
گزارش

 مجموعه »رفقای ما« در هفته 
دفاع مقدس روی آنتن می رود

مجموعه »رفقای ما« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
وحید نوری در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه 

پنج سیما می رود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســیما، مجموعه 
تلویزیونی »رفقای ما« با محوریت نگاهی به زندگی 
شخصی اســطوره های دفاع مقدس در 26 قسمت 
5 دقیقــه ای تهیه و تولید شــده اســت. مجموعه 
»رفقای ما« در هر قســمت با بازیگــران متفاوت 
قصه ای مستقل را روایت می کند و هدف از ساخت 
این مجموعه، همزاد پنداری با اســطوره های دفاع 
مقدس اســت. افرادی که جــدا و متفاوت از مردم 
عادی نبودند. آنها هم عشــق، زندگی، خانواده، کار 
و... داشــتند. هر کس می تواند جای آنها باشد اما 
با نگاه و درک درســت. این برنامــه می خواهد به 
مخاطبان نشــان دهد، آنها اســطوره نبودند اما با 
عشق به مردم، وطن و اعتقاداتشان اسطوره شدند. 
مجموعه »رفقای ما« کاری از گروه معارف شــبکه 
پنج سیماست که در هفته دفاع مقدس تقدیم نگاه 

مردم ایران می شود.

فیلم شهدای شاخص با حمایت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران تولید می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه در آستانه 
سالروز شهادت شــهید »محمود کاوه« با خانواده 

این شهید گرانقدر دیدار و گفت وگو کرد.
ســید امیرحســین قاضی زاده هاشــمی با حضور 
در منــزل این شــهید با مادر، فرزنــد و خواهران 
شــهید کاوه دیدار و گفت وگــو و ضمن تجلیل از 
رشــادت های این فرمانده سلحشــور دفاع مقدس 
بــر تبیین و ارائه الگوی این اســوه های ایثار برای 
نســل جدید تأکید کرد. وی گفت: در بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران برنامه ریزی شــده اســت فیلم 
زندگی شــهدای شــاخص هر اســتان با همکاری 
دســتگاه های مختلف در همان استان ساخته شود 
و شایســته اســت برای معرفی این شهید واالمقام 
تالش بیشــتری صــورت گیرد و ســاخت فیلم از 
زندگی شــهید کاوه می تواند یکی از این اقدامات 
در خراسان رضوی باشد. در این نشست صمیمی 2 
نفر از همرزمان سردار شهید کاوه به بیان خاطراتی 
از این شــهید بزرگوار پرداختند. ســردار شــهید 
محمود کاوه متولد سال ۱۳۴۰ در مشهد است که 
پس از اعزام بــه جبهه های نبرد حق علیه باطل و 
طی کردن مسئولیت های گوناگون در دوران دفاع 
مقدس، به فرماندهی تیپ ویژه شهدا منصوب شد. 
این فرمانده جوان و سلحشــور سرانجام در یازدهم 
شهریور سال ۱۳65 در عملیات کربالی 2 به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

 »روایت راهیان« ۳۹ نمایش 
در ایران و عراق اجرا می کند

به گــزارش روابط عمومی حوزه هنری ، نشســت 
خبری ششــمین همایش بین المللی تئاتر مردمی 
پیاده روی اربعین »روایــت راهیان« با حضور علی 
فروزان فر معاون هنری حوزه هنری، کوروش زارعی 
رئیس هنرهای نمایشــی حوزه هنری، سید محمد 
مصطفی موتورچی دبیر همایش و آرش ســاربان 

دبیر اجرایی این رویداد برگزار شد.
در ابتدا، علی فروزانفر معاون هنری حوزه هنری، با 
بیان اینکــه همایش »روایت راهیان« عرض ارادت 
اهالــی فرهنگ به خصوص فعالیــن حوزه هنرهای 
نمایشــی به محضر حضرت اباعبداهلل )ع( اســت، 
گفت: همایش امســال از نظر کمیــت، کیفیت و 
گســتره  جغرافیایی یک رویداد متفاوت خواهد بود 
و مجموعه  هنرهای نمایشــی در این زمینه برنامه 

