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 سريال حضرت يحيي)ع( 
به جاي تلويزيون سر از نمايش خانگي درآورد

ب�راي  را  پيامب�ر«  »يوس�ف  س�ريال  ك�ه  مؤسس�ه اي 
تلويزي�ون س�اخت، اي�ن  ب�ار س�ريال »حض�رت يحي�ي)ع(« 
مي كن�د.  تولي�د  نمايش خانگ�ي  ش�بكه  ب�راي  را 
به گزارش تسنیم، س��ريال »هیبت« در 20 قس��مت و سريال جهاني 
»حضرت يحیي)ع(« در 40 قس��مت )دو فصل 20 قس��متي( ساخته 
مي شود. بعد از استقبال گس��ترده داخلي و بین المللي از سريال موفق 
»يوسف پیامبر« اين بار مؤسسه نگارفیلم تبیان قرار است اين دو سريال 
بلند تاريخي را در نماي��ش  خانگي و پلتفرم ه��اي داخلي و بین المللي 
عرضه كند. سريال »هیبت« هم اكنون در مرحله پیش تولید قرار دارد؛ 
درامي جذاب و پُرالته��اب كه با درنظر گرفتن هم��ه توقعات و الزامات 
ش��بكه نمايش خانگي، براي پخش از پلتفرم هاي داخلي تولید خواهد 
شد. نگارش فیلمنامه »هیبت« در مؤسسه نگار تبیان به اتمام رسیده 
است و طي چند ماه آينده مقابل دوربین قرار مي گیرد. همچنین تمام 
لوكیشن هاي اين اثر تاريخي، در شهرهاي مختلف استان گیالن انتخاب 
و براي فیلمبرداري آماده شده اند. مؤسسه نگار فیلم تبیان همچنین در 

توضیحات بیشتر درباره سريال جهاني »حضرت يحیي)ع(« اعالم كرده 
است زندگي حضرت يحیي)ع( و حوادث بزرِگ آن، بدون شك يكي از 
ديدني ترين داستان هاي زندگاني پیامبران در طول تاريخ به شمار مي رود 

كه به صورت بسیار دراماتیك و جذاب به نمايش درمي آيد.
در اين سريال به موازات داستان زندگاني حضرت يحیي)ع(، فرازهايي از 
زندگاني دو نفر ديگر از انبیاي الهي و هم عصر حضرت يحیي)ع(، يعني 
پدر بزرگوارشان حضرت زكريا)ع( و حضرت عیسي مسیح)ع( در كنار 
شخصیت نوراني مريم مقدس )س( به تصوير كشیده مي شود. بر اين 
اساس سريال حضرت يحیي)ع( و مفاهیم ناب و جذاب آن را مي توان در 
زمینه وحدت بین االديان به عنوان يك سريال فاخر ايراني براي عرضه و 
پخش بین المللي قلمداد كرد. نگارش فیلمنامه اين سريال قرآني، طي 
مدت دو سال توسط زبده ترين نويسندگان و كارشناسان مؤسسه در 
40 قسمت )دو فصل 20 قسمتي( به اتمام رسید. مطالعات اولیه درباره 
طراحي لباس و صحنه و انتخاب و ساخت لوكیشن هاي سريال در نقاط 
مختلف كشور در حال پیگیري است. به زودي خبرهاي تكمیلي درباره 
عوامل و بازيگران اين دو سريال در اختیار همه مخاطبان قرار مي گیرد 
و مؤسسه نگار فیلم تبیان به عنوان مجري طرح وظیفه سیاستگذاري و 
نظارت بر روند تولید دو سريال را بر عهده خواهد داشت. مدت هاست در 
شبكه نمايش خانگي خبري از كار تاريخي با محتوا و مجموعه ديني و 
مذهبي نیست و شايد موفق ترين آن سريال »شهرزاد« باشد كه حسن 
فتحي در ابتداي راه كاري تاريخي براي اين فضا به جاي گذاش��ت و 
البته سريال »جیران« را اين روزها در حال ساخت دارد و البته كارهاي 
تاريخي مثل »قبله عالم« حوِل محور ناصرالدين شاه و دوره قاجاريه هم 

اين روزها فیلمبرداري مي  شود.

