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پس از گذشت دو سال از درگذشت مدیر باسابقه جلوههای ویژه سینما

«حرفهای» جواد شریفیراد منتشر میشود

ادبوهنـر

کتاب حرفهای شامل خاطرات جواد شریفیراد که توسط محمد قاضی تهیه و تدوین شدهاست روز شنبه ۱۹دی
طی مراسمی با حضور هنرمندان سینما و اهالی قلم در خبرگزاری مهر رونمایی میشود .دو سال پس از واقعه
انفجار در صحنه ساخت فیلم «معراجیها» ،خاطرات این هنرمند منتشر شد.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه 16دی 1394

دریچه

از میان خبرها

«بیماراستانداردشده»
اولبهمنکلیدمیخورد

ادامه از صفحه 9

یکیازواجبات
ماخاطرهاست

 ...گوشههایی از ایــن خاطرهها را
نگاشتهام و امـــروز در منظومه تــازه
دستخونباپرداختیدیگرگونهودرقالب
یک شعر بلند در حد یک کتاب خاطرات
خــودم را از کودکی و روستا و جنگ و
انقالب و امام (ره) نوشتهام .بغض یخی
فیلم خوبی اســت؛ چــون بخشی از
گذشته و واقعیات زندگی مردم ما را در
انقالب و جنگ مستند کــرده است.
دشوار یهای پسر و دختر یتیمی که
برادرشان به جبهه رفته است ،در یک
روستای جنوب خراسان دستمایه این
فیلم داستانی است که فیلم خوبی هم
از آب درآمده است .بهعنوان یک فیلم
که به کودکان و نوجوانان میپردازد،
فیلم نسبتا جذابی هم هست .جدا
از موضو ع جنگ و جهاد ،همینکه
ایــن فیلم در یــک روســتــا مـیگــذرد،
برای من بسیار ارزشمند است .فقط
بخشی از تنهایی عمیق این دو کودک
به نظرم اغراق شده بود؛ چون معموال
خانوادههای روستایی بهویژه در زمان
جنگ ،خانواده رزمند هها را اینطور
تنها نمیگذاشتند .امــروز ما چهره
روستا را در رسانه نمیبینیم و برای
همین است که اینهمه مشکل داریم.
روســتــا ،خاستگاه جــدی تولیدات
کشاورزی و دامی است و باید روستا
بهصورت متشخص و جاندار در ذهن
همه ما و بهویژه کودکان ما حاضر و
همیشه محبوب باشد .اینهمه بحران
ما در شهرهای شلوغ بهخاطر تخریب
هویت و چهره روستاست .مهمترین
انگیزهها ،انگیزههای فرهنگی هستند
و دریغ است که بخشی از مردم ما امروز
از نام روستایی و دهاتی ننگ دارند.
امــیــدوارم بـــهزودی شاهد تماشای
مجمو عهها ی تلو یز یو نی جــذ ا ب
روستاییباشموامیدوارمازاینمضحکه
و مسخره زندگی مصرفی شهری همه
ما بهخوبی و خوشی نجات پیدا کنیم.
حاال من در اولینفرصت ،فیلم بغض
یخی را به بچههایم نشان میدهم تا
تصویری از جنوب خراسان داشته
باشند .تصویری که در تربتحیدریه و
جام خیلی تفاوتی نمیکند.