مفصل تری را تدارک دیده است.
در ادامه، کوروش زارعی مدیر کل هنرهای نمایشی 
حــوزه هنری به برگزاری ششــمین همایش تئاتر 
اربعین اشاره کرد و با بیان اینکه خوشحالم که عمر 
و ســابقه  هنری خود را در مسیر اهل بیت علیهم 
الســالم مصرف کــرده ام و آرزو دارم همواره خادم 
امام حسین )ع( باشــم و اگر افتخاری در سینما و 
تئاتر دارم به واســطه نوکری امام حسین)ع( است، 
افزود: امســال گســتردگی کارمان در تئاتر روایت 
راهیان خیلی بیشتر شده و کار محدود به هنرهای 
نمایشی نیســت. وی با بیان اینکه سال های آینده 
ابعــاد و گرایش هــای مختلف هنری را در مســیر 
اربعین گســترده تر خواهیم کرد، گفت: کرونا سال 
گذشــته شــرایط ما را برای اجرا در این همایش 
ســخت کرد اما برای اولین بار یک گروه نمایشــی 
در بین الحرمیــن و صحــن امیرالمومنین در نجف 
اشرف اجرای نمایش کردیم درحالی که هیچ گروه 
نمایشــی در بین الحرمین اجرای نداشته بود و این 

برای ما یک توفیق بزرگ بود.
سپس، سید محمدمصطفی موتورچی دبیر همایش 
با بیان اینکه عمیقاً معتقد به واژه نذر فرهنگی برای 
همایش تئاتر روایت راهیان هســتیم، افزود: امسال 
روایت راهیان شــعر، سرود و هنرهای تجسمی را با 
رویکرد نمایشی به این اتفاق اضافه می کند لذا با شعر 
و سرود و هنرهای تجسمی صرف روبرو نخواهیم بود 
و ســعی کرده ایم این رویدادها را به صورت نمایشی 
داشته باشیم. وی در تشریح برنامه های این همایش 
گفت: امسال شبیه خوانی، نقالی، پرده خوانی، نمایش 
خیابانــی، مقتل خوانی و شــعر، ســرود و هنرهای 
نمایشــی را در این رویداد خواهیم داشت. همچنین 
برنامه ای برای سربازان ۱۴۰۰ امام زمان )عج( تدارک 
دیده ایم که با رویکرد نمایش های عروســکی است و 
کارها عالوه بر زبان فارســی، به زبان های انگلیسی، 

عربی، ترکی، اردو و پشتو ارائه خواهند شد.

اخبــــار

دو انتخالـت پـر جاشـیه و مسـئه دار در دو عرصـه برگـزار 
شـد کـه البتـه شـباهت هایی بـه هـم داشـت، انتخابـات 
فدراسـیون فوتبـال کـه بـه انتخـاب مهـدی تـاج بـرای 
ریاسـت فدراسـیون انجامیـئ و انتخابـات خانه سـینما که 
آن نیـز پـر حاشـیخ بـود و یکـی از حواشـی آن معرفـی 

لحظـه آخـری عسـکر پـور بـود کـه رأی هـم آورد.
سـرانجام، انتخابات خانه سـینما بعد از چند روز پرحاشـیه 
برگـزار شـد، برگـزاری ای کـه خود بـدون حاشـیه نبوده و 
اتحادیـه تهیه کننـدگان بـه هـر طریقـی نام عسـگرپور که 

از قبـل در لیسـت نامزدهـا نبود وارد انتخابـات کردند.
جالبـی ماجـرا این بود کـه مخالفت های زیادی بـا انتخاب 
مهـدی  محمـد  ورود  بـا  و  گرفـت  تـاج صـورت  مهـدی 
عسـگرپور بـرای انتخابـات خانه سـینما نیـز مخالفت هایی 

وجـود داشـت امـا هـر دو انتخاب شـدند.
بـه گـزارش فـارس انتخابـات خانـه سـینما کـه از پیش با 
حاشـیه هایی همراه بود، سـرانجام از سـاعت ۱6 تا سـاعت 
22 چهارشـنبه ۹ شـهریور بـه ریاسـت فرهـاد توحیـدی، 
محمدرضـا  نظـارت  اسـعدیان،  همایـون  رئیسـی  نائـب 
موئینـی و بـا حضـور جمـال خنـدان وکیـل خانه سـینما 
برگـزار شـد. همچنیـن حسـن عباسـی کیـان بـه عنـوان 
نماینـده دبیرخانه هیات رسـیدگی سـازمان سـینمایی در 

