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حکمت 260
چه بس�يارند كس�انی كه به  وسيله 
احس�ان اله�ی ب�ه آنه�ا غافلگير 
می شوند و به سبب پرده پوشی خدا 
بر آنها مغرور می گردند و بر اثر تعريف 
و تمجيد از آن�ان فريب می خورند و 
خداوند هيچ  كس را به چيزى مانند 
مهلت دادن )و ادامه نعمت ها و ترك 

عقوبت( نيازموده است.

    هادي عسگري
راويان دفاع مقدس يك ثروت و گنجينه اند و نوجوانان مي توانند 
از اين راه س�وژه هاي داس�تاني را پيدا و ب�ا پرداختن به آن، 
داستان هاي خوبي را خلق كنند. جنگ در كشور ما يك واقعيت 
است كه اتفاق افتاده است و نمي توان با تخيل به آن پرداخت. 
بهناز ضرابي زاده، نويسنده كتاب دختر شینا، با بیان اين مطلب 
در كارگاه داستان نويسي ادبیات پايداري براي نوجوانان، گفت: در 
ادبیات پايداري  محور، انسان و تعالي اوست. بچه ها براي موفقیت 
در اين عرصه بايد مطالعه شان را در زمینه هايي مانند روان شناسي، 
تاريخ، علوم اجتماعي و دفاع مقدس باال ببرند اما ديدن فیلم هاي 

موفق خارجي و داخلي نیز براي اين تغییر نگاه مفید است. 
وي با اش��اره به برگزاري »مهرواره آفرينش« در كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، بیان داش��ت: امس��ال خوشبختانه 
يك رويداد ادبي در كانون شكل گرفت و اينكه اين فعالیت جزو 
پیش بیني هاي مسئوالن قرار گرفته و حساسیت آنها را برانگیخته، 

نشان دهنده اهمیت آن و قابل قدرداني است. 
ضراب��ي زاده با ي��ادآوري خاط��ره همايش ه��اي »آيش« در 
سال هاي دور، يادآوري كرد: 2۰سال پیش برگزاري »آيش« از 
سوي آفرينش هاي ادبي كانون در استان هاي مختلف كشور با 
حضور پرورش يافتگان كالس هاي ادبي حضوري كانون، باعث 
شد تا بچه ها تجربه هاي ش��ان را به اشتراك بگذارند، خود من 
هر آنچه به  دس��ت آوردم، از دوراني بود كه در جشنواره هاي 

»آيش« آفرينش هاي ادبي حضور داشتم. 
نويسنده كتاب »گلستان يازدهم« كه س��ال ها به  عنوان مربي و 

كارشناس با كانون همكاري كرده و به تازگي به عنوان مديركل 
كانون استان همدان منصوب شده است، يادآور شد: نوجوانان عضو 
كانون كه تعدادي از برگزيدگان آن در حوزه داستان در مهرواره 
آفرينش شركت كرده اند، از قدرت نقد و تحلیل مسائل سیاسي، 
اجتماعي و ادبي برخوردار هستند و به نظرم با وجود مربیان خوب، 
با مطالعه، توانمند و باانگیزه اي كه دارن��د مي توانند در آينده به 

نويسنده هاي فعال، حرفه اي و خوشنامي تبديل شوند. 
وي با بیان اينكه مربیان مراكز كانون از دانش زيادي برخوردارند در 
عین حال بر لزوم به روز شدن و آموزش آنها براي اينكه سطح شان از 
اعضا باالتر باشد و بتوانند اين دانش را افزايش دهند، تأكید كرد. 

نويسنده كتاب »محله حاجي« حضور استادان بنام، صاحبنظر 
و حرفه اي را كه آثارش��ان با اقبال مواجه ش��ده است يكي از 
نكته هاي مثبت مهرواره داس��تان كانون عنوان كرد و گفت: 
اگر بچه ها از هر يك از اين مدرسان چند مورد كلیدي هم ياد 

بگیرند، برايشان مفید است.