هاشم شکوهی ،شاعر پیشکسوت آیینی ،درگذشت

شاعررفتاماشعرموجیاستکهخودشمیآید

صدرا وحدت -بعضی روزها بهویژه سهشنبهها آدم باید
منتظر خبرهای بد باشد .شاعران زیادی سهشنبه
مردند .آد مهــای زیــادی سهشنبه را به چهارشنبه
نرساندند .این سهشنبه هم باید با یک پیامک ،خبر
فــوت هاشم شکوهی را بشنوم :هاشم شکوهی،
شاعر پیشکسوت آیینی و پیرغالم امامحسین(ع)،
درگذشت .مراسم تشییع ساعت ،12پایینخیابان،
مکتب پیروان نبوی.
به عکاس زنگ میزنم .هماهنگ میشود و تا زمانی
که برسم خیابان نــواب ،یک ساعت فرصت است.
فکر میکنم .خوبی شاعربودن این است که وقتی
خبر مرگت را میدهند ،آد مهایی هستند که توی
ذهنشان شعرهایی که گفتهای را مرور کنند .بعد،
خاطرات هاشم شکوهی توی ذهنم رژه میروند،
شاعری بیادعا که در جلسات شعر این شهر عاشقانه
حضور داشت و هرجا جلسات نام و نشانی از شعر
آیینی داشت ،میشد شکوهی را دید که با عشق برای
اهلبیت(ع) شعر میخواند .حتی این اواخر با تمام
رنجوری ،عاشقانه در جلسات شعر آیینی حضور پیدا
میکرد و شعر میخواند.
حاال رسیدهام مکتب پیروان نبوی .آدمهای زیادی
نشستهاند ،شاعر و مــداح .جلوی در با پسر استاد
همکالم میشوم .تسلیت میگویم و چند سوال
میپرسم .میگوید« :پدر مدتی بود کسالت داشتند.
مریضیهای مختلف ایشان را شکستهبود و اخیرا هم
درگیر بیماری شدند که درمان آن به ایشان فشار وارد
کردهبود .دیشب هم در بیمارستان قائم به رحمت خدا
رفتند .بنا به وصیت خودشان ،ایشان را در آرامستان
خواجهربیع خاک میکنیم».
جایی پیدا میکنم و مینشینم .هنوز پیکر مرحوم را
نیاوردهاند .دقایقی بعد شلو غتر میشود .کسی شروع
میکند بیتهایی از مرحوم را میخواند .تابوت را
بلند میکنند و الالهاالا...گویان پیادهروهای حاشیه
خیابان نواب تابوت شاعر آیینی را به حرم میبرد،
جایی که او سالهای سال برایش شعر گفتهاست.
بال مالیک بود فرش عزای حسین(ع)
هاشم شکوهی در سال 1312در مشهد متولد شد.

در کودکی نزد عارف بزرگ شیخ علی کاشانی ملقب
به فریداالسالم و نیز مدتی هم در محضر مرحوم
آیتا ...حبیبا ...گلپایگانی درس اخالق را فراگرفت
و بیشترین تاثیر وی از عــارف و شاعر د لسوخته،
حیدرآقا تهرانی معروف به شیخ معجزه ،بودهاست.
از هاشم شکوهی پس از سا لها مجاهدت و تالش
در راه ادبیات آیینی و ارادت به ساحت اهلبیت(ع)
دو جلد کتاب با عنوانهای «منظر دلها» و «آیینه
حکمت» به چاپ رسیدهاست.
از این شاعر د لسوخته شعر و نوحههای ماندگار
بسیاری ماندهاست که مشهورترین آن این چندبیت
است :چون به عزاخانهاش پا نهی آهسته نه /بال
مالیک بــود فــرش عــزای حسین(ع) /خند هکنان
میرود روز جزا در بهشت /هرکه به دنیا کند گریه برای
حسین(ع).
30خــردادمــاه 94روزنامه شهرآرا در صفحه «حرف
مــردم» گفتگویی مفصل با این شاعر پیشکسوت
داشتهاست که بخشهایی از آن را بازخوانی میکنیم.
*شعر موجی است که خودش میآید
شعر موجی است که خودش میآید .لحظه خاصی
است گاهی در اوج شادی است و گاهی در نهایت غم
و گاهی در یک روز معمولی معمولی ،خودش میآید

محمدعلی مجاهدی عنوانکرد:

شعرآیینیمعترضدرایرانروندروبهرشدیداشتهاست

محمدعلی مجاهدی میگوید :شعر آیینی
معترض ،رهاییبخش و بیدارکننده پس از
رهنمود رهبر انقالب به شاعران برای ورود جدی
به موضوعات روز با رشــد بسیارخوبی مواجه
شدهاست.به گزارش روابط عمومی حوزه هنری،
محمدعلی مجاهدی با بیان اینکه بیانیههای
رسمی با بیش از  ۵۰۰امضا در راستای تقبیح
و اعتراض به جنایات رژیمهایی مانند آلسعود
و کشتارهای اخیر مسلمانان در نیجریه و لبنان

منتشر شد هاست ،عنوا نکرد :من هم تالش
داشتهام بهعنوان شاعری آیینی در ابتدای صف
شاعران معترض حضور داشتهباشم و اینگونه
بیانیهها را امضا کــرد هام .بیشتر اهل فرهنگ،
هنر ،اندیشه و شعر در این زمینه پیشگام بودهاند.
وی ادامـــه داد :در نشستها و مراسمهای
شعرخوانی مسائل روز را در دستورکار قرار
میدهیم .خوشبختانه شاعران جــوان کشور
وارد عرصه اعتراض به سیاستهای ناهمگون
دولتمردان اروپایی و بهویژه آمریکایی که ریشه در
روحیه استعمارگریشان دارد شدهاند و اینگونه
موضوعات در آثارشان متجلی است .شاعران
متعهد و آیینی کشور در این مقطع تاریخی از
رسالتی که بر دوششان بوده غافل نشدهاند.
مجاهدی خاطرنشانکرد :در مبحث شعر آیینی
شعر اعتراض ،رهایی و بیداری را داریم که در این
عرصهها در چندسال اخیر ورود چشمگیری
داشتهایم و آثار بسیارخوبی هم آفریدهشد.

بدون اینکه من بخواهم .فصل مشترکی هم بین این
زمانها وجود ندارد.
من فکر میکنم آدم باید دوستدار اهلبیت(ع) باشد.
عشقاهلبیت(ع)کلیددربهشتاست.خدادوستدار
اهلبیت(ع) را دوست دارد .دوستان اهلبیت(ع)
مانند نقل میمانند .پیر هم که شوند ،شیرینیشان
تمام نمیشود .حالوتشان را دارند .من همه زندگیام
را از لطف ائمه(ع) دارم .اصال در جریان زندگی من
اتفاقاتی بوده و هست که قابلگفتن نیست.
شعرگفتن با وضو بیشتر به آدم میچسبد
از زمانی که چشم بــاز کــردم ،پــدرم درحــال قرائت
قرآن بود .صبحها همیشه یک جزء از قرآن در خانه
ما تالوت میشد .پدرم اهل تهجد و نمازشب بود.
اینها در زندگی من بیتاثیر نبود .از همان کودکی
احساس میکردم میتوانم بنویسم ،اما چون مدرسه
نرفتهبودم و آشنایی چندانی با ردیف و قافیه و ادبیات
نداشتم ،جدی نمیگرفتم .یک چیزهایی میگفتم
تا اینکه دست روزگــار مرا به حوزه و بــازار کسبوکار
کشاند.
الهامی است .هروقت قلم به دست گرفتهام آمدهاست.
شبهایی بوده که سهچهارتا غزل گفتهام .بعضیها

بود هاند که شعرهای بزرگانی مثل سعدی را برایم
خواند هاند ،بعد من در همان ردیــف شعر گفتهام.
اینها همه جریان دارد که درحد این گفتگوهای کوتاه
نیست ،اما دوست دارم این موضوع را عنوا نکنم.
بعضی شعرها بیشتر به آدم میچسبد .زمانهایی که
وضو میگیرم و حال خاصی دارم ،حس میکنم ابیاتی
که میآید دلچسبتر است.
من استادان زیــادی داشــتـهام ،از شیخ حبیبا...
گلپایگانی اما مجماعت مسجد گوهرشاد گرفته که
صبحها برای نماز حرم پای درس ایشان بودم ،کسی
که برای مریض حمد میخوانده و شفا میگرفته ،تا
حیدر آقا تهرانی متخلص به «معجزه» که شاگرد شیخ
رجبعلی خیاط بود هاست .اینها همه در زندگیام
تاثیرگذار بودهاند.