      خبر

نگاهي به رمان»كودكي هاي زمين«

تركيب افسانه و واقعيت
»كودكي هاي زمین« رمان ديگري 
از ادبیات جنگ اس��ت كه در ژانر 
فانتزي به قلم جمش��ید خانیان 
براي گروه سني نوجوانان منتشر 
شده است. شخصیت اول داستان 
نوجواني آباداني به اسم »چمل« 
اس��ت ك��ه در خانه وابس��تگي 
شديدي به خواهرش »مريمي« 
دارد كه قرار است به زودي به خانه بخت برود. در همان گیرودار، 
چمل كه از رفتن خواهرش به ش��دت احساس تنهايي و اندوه 
مي كند، با غولي خیالي كه نش��ئت گرفته از افسانه هاي بومي 
جنوب است به اسم »كل كل اشتر« آشنا مي شود كه همیشه در 
شرايط سخت با مهرباني كمكش مي كند. ماجراهايي كه براي 
چمل و غول پیش مي آيد بخش زيادي از س��اختار داستان را 
تش��كیل مي دهد، البته به جز چمل و غ��ول مهربان و مريمي 
اشخاص ديگري هم در داستان وجود دارند كه عبارتند از: پدر و 
مادر چمل و برادر بزرگ ترش »بتیل« كه براي دفاع از شهري 
كه به تصرف بعثي ها درآمده به جنگ دش��من رفته اس��ت. از 
ويژگي هاي اين رمان نوجوانانه، نگاه اقلیمي نويسنده به زمان و 
مكان داستان است. در واقع نويسنده با شگردي خاص داستان 
را از حالت معمول��ي بیرون آورده و به آن رن��گ و بوي اقلیمي 
بخشیده است و مخاطب را با اثري روبه رو مي كند كه آمیخته اي 
از بومي گراي��ي و فانتزي اس��ت و اي��ن تركیب ادب��ي، رمان 
»كودكي هاي زمین« را به يك داستان خاص و فرم گرا تبديل 
كرده است. تأكید در به تصوير كش��یدن كوچه ها و محله هاي 
قديمي آبادان و اشاره به گويش هاي محلي و همچنین استفاده 
از نام هاي بومي در شخصیت هاي داستان نشانگر تأكید نويسنده 
بر اقلیمي بودن داستان اس��ت كه نويسنده در اين حركت هم 
موفق عمل كرده است. همچنین ش��خصیت پردازي و ايجاد 
تعلیق نويسنده در روايت ها نشان مي دهد كه نويسنده نخواسته 
فقط يك داستان معمولي از جنگ بنويسد، چون به تكنیك هاي 
نوين نگارشي در ادبیات جهان و ايران هم نگاه ويژه اي داشته 
است، با اين حال هر چند داستان پیرنگي تلخ دارد و در پايان 
داس��تان چمل نوجوان تمام اعضاي خان��واده اش را در جنگ 
ازدس��ت مي دهد، اما در فصل هاي پاياني داس��تان، ما شاهد 
دگرديسي شخصیتي چمل مي شويم كه به يك نوع خودباوري 
و واقع بیني دروني در زندگي مي رسد . او در آخر داستان متوجه 
اين نكته مي ش��ود كه در دنیاي واقعي ك��ه زندگي مي كنیم، 
تفاوت هاي زي��ادي بین خیال و واقعیت وج��ود دارد، هر چند 
خیالبافي هم جزئي از بديهیات زندگي ك��ودكان  و نوجوانان 
است، پس نويسنده كتاب هم بي آنكه منكر قضیه »تخیل« در 
زندگي كودكان بشود، آن را به بهترين نحو به تصوير مي كشد و 
در بی��ان واقعیات تلخ زندگ��ي از عنصر خی��ال و جادو كمك 

