فرهنگ و هنر

یکشنبه  20آبان 1397

اخبار

پروانه نمایش «زندانیها» صادر شد

ش��ورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی
ب��رای  ۲فیلم «زندانیها» و «آقای سانس��ور»
مج��وز نمای��ش ص��ادر ک��رد .ب��ه گ��زارش
«وطنامروز» ،شورای پروانه نمایش فیلمهای
سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت
اعضا برگزار ش��د ،مجوز نمایش  2فیلم «آقای
سانسور» به تهیهکنندگی غالمرضا گمرکی و
کارگردانی علی جبارزاده و سرمایهگذاری علی
مثنوی با موضوع اجتماع��ی و «زندانیها» به
تهیهکنندگی و کارگردانی مس��عود دهنمکی و
سرمایهگذاری سازمان هنری -رسانهای اوج با
موضوع اجتماعی را صادر کرد.
تلویزیون

«بدونتوقف»بهشوراینگهبانرسید

برنام��ه ترکیب��ی چالش��ی
ب��دون توق��ف ای��ن ب��ار در
گفتوگویی صریح و ش��فاف
به موضوع ش��ورای نگهبان
قانون اساس��ی میپ��ردازد.
بهگزارش «وطنامروز» ،در این برنامه مباحثی
همچون ساختار شورای نگهبان ،عملکرد شورا
در بررس��ی قانون و صالحیته��ای نامزدهای
انتخابات بررسی شده است که از یکشنبه بعد
از اخبار س��اعت  ۱۹روی آنتن شبکه  3سیما
خواهد رف��ت« .بدون توقف» به تهیهکنندگی
و کارگردانی محمدرضا نجارزاده کاری از خانه
تولیدات ج��وان صداوسیماس��ت و به صورت
روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از
آنتن شبکه  3میهمان خانههاست.

«خانه پوشالی» در شبکه 4

مجموعه تلویزیون��ی «خانه
پوش��الی» از  ۲۰آب��ان روی
آنتن شبکه  4سیما میرود.
بهگ��زارش «وطنام��روز»،
«خان��ه پوش��الی» مجموعه
تلویزیونی سیاسی اس��ت که در سطح آمریکا
مورد توج��ه منتق��دان قرار گرف��ت و برخی
آن را بازگویی بخش��ی از رفتارهای سیاس��ی
مرس��وم در ایاالت متحده تلق��ی کردهاند .این
سریال یک تریلر سیاسی است که بو ویلیمان
آن را با اقتباس از یک مینیس��ریال انگلیسی
به همین نام خلق کرده اس��ت و هر  ۲سریال
نیز بر اساس رمانی از مایکل دابز ساخته شده
اس��ت« .خانه پوشالی» درباره یک سیاستمدار
دموکرات به نام فرانک آندروود اس��ت که بعد
از خیانت رئیسجمهور منتخب آمریکا به وی،
تصمیم به انتقام از او میگیرد .ناصر طهماسب،
کتای��ون اعظم��ی ،منوچهر وال��یزاده ،مهرخ
افضلی ،رضا آفتابی ،منوچهر زندهدل ،ابوالحسن
تهامینژاد ،حامد عزیزی ،پویا فهیمی ،ش��ایان
شامبیاتی ،مریم جلینی ،مهین برزویی ،مهدی
امینی ،نازنین یاری ،کسری کیانی ،امیرصالح
کس��روی ،صنم نکواقبال ،مهناز عوضآبادیان
و ...گویندگان فصل نخست این سریال هستند.
«خانه پوشالی» به کوشش واحد تامین برنامه
شبکه  4سیما از روز یکشنبه  ۲۰آبان ،هر شب
ساعت  ۲۰دقیقه بامداد پخش و روز بعد ساعت
 ۶:۱۵صبح بازپخش میشود.
سینمایجهان