قول چاپش را دادهاند
من از 10-11سالگی شعر میگفتم .یادم میآید
یک روز تحت تاثیر فقیری که از کوچهمان میگذشت
قرار گرفتم و فکر میکنم اولین شعرم زاییده همان
دیدار بود .فکر میکنم ۱۵سالگی .از همان سالها
در جلسات مختلف شرکت میکردم ،اما کسی نبود
که مشوقم باشد .جلسهها زیاد بودند و همه آنها به
خاطرم نیست ،اما از نگارنده یک چیزهایی به خاطرم
ماندهاست.
شعر آیینی دریــای بــزرگ و عمیقی اســت .هرچه
پیشتر بروی ،حس میکنی کمتر میدانی .من هم
هنوز کارهای زیادی دارم که انجام ندادهام و از خدا
میخواهم قبل از رفتنم فرصتی دهد تا این کارها را
تمام کنم.
کسی که عاشق کارش باشد به حدی انگیزه دارد که
هرجا و تحت هر شرایطی میتواند ادامه دهد .این
حس در رگ و خون من است و گفتنی نیست اصال.
تعداد شعرهایی که گفتهام را نــدارم .تالیفاتم به دو
جلد میرسد« :منظر دلها» که ابیاتش در قالبهای
مختلف است و «آیینه حکمت»« .ذرهای خورشید»
در ارتــبــاط با امــامرضــا(ع) اســت که هنوز منتشر
نشد هاست ،هرچند قول چاپش را بهصورت نفیس
دادهاند.

قیصری در تشریح برنامههای جشنواره داستان خاتم:

معرفیبرتریناثرداستانیدربارهپیامبراکرم(ص)
دبیر علمی جشنواره داستان خاتم با بیان اینکه
برگزاری این رویداد دغدغه شخصی او بودهاست،
گفت :برترین اثر داستانی درباره پیامبراکرم(ص)
از ابتدای انقالب تا کنون را معرفی خواهیمکرد.
مجید قیصری افــزود :خأل جشنوارهای با نام
خاتم و تمرکز بر وجــود حضرت رســول(ص) از
دغدغههای شخصی من بــود .اینکه در حوزه
داستا نکوتا هنویسی جشنوارهای با محوریت
حضرت رسو لاکرم(ص) داشتهباشیم را به یاد
نمیآورم .البته منظورم از داستانکوتاه نوشتن
یعنی بازآفرینی شخصیت حضرت رسول(ص)،
وگرنه ما داستانهای کوتاهی داریم که به شکل
بازنویسی تاریخی ،چه بهصورت کوتاه و چه
بلند ،عرضه شدهاند .در جهان در مورد حضرت
موسی(ع) ۱۲۰فیلم سینمایی و در مورد حضرت
عیسی(ع) ۲۰۰فیلم سینمایی ساخته میشود،
اما درمورد شخیصت حضرت رسول(ص) تنها دو
فیلم هنری ساخته شدهاست .در حوزه ادبیات

نیز وضع به همین منوال است.قیصری افزود :آن
چیزی که در این جشنواره بیشتر مدنظر ماست
نگاه امروزی است .یادآوری میشود عالقهمندان
بـــرای شــرکــت در ایــن جــشــنــواره میتوانند
داستا نهای خود را حداکثر تا 5هزارکلمه و تا
تاریخ ۱۵فروردینماه سال آینده به دبیرخانه این
جشنواره ارسالکنند .وبسایت این جشنواره به
نشانی  www.jashnvarehkhatam.comدر
دسترس است.