مي گیرد. 
در پايان، چمل به اين نتیجه مي رس��د كه اگر بخواهد به مردم 
شهر اشغال شده اش كمكي كند، بايد وارد عمل شود و جلوي 
دش��من، تمام قد بايس��تد. او وقتي به جاي پیداك��ردن برادر 
رزمنده اش، پوتین و چفی��ه و اس��لحه او را مي يابد، ديگر يك 
چمل ديگري شده است؛ چملي كه مي رود تا انتقام خون هاي 
به ناحق ريخته شده خانواده اش را از بعثي ها بگیرد. او ديگر بايد 
پوتین و چفیه به تن كند، اس��لحه به دست بگیرد وبدون هیچ 
وحشتي وارد كارزار جنگ ش��ود، با اين حال يكي از اشكاالتي 
كه بر داستان واجب است نثر و پرداخت آن است كه در بعضي 
توصیفات و لحظه هاي داستاني، انگار كنترلش از دست نويسنده 
خارج مي شود و داستان رنگ و بويي بزرگساالنه و سخت خوان 
به خود مي گیرد، هر چند ش��خصیت اول كتاب و مخاطبانش 
نوجوانان هستند. آخرين چاپ اين رمان در136 صفحه توسط 

مؤسسه انتشارات امیركبیر وارد بازار كتاب شده است. 

امام علی)ع(: 

روزى را ب�ا صدق�ه دادن  

درخواست كنيد.

»گزيده تحف العقول«

»شب حنظله ها« به صورت مستند داستاني نوشته شده است

 كتابي كه شهيد سليماني بر نوشتن آن تأكيد زيادي داشت
كتاب »شب حنظله ها« بخشي از خاطرات شهيد محمدمهدي 
آفرند، فرمانده دسته گردان خط ش�كن غواصان در كربالي۵ 
اس�ت كه ش�هيد س�پهبد قاس�م س�ليماني تأكيد وي�ژه اي 
ب�ر نوش�تن كت�اب زندگينامه اي�ن ش�هيد بزرگ�وار كردند. 
رضا كشمیري پیرامون مضمون كتاب »شب حنظله ها« به میزان 
گفت: كتاب »شب حنظله ها« بخشي از خاطرات شهید محمدمهدي 
آفرند، فرمانده دس��ته گردان خط شكن غواصان در كربالي5 است 
كه شهید س��پهبد قاسم س��لیماني تأكید ويژه اي بر نوشتن كتاب 

زندگینامه اين شهید بزرگوار كردند. 
 وي در همین راستا ادامه داد: ش��هید محمدمهدي آفرند فرمانده 
دسته ويژه گردان 412 لشكر 41 ثاراهلل به فرماندهي شهید سپهبد 
قاسم سلیماني بود كه در همان شب عملیات به همراه تعداد زيادي از 
همرزمان خود به شهادت رسید، يكي از ويژگي هاي اين شهید عزيز 
پیش بیني هاي بود كه در مورد زمان شهادت برخي از رزمندگان و 
همرزمان خود انجام مي داد.  كشمیري پیرامون دلیل نوشتن كتاب 
»شب حنظله ها« عنوان كرد: من با شهید محمدمهدي آفرند يك 
نسبت فامیلي نزديك داشتم، هنگامي كه به كالس هاي نويسندگي 
رفتم و تحت تعلیم استاد مرتضي س��رهنگي توانستم دوره ها را به 
خوبي پشت سر بگذارم، پیشنهاد هايي براي نوشتن كتاب در مورد 
شهدا به من مي شد. يكي از اين پیشنهادات پرداخت به زندگي شهید 
محمدمهدي آفرند بود، اين شهید عزيز پسر عمه و شوهر خواهر من 
بود.  وي پیرامون ش��یوه نگارش كتاب »شب حنظله ها« ابراز كرد: 
كتاب »ش��ب حنظله ها« به صورت مستند داس��تاني نوشته شده 
است، انتخاب اين سبك براي جذاب شدن كتاب »شب حنظله ها« 

انتخاب شد. كتاب داراي 15 فصل است و رويداد ها و وقايع زندگي 
اين شهید بزرگوار را از زمان كودكي تا زمان پس از شهادتش مطرح 
مي كند. روند داستان كتاب »شب حنظله ها« به صورت خطي بوده و 
در بخش هاي رفت و برگشت داستان سبب مي شود مخاطب تجربه 
بهتري را از خواندن كتاب داشته باشد.  وي پیرامون علل نامگذاري 
كتاب »شب حنظله ها« بیان كرد: كتاب را با عنوان »شب حنظله ها« 
نامگذاري كردم، زيرا بر اس��اس گفته همرزمان اين شهید بزرگوار، 
شهید محمدمهدي آفرند در شب شهادت خود عالوه بر اينكه روضه 
حضرت »زهرا )س(« را خواند، رو به تع��دادي از رزمندگان كرد و 
گفت كه امشب شب حنظله است و تعداد زيادي از شما به شهادت 
خواهید رسید، لذا من از سخنان ش��هید محمدمهدي آفرند براي 
نامگذاري كتاب »شب حنظله ها« الهام گرفتم.  كتاب به ابعاد خاصي 
از زندگي شهید محمدمهدي آفرند اشاره دارد، او اخالقي بسیار نیكو 
و برخوردي بس��یار محترمانه با افراد جامعه داشت. اين ويژگي ها 