ایـن انتخابـات حضور داشـت.
اتحادیـه تهیـه  کننـدگان بـه دلیـل نداشـتن شناسـه از 
انتخابـات کنـار گذاشـته شـد و البتـه در لیسـت اعالمـی 

نداشـت. هم جایـی  نامزدهـا 
از موعـد قبلـی برگـزاری انتخابـات تـا نهـم شـهریورماه 
اتفاقـات عجیبـی بزرگ ترین صنـف سـینماگران ایران رخ 
داد امـا درنهایـت فهرسـت نامزدهـا توسـط خانـه سـینما 
اعـالم شـد. اتحادیـه تهیه کننـدگان کـه از روز برگـزاری 
انتخابـات  قبـل  سـینما  خانـه  عمومـی  مجمـع  آخریـن 
به قول معـروف  و  شـده  حاشـیه ها  مرجـع  هیئت مدیـره 
یک طـرف دعوا بـود به دلیل نداشـتن شناسـه از انتخابات 
کنـار گذاشـته شـد و البتـه در لیسـت اعالمـی نامزدهـا 

نداشـت. هم جایـی 
مطابـق شـنیده ها نـام چنـد نامـزد انتخابات هیئـت  مدیره 
دو روز قبـل از برگـزاری انتخابـات بـه سـازمان سـینمایی 

می توانسـت  دیرهنـگام  اعـالم  ایـن  بـود،  شـده  اعـالم  
انتخابـات خانه سـینما را بـار دیگر با بحـران و البته تعویق 
مواجـه سـازد امـا به هـر دلیـل نهـم شـهریورماه انتخابات 

برگـزار و اعضـا جدیـد هیئـت  مدیـره معرفی شـدند.
در طـول زمـان برگـزاری منتظـر اعـالم اسـامی منتخبین 
از میـان لیسـت نامزدهـا بودیـم امـا اتفـاق عجیـب دیـده 
شـدن نـام محمدمهدی عسـگرپور رئیس خانـه هنرمندان 
در ایـن لیسـت بـود، نامـی کـه پیش ازایـن میـان اسـامی 

اعالم شـده نامزدهـا دیـده نمی شـد.
در نهایـت در روز انتخابـات خانه سـینما نـام محمدمهدی 
عسـگرپور ازطـرف اتحادیـه تهیه  کنندگان حضور داشـت.
حـال بایـد دیـد عسـگرپور بـا اعمال نفـوذ لحظـه آخـری 
اتحادیـه تهیه کننـدگان وارد انتخابات شـده و یا سـازوکار 
قانونـی بـرای ایـن اتفـاق وجـود داشـته اسـت. مطابـق 

شـنیده ها چنـد روز گذشـته عسـگرپور بـه خانـه سـینما 
مراجعـه داشـته اسـت، مراجعـه ای کـه پیگیـری وضعیت 
وی او دی هـا به عنـوان دلیـل آن عنوان  شـده بود و ممکن 

اسـت کـه ایـن اتفاقـات از آن روز نشـأت گرفتـه باشـد.
البتـه شـاید حضـور او در بدنـه خانـه هنرمنـدان بتوانـد 
آسـیب ها و دودسـتگی ها را پایـان بخشـد امـا بحث اصلی 
بر سـر چگونگی حضور و ورود او در لیسـت نامزدهاسـت؛ 
سـؤال اینجاسـت کـه اگـر اتحادیـه تهیه کننـدگان منعـی 
بـرای حضـور در انتخابـات نداشـته اند از اسـاس دعواهای 
صـورت گرفتـه برای چـه بود و اگـر هم منـع قانونی برای 
حضورشـان در مجمـع عمومـی خانه سـینما وجـود دارد، 
چـه اعمال نفـوذی فراتـر از قانـون صـورت گرفتـه و راه 

حضـور ایـن اتحادیـه را همـوار کرده اسـت.
سـؤال اصلـی چگونگـی سـازوکار حضـور مدیرعامـل خانه 

