فریدون خشنود:

موسیقی پاپ امروز درد مردم را نمیداند

شنبه  8دی  21 1397ربیعالثانی 1440
 29دسامبر  2018شماره 2614

فرهنگ و هنر

6

www.asre-iranian.ir

سینما
فیلمبرداری «بی حسی موضعی»
به پایان رسید

فیلمب��رداری فیلم سینمایی «بی حس��ی
موضع��ی» به کارگردانی حس��ین مهکام
پس از  ۳۳جلسه به پایان رسید.به گزارش
حوزه باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلمبرداری
فیلم سینمایی «بی حس��ی موضعی» به
کارگردانی حسین مهکام و تهیه کنندگی
حبیب رضایی بعد از  ۳۳جلس��ه به پایان
رسید.پیش تولید طوالنی مدت فیلم باعث
شد ،فیلمبرداری این اثر بدون وقفه و طبق
برنامه ریزی پیش رود و با توجه به تدوین
همزمان ،نس��خهای از فیلم ب��ه زودی در
اختیار هیأت انتخاب جش��نواره فیلم فجر
قرار خواهد گرفت تا اولین نمایش فیلم در
سی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر باشد.
همچنین آریا عظیمی ن��ژاد نیز به تازگی
ساخ��ت موسیقی «بی حس��ی موضعی»
را آغاز کرده است.حس��ن معجونی ،پارسا
پیروزفر ،باران کوثری ،سهیل مستجابیان
و حبی��ب رضای��ی بازیگ��ران اصلی «بی
حسی موضعی» هستند.گفتنی است؛ فیلم
سینمایی «بی حسی موضعی» اولین تجربه
تهیه کنندگی حبیب رضایی پس از سالها
حضور در سینما اس��ت که محمد صادق
رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجری
طرح در این پروژه سینمایى حضور دارد.

فیلم

گ�روه فرهنگی :فریدون خش��نود معتقد
اس��ت که برخ��ی از عوامل پ��اپ اصال
نمیدانند مردم یعنی چه؟ انس��ان یعنی
چ��ه؟ اجتماع یعن��ی چه؟ روانش��ناسی
یعنی چه؟ برای اینک��ه اینها ،درد مردم
را نمیدانند .به گزارش تسنیم ،فریدون
خش��نود آهنگساز و موسیق��یدان در
آستانه برگزاری جشنواره آواهای حماسی
و سروده��ای انقالبی گف��ت :برگزاری
جش��نوارههایی ب��رای سرود زیب��ا و با
احس��اس است .هنوز مردم انقالب را ،با
این سرودها میشناسند و آن چیزی که،
ی��اد و خاطر آن زم��ان را زنده میکند و
هم��ه را بر آش��فته و دگرگون میکند و
اشک را بر چشمان جاری میکند ،همین
سرودهای انقالبی اس��ت.وی ادامه داد:
یک گروه از هنرمندان به عنوان احسان
و دلی و وظیفه حرکتی میکردند که در
همان راستای انقالب بود و یا زمانی که
س��رود اهلل اکبر را ساختند این الهام را از
خود مردم گرفتند .چون مردم روی پشت
بامها فریاد میزدند اهلل اکبر اهلل اکبر .چون
الهام گرفته از خ��ود مردم و از دل مردم
و حرف دل مردم بود اینها هیچوقت ،به
خودش ب��وی خاک نمیگی��رد و کهنه
نمیشود و زیباترین خاطراتی که به یاد
میآورند همین سرودهاست.خش��نود با
اش��اره به تفاوت ترانهه��ای روز و تک
خوان پاپ ب��ا قالب سرود گفت :هریک
از این سرودها حرکتی و یک عظمتی و

چیزی را نشان میدهد که واقعیت داشته
است .کلیپ نیست ،وقتی شما ترانه و یا
آهنگی را خلق میکنید و برای آن کلیپ
م��ی سازیددر واق��ع آن کلیپ مصنوعی
است ،آن را هنرمن��د روی افکار و ذهن
خود میس��ازد و تهیه میکند ولی تمام
این سرود را خود مردم به وجود میآورند
و خود مردم داخل آن هس��تند و ذره ذره
و نت به نت آن واقعی است واقعیتی که
هیچوقت از بین نم��یرود و این را خود
مردم به وج��ود آوردهاند.این موسیقیدان
فلورا سام :