الگويي براي جوانان جامعه امروز ما محسوب مي شود.

      کتاب

دست هاي خالي سيما در نقد سينما
 تهيه كننده برنامه »نقد سينما«: برخي مديران تلويزيون به دنبال يك برنامه زرد 
به سبك برنامه هاي غربي هستند و انتظار دارند ما هم مثل آنها صرفاً به ازدواج 

سلبريتي ها، قراردادها و لباس شان در اكران ها بپردازيم!

     نمايش خانگي

رامين جهان پور     نقد کتاب

   مصطفي شاه كرمي
چن�د وقت�ي اس�ت رك�ود برنامه ه�اي نقد 
س�ينمايي در تلويزيون به ش�دت احساس 
مي ش�ود. دوره اي بود كه چندين برنامه نقد 
س�ينمايي به صورت قارچي در ش�بكه هاي 
تلويزيون ظاهر مي ش�دند و گاه�ي هم مثل 
امروز همان يكي دو برنام�ه مؤثري كه وجود 
داش�تند ب�ه بهانه ه�اي مختل�ف تعطيل يا 
سترون ش�ده اند. نگاه س�ليقه اي و گاه زرد 
و نازل ب�ه اينگون�ه برنامه ها ج�زو آفت هاي 
اين حوزه از برنامه س�ازي محسوب مي شود. 
س��هم اندك تلويزيون در پرداختن به سینما و 
موضوعات مرتبط با آن مس��ئله اي نیس��ت كه 
بر كسي پوش��یده باش��د، البته در طول دوران 
چند برنامه از جمله »هفت«، »نقد س��ینما« و 
»سینماگرام« بوده اند كه محتوايشان به سینما، 
اتفاق هاي مهم و حواش��ي آن پرداخته تا دست 
رس��انه  مل��ي از بازتاب هاي س��ینما و اخبارش 
خالي نباش��د. در اين اوضاع و اح��وال كرونايي 
كه باعث تعطیلي يا تعلیق بس��یاري از سینماها 
و فعالیت هاي س��ینمايي شده اس��ت احتماالً 
برخي مديران تلويزيون با خودش��ان حساب و 
كتاب مي كنن��د كه با اين اوض��اع نیمه تعطیل 
س��ینما چه دلیلي دارد كه براي ساخت و تولید 
برنامه هاي نقد س��ینمايي بودجه شبكه را هدر 
دهیم! با اين پیش ف��رض غلط ركود برنامه هاي 
سینمايي در سیما حاصل مي شود كه البته اين 
نوع نگاه و تفكر كاماًل اشتباه است و سینما نمرده 
است كه فاتحه برنامه هاي سینمايي تلويزيون را 

به بهانه اش بخوانیم. 
    سرنوشت » نقد سينما« در ابهام

در هر حال واقعیت اين است كه پرداخت فشل و 
خنثي به مسائل سینما كه منبعث از دستورات 
و ساليق مديريتي يا ضعف اجرا در كنار برخي 
اتفاق��ات ديگر اس��ت، موج��ب زوال موفقیت 
برنامه هاي��ي مثل برنام��ه هفت و نقد س��ینما 
شده است. يوس��ف بچاري، تهیه كننده برنامه 
»نقد سینما« كه با اجراي بهروز افخمي جمعه 
ش��ب ها روي آنتن ش��بكه5 س��یما مي رفت و 
چند وقتي اس��ت پخش ش��دن يا نش��دن آن 
اوضاع مش��خصي ن��دارد در گفت وگ��و با مهر 
درباره وضعی��ت برنامه »نقد س��ینما« و اينكه 
اين برنامه به آنتن بازمي گ��ردد يا نه مي گويد: 
برخي مديران تلويزيون به دنبال يك برنامه زرد 