نويسنده »دختر شينا«:

راويان جنگ گنجينه هاي ادبيات دفاع مقدس هستند

معاون سيما در جمع خبرنگاران:

ميرزايي مرتکب اشتباهي استراتژيك شد
تأييد خروج بخشي از آرشيو صداوسيما توسط مجري ورزشي به خارج از كشور

    محسن محمدي
پروانه معصومي، تجربه همکاري با كلکسيوني 
از كارگردان هاي صاحب سبك و معتبر از جمله 
بهرام بيضايي، ناصر تقوايي، جالل مقدم، مجتبي 
راعي، خسرو ملکان، داوود ميرباقري و سيروس 
مقدم را در كارنامه دارد و حضور در آثار شاخص 
و ماندگاري همچون ناخدا خورش�يد، گل هاي 
داوودي، رگب�ار، غريب�ه و مه، ام�ام علي)ع(، 
مسافر ري، يوسف پيامبر و... او را به هنرپيشه اي  
برجس�ته و قابل اعتن�ا تبديل كرده اس�ت. او 
طي س�ال هاي اخير با كوچ از تهران و س�کني 
گزيدن در يك روستاي صومعه سرا، به نوعي از 
زندگي ماش�يني و هياهو و دغدغه هاي برآمده 
از آن فاصله گرفته و آرامش را در گذران در دل 
طبيعت يافته است. دوري از پايتخت و وسواس 
معصومي در پذيرش نقش هاي پيشنهادي، او را 
در سال هاي اخير به نسبت دهه هاي 60 و ۷0 كم 
كار كرده است. با اين حال، برخي از اظهارنظرها 
و واكنش هاي او بسيار خبرساز شده و حواشي 
فراواني را رقم زده است. پروانه معصومي مهربان 
است و متين. برخالف سياق برخي از بازيگران كه 
براي مصاحبه اما و اگر مي آورند و شرط و شروط 
مي گذارند، صميمان�ه با مصاحبه گ�ر همراهي 
مي كند و با فروتني به س�ؤاالت پاسخ مي دهد. 
عل�ت ك�م كاري ش�ما در آث�ار دفاع 
مقدس�ی چيس�ت، با توجه به اينکه 

مي دانيم به اين عرصه عالقه داريد. 
قاعدت��ا خودم ك��ه نبايد س��راغ تهیه كنن��دگان و 
كارگردانان بروم و تقاضاي نقش كنم. آنها هستند كه 
بايد از من  بخواهند در آثارشان همكاري داشته باشم. 
كاري از دس��ت من به عنوان بازيگر ساخته نیست. 
متأس��فانه اين اتفاق در فیلم هاي بلند س��ینمايي 
دفاع مقدسي رخ نداده اس��ت، اما در عوض در فیلم 
كوتاه »اش��ك مادر« بازي كرده ام كه برنده فانوس 
طاليي پنجمین جشنواره فیلم عمار شد. بازي من 
در اين فیلم كوتاه فقط پنج دقیقه بود اما برايم بسیار 
اهمیت داشت چرا كه كار، دفاع مقدسي بود و راجع 
به مادران شهدا. صبح به سمت تهران حركت كردم 
و كار را ضبط كرديم و دو روز بعد هم برگش��تم. در 
مستند »ش��هداي كومله« هم حضور داشتم كه با 
وجود سختي كار از آن لذت بردم. براي حضور در اين 
آثار هم اصال برايم مسائل مادي مطرح نبود چراكه در 
مستند پولي نیست، البته اين اواخر در سريال »مینو« 
كه به جنگ تحمیلي مربوط مي شود بازي كرده ام كه 

شنیده ام قرار است به زودي روي آنتن برود. جنگ 
تحمیلي همیشه دغدغه من بوده و است. هشت سال 
دفاع مقدس هنوز آنچنان كه بايد و شايد بیان نشده 
و به تصوير كشیده نشده است. بهترين آثاري هم كه 
ديده ام بیان خاطرات رزمندگان بوده است چون از 