اسپایک لی فیلم زندگی رهبر جنبش
ضدبردهداری آمریکا را میسازد

اس��پایک لی فیل��م زندگی
فردری��ک داگالس ،چه��ره
برجس��ته تاری��خ آمری��کا را
براس��اس ی��ک نمایش��نامه
تکنفره نوش��ته راجر گونور
اسمیت کارگردانی میکند .به گزارش مهر به
نقل از ددالین ،اسپایک لی ،کارگردان آمریکایی
فیلم «اینک فردریک داگالس» را براساس یک
نمایشنامه تکنفره نوشته راجر گونور اسمیت
کارگردانی میکند .این فیلم س��ومین اقتباس
ل��ی از نمایش��نامههای تکنفره راج��ر گونور
اسمیت بعد از «داستان هوی نیوتون» و «رادنی
کینگ» اس��ت .لی این فیل��م را برای کمپانی
بوفالو  ۸میسازد؛ این کمپانی تهیه فیلم «رادنی
کینگ» را نیز بر عهده داش��ته است .فردریک
داگالس یک��ی از چهرههای برجس��ته تاریخ
آمریکا و از رهبران ضدبردهداری این کشور بوده
که بین سالهای  ۱۸۱۸تا  ۱۸۹۵در این کشور
زندگی میکرده اس��ت .داگالس ی��ک برده از
بندگریخته ،خطیب ،ناشر و فمینیست پیشگام
بود که توانست به جایگاه نماینده دیپلماتیک
ایاالت متحده آمری��کا در هائیتی و جمهوری
دومنیکن نیز برسد .راجر گونور اسمیت بازیگر
این اثر ،پیش از این در  ۱۰فیلم از آثار اسپایک
لی نقشآفرینی کرده است.

وطن امروز

نگاهی به ماندگارترین مادرهای سینما و تلویزیون به بهانه درگذشت احترامسادات حبیبیان

مادر مرد ،از بس که جان ندارد...

محسن شهمیرزادی :دنیای فرهنگ و هنر این روزها
بی�ش از آنکه از احوال خوب و آینده پرامیدش خبر
داشتهباشد،تبدیلبهتابلویترحیمهنرمندانیشده
است که سالها در این عرصه فعالیت داشتهاند و به
جبر زمان از صحن�ه و روزگار رخت برمیبندند .این
بار نوبت «احترامس�ادات حبیبیان» یا همان «مامان
اتی» س�ینمای ایران بود تا روز گذشته بعد از تحمل
بیم�اری در بیمارس�تان قائم کرج دار فان�ی را وداع
گوید .مامان اتی در واقع نهتنها در سینما نقش مادری
برعهده داشت که مادر خانواده سینمایی داوودنژاد
نیز محس�وب میش�د .او فقط در فیلمهای پسرش
علیرضا داوودنژاد ایفای نقش میکرد و همبازیهای
او نی�ز در بس�یاری از اوقات فرزن�دان و نوههای او-
خانواده داوودن�ژاد -بودند .به یادماندنیترین نقش
حبیبیان نیز همان مامان اتی بود که در فیلم «مرهم»
در کنار رض�ا داوودنژاد و طن�از طباطبایی در نقش
احترام به عن�وان پیرزنی ثروتمند و صاحب ویال در
شمال ایفای نقش کرد .او نخستین تجربه سینمایی

خود را سال  77و با فیلم «مصائب شیرین» علیرضا
داوودن�ژاد آغاز کرد و پس از بازی در«بهش�ت از آن
تو»« ،بچهه�ای بد»« ،دختری در قف�س»« ،هوو» و
«مرهم» آخرین تجربه سینمایی خود یعنی «کالس
هنرپیش�گی» را در س�ال  90رق�م زد .نگاه�ی به
مادرهای ماندگار سینمای ایران میتواند بسیار حائز
اهمیت باش�د ،چرا که این مادرهای ماندگار از نسل
جدید و سینمای کنونی فاصله بسیاری دارند؛ نسلی
از گذش�ته و متعلق به آثار نهچندان جدید که انگار
س�ینمای امروز ایران بیگانه از «مادری» شده است.
فیلمهای متعدد خانوادگی در س�ناریوهایش نقش
مادر چندان به چشم نمیآید ،حال آنکه بنای خانواده
بر محوریت مادر است و برخالف آن آثار تلویزیونی
و سینمایی همواره در حال بازتولید بحران خانواده و
مادری هستند؛ بحرانی که البته دور از واقعیت عینی
جامعه ایرانی نبوده اس�ت .در ادامه نگاهی خواهیم
داش�ت به مهمترین مادران س�ینمای ای�ران که در
خاطرهها ماندگار شدهاند.