به سبك برنامه هاي غربي هس��تند و از طرفي 
هم مي خواهند محتواي خوب داشته باشد، در 
زمان تولید اين برنامه، اتهام��ي به ما وارد بود و 
مي گفتند شما خیلي جدي هستید و اين قابل 
بحث است كه جدي بودن مي تواند عیب باشد 
يا خیر. ويژگي نقد س��ینما اين ب��ود كه جامعه 
س��ینمايي را نقد و درباره مس��ائل س��ینمايي 
صحبت كند و مخاطبش مش��خص بود، با اين 
حال تكلیف برخي مديران نسبت به آن روشن 
نیست. برخي مديران ارتباط نزديكي با سینما 
ندارند و نقدش��ان به برنامه بیش��تر سلیقه اي و 

شخصي است. 
وي در ادامه مي افزايد: متأسفانه چون شناختي 
از سینما و تلويزيون نیست، برخي مديران انتظار 
دارند برنامه س��ینمايي صداوسیماي جمهوري 
اس��المي، مثل برخي برنامه هاي سرگرم كننده 
صرف��اً ب��ه ازدواج س��لبريتي ها، قرارداده��ا و 
لباس شان در اكران ها بپردازد. »نقد سینما« از 
برنامه هاي پربیننده بود كه به شهادت بسیاري 
از عالقه مندان اين حوزه، بازخوردهاي مناسبي 
هم داشت. درست است كه رضايت صد درصدي 
نیست اما تكلیفش با مخاطب مشخص است كه 
در سه س��طح عالقه مندان به سینما، آماتورها و 
حرفه اي هاي س��ینما پربیننده بوده است. اين 
برنامه در سنین مختلف و در نقاط پراكنده ايران 

مخاطب داشته است. 
تهیه كننده برنامه »نقد س��ینما« با اش��اره به 
اينكه »نقد س��ینما« و »هفت« دو برند سازمان 
صداوسیما بودند كه يكي فعالیت خود را پیش 
مي برد و قرار اس��ت پخش ش��ود، ديگ��ري اما 
هنوز به سرانجام نرس��یده است، اظهار مي دارد: 

ما به عنوان تیم برنامه ساز دو س��ال براي اعتبار 
اين برنامه تالش كرديم؛ تالش��ي ك��ه فقط در 
راستاي فرم و ساختار نبود و با گروه هاي مختلف 
س��ینمايي و آدم هاي مختلف ارتباط گرفتیم تا 
افكار مختلف را بازگو كنیم، سعي كرديم مواضع 
معتدلي داشته باشیم تا جذب حداكثري داشته 
باشیم. اين برنامه اسفندماه تمام شد و تا امروز كه 
پنج ماه از آن مي گذرد، شبكه اي كه طي دو سال 
برنامه را منظم پخش كرده هنوز نتوانسته است 

تصمیمی جديد بگیرد. 
    مديراني ناتوان از حفظ داشته ها

اظهارات تهیه كننده برنامه نقد سینما كه طي 
چند سال اخیر به لطف حضور بهروز افخمي 
در قامت مجري و نیز به جهت نوع نگاه نقادانه 
و ادبیات خاص منتقدانه وي توانس��ته بود در 
بین اهالي و عالقه مندان س��ینما و مخاطبان 
تلويزيون��ي براي خ��ودش جاي��گاه و ترازي 
تعريف كند، نش��ان دهنده نوعي سردرگمي 
و تش��ت آرای مديريتي اس��ت كه سرنوشت 
بازماندگان برنامه هاي سینمايي تلويزيون را 
تحت تأثیر سلیقه محوري به جاي روش مند 
بودن و حاكمیت دستورالعمل به جاي تفاسیر 
شخصي از آيین نامه هاي برنامه سازي در برزخ 