نوعي اخالص برمي آيد كه بر دل مي نشیند. 
 احتم�االً در دهه ه�اي 60 و ۷0 كه هم 
ش�ما پركارتر بوديد و ه�م فيلم هاي 
دفاع مقدسي بيشتري ساخته مي شد 
بايد پيشنهاداتي را براي بازي دريافت 
كرده باشيد. خودتان در انتخاب نقش 

وسواس به خرج مي داديد؟
خیر، اصال پیشنهادي نداش��تم. اگر پیشنهادي 
مي رسید ممكن نبود نپذيرم. اگر هم بوده احتماال 
گذرا و بي  مايه بوده اس��ت. همین اواخر براي يك 
س��ريال كه نمي خواهم نامش را ببرم نقشي را به 
من پیشنهاد دادند كه در تمام 9۰ قسمت آن نقش 
يك عجوزه را داشتم كه فقط در گوشه اي ايستاده 
و نظاره مي كرد. فكر مي كنند چهل و چند س��ال 
سابقه كاري ام را با اين دس��ت نقش ها زير سؤال 
مي برم. اين نقش را به هر سیاهي لشكري هم كه 

مي دادند از پس آن برمي آمد و بازي مي كرد. 
ارزيابي تان از حضور زنان در اين نزديك 
به چهار دهه كه از ساخت آثار نمايشي 

دفاع مقدسی  مي گذرد چيست؟
مي توانم بگويم نس��بتاً خوب ب��وده اما آن گونه 
كه بايد حق مطلب ادا نشده است. وقتي كتاب 
»دا« را مي خوانید متوجه مي ش��ويد زن ها چه 
كش��یده اند و در زمان جنگ چه اسطوره هايي 
بوده اند. تازه اين كتاب فقط به مقطعي كوتاه و 
محدود از جنگ پرداخته اس��ت. اگر داستان دا 
فیلم شود دوس��ت دارم بازيگرش باشم. حضور 
مؤثر زنان در جنگ تحمیلي عجیب و غريب بوده 
است. پرداختن به نقش حماسي زنان در جنگ 

تحمیلي هنوز خیلي جاي كار دارد. 

به نظر مي رس�د زن�ان در آث�ار دفاع 
مقدسی دهه 60 و ۷0 بيشتر در حاشيه 
بودن�د اما ب�ه مرور ب�ه مت�ن آمدند و 

نقش هاي اساسي تري را ايفا كردند. 
بله كامالً موافقم، براي اينكه به مرور دريافتند زنان 
هم هستند. حضور زنان در دفاع مقدس انكارناپذير 
است. اين تاريخ است و بايد به درستي به تصوير 

كشیده شود. 
مايل بوديد با كدام كارگردانان در حوزه 

دفاع مقدس همکاري داشته باشيد؟
فقط يك ب��ار اين ش��انس فراهم آمد ت��ا با آقاي 
حاتمي كیا سريال »خاك س��رخ« را كار كنم كه 
متأسفانه به دلیل بستري شدنم نتوانستم همكاري 
داشته باشم. در مالقاتي كه با آقاي حاتمي كیا در 
اصفهان داشتم ايشان گاليه كردند كه چرا در اين 

سريال بازي نكردم.
 چه نقشی برايتان در نظر گرفته بودند؟

همان نقش��ي را كه خانم مهت��اب كرامتي بازي 
كردند. واقعاً دوست داش��تم آن نقش را من بازي 

كنم كه متأسفانه شرايطش فراهم نشد. 
آخرين فيلمي كه در حوزه دفاع مقدس 

ديده ايد كدام است؟
»شیار143« بود، البته شايد پس از آن هم فیلم 

دفاع مقدسي ديده باشم كه االن به خاطر ندارم. 
به نظر مي رسد بعد از مهاجرت به شمال 
و فراغت از دغدغه هاي زندگي شهري، 
از بازيگري نيز فاصل�ه گرفته ايد، اين 