حضور مهاجران در جشنواره عمار و قیام افغانستانیها و ایرانیها علیه ظلم

باانتخابات
...ما بعد از اینکه صلوات فرستادیم،
نشستیم فکر کردیم این کالینپاول
کیست و چه موشی دوانده است .شب
که اخبار را نگاه کردیم ،دیدیم ایشان
معاون وزیر خارجه آمریکا در آن زمان
است و حرفی درمــورد ایــران زده ،لذا
در منزل صلوات مبسوطی در باب سر
عقلآمدن ایشان فرستادیم که خانواده
با بهتی فلسفی ما را نظاره فرمودند و
بعدا با اشاره به هم فهماندند :
 ولش کنید شاعرا همین جوریان !درهرصورت در اینکه ما ملت سیاسی
و بادغدغهای هستیم ،شک نکنید.
درست است که رأیگرفتن از این مردم
کار سادهای نیست ،ولی بههرصورت ما
هم از همین مردم هستیم و هرجورشده
ازشان رأی میگیریم؛ چون باالخره از
مشروطه بهاینطرف همینجور هی
داریم تجربه کسب میکنیم.
حاال اینکه این تجربهها را به چه قیمتی
بــه دســت آوردهایــــم و بــه چــه قیمتی
میفروشیم ،بماند برای ستون بعدی.
بههرحال از این ستون تا آنیکی فرج
است و بانک ما هم همان وسطها !

عکس  :حسین شریعت /شهرآرا

تهیهکننده مجموعه تلویزیونی بیمار
استانداردشده از آغاز تصویربرداری
این سریال از ابتدای بهمنماه خبرداد.
مسعود ردایـــی ادامـــه داد :سعید
آقــاخــانــی درحــالحــاضــر مشغول
انتخاب بازیگران است و طی روزهای
آینده اسامی آنها اعالم خواهدشد.
وی افزود :سریال بیمار استانداردشده
دربــاره مــردی است که با بازیکردن
نقش بیماران روحی و روانی میخواهد
دانــشــجــویــان را بــیــازمــایــد ،ولــی با
ماجراهایی ،مسیر او تغییر میکند.
وی گفت :این سریال را برای نوروز آماده
میکنیم که در 15قسمت 45دقیقهای
در مرکز گسترش فیلمنامهنویسی
رسانه ملی به نگارش درآمدهاست.

شماره 1887

شواهد گزاره «یکیشدن ایرانیها و افغانستانیها»
به افسانهها میماند آن هم برای رسانههای رسمی
ایرانی که از مهاجران افغانستانی در ایران چیزی جز
تصویری منحرفشده دریافت و منعکس نکردهاند،
اما واقعیت معموال چیزی فراتر از آن چیزی است که
رسانهها میگویند .به موازات برخاستن شعلههای
آتش خشم و عدالتخواهی مردم ایران در سال57
تاریخ پردامنه این یکیشدن آغــاز شد .حضور در
راهپیماییها و مبارزات علیه رژیم پهلوی منتهی
به حضوری همهجانبه در هشتسال دفا عمقدس
و دفاع از مرزهای آرمانی اسالم شد .سرانجام با به
یادگار گذاشتن بیش از 2هزار شهید افغانستانی در
خاک ایران حماسهای بزرگ آفریدند ،اما شواهد این
«یکیشدن» ،فقط محدود به این رویدادهای بزرگ
و تاریخی نیست و از شرکت مهاجران افغانستانی
در کمکرسانی به آسیبدیدگان حــوادث و بالیای
طبیعی در ایــران مثل زلزله بم گرفته تا به خیابان
ریختن و خوشحالی و سرور بابت صعود ایران به جام
جهانی فوتبال را نیز دربرمیگیرد.اینروزها دو اتفاق
جالبتوجه دوباره دو شاهد بر این گزاره تاریخی است.
اول :با اعالم بیمقدمه خبر اعدام شیخ نمر ،بهیکباره
فضایی اعتراضی در جهان اسالم اوج گرفت.کانون
این اعتراضات مثل همیشه در ایــران بود و دو شهر