رقیه چهرهآزاد /مادر
ماندگارتری��ن مادر ش��اید ب��رای نقش مادر
فیلم «م��ادر» علی حاتمی باش��د .مرحوم رقیه
چه��رهآزاد متولد  1280در س��ن  80س��الگی
ب��رای این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش
اول زن در جشنواره فجر شد و به همین ترتیب
به عنوان مسنترین برنده سیمرغ فجر شناخته
میش��ود« .مادر مرد از بس که جان ندارد» ،جزو
برجس��تهترین دیالوگهای سینمای ایران است
که پیرامون نق��ش مادر این فیل��م از زبان اکبر
عبدی بیان میش��ود .چهرهآزاد ع�لاوه بر این با

علی حاتمی در «سوتهدالن» و «دلشدگان» نیز
همکاری داش��ت و «طهران روزگار نو» به عنوان
آخرین اثر او در سال  78روی پرده رفت.

مریال زارعی /شیار 143
«ش��یار  »143روایت زنان��ه و در عین حال
مادرانهای از مادر یک مفقوداالثر است که تمام
فیل��م راوی حال الفت و انتظ��ار او برای آمدن
خبری از فرزندش اس��ت .رهب��ر انقالب درباره
بازی مریال زارعی در این فیلم نیز بیان داشتند:
«از لحاظ بازی قهرمان اصلی ،خانم زارعی واقعاً
سنگ تمام گذاش��ته بودند و خیلی خوب بود؛
اتفاق��اً اهمیت ماج��رای دفاعمقدس در همین
اس��ت؛ مادر ،با این هویت ،با این تش��خص ،با
این احساس غیرقابل توصیف که واقعاً احساس
مادر نسبت به فرزند اص ً
ال قابل توصیف نیست

و ماها که نمیتوانیم مادر باشیم ،اص ً
ال عظمت
ای��ن احس��اس را درک نمیکنی��م» .زارع��ی
همچنین نقش مادرانه تحسینبرانگیزی در فیلم
«بادیگارد» ایفا کرد.

حمیده خیرآبادی/پدرساالر
«خُ ب��ه ،خُ به ،پدر و پس��ر خوب ب��ا هم خلوت
کردی��د» ،دیگر دیال��وگ ماندگاری از س��الهای
دور تلویزیون و سینماس��ت که با به زبان آوردنش
بالاستثنا ذهن شنونده مرحوم حمیده خیرآبادی را
به یاد میآورد .او نهتنها مادر حقیقی ثریا قاس��می
بود بلکه تقریبا همه آثار او با مادرانگیاش شناخته
میشوند و به همین جهت به «مادر سینمای ایران»
مشهور است .خیرآبادی همواره با رفتار مالطفتآمیز
و چادر روی س��رش ،به عنوان نمادی نوس��تالژیک
از مفهوم س��نتی مادر ش��ناخته میشود که ایفای

نقش او در «پدرس��االر» بیش از س��ایر آثارش او را
در می��ان مخاطبان ماندگار ک��رد .وی همچنین با
«اجارهنشینها»در سینما مورد تحسین قرار گرفت.

شیرین یزدانبخش/بوسیدن روی ماه
ش��یرین یزدانبخش در فیلمهای متفاوتی
از جمله «جدایی نادر از س��یمین»« ،ابد و یک
روز»« ،اس��ترداد»« ،لسآنجلس -ته��ران» و...
ایفای نقش کرده اس��ت که در میان تمام اینها
نقش احترامس��ادات در فیلم «بوس��یدن روی
ماه» ماندگار شد .فیلمی به کارگردانی همایون
اسعدیان که روایت مادر  2رزمنده در این روزها
را برعهده داشت .فرزند یکی از آنها پیدا میشود
و م��ادرش تصمیم میگیرد او را به عنوان فرزند
دوس��تش یعنی «فروغ» معرفی کن��د .اتفاقی
ک��ه پیامدهای زی��ادی برای او به دنب��ال دارد.

یزدانبخ��ش در این فیلم تصویری دلنش��ین و
واقع��ی از یک م��ادر ایران��ی و روایتی متفاوت
از مادران ش��هید را به نمایش میگذارد که در
حافظه بسیاری از مخاطبان ماندگار شده است.

سیامین نشست «شنبههای انقالب» برگزار شد

ی هنر انقالب
«مردمی بودن » ،مهمترین ویژگ 

سلسله نشستهای «شنبههای
رویداد
انق�لاب» که با ه��دف معرفی
پیش��رفتهای انق�لاب اس�لامی در حوزههای
مختلف برگزار میش��ود ،در س��یامین جلس��ه
خود به بررس��ی وضعیت هنرهای تجسمی پس
از پی��روزی انقالب اس�لامی پرداخت .به گزارش
«وطنامروز» ،محمدعلی رجبیدوانی در ابتدای
این نشست گفت :انقالب ما یک انقالب فرهنگی
بود اما این انقالب فرهنگی ویژگیهایی داشت که
آن را نس��بت به فرهنگهای دیگر متفاوت کرد.
«هنر» یکی از مظاهر تمدنی انقالب اس��ت .هنر
پ��س از انقالب ،تعریف جدیدی پیدا کرد اما این
تعریف جدید یک بدعت نبود ،بلکه بازگش��ت به
معنای اصیل خود ب��ود .به همین دلیل حضرت