گزارشی از جشنواره فیلم فجر؛

«بی قرار» برشی واقعی از زندگی زنان بزهکار است

بابکحمیدیانبادوفیلمراهیجشنوارهفیلمفجرمیشود

بقایی:کام ً
ال از ساختن فیلم اولم
دلسرد شدهام

بازیگر سریال “دنیای شیرین دریا” گفت:
خیلی وقت است که دیگر به دنبال دریافت
پروانه ساخت فیلمم نرفتهام .به واقع اینقدر
دوندگ��ی ک��ردم که دیگ��ر از ساخت آن
کام ً
ال دلسرد ش��دهام.بهروز بقایی بازیگر
و نویس��نده سینما و تئات��ر در گفتوگو با
میزان ،درخصوص آخرین مراحل ساخت
اولین فیلم خود گفت :خیلی وقت است که
دیگر به دنبال دریافت پروانه ساخت فیلمم
نرفت��هام .به واقع اینقدر دوندگی کردم که
دیگر از ساخت آن کام ً
ال دلسرد شدهام.وی
در همین راست��ا ادامه داد :من نمیفهمم
چ��را بای��د ساخ��ت فیلمی ب��ا محوریت
رش��ادتهای رزمن��دگان و دوران دف��اع
مقدس تا این حد به مش��کل بخورد و آن
کلی فیلم کمدی و بفروش به راحتی مجوز
گرفته و ساخته شوند.بازیگر سریال “توی
گوش سالمم زمزمه ک��ن” درباره آخرین
فعالیتهای خود عرص��ه بازیگری تاکید
کرد :چند وقتی است که خانه نشستهام و
بازی نمیکنم .نه اینکه نخواهم بازی کنم
بلکه هیچ پیش��نهادی نیست که بخواهم
در م��ورد آن فک��ر کنم.وی با اش��اره به
بیتوجهی به بازیگران قدیمی و باتجربه
اذعان کرد :قبلتر حداقل چندین پیشنهاد
وجود داش��ت و ما حق انتخاب داشتیم اما
مدتها است که پیشنهادی برای بازی در
سینما و یا تلویزیون نداشتهام.بقایی با اشاره
به نامیدی خود از وضعیت فعلی بازیگری
و سینما خاطرنش��ان کرد :سینمای امروز
را نمیفهم��م .برخی اتفاق��ات به سادگی
رقم می خورد اما برخی مواقع مش��کالت
فراوانی پیش میآید که قابل حل نیست.
من میخواستم فیلمم را به ش��هدا تقدیم
کنم و اثری را بسازم تا دوران دفاع مقدس
را ب��ا نمایی ت��ازه به نمایش بگ��ذارد اما
متاسفانه انگار نمیشود.

سریال
احتمال افزایش قسمتهای
«پیوند قلبها»

سری��ال «پیون��د قلبه��ا» ک��ه یکی از
گزینههای نوروزی ش��بکه یک سیما بود
این روزه��ا در مرحله انتخاب تهیه کننده
و کارگردان به سر میبرد .نگارش سریال
«پیوند قلبها» به نویسندگی فردین فرزین
فرد و فرزاد ابوحمزه به پایان رسیده است و
این روزها در مرحله انتخاب تهیه کننده و
کارگردان است.این سریال پیشتر یکی از
گزینههای نوروزی شبکه یک برای سال
گذشته و امسال بود که به دالیلی منتفی
ش��د و برهمین اساس این احتمال وجود
دارد که تعداد قسمتهای «پیوند قلبها»
به  ۴۰قسمت برسد .فصل دوم این سریال
فضای متفاوتی را دنبال میکند و داستان
به نس��بت فصل یک بر مبنای موقعیت
جدید پیش میرود و شخصیتهای فصل
ش از
یک در فصل دو نیز حضور دارند .پی 
این قرار بود بهروز خوشرزم تهیه کنندگی
و مه��دی فخی��م زاده کارگردانی «پیوند
قلبها» را به عهده داش��ته باشند« .پیوند
قلبه��ا» سریالی طنز است که مس��ائل
خانوادگی را نیز مطرح میکند .این سریال
ش��وخیهای سیاسی و نگاه امنیتی را در
خود گنجانده است.به گزارش فارس ،ابتدا
قرار بود این سریال در ش��بکه یک سیما
تولید شود ،اما به احتمال فراوان به شبکه
دیگری منتقل خواهد شد.