قرار داده است. 
روزگاري تلويزيون با طراحي و تولید برنامه هاي 
نقد سینمايي مثل »س��ینماي دهه نود«، »هنر 
هفتم« با اجراي مرحوم اكبر عالمي، »سینماي 
انديش��ه« مرحوم علي معلم، »س��ینما 2« و در 
اين اواخر با برنامه هايي مثل »هفت« توانس��ته 
بود ضمن همراه كردن عالقه مندان س��ینما، به 
ارتقاي سواد سینمايي و تقويت و پرورش سلیقه 
س��ینمايي مخاطب��ان تلويزيون هم بپ��ردازد. 
متأسفانه طي سالیان اخیر عدم مديريت دقیق 
و راهبردي نس��بت به برنامه هاي س��ینمامحور 
تلويزيون ن��ه تنها آورده تازه اي براي س��ه ضلع 
مثل��ث مخاطبان تلويزي��ون، عالقه من��دان به 
سینما و س��ینماگران نداش��ته بلكه توان حفظ 
آنچه از قبل وجود داشت را هم نداشته است. با 
همه نقدهايي كه به نوع اجراي جهت دار فريدون 
جیراني در برنامه هفت وارد بود اما اين برنامه به 
چند دلیل مورد اقبال مخاطبان و س��ینماگران 
قرار مي گرفت. اولین مؤلفه در اين رابطه سابقه 
سینمايي و آش��نايي جیراني با فضاي رسانه اي 
بود. شاخصه ديگر اين برنامه حضور طیف هاي 
مختلف سینمايي بود. اگرچه جیراني به عنوان 
مجري برنامه هیچ گاه بدون موضع نبود اما با نگاه 
اغماضي در مجموع اين برنامه به انتفاع سینماي 
بدنه و تقويت جريان تولیدات بهتر س��ینمايي 
منجر مي شد. در دو سه س��ال اخیر تشت آرا و 
مسابقه در راه اندازي برنامه سینمايي بین مديران 
ش��بكه هاي مختلف تلويزيون از يك سو باعث 
فشل شدن برنامه ها مي شد و از سوي ديگر عدم 
تقويت برنامه هايي كه داراي س��ابقه و اعتباري 
بودند به مثابه دو لبه يك قیچي عمل كردند و شد 
آنچه امروز شاهد آن هستیم و دست تلويزيون از 
داشتن يك برنامه سینمايي مؤثر و چالشي كه به 
ارتقاي سینما، تولیدات سینمايي و مخاطبان و 

عالقه مندان بینجامد، خالي است.

متأس��فانه ط��ي س��اليان اخير 
عدم مديريت دقيق و راهبردي 
برنامه ه��اي  ب��ه  نس��بت 
سينمامحور تلويزيون نه تنها 
آورده تازه اي ب��راي مخاطبان 
تلويزي��ون و عالقه من��دان ب��ه 
س��ينما و س��ينماگران نداشته 
بلكه ت��وان حفظ آنچ��ه از قبل 
وجود داشت را هم نداشته است 

حجت االسالم ابوالقاسم اقباليان به جمع ياران شهيدش پيوست 

ماجراي به كما رفتن راوي كتاب »حجره شماره دو« 
 در مطالعه خاطرات اقباليان احساس مي شود دستي غيبي وي را از روزهاي اول زندگي 

به جريان پُر پيچ  وخم مبارزه با رژيم شاهنشاهي وارد كرده است و او با افرادي آشنا مي شود

 

كه هر يك در اين راه طاليه  دار بودند
    نويد پارسا

حجت االسالم ابوالقاسم اقبالیان، مسئول بسیج قم در دوران 
دفاع مقدس و راوي خاطرات كتاب »حجره شماره دو«  در 
بیمارستان خاتم االنبیا)ص( به دلیل عوارض شیمیايي به 

جمع ياران شهیدش پیوست. 
حجت االسالم ابوالقاسم اقبالیان راوي كتاب »حجره شماره 
دو« بود و در اواخر همین اثر ماجراي به كما رفتنش در سال 
96 را تعريف مي كند. در خاطره اي از ايش��ان مربوط به سال 