امام میفرمودند ک��ه هنرمند باید تهذیب نفس
کند .این در حالی اس��ت که پی��ش از انقالب در
نهایت هنر را یک امر مفهومی (کانسپت) شخصی
تلق��ی میکردند ،نه یک امر عام که مورد صحه و
تأیید عقالس��ت .بنا بر این ،هنر پس از انقالب به
نیکنفسی تغییر ماهیت داد و به جایگاه حقیقی
خود بازگشت .رجبیدوانی «مردمی بودن » را یکی
از ویژگیهای هنر انقالب دانست و ادامه داد :قبل
از انق�لاب هنرها غالباً دس��توری بود .همچنین
آموزشه��ای هنری به هنر غربی و پس��تمدرن
اختصاص داش��ت ،نه هنرهای اصیل اس�لامی -
ایرانی! به خاطر دارم استاد فرشچیان را به دانشگاه
قبل از انقالب راه نمیدادند اما اکنون دانشگاه به
نام ایشان تأسیس شده است.

فاطمه معتمدآریا /مهر مادری
«مهر مادری» اثری از کمال تبریزی اس��ت
ک��ه در آن کاراکتر مینا فهیم��ی با بازی فاطمه
معتمدآریا به عنوان مددکار اجتماعی در کانون
اصالح و تربیت پس��ران حض��ور دارد .مهدی از
جمله نوجوانان بیسرپرس��تی است که در این
کانون به سر میبرد ،او مینا فهیمی را مادر خود
میداند و در مقابل با واکنش اولیه منفی او مواجه
میشود اما اتفاقاتی میافتد که مسیر قصه عوض
میشود .حسین س��لیمان ،بازیگر مطرح امروز
سینما و تلویزیون نیز نخستیننقش خود را در

فیلم مهرم��ادری و با نقش مهدی ایفا کرد .این
فیلم در جشنواره فجر به عنوان بهترین فیلم از
نگاه مردم انتخاب شد.

ثریا قاسمی /درپناه تو
«محم��دم»« ،محم��دم» رم��ز مش��ترک
روایتهای عاشقانه در دهه  70بود ،جملهای که
ثریا قاسمی با سریال «در پناه تو» آن را به میان
مخاطبان برد و تا سالها بین مخاطبان ماندگار
شد .این س��ریال نهتنها بر محبوبیت قاسمی در
میان مردم افزود ،بلکه حجب و حیای شخصیت
مری��م با بازی لعیا زنگنه و محمد با بازی مرحوم
حسن جوهرچی نیز بسیار مورد توجه مخاطبان
قرار گرفت« .در پناه تو» تنها اثر مادرانه در کارنامه
قاس��می نیس��ت ،بلکه او در آثار متعددی چون
«ویالییها» نیز شخصیت مشابهی داشته است

و در این فیلم نقش مادر رزمندهای را برعهده دارد
که سر ناسازگار عروسش او را به شهرک ویالییها
در پش��ت جبهه میکشاند« .ش��ب دهم» هم از
جمله نقشهای مهم قاسمی به عنوان مادر بود.

پرویندخت یزدانیان /قصههای مجید
«بیبی» از دیگر مادران آشنا ،دوستداشتنی و
ماندگار سینمای ایران است .نقشی که پرویندخت
یزدانیان در سریال «قصههای مجید» به کارگردانی
کیومرث پوراحمد ایفا کرد .سریال قصههای مجید
بهواس��طه کشوقوسه��ا و اتفاق��ات ج��ذاب بین
«بیب��ی» و «مجید» مورد اس��تقبال ق��رار گرفت.
کشوقوسهایی که بین نوه و مادربزرگی کهنسال
با تمام اختالف نس��لی که بینشان وجود داشت و
در این میان مجید س��عی میکرد نوجوانی خود را
در کنار بیبی به بزرگسالی پیوند دهد .یزدانیان جز

قصههای مجید در بسیاری از فیلمهای سینمایی از
جمل��ه «خواهران غریب» و ...نی��ز در نقش مادران
مهربان ،اصیل و فداکار ایرانی ایفای نقش کرد.