اتفاق خودخواسته بوده است؟
 كم كار نشده ام. ش��ما بايد سن و س��ال آدم ها را 
هم در نظر بگیري��د. مگر براي بازيگري به س��ن 
من چه نقش هايي مي نويسند؟! چند وقت پیش 
عوامل يك فیلم س��ینمايي به خانه ام آمده بودند 
و نمي دانم چطور رويشان شده بود فیلمنامه اي به 
اين سطحي و نازلي را به دستم بدهند كه بخوانم. 
كار ما طوري اس��ت كه بايد در ديد باشیم، با اين 
حال خدا را ش��اكرم كه با وجود 2۰سال دوري از 
تهران هر وقت نقش مناسبي برايم بوده، سراغم 

آمده اند و من هم بازي كرده ام. 
با وجود فاصله گرفتن از پايتخت و حتي 
بازيگري، نس�بت به آنچ�ه در جامعه 
هنري مي گذرد بي تف�اوت نبوده ايد و 
واكنش هايي را نشان داده ايد كه البته 
برخي از آنها با حواش�ي زيادي همراه 
بوده و احتماالً آزرده خاطرتان هم كرده 
است؟ اين دغدغه مندي از كجا مي آيد 

و آيا از آن پشيمان نيستيد؟
هیچ وقت پشیمان نشده ام. دل آزرده هم نیستم. 
يك روستاي دورافتاده را براي زندگي انتخاب 
كرده ام تا از حواشي، بیهود ه گويي ها و وراجي ها 
به دور باشم. عاملي كه باعث مي شود حرف دلم 
را بزنم عشق بي حد و حصرم به وطن است. من 
عاشق ايرانم. دقیقه اي نفس كشیدن در ايران 
را با س��ال ها زندگي در خارج از كش��ور عوض 
نمي كن��م. منهاي امريكا همه كش��ورها را هم 
ديده ام و مدت طوالني در آنها زندگي كرده ام.  
درس��م را هم در آلمان خوانده ام ام��ا اگر پاي 
وطنم در میان باشد و ظلمي در حق هموطنم 
برود واكنش نشان مي دهم و حرف هاي ديگران 

هم برايم اهمیتي ندارد.

گفت و گوى »جوان« با پروانه معصومي درباره نقش آفريني زنان در آثار دفاع مقدسی

 اگر »دا« فيلم شود
دوست دارم بازيگرش باشم

هش��ت س��ال دفاع مقدس هنوز 
آنچنان كه بايد و شايد بيان نشده 
و به تصوير كش��يده نشده است. 
بهترين آثاري هم كه ديده ام بيان 
خاط��رات رزمندگان بوده اس��ت

    محمد  صادقي 
 مع�اون س�يما، خ�روج م�زدك ميرزاي�ي مج�ري 
سياس�ي  فه�م  از  ناش�ي  را  كش�ور  از  ورزش�ي 
پايي�ن وي دانس�ت و تأكي�د ك�رد: ميرزاي�ي ب�ا 
اي�ن كار دچ�ار اش�تباه اس�تراتژيکي ش�ده اس�ت. 
مرتضي میرباقري در حاشیه مراسم بزرگداشت روز خبرنگار 
در سازمان صداوس��یما در جمع خبرنگاران حاضر شد و در 
پاسخ به س��ؤالي درباره مهاجرت مزدك میرزايي از كشور 
گفت: كاري كه مزدك میرزايي انجام داده نه اتفاقي حرفه اي 
اس��ت و نه اتفاقي عام. وي ادامه داد: ما متاسف هستیم كه 
مزدك میرزايي رفته است ولي رفتن او به دلیل نبودن كار در 

حوزه ورزش نمي تواند باشد. 
میرباقري افزود: اين يك اشتباه استراتژيك بود كه میرزايي 
مرتكب ش��د. هر جور كه نگاه كنیم به صالح نبود او چنین 
تصمیمي بگیرد و بخواهد به شبكه اي برود كه عنادش با مردم 
ايران روشن است و تفكر وهابیت و تفكر سعودي را در چنین 
موقعیتي ترويج مي كند. معاون سیما اظهار كرد: اين از فهم 
كم سیاسي اوست، البته او آدم سیاسي نبود. ما عالقه منديم 
كه او به كارش برگردد و سركارش قرار بگیرد. شرايط هم براي 