96 كه در اواخر كتاب بیان شده آمده است:
در يكي از روزهاي گرم تیر س��ال 1396 در خانه نشس��ته 
بودم. ناگهان، حس كردم دارم از زمین جدا مي  ش��وم. مرگ 
را نزديك تر از همیش��ه روبه  روي خودم مي  ديدم. هر لحظه 
منتظر بودم تا از قید زمین خاكي رها شوم. پسرم نیز آن روز 
مهمان ما بود. وقتي ديد حالم دارد خراب مي  شود، از گوشي 
موبايلم شماره محمدكاظم پورامیني و رضا پاينده، از رفقاي 
دوران جنگ را پیدا كرد و با آنها تماس گرفت تا زود خودشان 
را برسانند. حالم آرام  آرام داشت خراب  تر مي  شد. محمدكاظم 
فوراً آمبوالنسي خبر كرده بود تا مرا به تهران ببرند. من كه از 
همان دقايق اول از هوش رفته بودم و چیزي به خاطر نداشتم، 
نزديك مرقد امام خمیني)ره( ناگهان حس كردم روبه  روي 
گنبد حرم سیدالشهدا)ع( هستم و دستي از دل حرم به سمتم 
دراز شد. آن دست چیزي مثل خاك را در كف دستم گذاشت 

و صدايي آمد: »اين هم دوسومش!«
در ادامه اين خاطره آمده است: ناگهان، از پشت سر آمبوالنس 
صداهايي به گوش��م  مي  رس��ید. در همان حالت بي هوشي 
بلند ش��دم تا ببینم ص��داي كیس��ت، همه آنهاي��ي كه در 
سال  هاي زندگي خدمتي به آنها كرده بودم پشت سر ماشین 
مي  دويدن��د. آن دختر معلول ذهني كه هر كاري از دس��تم 
برمي  آمد براي��ش انجام مي  دادم، گري��ه مي  كرد و مي  گفت: 

»باباي من رو كجا مي  بريد؟«
آن جانبازي كه چندين سال پیش سیلي محكمي به گوشم 
زده ب��ود، آن پیرزن��ي كه  گاه براي��ش پول و غ��ذا مي  بردم، 
دخترهايي كه برايشان از اين و آن پول جهیزيه فراهم كرده 
بودم، همه و هم��ه، دنبال آمبوالن��س مي  دويدند و مرا صدا 
مي  زدند. بعد از چند لحظه دوباره از هوش رفتم و ديگر چیزي 
در خاطرم نماند تا اينكه پس از يك هفته كه پزشكان گفته 
بودند به احتمال 99درصد از اتاق عمل زنده بیرون نمي  آيم، 

به هوش آمدم. حجت االس��الم ابوالقاس��م اقبالی��ان يكي از 
شاهدان عیني است كه در بسیاري از مقاطع حساس تاريخ 
انقالب و دفاع مقدس حضور داشته و نقش آفريني كرده  است. 
همچنین با شخصیت هاي مهم تاريخ انقالب ارتباط داشته 
و خاطرات دست اول و شنیده  نش��ده  فراواني از آنها دارد كه 
تاكنون نقل نشده  و براي نخستین بار است كه در كتابي با نام 

»حجره شماره دو« منتشر شد. 
در مطالعه خاطرات ايشان احساس مي شود دستي غیبي 
وي را از روزهاي اول زندگي وارد جريان پُر پیچ  وخم مبارزه 
با رژيم شاهنش��اهي كرده و او با افرادي آشنا مي شود كه 
هر يك در اين راه طاليه  دار بودن��د. اقبالیان  چه در دوران 
دبستان و دبیرستان چه در دوران طلبگي  دست از مبارزه 
و اعتقاداتش برنداشته و نه  تنها تا پیروزي انقالب اسالمي 
بلكه پس از آن هم در مسیر جهاد و مبارزه مي ماند. او در 
مبارزات انقالبي خود حضرت ام��ام خمیني)ره( را پیش 
روي خود قرار داده و معیار شناخت افراد را میزان ارادتشان 
به ايشان مي داند. خود او نیز سعي كرده با همین نشانه در 

مسیرش حركت كند. 
»حجره شماره دو« تنها خاطرات شخصي يك مبارز انقالبي 
نیست، بلكه خالصه  اي است از تاريخ انقالب و دفاع مقدس 
قم، زيرا راوي اين كتاب در بیشتر اتفاقات مهِم انقالب در قم 
نقش مؤثر داشته و بعضي از روايت  هاي او مكّمل روايت  هاي 
ناقصي است كه پیش از اين ديگران نقل كرده  اند. با كنار هم 
قرار دادن اين برش  هاي تاريخي، مخاطبان به روايتي كامل 

دست خواهند يافت. 
وي از جانب��ازان دوران دفاع مقدس بود ك��ه پس از تحمل 
يك دوره بیماري عصر ديروز در بیمارستان خاتم االنبیا)ص( 

شهر تهران درگذشت.