هنرمنـدان در انتخابـات خانه سـینما اسـت.
گفته می شـود در ائتالفی بی سـابقه میان تهیـه  کنندگان، 
یکـی از اصنـاف زیرمجموعـه اتحادیـه کـه دارای شناسـه 
از وزارت کار بـوده اسـت باعـث شـده تـا ایـن اتحادیـه 
پیش بینـی  پیش ازایـن  امـا  نمانـد؛  عقـب  انتخابـات  از 
ایـن اتفـاق توسـط خبرگـزاری فـارس صـورت گرفتـه و 
بیان شـده بـود کـه ایـن صنـف بـه جهـت عـدم حضـور 
در اصنـاف زیرمجموعـه خانـه سـینما امـکان شـرکت در 
را نخواهـد  بـرای هیئت مدیـره  نامـزد  مجمـع و معرفـی 
داشـت؛ البته چرایـی انتخاب نـام محمدمهدی عسـگرپور 
کـه مدیرعاملی خانـه هنرمندان را هم برعهـده دارد محل 

اسـت. دیگری  سـؤال 
درنهایـت بایـد دید که آیـا دلیل و یـا چگونگی جمع بندی 
و رسـیدن بـه انتخـاب یکـی از مدیرعامالن گذشـته خانه 
سـینما که اتفاقـاً در دوران پر از حاشـیه ای آن را مدیریت 

می کـرد اعالم خواهد شـد یـا خیر؟
بـا ایـن همـه فقط باید امیـدار بود تـا این انتخابـات به هر 
شـکل نقطـه پایانـی بر حاشـیه های خانه سـینما باشـد تا 
معیشـت چند هزار سـینماگر عضـو آن و البتـه حمایت از 

آن هـا معطـل این گونه اتفاقات نباشـد.

نتایج نهایی انتخابات
بـر اسـاس آرای بـه دسـت آمـاده اعضـای شـانزدهمین 

هیئت مدیـره خانـه سـینما بـه شـرح ذیـل اسـت:
علی لقمانی 2۰ رأی

محمدمهدی عسگرپور ۱6 رأی
مسعود امینی تیرانی ۱6 رأی

علی دهکردی ۱۴ رأی
حبیب اسماعیلی ۱۳ رأی
علیرضا حسینی ۱2 رأی
جابر قاسمعلی ۱۱ رأی

امیرحسین اثباتی ۸ رأی
رضا درستکار 6 رأی

مجید امانی زاده 5 رأی
مسعود اطیابی ۳ رأی
معین صمدی ۳ رأی
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از انتخابات فدراسیون فوتبال تا انتخابات خانه سینما

کارگردان مستند کوتاه »من زنده برگشتم« که ۱۰ شهریورماه روی آنتن شبکه 
مســتند رفت از ویژگی های اثرش و معضل اجتماعی که به آن پرداخته، ســخن 

گفت.
مجتبی حیدری کارگردان مســتند کوتاه »من زنده برگشــتم« که در ششمین 
جشنواره مستندهای تلویزیونی پذیرفته شده و پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ساعت 
2۱ از شبکه مستند روی آنتن رفت، به مهر گفت: این مستند که محصول مرکز 
مستند ســوره است، سال ۱۴۰۰ در بخش مســتند کوتاه پانزدهمین جشنواره 

»سینماحقیقت« به نمایش درآمد اما هنوز به پخش عمومی نرسیده است.
وی با اشــاره به اینکه عالقه مند اســت اکران ســینمایی این مســتند با برپایی 
نمایشــگاهی از مجموعه عکس هایی که در ســفر به مرز ایــران برای »من زنده 
برگشتم« داشــته اســت، اتفاق بیفتد، گفت: مجموعه عکس خوبی از این سفر 
دارم که دوســت دارم همزمان آن را با اکران »من زنده برگشتم« رونمایی کنم. 
همچنین خوشحالم که اولین پخش این مستند از تلویزیون اتفاق می افتد چراکه 
عالقه منــدم درباره موضــوع آن بحث و گفتگو صورت بگیــرد. در حقیقت ما با 
ســاخت اثر، صرفاً به دنبال تولید محتوا نبودیم بلکه دنبال جریان سازی بودیم و 

امیدوارم برای این کار نیز چنین اتفاقی رخ بدهد.
حیدری با اشــاره به اینکه ســال ۱۴۰۰ در بخش »کرونا« ی پنجمین جشنواره 
مســتندهای تلویزیونی جایزه بهترین مجموعه عکس را دریافت کرده و امســال 
با »من زنده برگشــتم« در بخش مســتندهای »کوتاه« جشــنواره مستندهای 
تلویزیونی حضور دارد، مطرح کرد: برای من شرکت در بخش فیلم جذاب تر است 