نمایشهمدلی

مشهد و تهران ،اما تجمعهای اعتراضی ایرانیها در
مشهد به عمل ضدانسانی عربستان با حاشیه جالبی
همراه بود .مهاجران افغانستانی با پرچم افغانستان در
کنار ایرانیها علیه ظلم برخاستهبودند.
دوم :جشنواره فیلم عمار ،جشنواره سینمای
انقالبی ایران ،است .ششسال قبل در سالگرد 9دی
در اعتراض به دیدهنشدن اکثریت مردم در سینما،
جشنوارهای شکل گرفت و با اکرا نهای مردمی و

سیستم مردمی تولید و پخش فیلم ،انقالبی در عرصه
حضور نیروهای مردمی به سینمای کسلکننده
ایرانی به وجود آورد .حاال بعد از گذشت چندسال،
برای اولینبار دایره اکرانهای مردمی فیلم عمار به
مهاجران افغانستانی ساکن ایران هم رسیدهاست.
عماریها پیش از این ،با تولید چندین فیلم درباره
مهاجران افغانستانی مسیر متفاوت نگاه به مهاجران را
انتخاب کردهبودند .حاال با این اتفاق نشان میدهد که

تنها راه اصالح نگاه رسانهای به مهاجران مردمیشدن
است .مرکز تخصصی رسانهای سراج افغانستان با
همکاری دبیرخانه اکرانهای مردمی جشنواره عمار
در مشهد ،اولین اکــرا نهــای جشنواره عمار ویژه
مهاجران افغانستانی مقیم مشهد را برگزار میکند.
سلطانی هروی ،مدیر مرکز تخصصی رسانهای سراج
افغانستان ،گفت :این مرکز با هدف تعامل فرهنگی
بیشتر بین دو ملت مسلمان ایــران و افغانستان و
همچنین بسترسازی حضور هنرمندان و فعاالن
فرهنگی و رسانهای مهاجر در جشنوارهها ،آثار منتخب
جشنواره عمار بهویژه آثار مرتبط با حوزه افغانستان و
جهان اسالم را برای اقشار مختلف مهاجران محترم
افغانستانی اکران میکند .شروع این برنامه همزمان
با برگزاری مراسم اختتامیه اولین سوگواره اربعین و
عاشورای افغانستانیها و در حاشیه نمایشگاه آثار
منتخب سوگواره در مشهدمقدس در ماه جاری انجام
میشود و برای مدتی ادامه دارد .همچنین در کنار
نمایش آثار منتخب ،جلسات نقد و تحلیل رسانهای
نیز برگزار میشود .یادآور میشود که مرکز تخصصی
رسانهای سراج افغانستان برگزارکننده اولین سوگواره
و مسابقه فرهنگی ،هنری و رســانـهای با موضوع
راهپیمایی عظیم اربعین و فرهنگ عاشورا ویژه
هموطنان مقیم و مهاجر افغانستانی است .