س��رود را یکی از عوام��ل جریان سازی
اجتماعی دانس��ت و بیان ک��رد :اصوال
موسیقی ،شعر ،ترانه ،اشعار سعدی ،حافظ
موالن��ا را تمام دنی��ا استقبال میکنند و
استفاده میکنند ببینید چیزی که ،از دل
مردم بیرون میآید زمان و مکان ندارد .ما
االن در شرایطی قرار داریم که بسیاری از
آهنگسازان و تنظیمکنندگان و خوانندگان
موسیقی پاپ اصال نمیدانند مردم یعنی
چه؟ انسان یعنی چه؟ اجتماع یعنی چه؟
روانشناسی یعنی چه؟ برای اینکه اینها،

درد مردم را نمیدانند .خوشحالی مردم را
نمیدانند و یک چیزی ُمد شده به عنوان
موسیقی پاپ ،که هم��ه ناله میکنند و
یک حس��ی در گلو میسازن��د 5 .درصد
خودشان هس��تند و  95در صد سیستم
های نرم افزاری ای��ن را بیان میکند و
همه مصنوعی است .کسی را نداریم که
توانایی اینکار را داش��ته باشد .اگر کسی
را داشته باش��یم ،هرلحظه و هر ثانیه و
هر ساعت میتوانیم جریان ساز باش��یم.
وی ادامه داد :در همه جای دنیا ،نه تنها

ایران ،همه جا اینط��ور است و میتوان
چنین جش��نواره هایی را برای سرود برپا
کرد و موسیقی سرود خیلی زیبا است .به
سن و زمان و مکان ولحظه اصال ربطی
ن��دارد و این ق��درت و توانایی است که
آهنگس��از و شاعر در کنار هم می توانند
پدیدهای را به وجود بیاورند که میتواند
مردم را تکان دهد و جامعه را به حرکت
درآورد تا به سمت زیباییها و آن چیزی
که امی��د وار کننده اس��ت ،حرکت کند.
چون موسیقی برای زنده نگهداشتن روح
است شما غذا میخورید که زنده بمانید
و جسمتان زنده بماند موسیقی جای خود
رادارد و برای زنده نگه داشتن روح است
و اهمیت بس��یار باالیی دارد که حرکت
دهنده آن موسیقی و شعر است.خشنود با
اشاره به نبودن بخش سرود در جشنواره
موسیقی فجر گفت :ش��اید اضافه شدن
بخش سرود به جش��نواره موسیقی فجر
در طول زمان به وقوع بپیوندد .اما سرود
و آن موسیقی که در جشنواره فجر دنبال
میشود کامال جدا هستند .درست است
موسیقی و ش��عر کال م و خواننده است.
ولی کامال متفاوت است یعنی تفاوت باال
و واال و فاخر دارد .در موسیقی فجر که نه
خواننده و نه شعردارد و ترانه الکترونیک
است این سرود فاخر و ملی را نمی توان
در کنار آن قرار دهند .باید کامال جداگانه
باش��د و لذا سرود در کنار موسیقی پاپ
اصال قرار نمیگیرد.

کارگردان سریال «بیقرار» گفت :اصل قصه بر
اساس یک پرونده واقعی از زنان بزهکار نوشته
شده است و برای نگاش آن از مشاوران حقوقی
مشورت گرفتیم.
فلورا س��ام نویس��نده و کارگ��ردان مجموعه
تلویزیون��ی « ب��ی قرار» در گفتگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درباره این سریال تلویزیونی
و محتوای آن اظهار کرد :سریال «بی قرار» در
حقیقت روایتگر زندگی دختری است که از خانه
فرار کرده و با یکسری مشکالت و آسیبهای
اجتماعی رو به رو میشود و در این بین حتی به
زندان میرود ،بچه خود را از دست میدهد ولی
در نهایت دوباره به آغوش خانواده باز میگردد
و سعی بر پیدا کردن فرزند گمش��ده خود دارد.
در ط��ول ای��ن قصه به آسیبه��ای اجتماعی
پیرامون زندگی زن��ان بزهکار و فرزندان آنها
نگاه کردم ,ضمن اینکه قصد بیان موضوع مهم
تحکیم خانواده را داش��تم .درواقع کسانی که
سریال را میبینند کامال متوجه میش��وند که
جوان قصه ما که از خانه فرار کرده تا چه اندازه
پشیمان و نیازمند محبت خانواده است و اکنون
با حمایت پدر خود سعی در پیدا کردن فرزندش
دارد .وی در ادامه با اشاره به قصه این مجموعه
تلویزیونی گفت :اصل قصه درحقیقت بر اساس
یک پرونده واقعی ,فیلمنامه «بیقرار» از یکی
از زنان بزهکار نوش��ته شده است که در زندان
بود و بعد از بی��رون آمدن به دنبال فرزند خود
میگش��ت ،در نتیجه خیلی از این مباحثی که