بازگشت او كاماًل فراهم است. 
يكي از مسائلي كه بعد از خروج مزدك میرزايي از ايران مطرح 
شد، خارج شدن بخشي از تصاوير آرشیو صداوسیما توسط 
وي است. اين موضوع با سكوت مديران سازمان صداوسیما 
همراه بود و در تأيید يا تكذيب آن سخني به میان نمي آمد. 
موضوع خروج آرشیو صداوسیما پیش از اين در زمان مديريت 
اسبق صداوس��یما بحث هاي زيادي را از جمله خیانت چند 
تن از كارمندان س��ازمان پیش آورده بود. میرباقري درباره 
شايعه خارج شدن بخشي از آرشیو توسط مزدك میرزايي 
گفت: قرار بود او برنامه اي بس��ازد و اگر واحد آرشیو سیما را 
هزار در نظر بگیريم، او نهايت يك هزارم درصد از اين میزان 

را با خود برده است. 
معاون سیما همچنین در سخناني به مناسبت روز خبرنگار 
گفت: ما ظرفیت هاي اساسي براي رشد و تعالي با زبان رسانه 
را دارا هستیم. در ايران هم ظرفیت هاي داخلي، هم منطقه اي 
و هم جهاني به گونه اي اس��ت كه بیش از هر زمان ديگري 
نیازمند كساني هس��تیم كه به اين عرصه ها، موقعیت هاي 
منطقه اي و جهاني و آرمان هايي كه داريم وقوف داشته باشند 
تا با تالش مجدانه مسیري را كه ملت ايران بايد طي كند در 

مقابلشان نمايان كنند. 
میرباقري به خبرنگاران گفت: كار ش��ما ايجاب مي كند 
از ظرفیت هاي دروني و آزادي معن��وي بااليي برخوردار 
باشید و از هوا و هوس و حسد و مسائل نازل خودتان را رها 
كرده باش��ید، چراكه تا خودمان از بلوغ دروني و تحوالت 
اساسي كمتر برخوردار باش��یم ظهور و بروزمان در حوزه 
آنچه درونمان است خواهد بود و كار شما ايجاب مي كند 
كه دائماً مجاهده كنید و مراقبت داش��ته باشید. با حفظ 
حريتتان با ش��اقول اصول��ي چون عدال��ت و حقیقت در 
نفس��تان، حريتتان را از چیزي كه حقیقت نیست حفظ 
كنید، چراكه كس��اني كه مطلع ترند باي��د مراقبت هاي 

بیشتري كنند تا مؤثر واقع شوند. 
معاون سیما حفظ آزادي هاي اجتماعي را هم الزمه حرفه 
خبرنگاري دانست و گفت: حريت نسبت به مسائل جامعه 
از اهمیت بااليي برخوردار است. كمتر مجموعه اي مثل شما 
در معرض آسیب هاي مختلفي چون زر و زور و تزوير قرار 
مي گیرد چراكه مطالبه گري در جامعه يقیناً به مذاق كساني 
خوش نخواهد آمد. خصوصاً اگ��ر عرصه مطالبه پیچیده تر 
باشد، فشارها بیشتر خواهد شد و قدرت باالتري مي خواهد 

تا از موانع عبور كند. 
میرباقري با اش��اره به حساس��یت مقطع كنوني در كشور 
تأكید كرد: كش��ور ما با چنین هجمه اي در طول 4۰سال 
پس از انقالب براي رفع موانع موجود بیش از پیش نیاز به 
آگاهي دارد. وي افزود: كشور ما با توجه به آرمان هاي بلند و 
جايگاهي كه بايد بیابد با مسائلي هم در داخل هم در سطح 
منطقه و جهان مواجه است اما قدرت حل مسئله در ايران 

بیش از اين مسائل است و مي تواند اين موانع را رفع كند.