چراکه آثار از تلویزیون در ســه نوبت پخش می شوند و این مساله کمک می کند 
افراد بیشــتری مستندها را تماشــا کنند و برای ما هم موضوعیت دارد که مردم 
کارها را ببینند اما بخش »عکس« بســتر پخش ندارد در حالی که باید برای این 

بخش هم فکری کرد و الزم است جدی تر به آن نگاه شود.
وی افزود: برگزاری این جشــنواره به صورت مداوم و با این شــرایط کاری بزرگ 
است اگرچه ضعف هایی داشته و دارد اما همین که برگزار می شود، باارزش است. 
جشنواره مستندهای تلویزیونی این فرصت و انگیزه را به بچه های مستندساز به 

ویژه جوانان می دهد که تولیدات خود را به تلویزیون برسانند.
کارگردان »من زنده برگشــتم« در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به اینکه این مســتند به موضوع قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان 
می پردازد، اظهار کرد: مخاطب در »من زنده برگشتم« با تصاویر جدیدی از یک 
معضل اجتماعی و اقتصادی یعنی ســوخت بری و معیشت جوانان که در مرزهای 
کشورمان درگیر آن هســتیم، روبه رو می شود. اگرچه در گذشته کارهایی با این 
موضوع انجام شــده اما باز هم الزم است به این موضوعات بپردازیم و درباره آن 

حرف بزنیم.
حیدری ادامه داد: از آنجاکه مردم ایران خط قرمز من هســتند، در این مســتند 

نیز بدون ترس درباره مرزنشینانی گفتم که مسئوالن برای معیشت و عمر و جان 
آن ها احترام قائل نیســتند. من در شهرستان سرباز دیدم که مرگ انسان ها و از 
دســت دادن جوان تبدیل به یک مساله عادی شده و این موضوع بسیار دردناک 
است. به یاد دارم به یکی از اهالی آن منطقه گفتم با اینکه وضعیت اقتصادی تان 
ضعیف اســت اما ۱۰ بچه دارید. او در جوابم با ناراحتی گفت که در نهایت یک 
یا دو بچه برایم باقی می مانند چراکه بقیه آن ها در مرزها جان خود را از دســت 

می دهند.«
وی در پایان خاطرنشــان کرد: بازدید روســای جمهور، نمایندگان مجلس و هر 
کس که ِســمتی در این کشور دارد، شــوخی بیش نیست تا زمانی که فکری به 
حال این منطقه و معیشــت مردمانش نشود. امیدوارم این مستند و دیگر آثاری 

که با این موضوع ساخته می شوند، بتوانند باب گفتگو را باز کنند.
در خالصه داســتان این مستند آمده است: »با ســاجد درعروسی یکی از اهالی 
روستا آشنا شدم؛ مهندس عمرانی که تجربه هرکاری جز تخصص اصلی خودش 
از جمله جمع آوری علوفه برای دام، خرماچینی، مکانیکی و... را داشــت. ساجد 
می گفت »میدونســتی اینجا دخترها، فردای عروسی شون سی مثقال طالیی که 
بابت مهریه گرفتن رو به شوهرشون میدن تا باهاش یه نیسان بخره و بزنه به دل 
کوه؟« چون اینجا یک شــغل دیگه هم وجود داره، اگرچه خطرناکه ولی درعوض 
پولش نقد اســت. اتفاقاً ســاجد این روزها بدجوری دستش خالی شده، تصمیم 
گرفته بعد از مدت ها دوباره به این کار برگردد. از او خواستم اجازه بدهد این بار 

من هم همراهش باشم.«

مستند »من زنده برگشتم«
قابل توجه مسئولین

همایــون شــجریان اعــالم کرد کــه زمــان برگزاری 
کنســرت های کانادای او، به دلیل آماده نشــدن ویزای 
تعدادی از اعضای ارکستر ســیاوش به ماه ژانویه تغییر 

کرد.
به گزارش ایســنا، همایون شــجریان کــه پیش از این 
اعالم کرده بود قرار است ۱۱ تا 2۰ شهریور )دوم تا ۱۱ 
سپتامبر( در شهرهای تورنتو، مونترال، ونکوور و کلگری 
کشــور کانادا به روی صحنه برود، اکنون یک روز پیش 
از آغاز این کنســرت ها، از تغییر زمان برگزاری آنها خبر 