در سری��ال میبینی��د ،واقعی ب��وده و بر روی
مس��ائل حقوقی آن کامال صحبت و پزوهش
شده است  .در حقیقت یک جور عقده روانی در
هم��ه آدمها وجود دارد که میخواستم در همه
ش��خصیتها به خصوص رعنا نشان دهم که
این آدم نه سفید مطلق و نه سیاه مطلق است،
شاید در جایی مرتکب اشتباه می شود اما او هم
یک انسان است و خطا میکند ما نخواستیم که
قهرمان قصه یک ابر قدرت باش��د که مرتکب
اشتباه نمیشود ،بلکه شخصیت اصلی ما یک
زن اس��ت و چ��ون یک زن محت��اج محبت
است به راحتی اعتماد میکند و چون شکننده
اس��ت به راحتی آدم ها در او نفوذ خواهند کرد.
نویس��نده و کارگردان این مجموعه تلویزیونی
درباره بازخ��ورد مخاطبان از فصل دوم سریال
«بیق��رار» بیان کرد :با خیل��ی نظرات مثبت
وخوبی مواجه بودی��م البته از سمت مخاطبان
انتقاداتی وارد است ،اما همین انتقادات نش��ان
از نکته سنج��ی و دقت باالی بینندگان است،
چراکه اگر مخاطبان کاری را دوست نداش��ته
باش��ند و درست نگاه نکنند انتقادی هم به کار
وارد نمیکنند.سام در پایان با اشاره به این که
هنگام نگارش کار سعی می کنم نکات ظریف
داستانی را در نظر بگیرم و در حین نگارش نیز
با مشاوران مختلف گفتگو میکنم ,یادآور شد:
نکتهایی که مخاطبان به آن اشاره کردند درباره
مسائل پلیس��ی بود و میگفتند پلیس سریال
خیلی باهوش و با ذکاوت عمل نمیکند .البته
من برای آن ها توضی��ح دادم که من به عمد
سمت دیگ��ر موضوع را زرنگ و قوی نش��ان
میده��م ،چراکه اگر آن سمت قوی باش��د و
پلیس پیروز شود ما احساس میکنیم که پلیس
قدرتمن��د است در صورتی که اگر یک سمت
موضوع آدم ضعیفی باش��د پلی��س به راحتی
کارش را انج��ام میدهد ،ولی زمانی که پیچ و
خم ها به داستان اضافه میش��ود و پلیس آن
را حل میکند در آن زمان صرف میش��ود که
مقتدر بودن پلیس مشخص خواهد شد.

بابک حمیدیان اما امسال نسبت به جشنواره فجر
سال گذش��ته کم کارتر ش��ده است .وی امسال
ت��ا اینج��ای کار تنها با دو فیل��م “معکوس” به
کارگردانی “پوالد کیمیایی” و “مس��خره باز” به
کارگردانی همیاون غنی زاده” شانس حضور در
جشنواره فیلم فجر را دارد.
ب��ه گزارش می��زان ،با نزدیک ش��دن به زمان
برگزاری جش��نواره فیلم فجر تمام توجه و نگاه
اهالی سینما و همچنی��ن مخاطبان این هنر به
فیلمسازان و بازیگرانی ختم میشود که احتمال
حض��ور و موفقیت در جش��نواره را پیدا میکنند.
به طور معمول جذابی��ت حضور بازیگران چهره
و مط��رح سینما در جش��نواره فیلم فجر همواره
نخستین تیر پیکان رسانهها و شبکه های فعال
مج��ازی است .ای��ن گمانهزنیها ب��رای حضور
چهره ها به طور معمول با شروع دی ماه و یک
ماه مانده با آغاز برگزاری جشنواره قوت میگیرد.
غایبان و حاضران جش��نواره فیلم فجر نسبت به
ادوار پیش��ین جشنواره نیز اتفاق مهمی است که
همواره از سوی اهالی سینما پیگیری می ش��ود.
یکی دیگر از نکات جذاب روزهای پیشین جشنواره
گمانه زنی درباره موفقیت دوباره هنرمندانی است
که سال پیش جوایز جشنواره را از آن خود کرده
اند.بابک حمیدیان بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
همواره یکی از پایه ثابتهای حضور در جشنواره
فیلم فجر است .این بازیگر سینما همیشه رقیب
سرسختی برای سایر بازیگران محسوب شده و
در اکثر مواقع نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم

فجر شده است.حمیدیان سال گذشته پرکارترین
بازیگر جش��نواره فیلم فجر بود“ .به وقت شام”
ساخت��ه “ابراهیم حاتمی کیا”“ ،سرو زیر آب” به
کارگردانی “محمدعلی باشه آهنگر”“ ،مصادره “
نخستین ساخته “مهران احمدی” به کارگردانی
“پوری��ا آذربایجانی” از جمله آثاری هس��تند که
حمیدی��ان در آنها به ایفای نق��ش پرداخته بود.
وی همچنین پرکارتری��ن بازیگر مرد سینما در
س��ال جاری در زمینه اکران است .وی این رتبه
را با بازی در پن��ج فیلم به ثبت رسانده تا باالتر
از بازیگران دیگر بایس��تد .حمیدیان صدرنشنین
پرکارترین بازیگر اکران نوروزی نیز لقب گرفت.
به وقت شام ،خرگیوش ،جشن دلتنگی ،مصادره
و شماره  17سهیال نام پنج اثر سینمایی است که
حمیدی��ان در آن به ایف��ای نقش پرداخته است.
در ای��ن می��ان دو فیلم مصادره و به وقت ش��ام
جزو پرفروش های سینمای ایران نیز محسوب
می شوند اما حمیدیان تجربه ناموفقی همچون
“خرگی��وش” را نیز در گیش��ه به ثب��ت رساند.
حمیدیان اما امس��ال نس��بت به جش��نواره فجر
سال گذش��ته کم کارتر ش��ده است .وی امسال
ت��ا اینج��ای کار تنها با دو فیل��م “معکوس” به
کارگردانی “پوالد کیمیایی” و “مس��خره باز” به
کارگردانی همیاون غنی زاده” شانس حضور در
جشنواره فیلم فجر را دارد.وی در فیلم سینمایی
مس��خره باز به کارگردانی همایون غنی زاده با
هدیه تهران��ی ،فرهاد اصالنی ،صاب��ر ابر ،علی
نصیریان ,،محسن حس��ینی ،مهدی کوشکی و
خس��رو بامداد همبازی ش��ده است .در خالصه
داستان مس��خره ب��از آمده است :تو پرورش��گاه
ص��دام می کردند مس��خره باز! اما من مش��ت
محکمی حواله صورت یکیشون کردم تا داستان
رو شروع کنم.همچنین بابک حمیدیان در اولین
فیلم پ��والد کیمیایی به نام معک��وس به ایفای
نقش در کنار ش��هرام حقیق��ت دوست پرداخته
است.اکبر زنجابپ��ور ،لیال زارع و علیرضا کمالی
از دیگر بازیگرانی هس��تند که حمیدیان در کنار
آنها به ایفای نقش پرداخته است.