چند سؤال در حاشيه يك حميت صنفي
حمیت صنفي نه تنها بد نیست بلكه اگر براي كمك به بهبود امور 

رفاهي صنف باشد خیلي هم الزم و ضروري است. 
بدنه سینماي ايران مدت هاست از مش��كالت رفاهي اولیه رنج 
مي برد و في المثل هنوز كه هنوز اس��ت و بیش از 2۰س��ال بعد 
از راه اندازي خانه س��ینما همچنان يك بیمه بیكاري برايشان 
تعريف نشده يا هنوز يك بیمارستان كه هیچ حتي يك درمانگاه 
اختصاص��ي هم ندارن��د و در كل س��ال يك س��بدكاالي اولیه 
میان ش��ان توزيع نمي ش��ود و اينهاس��ت كه حمیت صنفي را 
مي طلبد. ب��ا كمك ثروتمن��دان و نامداران س��ینما به ضعفاي 
بي بهره است كه امكان حل اين مشكالت وجود دارد و مي توان 
براي ذره اي هم كه شده سطح رفاهي بدنه سینما را ارتقا داد ولي 
چنین حمیتي را براي ارتقاي رفاهي نمي بینیم و به ناگاه براي 
حمايت از يك محكوم قضايي است كه تعداد زيادي از سینماگران 
متمول و سرشناس صف مي بندند. چرا يكي از اين صف ها براي 
حل مشكل بیمه بیكاري سینماگران بسته نمي شود؟ چرا امثال 
فرم��ان آرا و فرهادي و بني اعتم��اد و جعفر پناه��ي و... در كنار 
گردهمايي براي محمد رس��ول اف يك گردهمايي نمي گذارند 

براي حل مشكل بیمه بیكاري سینماگران؟
چرا زماني كه كلي حرف و حديث و نقل قول درباره عدم توزيع 
منصفانه عیدي میلیاردي ارش��اد میان بدنه سینما مطرح شد، 
هیچ كدام از اين سینماگران شناخته شده پیشتاز شفاف سازي 
در اين باره نش��دند و يك گردهمايي نگذاشتند براي مشخص 

شدن سرنوشت عیدي میلیاردي وارده به خانه سینما؟
يك بار ديده ايد يا شنیده ايد كه يكي از اين سینماگران در جهت 
ايجاد يك بیمه درماني جامع براي سینماگران حرفي ولو در حد 
يك جمله زده باش��د؟ حمیت صنفي خوب است ولي وقتي آب 
اين حمیت نه براي كلیت صنف ك��ه براي يك اقلیت نزديك به 

ثروت گرم مي شود چه بايد گفت؟
چرا نزديك به ثروت؟ س��ینماگر محكوم توس��ط قوه قضائیه، 
ب��رادرزاده مديرعامل بانكي اس��ت كه خود يا آقازاده ش��ان در 
س��ال هاي اخیر از برخي از همی��ن س��ینماگراني كه حمیت 
صنفي ش��ان گل كرده حمايت هاي جانانه اي داشته اند. در اين 
شرايط معلوم اس��ت كه اين حمیت صنفي گره مي خورد به آن 

حمايت ها! 
بماند كه بالفاصله بعد از اين حمیت هم يك رسانه بريتانیايي 
نمايش آخرين فیلم اين س��ینماگر محكوم را در كنداكتور 
قرار مي دهد و اين خود نشان دهنده آن است كه يك اقلیت 
چه حمايت هايي را از داخل تا خ��ارج نصیب خود كرده اند؟ 
همه اينها به كنار، كدام يك از حامی��ان اين محكوم قضايي 
پاسخي دارند به اين پرسش كه او چگونه از تیزرسازي در يك 
دفتر پخش به ناگاه به فیلمس��ازي بدل شده كه هر چه فیلم 
مي سازد اكران نمي شود ولي باز سرمايه الزم براي تولید فیلم 
در اختیارش قرار مي گیرد؟ اين چه بیزنسي است كه چنین 

