ک��ه در دو فصل این سری��ال به ایفای نقش
میپردازند و به تناسب داستان بازیگران چهره
دیگری نیز به این سریال اضافه خواهند شد.
همچنین فاطیما بهارمست ،مرضیه موسوی از
بازیگران جوان این سریال هستند.این سریال
 ۵۰قس��متی توس��ط جمعی از نویس��ندگان
ب��ه سرپرستی محم��د محم��ود سلطانی و
نویسندگی روح ا ...صدیقی ،سارا خسرو آبادی
و مس��عود کرمی به نگ��ارش درآمده است و
برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید
خواهد شد.سریال  ۵۰قسمتی «از سرنوشت»
به کارگردانی محمدرضا خردمندان و علیرضا
بذرافشان در سه فصل برای پخش از شبکه
دو سیما تهیه میشود.