    رويداد

مشكل »زخم كاري« بررسي شد
مش�كل مجموع�ه نماي�ش خانگ�ي »زخ�م كاري« دي�روز)۲۶ تيرماه( 
در جلس�ه اي ب�ا حض�ور نماين�دگان س�اترا، عوام�ل مجموع�ه و 
نمايندگان�ي از پلتف�رم پخ�ش كننده بررس�ي ش�د، نتايج اين جلس�ه 
هن�وز از ط�رف هي�چ ك�دام از طرفي�ن اع�الم رس�مي نش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، دو شب پیش در اتاقي در كالب هاوس كه با حضور نمايندگاني 
از سازمان تنظیم مقررات فضاي مجازي )ساترا( و پلتفرم پخش كننده زخم كاري 
)فیلیمو( تشكیل شد، وحید فرهمند، قائم مقام ساترا از جلسه اي خبر داد كه ديروز 
شنبه، 26 تیرماه براي بررسي مشكل مجموعه نمايش خانگي »زخم كاري« در اين 
نهاد برگزار شد. به گفته وي، در اين جلسه عوامل سريال »زخم كاري«، نمايندگان 
پلتفرم پخش كننده و نمايندگان ساترا به همراه اعضاي جديد شوراي محتوايي اين 
سازمان حضور داشتند. در صورتي كه مشكل اين سريال در اين جلسه كه ديروز 
برگزار شد، حل شود، با توجه به تجربه هاي قبلي، مي توان انتظار داشت قسمت 

هفتم سريال محمدحسین مهدويان به سرعت به انتشار برسد. 
پخش نشدن قسمت جديد س��ريال »زخم كاري« در روز جمعه � 25 تیر ماه � با 
حاشیه و مناقشه هايي در فضاي مجازي همراه بوده است. سازندگان سريال و پلتفرم 
پخش كننده از سانسورهايي كه بر جريان تولید آسیب مي زند، خبر دادند و »احترام 
به مخاطب« را دلیل تصمیمش��ان براي عرضه نشدن قسمت هفتم اعالم كردند. 
سازمان زيرمجموعه صداوسیما هم با نسبت دادن اين »جنجال ها« به »تكنیكي 
براي بازاريابي«، از پیگیري حقوق مخاطبي سخن گفت كه سرنوشت سريالي كه 
شش قسمت از آن را خريداري كرده و وقت گذاش��ته تا تماشا كند، در هاله اي از 
ابهام قرار گرفته است. »زخم كاري« نخستین تجربه سريال سازي محمدحسین 
مهدويان براي شبكه نمايش خانگي است؛ كارگرداني كه ساخت فیلم هايي چون 

ايستاده در غبار، ماجراي نیمروز و التاري را در كارنامه دارد.

كاوه فرزانه بر اثر كرونا درگذشت
كاوه فرزانه، عكاس و پژوهش�گر هنر بر اث�ر بيماري كرونا 

دارفاني را وداع گفت. 
مس��عود زنده روح كرماني، رئیس هیئت مديره انجمن عكاسي 
میراث فرهنگي با تأيید خبر درگذشت كاوه فرزانه به مهر گفت: 
متأسفانه كاوه فرزانه محقق، مدرس، مترجم و عكاس طبیعت از 
میان ما رخت بر بست و بیماري كرونا وي را از ما و از جامعه عكاسي 
گرفت. او مدتي در بیمارستان بستري بوده است و روز 23 تیر بر 
اثر همین بیماري منحوس در منزل خود دارفاني را وداع گفت. 
پیكر اين هنرمند و پژوهشگر فقید نیز همان روز پنج شنبه 23 تیر 
در امامزاده عبداهلل مهرشهر كرج به خاك سپرده شده است. وي 
بیان كرد: متأسفانه تمامي خانواده اين عكاس نیز درگیر بیماري 
كرونا و در قرنطینه هستند كه براي آنها نیز آرزوي سالمتي داريم. 
روزنامه »جوان« ضايعه درگذشت اين هنرمند فقید را به خانواده 

و جامعه هنري كشور تسلیت مي گويد.

    ديده بان 