توانايي ای را به ايشان داده؟
حمیت صنفي يعني اينكه بپرس��ند در شرايطي كه صدها 
سینماگر مطرح در بیكاري مطلق به سر مي برند يكي مثل 
نامبرده چگونه و بر چه مبنايي همچنان شرايط تولید دارد؟ 
اگر ايش��ان به پلن اقتصادي خاصي رسیده اند كه بايد آن را 
براي كلیت صنف تدريس كنند تا بقی��ه بیاموزند و اگر هم 
بحث اتصال به كانون ثروت است كه اين همه مظلوم نمايي 
براي تك افتادگي بي معناس��ت. حمیت صنفي خوب است 
ولي  اي كاش قبل از آن حتماً به پرسش هاي فوق پاسخ هايي 

منطقي داده شود.

 »سربلند«، روايت زندگي شهيد حججي
 45هزارتايي شد

چاپ شانزدهم كتاب »س�ربلند« كه روايتي است از كودكي 
ت�ا ش�هادت ش�هيد مداف�ع ح�رم م���حس��ن حجج�ي 
همزم�ان ب�ا اي�ام ش�هادت اين ش�هيد توس�ط انتش�ارات 
ش�هيد كاظم�ي منتش�ر ش�د و ب�ه تي�راژ 45هزار رس�يد.

سربلند، روايت زندگي زمیني يك جواِن 27ساله است كه در ابتداي 
جواني بر ترس و غفلت چیره شد؛ او كه راهي به روزنه هاي غیب عالم 
يافت تا خود را به آسمان رساند. محسن را شايد ديده باشي و شايد هم با 
او زيسته باشي! شايد در مدرسه و كوچه و مسجد كنارت نشسته باشد و 
لحظاتي را با او سر كرده باشي. محسن در زندگي زمیني اش آدم خاصي 
نبود؛ بچه اي بود شّر و ش��ور. از آنها كه مي خواهند همه چیز را تجربه 
كنند، از آنها كه مي خواهند همه چیز را بدانند. آنچه محسن را خاص 

مي كند، تجربه آخر زندگي اش در اين دنیاست!
»سربل���ند« روايتي است از انتخاب هاي محسن در زندگي زمیني اش 
كه او را به آنچه مي خواست، رساند؛ روايتي به زبان آنها كه چندصباحي 
را با محس��ن بوده ان��د و در كنار محس��ن زيس��ته اند و با اش��ك ها و 

لبخندهايش گريس��ته يا خنديده اند. رهبر معظم انقالب اسالمي در 
11مهر1396، اين شهید واالمقام را نشانه و حجت خدا و سخنگوي 
شهداي مظلوم و سر جدا خواندند و با اشاره به حضور باشكوه و كم نظیر 
مردم در تش��ییع آن شهید، خاطرنش��ان كردند: »خداوند به واسطه 
مجاهدت محسن عزيز، ملت ايران را عزيز و »سربل��ند« كرد و او را نماد 

نسل جوان انقالبي و معجزه جاري انقالب اسالمي قرار داد.« 
در برشي از كتاب مي خوانیم: برگشتم به حاج سعید گفتم: »آخه من 
چطور اين بدن ارباً اربا رو شناسايي كنم؟« خیلي به هم ريختم. رفتم 
سمت آن داعشي. يك متر رفت عقب و اسلحه اش را كشید طرفم. 
سرش داد زدم: »شما مگه مسلمون نیستید؟« به كاور اشاره كردم 
كه مگر او مسلمان نبود؟ پس سرش كو؟ چرا اين بال را سرش آورديد؟ 
حاج سعید تند تند حرف هايم را ترجمه مي كرد. آن داعشي خودش را 
تبرئه كرد كه اين كار ما نبوده و بايد از كساني كه او را برده اند »القائم« 
بپرس��ید. فهمیدم مي خواهد خودش را از اين مخمصه نجات دهد. 
دوباره فرياد زدم كه كجاي اسالم مي گويد اسیرتان را اين طور شكنجه 
كنید؟ نماينده داعش گفت: »تقصیر خودش بوده!« پرسیدم به چه 
جرمي؟ بريده بريده جواب مي داد و حاج سعید ترجمه مي كرد: »از 
بس حرصمون رو درآورد، نه اطالعاتي به ما داد، نه اظهار پشیموني 
كرد، نه التماس كرد! تقصیر خودش بود...!« اين كتاب پیشكش به 
آستاِن آن شهید كه در جواني اش نشانه شد!چاپ شانزدهم كتاب 
»سربل��ند« روايت زندگي ش��هید حججي به قلم نويسنده كتاب 
»قصه دلبري«؛ محمدعلي جعفري در 36۰ صفحه و قیمت پشت 
جلد 25هزار تومان، همزمان با ايام سالروز شهادت اين شهید بي سر 