داده است.
شجریان در توضیح علت این اتفاق در صفحه اینستاگرام 
خود نوشــته اســت: »عالقه مندان گرامی ضمن عرض 
پوزش بابت مشــکل  ایجاد شده الزم می دانیم شما را در 

جریان شرایط  ایجاد شده قرار دهیم.
یکم سپتامبر 2۰22 متاســفانه آخرین فرصت دریافت 
ویــزای همایون شــجریان و تعــدادی از اعضای گروه 
ســیاوش از دســت رفت. این در حالی است که پس از 
گذراندن مراحــل طوالنی اخذ ویزا و انتظار هر روز ما و 
پیگیری های وکیل پروژه نیمی از اعضا در تورنتو و نیمی 
دیگر به همراه همایون شجریان در ایران منتظر هستند.
تاکنون مشکالت و استرس زیادی برای همگی مان ایجاد 
شــده است؛ چراکه فردا دوم سپتامبر قرار بود در تورنتو 
میزبان شما عزیزان باشیم و با این اجرا تور کانادا را آغاز 

کنیم و در قبال شما عزیزان مسئول هستیم.

در حال حاضــر ۱2 نفر از اعضای ایرانــی و غیر ایرانی 
گروه ســیاوش که نیازمند دریافت ویــزا نبوده اند برای 
تمرین های نهایی از محل اقامتشان به تورنتو رسیده اند. 
اما برای حضور دیگر اعضا متاسفانه امروز پس از اخرین 
پیگیری های وکیل متوجه آن شدیم که ویزای چند تن 
از هنرمندان اصلی گروه ســیاوش همچنان در پروســه 

اداری است و هنوز به مرحله صدور نرسیده است.
از آنجایی که اجرا بدون حضور این هنرمندان امکان پذیر 
نیســت و کیفیت و اجرای بی کم کاســت بر همه چیز 
اولویــت دارد، مجبور هســتیم برای تحقــق این امر و 
اطمینــان از دریافت ویزای کامل اعضــای گروه تاریخ 

برنامه های تور کانادا را به ماه ژانویه موکول کنیم. 
تاریــخ دقیق این اجراها تا هفتــه آینده به اطالع عموم 
خواهد رســید و برای کســانی که بلیــط تهیه کرده اند 

ایمیل خواهد شد. 
عزیزانی که بلیط تهیه کرده اند می توانند بر اساس همان 
بلیط و همان شــماره صندلی در روز های جدیدی که 
متعاقبا اعالم خواهد شــد در کنسرت شرکت نمایند و 

حقشان تمام و کمال برای حضور محفوظ است.
با پوزش بسیار از یک یک شما عزیزان به دلیل اتفاقات 
غیرمنتظره ای که باعث این تغییرات شــده اســت، به 
اطالع می رســاند عالقمندانی که مایل به کنسل کردن 
بلیط خود هســتند، می توانند با ارجاع بلیط به ســایت 

خریداری شده وجه خود را دریافت نمایند.«

کانادا ویزا نداد کنسرت همایون به تعویق افتاد
در پی درگذشــت عباس معروفی، بهزاد خورشــیدی ـ 

هنرمند گرافیست ـ طرحی را برای او کشیده است.
عباس معروفی، داستان نویس، نمایش نامه نویس و شاعر 
صبح پنج شــنبه، ۱۰ شهریور در پی بیماری سرطان در 

سن 65 سالگی در آلمان از دنیا رفت.
بهزاد خورشــیدی در متنی که همــراه با طرح خود به 
ایســنا ارســال کرده، برای عباس معروفی نوشته است: 
»تو میدانی از مرگ نمی ترســم! فقط حیف اســت هزار 
سال بخوابم و خواب تو را نبینم. پدر خیال می کرد آدم 
وقتی در حجره خودش تنها باشد تنهاست؛ نمی دانست 
تنهایی را فقط در شــلوغی می شــود حس کرد. به یاد 
عباس معروفی، نویســنده هنرمندی که با نوشته هایش، 
جهان پر امیدی آفرید. او که قلبش در این خانه می تپید 