نجمه طرماح :بازخوردی که از مخاطب میبینیم بخاطر نیت شهید است

«سِ ّر َسر» بیانگر راز سر شهید عبداهلل اسکندری است

نویسنده کتاب «سِ ّر َسر» گفت:این کتاب اساس کار روایت زندگی ش��هید عبداهلل
قصه رش��ادتها و باورهای شهید مدافع اسکندری از زبان همسرش است.
حرم است که هیچگاه سر و پیکرش به *نگارش این کت�اب چه تجربهای برای
خودتان داشت؟
میهن باز نگشت.
نجمه طرماح از نویس��ندگان حوزه دفاع باور من به عنوان نویسنده این کتاب این
مقدس است ک��ه در کارنامه خود آثاری است که حتی اگر نتوانم کتاب را معرفی
چ��ون «سِ ّر َسر» را به ثبت رسانده است .ی��ا رونمایی برای آن برگزار کنم اگر خدا
وی در گفتگو با می��زان ،درباره نگارش بخواهد کسی را معرفی کند یا بزرگ کند
کتابی درباره ش��هید مدافع حرم عبداهلل هیچ ک��س نمیتواند جل��وی این امر را
اسکندری است توضیحات��ی ارائه کرده بگیرد .شاید من به تنهایی نمیتوانستم
از پس نگارش ای��ن کتاب و معرفیاش
که میخوانید:
*نوش�تن زندگ�ی ش�هدای مدافع حرم برآی��م اما لطف خدا باعث ش��د که این
با ش�هید اسکندری آغاز ش�د .پیشنهاد کت��اب به خوبی دیده ش��ود .در حقیقت
نگارش این کتاب چطور مطرح شد؟
معرفی و بازخوردی که امروز از مخاطب
انتش��ارات روایت فتح پروژهای مبنی بر میبینیم برگرفته از نیت شهید است.
ش��هدای مدافع حرم داش��ت که زندگی *ش�هید عبداهلل اس�کندری چه کس�ی
نامه شهدا را از زبان همسران آنها روایت بود؟
میکرد .فکر کردم بهترین زمان است که عبداهلل اسکندری از اولین شهدای بدون
این ش��هدی را معرفی کنم و زندگینامه س��ر و پیکر مدافع حرم ب��ود .وی اوایل
جنگ که شهید شد و سر و پیکرش هیچ
وی را بنویسم.
*پروسه تحقیقها ،گپوگفت و نگارش وقت به کشور بازنگشت.
چه بازه زمانی داشت؟

مصاحبهها  7تا  8جلسه طول کشید یعنی
طی  8جلسه خدمت همسر شهیدرفتم
و نکات مورد نیاز را جمعآوری کردم .در
هر جلس��ه دو تا دو و نیم ساعت گفتگو
میکردیم بنابر این نگارش کتاب طی 6
ماه ب��ه پایان رسید و بعد از  8ماه ،کتاب
به چاپ رسید.
*آیا با همرزمان وی هم گفتگو کردید؟

هزین��ه صرف س�لاح و مهم��ات برای
داعش میش��ود همچنین اگر قرار باشد
پیکر وی را با اسرای داعشی مبادله کنند
باز هم جوانان��ی دیگر به جنگ میروند
و به ش��هادت میرسند بر همین اساس
ترجیح دادند پیکر ش��هید ب��ه میهن باز
نگردد.

*عن�وان کتاب ب�ر چه اس�اس انتخاب
شد؟

انتخاب عنوان «سِ ّر َسر» است که معنای
راز سر نیز میدهد .در وهله اول پیشنهاد
انتخ��اب این عنوان از سوی انتش��ارات
روای��ت فتح مطرح ش��د ک��ه به جهت
همخوانی این عنوان با مطالب ذکر شده
در مقدمه کتاب ،من نیز آن را پذیرفتم.
*هدفتان از نگارش «سِ ّر َسر» چه بود؟

برای یک نویس��نده که در ح��وزه دفاع
مقدس کار میکند نوشتن از شهدا حکم
مروارید کف دریاست و ما مثل غواصانی
هس��تیم که ب��ه صید آن م��ی رویم .ما
میخواهیم سوژهای پیدا کنیم چرا که هر
*چه شرایطی باعث شد که پیکر شهید موضوعی دیدگاهی به مخاطب میدهد.

به کشور باز نگردد؟

پ��در و سایر اعضای خانواده این ش��هید
مبادل��ه پیکر ش��هید با پول ی��ا اسرای
داعش��ی را نپذیرفتند چرا که اعتقاد آنان
ب��ر این بود که وی در مب��ارزه با مکتب
ساختگی داعش به شهادت رسیده است،
بناب��ر این اگر بخواهن��د مبلغی برای باز
پسگیری پیک��رش پرداخت کنند  ،آن

*با توجه به مصاحبههایی که با همس�ر
ش�هید داش�تید ،مهمتری�ن ویژگ�ی و
خصوصیت اخالقی که از وی در کتاب به
آن اشاره کردید چه بود؟

ش��هید اسکندری بازنشس��ته سپاه بود
و وظیف��های ب��رای ش��رکت در جنگ
نداش��ت ،ماموریت و مسئولیتی نداشت
ام��ا به اقتض��ای روحیهای که داش��ت،