مستندهای
سیوچهارمینجشنواره
فیلمفجرمشخصشدند

هــیــئــت انــتــخــاب
بـــخـــش مــســتــنــد
سـیوچــهــارمــیــن
جشنواره فیلم فجر
آثار راهیافته به بخش رقابتی این بخش
را اعالمکرد.
به گــزارش تسنیم ،هیئت انتخاب
بخش مستند جشنواره فیلم فجر
متشکل از محمدرضا اصالنی ،مجید
خالقیسروش ،مرتضی شعبانی،
آزاده بیزارگیتی و آرش الهوتی اسامی
11فیلم « »A157به کارگردانی بهروز
نورانیپور« ،آزادی» به کارگردانی
رضا فرهمند و کمیل سهیلی« ،اهالی
خیابان یـکطــرفــه» بــه کــارگــردانــی
مهدی باقری« ،خــوان بیخان» به
کــارگــردانــی هــادی معصو مدوست،
«خاطرات خانه متروک» به کارگردانی
مهدی فارسی« ،رویاهای دم صبح» به
کارگردانی مهرداد اسکویی« ،زمناکو»
به کارگردانی مهدی قربانپور« ،فصل
هرس» به کارگردانی لقمان خالدی،
«کارنامه بنیاد کندی» به کارگردانی
محمد جعفری و آذر مهرابی« ،مجتبی»
به کارگردانی محمدحسن دامنزن و
«همراه با فرات» به کارگردانی فرشاد
اکتسابی را برای بخش رقابتی مستند
جشنواره فیلم فجر انتخاب کردند.

شبشعراعتراضشاعران
بهشهادتشیخنمر
شـــب شــعــر «در
امــتــداد خـــون» با
مــحــوریــت بــیــان
اعتراض شاعران به
شهادت شیخ نمر در حوزه هنری برگزار
میشود.
بــه گـــزارش تسنیم ،ایــن برنامه به
همت حــوزه هنری و سازمان بسیبج
هــنــرمــنــدان ســاعــت15عــصــر روز
چهارشنبه 16د یمـــاه در تــاالر مهر
حــوزه هنری با حضور علیرضا قزوه،
سعید حــدادیــان ،رضــا اسماعیلی،
مــصــطــفــی مــحــدثــیخــراســانــی،
قــاســم صــرافــان ،حسین صیامی،
محمد مهد ی عبد ا للهی  ،ا حمد
بــابــایــی ،مهدی نــورقــربــان ،فاطمه
نــانــیزاد ،نفیسهسادات موسوی،
عارفه دهقانی و شاعرانی دیگر برگزار
میشود.

«برخورد»باموضوع
تروریستهایتکفیری
سریالمیشود

نگا ر ش فیلمنا مه
ســریــال بــرخــورد
بــــــا مــــوضــــوع
تــروریــســتهــای
تکفیری ،در مرکز
گسترش فیلمنامهنویسی رسانه ملی از
نیمه گذشت.
به گــزارش فــارس ،با اتمام پژوهش
سریال تلویزیونی برخورد ،نیمی از
فیلمنامه این سریال به قلم مهدی حمزه
در مرکز گسترش فیلمنامهنویسی
رسانه ملی به نگارش درآمد.
ایــده اولیه این سریال توسط مهدی
حمزه به مرکز فیلم و سریال برونمرزی
دادهشد و پس از انجام دو سال پژوهش،
وارد مرحله نــگــارش شــد .تاکنون
سیناپس همه قسمتها و فیلمنامه
10قسمت از سریال حادثهای برخورد
در مرکز گسترش فیلمنامهنویسی
رسانه ملی نوشته شــده و قــرار است
تا پایان ســال 94نگارش و بازنویسی
تولیدی آن به اتمام برسد.
داستان برخورد دربــاره طاها ،افسر
سابق پلیس عـــراق ،اســت کــه بــرای
استقبال از دخــتــر و دامــــادش به
فرودگاه بغداد رفته که تروریستها
به فرماندهی فاروق به فرودگاه حمله
میکنند و دستگا ههای ناوبری برج
مراقبت را از کار میاندازند .این باعث
میشود خطر بزرگی هواپیماهای آماده
فرود در فرودگاه بغداد را تهدیدکند.
طاها که ناخواسته درگیر این ماجرا
شدهاست برای حفظ جان مردم وارد
عمل میشود.
فیلمنامه سریال برخورد به قلم مهدی
حمزه در 20قسمت 45دقیقهای در
مرکز گسترش فیلمنامهنویسی رسانه
ملی نوشته میشود.