و دور از وطن درگذشت!«
خورشیدی در کنار دلنوشته خود برای معروفی طرحی 

از چهره او را هم طراحی کرده است.
ســیدمهدی شــجاعی ـ نویسنده و پژوهشــگر ـ هم با 
انتشار ویدیو و متنی به یاد عباس معروفی نوشته است: 
»عباس نرفته بود که بمانــد، رفته بود که زود برگردد.
عبــاس نرفته بود که بــرود، آن هم اینطــور غریبانه و 
جانســوز. عباس اساساً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری 
و سماجتش را برای ماندن به کار گرفت اما عزم این سو 
برای راندنش جزم بود. باید بین کشته شدن و گریختن 
یکی را انتخاب می کرد، راه سومی وجود نداشت. زنجیر 

قتل های زنجیره ای دور خانه اش و خودش حصار کشیده 
بود و هر لحظه این محاصره تنگ تر می شد. 

می گفت هر بــار که رادیو و تلویزیــون آلمان می گوید 
»عباس معروفی نویســنده تبعیدی از ایــران« دلم ُگر 
می گیرد. از دبیرســتان بــا هم بودیــم. رفاقتی عمیق 
و شــیرین و ماندنی که به قول خــودش توپ هم نمی 

توانست پایه های آن را بلرزاند.
سید عباس معروفی را غربت و تنهایی از پا در آورد علیرغم 
اینکه تالش می کرد ســرپا بماند امــا موریانه ی غربت از 
درون می خوردش و به سوی فرو ریختن می بردش. باسی 
جون صدایش می کردم. دوســت داشتم این ترکیب را و 
خودش هم خیلی دوست داشت. به خاطر عزیزی که در 

کودکی او را به این اسم صدا کرده بود. 
من نقدا کاری به عرصه ادبیات و هنر و رمان و داســتان 
و جایگاه او ندارم. چشــم اشــکبار به جای خالی یاری 
دبیرســتانی دوخته ام که از مهر و عاطفه سرشــار بود و 
آنقدر در حسرت بازگشــت به وطن سوخت تا خاکستر 
شــد. از این سو خیلی تالش شــد برای اینکه ُکفرش را 
در بیاورند و علم کنند اما ریشــه ی باورهای او محکم تر 
از آن بود که هجمه ها و دسیســه ها بتواند از جا درشان 

بیاورد. آنچه اکنون با اوست همان باورهاست.
خدا به جبران سختی های این جهان، آن جهانش را آباد 
کند و در پی ســال ها غربت و آوارگی در اقامتگاه صدق 

نزد ملیک مقتدر قرار و استقرارش ببخشد.«

»عباس معروفی« به روایت خورشیدی و شجاعی

دومین روایت سینمایی از شهدای غواص

»نهرخین«به»فجر«میرسد؟
حســین پارسایی قرار است در اولین تجربه تهیه  کنندگی 
خــود فیلم ســینمایی »نهر خین« را با موضوع شــهدای 

غواص و به کارگردانی جواد افشار به تولید برساند.
به گزارش مهر، فیلم ســینمایی »نهر خین« به کارگردانی 
جواد افشــار و تهیه  کنندگی حســین پارسایی به تازگی 

پروانه ساخت دریافت کرده است.
حسین پارسایی که اول تجربه سینمایی خود را به  عنوان 
تهیه  کننده پشت ســر می گذارد، قرار است این فیلم را با 

موضــوع دفاع مقدس به تولید برســاند؛ فیلمی که درباره 
شهدای غواص است.

»نهر خین« یکــی از مهمترین مناطــق جنگی در طول 
هشــت ســال دفاع مقدس اســت که عملیات هایی چون 

کربالی ۴ و کربالی 5 در آن رخ داده است.
با توجه به اینکــه پیش تولید فیلم »نهر خین« هنوز آغاز 

نشــده اســت، احتمال اینکه تهیه کننده و کارگردان برای 
تأمین شــرایط تولید فیلم دچار مشکل شده باشند بسیار 
زیاد است. باید دید این فیلم می تواند رنگ چهل و یکمین 

جشنواره فیلم فجر را به خود بگیرد یا خیر.
پیــش از این، پوریا آذربایجانی نیز در ســال ۱۳۹۴ فیلم 
سینمایی »اروند« را با موضوع شهدای غواص ساخته بود.