معتق��د بود تا زمانی ک��ه زنده است باید
خدمت کند.سردر سنگرهای فرماندهان
جنگ تحمیلی تابلویی وجود داشت که
نوشته ش��ده بود فرماندهی ازان حسین
است این دیدگاه در باور فرماندهان دفاع
مقدس وجود داش��ت و شهید اسکندری
از فرماندهان جن��گ تحمیلی بود بنابر
این این فکر در وی وجود داش��ت البته
نکته دیگری که از این شهید و خانواده
اش بس��یار قابل تحس��ین است تواضع
آنهاست.خان��وادهاش از نظ��ر مال��ی و
تجمالت اص�لا در قید و بند نبودند و با
اینکه شهید اسکندری سردار بود و سابقه
زی��ادی در سپاه داش��ت اما ساده زندگی
می کردن��د .وی حتی تا  4سال پیش از
ش��هادت صاحب ماشین نبود و برخالف
آنچه در ذهن خیلی از افراد است زندگی
سادهای داشت.
*ک�دام یک از خاطرههای�ی که در کتاب
هم به آن اش�اره کردی�د ،برایتان جذاب
بود؟

همانط��ور که در بخش��ی از کتاب آمده
است شهید اسکندری در مدت سه سال
رئیس بنیاد ش��هید استان فارس بود و
مراجعان وی بیش��تر جانبازان و خانواده
شهدا بودند .یکی از خاطرات همسر وی
این بود که یک بار جانبازی که به دلیل
م��وج انفجار وضعیت نامناسبی داش��ت
ب��دون اینک��ه توجه کند که جلس��های
در اتاق سردار برگزار ش��ده وارد اتاقش

اخبار
روایت آسمانی شدن شهید علیاصغر
الیاسی در برنامه «از آسمان»

برنامه «از آسم��ان» این هفته به دیدار
خانواده علیاصغر الیاسی رفته تا خاطرات
او و چگونگ��ی ش��هادتش را به تصویر
بکش��د.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،برنامه «از آسم��ان» این هفته
به دی��دار خانواده علیاصغ��ر الیاسی در
ش��هرستان چهارباغ است��ان البرز رفته
است.او هم مثل ش��هید حججی دست
و پ��ای پدر و م��ادرش را بوسید و رفت.
اصغر میدانس��ت که اگ��ر آنها راضی
باشند ،خدا هم از او راضی میشود .خدا
در هم��ان سفر مزد تالش و جهادش را
با ش��هادت پرداخت کرد.این گوش��های
از سرگذش��ت مرد جوان��ی است که «از
آسمان» در برنامۀ این هفته خود به آن
میپردازد.امیر خورشیدی فرد تهیه کننده
و کارگردان این برنامه تلویزیونی گفت:
برای تولید برنامۀ شهید اصغر الیاسی به
شهرستان چهارباغ استان البرز رفتیم و در
کنار خانوادۀ صمیمی اش خاطرات او را
مرور کردیم.وی افزود :شهیدالیاسی ۲۳
سال��ه در یک خانۀ کوچک به دست پدر
و مادری با قلبهای بزرگ تربیت شد و
اهل محله او را به عنوان یک بس��یجی
بچه مس��جدی و مومن میش��ناختند.
خورشیدی فرد بیان کرد :عالقمندان به
اینگونه تولیدات سیما میتوانند مس��تند
زندگی ش��هید اصغر الیاسی را جمعه ۷
دیماه رأس ساعت  ۱۶از شبکۀ دو تماشا
کنند.گفتنی اس��ت؛ در تولید این برنامه
آقایان سعید سلیمانی ،مرتضی اعطاسی،
جعفر اکبری ،عباس خورش��یدی فرد و
حمید بناء مشارکت داشته اند.
روحیه ایستادگی استاد محب اهری
ستودنی است