و دیگران...
عالوه بر چهرههای معرفیشده شخصیتهای
گوناگونی از جمله رابعه مدنی در فیلم بوسیدن
روی ماه ،پری امیرحمزه در آرایش��گاه زیبا ،ژاله
علو در مختارنامه ،پروین سلیمانی در تعطیالت
نوروزی ،فاطمه گودرزی در دس��تهای خالی،
ملیحه نیکجومند در گهوارهای برای مادر و ...از
جمله نقشهای مادرانه ماندگاری است که این
س��الها روی آنتن تلویزیون و پرده سینما رفته
اس��ت .در این باره روند نزولی مادران تاثیرگذار
در سینما و تلویزیون مهمترین نکته نگرانکننده
در سالهای اخیر است که محصوالت نمایشی از

نقش و اهمیت مادر به عنوان عنصری فرهنگساز
و ثباتدهنده خانواده غافل ش��دهاند و امید آن
میرود بار دیگر نقشهای مادرانه ماندگاری خلق
شوند.

انتقاد صریح سیروس الوند از تالش برخی باندهای سینمایی برای به حاشیه راندن جشنواره فجر

تضعیف فجر برای جایگزینی جشن خانه سینما!

سیروس الوند ،کارگردان سینما
سینما
در آستانه برگزاری سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر به انتقاد از رویه برخی جریانات
سینمایی در تضعیف جشنواره فیلم فجر به بهانه
حمایت از جشن خانه سینما پرداخت .به گزارش
«وطنامروز» ،از همان سالهای ابتدایی راهاندازی
جشن خانه سینما همواره جریانی در سینمای ایران
بودند که قصد داشتند به بهانه برگزاری جشنواره
فیلم فجر توس��ط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
با تقویت جش��ن خانه س��ینما به نوعی جشنواره
فیلم فجر را که هرساله به مناسبت پیروزی انقالب
اس�لامی برگزار میش��ود تضعیف کنند .سیروس
الوند ،کارگردان باسابقه سینمای ایران در گفتوگو
با سینماپرس با بیان اینکه بسیاری افراد در سینمای

ایران وجود داشته و دارند که میخواستند جشنواره
فیلم فجر را به انزوا بکش��انند و جشن خانه سینما
را جشن اصلی س��ینمای ایران بکنند اما تیرشان
به سنگ خورد ،یادآور شد :باندبازی و زدوبندهای
گسترده در جشن خانه سینما باعث شده جشنواره
فجر همچنان معتبرتر از سایر جشن و جشنوارهها
باش��د؛ یادم میآید در یک��ی از دورههای برگزاری
این جشن وضعیت به گونهای بود که از یک صنف
 ۵داور وج��ود داش��ت و از این  ۵داور  ۴نفرش��ان
کاندیدای دریافت جایزه شده بودند! یعنی خودشان
به خودش��ان جایزه میدادند .همین رفتارها باعث
شد اهمیت جش��ن خانه سینما برای سینماگران
کمرنگ ش��ود و جش��نواره فیلم فج��ر همچنان
معتبرترین رویداد سینمایی کشور باشد.
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«اقیانوس آرام»
روی آنتن شبکه 2

برنامه تلویزیون��ی «اقیانوس
آرام» ک��ه پس از س��الها به
طور اختصاصی برای نوجوانان
طراحی شده ،از همین هفته
از ش��بکه دوم س��یما پخش
خواهد شد .به گزارش «وطنامروز» ،این برنامه
که سال گذشته به صورت زنده پخش میشد،
در سری دوم با تغییر فضا به سمت موضوعات
مختل��ف نوجوانانه رفته و ت�لاش میکند در
همکالم��ی با نوجوانهای مختلف ،آس��یبها
و چالشهای این رده س��نی حس��اس را مورد
بررس��ی قرار دهد .فص��ل دوم «اقیانوس آرام»
که نسبت به فصل قبلی خود تغییرات زیادی
داش��ته ،در  3بخش اصلی و چند آیتم میانی
پخش خواهد شد .به گفته هادی نعمتاللهی،
کارگ��ردان آن ،اولی��ن بخ��ش و جذابترین
قس��مت برنامه ،حضور میهمانی اس��ت که به
دعوت بچهها به برنامه میآید و برایشان قصه
نوجوانیاش را تعریف میکند .نعمتاللهی در
توضیح بخش دوم و سوم برنامه گفت :در بخش
دوم برنامه نوجوانان حاضر در استودیو نسبت
ب��ه قص ه میهم��ان واکنش نش��ان میدهند و
سواالتشان را میپرسند .در بخش سوم برنامه
نیز یک میهمان نوجوان به برنامه خواهد آمد که
او نیز توسط خود بچهها انتخاب شده است .این
میهمان قرار نیست نوجوان عجیبی باشد بلکه
کسی مانند اغلب نوجوانهاست که فقط بیشتر
از دیگران به خودش باور داشته است« .اقیانوس
آرام» محصول مرک��ز اوج کودک و نوجوان به
کارگردانی هادی نعمتاللهی و تهیهکنندگی
وحید ملتجی ،از این پس هر هفته در روزهای
چهارشنبه ،پنجش��نبه و جمعه از ساعت ٢١
روی آنتن شبکه دوم سیما خواهد رفت.
نمایشخانگی