توسط انتشارات شهید كاظمي روانه بازار نشر شده است.

    خبر

پيمان قادري     یادداشت

قسمت دهم »احضار« رسيد
قسمت دهم سريال »احضار« 
به شبکه خانگي عرضه شد. 
در قس��مت ده��م »احضار« با 
تكمیل پ��ازل ارتباطات میان 
شخصیت هاي رعب آور سريال 

روبه رو هستیم. 
»احض��ار« اولی��ن س��ريال 
ايراني در گونه ترسناك است 
و ب��ه خاط�ر برخ���ي نماه�ا 
تماش�اي آن براي افراد زير 15سال و بیماران قلبي، ممنوع 

اعالم شده است. 
سريال »احضار« از طريق گلرنگ رسانه با پخش سرورسانه 
پارسیان به شبكه خانگي عرضه شده و امكان تماشاي آن 
از طريق س��امانه مج��ازي فیلیمو هم ب��راي مخاطبان 
فراهم اس��ت. مديريت تبلیغات و اطالع رس��اني سريال، 

مدياژورنال است. 
الهه جعفري، ش��هريار رباني، كیمیا ماليي، بنیامین پیرواني، 
حسین سیفي، ريحانه رضي، ياس��من همتي، نرگس امیني، 
نوش آفرين رحماني، شیما مرزي، بهار خاني، محمد توكلي و 

سلیمه رنگزن بازيگران اين سريال هستند.

    خبر

 »سيدكمال طباطبايي«
تهيه كننده سينما و تلويزيون درگذشت

س�يدكمال طباطبايي، تهيه كننده 
ب�ا س�ابقه و پيشکس�وت س�ينما 
و تلويزي�ون ب�ر اث�ر ايس�ت قلبي 
جان ب�ه ج�ان آفرين تس�ليم كرد. 
به گزارش فارس، سیدكمال طباطبايي، 
تهیه كننده باسابقه سینما، تلويزيون و 
ش��بكه نمايش خانگي، صبح ديروز در 
سن 59سالگي بر اثر ايس��ت قلبي در 
بیمارستان طالقاني تهران درگذشت. 

حدود چهار س��ال پیش »علي« فرزند اي��ن تهیه كننده كه بازيگر س��ینما و 
تلويزيون بود نیز بر اثر ايست قلبي درگذشت. 

محمدحسین لطیفي در اين باره گفت: مرحوم طباطبايي مدتي بر اثر ناراحتي 
كلیه در بیمارستان بستري بود اما در نهايت به دلیل ايست قلبي درگذشت. 

زنده ياد سیدكمال طباطبايي تهیه كنندگي مجموعه هايي نظیر »كاكتوس«، 
»بچه هاي نسبتاً بد« و »شب عید« را انجام داده بود و نخستین سريال شبكه 

نمايش خانگي با نام »قلب يخي« نیز به تهیه كنندگي وي تولید شده بود. 
»مرد آفتابي«، »عزيزم من كوك نیس��تم«، »س��االد فصل«، »شب«، »فرار 
بزرگ«، »هر شب تنهايي«، »توفیق اجباري« و... از جمله آثار سینمايي اين 

تهیه كننده به شمار مي آيند. 
ج�وان درگذش��ت اين هن�رمند فقی���د را به خان��واده وي و جامع�ه هن�ري 

تسلیت م�ي  گ�ويد.