دبیر اولین دوره جشنواره تئاتر یاران محراب
ضمن عیادت از حس��ین محب اهری از
خدمات این هنرمند پیشکس��وت تجلیل
کرد.به گزارش ف��ارس ،معاون فرهنگی
اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
و دبی��ر اولین دوره جش��نواره تئاتر یاران
محراب از خدمات حس��ین محب اهری
تجلی��ل کردند.محمدعل��ی جلیلی ،دبیر
اولین دوره جش��نواره تئاتر یاران محراب
و محس��ن خدامرادی مع��اون فرهنگی،
اجتماعی ناحیه مقاومت مالک اشتر عصر
روز پنجش��نبه با حضور در منزل حسین
محب اه��ری و عی��ادت از او از زحمات
این هنرمند پیشکس��وت در حوزه تئاتر و
داوری در اولین دوره جشنواره تئاتر یاران
محراب و هماری در کشف استعدادهای
هنری هنرمندان بس��یجی تقدیر کردند.
حس��ین محب اهری در این دیدار گفت:
تمایل زیادی دارم بازهم با جشنواره یاران
مح��راب و ناحی��ه مقاومت مالک اش��تر
همکاری داشته باش��م و از هنرمندان در
حوزه تئاتر حمایت کنم.محمدعلی جلیلی
دبیر اولین جش��نواره تئاتر یاران محراب
گفت :روحیه ایس��تادگی و مقاومت استاد
حسین محب اهری بسیار ستودنی و مثال
زدنی است و همه ما باید این روحیه را در
زندگی خودمان برای رسیدن به اهدافمان
به کار ببندیم و خوش��حال هس��تیم که
طی چند سال گذش��ته از تجربیات استاد
مح��ب اهری در حوزه هن��ر و تئاتر بهره
مند ش��دهایم.درپایان محسن خدامرادی
معاون فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت
مالک اش��تر با اعطای هدیه و لوح تقدیر
از ایش��ان قدردان��ی و آرزوی بهبودی و
سالمتی کامل برای ایشان کرد.
انصراف نیکنژاد از کارگردانی
«بیهمگان»

میش��ود .بعد از کنسل ش��دن جلسه با
ش��هید درد و دل میکن��د و بعد از آرام
شدنش گوشی سردار به صدا در میآید.
در یک لحظه از گوشی خوشش میآید
و به او میگوید گوشیات را به من بده
و س��ردار اسکن��دری در هم��ان لحظه
گوشی را به وی هدیه میکند و...

*این کتاب چند بار تجدید چاپ شد؟ از
بازخوردها راضی بودید؟

این کت��اب در حال حاضر به چاپ دوم
رسیده است در نمایش��گاه بین المللی
کتاب تهران در غرفه انتش��ارات روایت
فت��ح حضور داش��تم بس��یاری از افراد
میآمدند و از آنچه در این کتاب نوشته
بودم می گفتند .بازخوردها خوب بود و
گویا مخاطب��ان از خواندنش لذت برده
بودن��د البت��ه از آنجایی که انتش��ارات
روایت فتح در شیراز شعبهای ندارد این
کتاب صرفا درشهرهای دیگر به فروش
رفته اما در ش��هر خودم��ان آنچنان که
باید و شاید معرفی نشده است.

تهیه کننده سری��ال «بیهمگان» اعالم
کرد که برزو نیکن��ژاد از کارگردانی این
سریال انصراف داده است«.مهران مهام»
تهیه کننده سریال «بیهمگان» ،با اشاره
به سرعت پیشروی در نگارش این سریال
گفت :این روزها به شدت سرعت نگارش
فیلمنامه باال رفته و تا االن  ۱۵قس��مت
از ای��ن سریال به ط��ور کامل به نگارش
درآمده است .وی با اش��اره به زمان تولید
این سری��ال نیز بیان داش��ت :در ابتدای
سال  ۹۸پس از طی کردن مراحل برآورد
مالی تولید این سری��ال را آغاز میکنیم.
این تهیه کنن��ده در ادامه درباره انتخاب
کارگردان «بیهمگان» نیز گفت :یکی از
گزینههای کارگردانی «بیهمگان» آقای
برزو نیکنژاد بود که حضورش��ان در این
سریال منتفی ش��د .در حال حاضر و بعد
از مراحل برآورد مالی سریال کارگردان را
انتخاب میکنیم.به گ��زارش فارس ،این
سریال  ۱۰۰قس��متی که ق��رار است در
دو فاز  ۵۰قسمتی ساخته شود ،ملودرامی
اجتماعی خانوادگی را در تهران به تصویر
خواهد کش��ید که در آن دختر و پس��ری
قص��د دارند تا با یکدیگر ازدواج کنند ،اما
مسائلی سر راهشان قرار میگیرد .داستان
پیچیدگیهایی دارد که بین شخصیتها و
روابط خانوادگیشان حاکم است.