بازگشت سریال «ممنوعه»
به شبکه نمایش خانگی

پخ��ش مج��دد س��ریال
«ممنوع��ه» از روز دوش��نبه
 ٢١آبانماه آغاز میشود و به
صورت هفتگی ادامه مییابد.
به گ��زارش «وطنام��روز»،
قسمت چهارم سریال «ممنوعه» به کارگردانی
امیر پورکیان و تهیهکنندگی علیاکبر نجفی از
روز دوشنبه  ٢١آبانماه در سراسر کشور منتشر
خواهد شد .نیکی کریمی ،میالد کیمرام ،امیر
جعفری ،هادی حجازیفر ،بهاره افشاری ،لیال
زارع ،پژم��ان بازغی ،امیرحس��ین آرمان ،آتیال
پسیانی ،آناهیتا درگاهی ،الهه حصاری ،خاطره
اسدی و نیما شعباننژاد از جمله بازیگران این
س��ریال هس��تند .پخش این مجموعه شبکه
نمایش خانگی پیش از ای��ن به دلیل نمایش
برخی سکانسهای جنجالی و توسل به طرح
برخی موضوعات خالف عرف جامعه ،با اعتراض
رسانهها و کارشناسان متوقف شده بود .پخش
«ممنوعه» به صورت هفتگی و هر دوش��نبه،
توس��ط موسسه س��رو رسانه پارس��یان انجام
میشود.
موسیقی

خواننده جنجالی
پلیبکخوانی را تأیید کرد!

خوانن��ده موس��یقی پ��اپ
کش��ورمان بع��د از مدتها
س��کوت پیرامون حواش��ی
مختلف��ی که ط��ی ماههای
اخیر برای او وجود داش��ت با
حضور در برنامه تلویزیونی «حاال خورش��ید»
به ارائه توضیحاتی پرداخ��ت .به گزارش مهر،
در بخش��ی از این برنامه رضا رشیدپور ،مجری
«حاال خورش��ید» از حمید هیراد درخواس��ت
کرد با یک پاس��خ «آری» ی��ا «نه» اعالم کند
آیا این کنس��رت را به صورت پلیبک خوانده
یا خی��ر؟ این در حالی بود که حمید هیراد در
البهالی صحبتهای رشیدپور تالش میکرد با
ارائه توضیحاتی به موضوع مطرح شده واکنش
نش��ان دهد که سرانجام اعالم کرد« :بخشی از
آهنگ یک قطعه به صورت پلیبک خوانده شده
است» .هیراد با بیان اینکه باید حرفهای من
را درباره ماجرای پلیبک بشنوید ،توضیح داد:
همانطور که گفتم این پلیبک فقط به بخشی
از ی��ک آهنگ از یک ترک اختصاص داش��ت.
من در کنسرت ش��یراز قبل از اجرای برنامه با
کسالت شدیدی مواجه شدم ،به همین منظور
برای خوانش قطعه «یار» که هم قطعهای شاد
و هم دارای اوج باالیی اس��ت مجبور شدم یک
الینی را به عن��وان «ب��کوکال» روی اجرای
خودم بگ��ذارم که بتواند به م��ن کمک کند.
این خواننده موسیقی پاپ در پاسخ به پرسش
رش��یدپور مبنی بر اینکه چرا همان زمانی که
شبهاتی درباره خوانش پلیبک وی در رسانهها
و صفح��ات مجازی منتش��ر ش��د ،از مردم و
مخاطبان عذرخواهی نکرد؟ گفت :واقعا ترسیدم
و نمیدانستم باید چه بگویم.

